
 

 
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI 

Gizil olarak ”Endüstriyel tesisler için mühendislik, ürün temini, taahhüt ve dijitalleşme hizmetleri”  
kapsamımız dahilinde; vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz ve Kalite, 
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Güvenliği ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele konularının tümünü 
içine alan Entegre Yönetim Sistemimiz ile yasal gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, 
paydaşlarımızın güvenini kazanmayı, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı ve hizmet kalitemizi 
sürekli iyileştirmeyi amaçlıyoruz. 

Ana faaliyetlerimiz olan mühendislik, dijitalleştirme, montaj, test ve devreye alma ile destek süreçlerimiz 
de dahil şirketimiz süreçler halinde yönetilmektedir. Her bir süreç kendi içerisinde girdi ve çıktılarını takip 
ederek başarıya ulaşmak üzere tasarlanmıştır. Süreç evi olarak tanımladığımız alanda, içerisinde 
yönetim süreçleri, iş süreçleri ve destek süreçlerin entegrasyonu özetlenmektedir. Entegre yönetim 
sistemlerinin de desteği ile tüm süreçlerimizde mükemmelliğe ulaşmayı hedeflemekteyiz. Bu 
amaçlarımız doğrultusunda temel prensiplerimiz; 

• İç bağlamlar, dış bağlamlar, ilgili taraf ihtiyaç ve beklentileri ile müşteri memnuniyetini esas alarak 
değişen talepleri zamanında tespit ederiz. 

• Sistemimizin en önemli parçalarını oluşturan müşteri, iş ortakları, tedarikçi ve çalışanlarımız ile 
kazan-kazan ilkesine dayalı yaptığımız iş birliği sayesinde rekabet avantajı sağlarız.  Hizmet 
bütünlüğü ve iş sürekliliğini korumak için çalışırız. 

• Sahip olduğumuz en önemli değer olan çalışanlarımızın yetkinliklerinin gelişimine gereken önemi 
verir, öneri geliştirme ve karar alma süreçlerinde maksimum katkı sağlamalarını destekleriz. 

• Şirketimizin paydaş değerinin öneminin bilinci ile tüm paydaşlarımızı Entegre Yönetim Sistemleri 
Politikamızı, sürekli iyileştirme faaliyetlerimizi ve diğer tüm gerekli rapor ve açıklamalar ile 
bilgilendirmeyi prensip ediniriz. 

• Entegre yönetim sistemleri sürecimizi uluslararası ve ulusal bağlı bulunduğumuz tüm standartlara 
uygun olarak sürdürmeyi taahhüt ederiz. 

• Süreç odaklı yönetim ilkesini benimser, süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçirir, risk ve fırsat 
temelli süreç yönetimini esas alır, sürekli iyileştirerek iş mükemmelliğini sağlamayı hedefleriz. Risk 
temelli yönetim ile önceden riskleri öngörür, önlem alırız. Fırsat temelli yönetim felsefemiz ile 
sektörümüzde öncü olmayı hedefleriz. Bu doğrultuda düzenli aralıklarla yıllık toplantılar, iç denetim 
ve dış denetimler uygularız. 

• Kuruluş içinde uygulanabilir olan yolsuzluk ile mücadele yasalarına uyumluluğu iyi niyetli ve makul 
bir inanca dayalı, korku ya da misilleme olmadan endişeleri dile getirmeyi destekleyen, kurallara 
uymamanın sonucunu açıklayan ve sürekli geliştirilmesini sağlayan bir çalışma ortamı taahhüt 
ederiz. 

• Kuruluş amacına uygun, ölçülebilir, tutarlı, risk değerlendirme ve işleme sonuçlarını dikkate alan 
bilgi güvenliğinin uygulanabilir şartlarını karşılamayı, bu sonuçları ilgili taraflar ile paylaşmayı ve 
uygun şekilde güncellenmelerini taahhüt ederiz. 

• Çalışanlarımızın ve tüm ilgili taraflarımızın güvenli ortamda çalışmasını, iş kazaları ile meslek 
hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri belirlemeyi, önlemeyi, azaltmayı ve ortadan kaldırmayı 
taahhüt ederiz. 

• Çevreyi ve ekosistemi korumak adına sektörümüzde öncü olduğumuz kadar çevresel 
yükümlülüklerimizi yerine getirme konusunda da sıfır hata ve gerekli özveriyi taahhüt ederiz. 

• Tüm çalışanlarımızın yetki ve sorumluluklarını birlikte belirler, görev tanımlarını paylaşırız. 
• Tüm yönetim sistemi etkinlik ve çalışmalarımızı üst yönetim önderliğinde yürütür ve takip ederiz. 

Bu politika, Gizil' de entegre yönetim sistemleri ile ilgili tüm faaliyetlere kılavuzluk etmeyi ve alt belgelerin 
de desteği entegre yönetim sistemleri süreçlerini ve kontrollerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 
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