
YEREL KALİTE, İŞ GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE 
ENERJİ POLİTİKASI 

AKWEL GEBZE (TÜRKİYE)

İş Güvenliği
- 
AKWEL GEBZE Fabrikası olarak, İş güvenliği süreçlerimizin merkezinde, günlük rutin işleyişimizde 
önceliğimizdir. 
Güvenli çalışmak, AKWEL de çalışmanın ön koşuludur ve iş güvenliği tüm AKWEL çalışanlarının 
sorumluluğudur. Her AKWEL çalışanı ve AKWEL ile iş ilişkisinde bulunan tüm taraflar, bu konularda kendisini 
sorumlu hissetmeli ve riskli durumların iyileştirilmesi için uyarıda bulunmalıdır.
AKWEL GEBZE Fabrikası : 
• İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması/önlenmesi ve tekrar etmemesi için gerekli önlemleri almayı, 
iş güvenliği ile ilgili kabul edilemez risklerin bertaraf edilmesini veya kabul edilebilir risk seviyesine indirilmesi 
için sürekli iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ;
• İş güvenliği ile ilgili bilinçlendirme eğitim faaliyetleri ile çalışanların iş güvenliği farkındalığını artırmayı, iş 
güvenliğini bilincini oluşturmayı, taahhüt eder.

Kalite
- 
AKWEL GEBZE Fabrikası, müşterilerimize daha güvenilir ve daha rekabetçi çözümler sunmak için 
çalışmaktadır. Etkinlik, sonuç ve müşteri memnuniyeti odaklı kültürümüz, şirket değerlerimizin merkezinde 
yer alan performansımızın, gelişimi ve ilerlemesinin itici kuvvetidir.
2S2F (Basit, Sağlam, Güvenilir, Kolay) felsefesine dayanan ve Grubun değerlerinden beslenen yönetim sistemi, 
dünya çapındaki müşterilerimizin standart performans beklentisinin karşılanması ve müşterilerimizden, 
yerel yönetimler ile ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001... yönetim sistemlerinden gelen 
standartlara ve yasalara uymamızı sağlamaktadır.

Çevre ve Enerji
- 
AKWEL GEBZE Fabrikası, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde, biyoçeşitliliği ve ekosistemleri korumak 
için, çevresel etkimizin azaltılması ve doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, faaliyetlerimizin ayrılmaz bir 
parçasıdır. 
AKWEL GEBZE Fabrikası : 
• Çevresel etkilerimizi en aza indirgeyerek, üretim ve diğer faaliyetlerde enerji ve hammadde dahil tüm 
doğal kaynakların sorumlu tüketimini ;
• Iskartalar dahil atıkların azaltılmasını, ayrıştırılmasını, geri dönüşümünü ve atıkların uygun bir şekilde 
bertarafının sağlanmasını ; 
• Bilinçlendirme eğitim faaliyetleri ile çalışanların çevresel farkındalığını artırmayı ve çevre bilincini 
oluşturmayı, taahhüt eder.
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İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ 
Birimin direktörlüğü:
• Tüm bedeni yaralanmaları ve 
sağlığa zarar gelmesini önleyen 
sağlıklı ve emniyetli çalışma 
koşulları sağlamayı;
• Uygunluk yükümlülüklerini yerine 
getirmeyi;
• İş Sağlığı ve Güvenliği için riskleri 
bertaraf etmeye ve azaltmaya 
çalışmayı;

Grup hedeflerini uygulayan bir 
sistem devreye almayı ve bu 
hedefleri birimin kapsamına ve 
özelliklerine göre ayarlamayı 
taahhüt eder. 

KALİTE 

Birimin direktörlüğü:
• Uygulanabilir şartları yerine 
getirmeyi;
• Kalite yönetim sisteminin sürekli 
iyileşmesini taahhüt eder.

ÇEVRE VE ENERJİ 
Birimin direktörlüğü:
• Çevrenin korunmasını, buna 
kirliliğin önlenmesi ve kuruluşun 
bağlı olduğu diğer uygun özel 
taahhütler dâhildir;
• Uygunluk yükümlülüklerini yerine 
getirmeyi;
• Çevre performansını iyileştirmek 
amacıyla çevre yönetim sisteminin 
sürekli iyileşmesini;
• Enerji hedeflerine ve alt 
hedeflerine ulaşmak için gerekli 
bilginin ve kaynakların hazır 
olmasını garanti etmeyi taahhüt 
eder;
• Enerji performansına etkisi 
olan, eneji tüketimi açısından 
tasarruflu ürün ve hizmetlerin 
satın alınmasını teşvik eder.

SU TÜKETİMİ 
2021 yılına kıyasla 2022 yılında

-2 % 

brüt marj %’si ENDÜSTRİYEL 
ATIKLAR 2021 yılına kıyasla 2022 yılında

-2 %

ağırlığının % si DEĞERLEME 
YAPILMIŞ ATIKLAR 2021 yılına 
kıyasla 2022 yılında

+5 % 

 
ENERJİ TÜKETİMİ
 -2 % (GRUP HEDEFİ)  
2021 yılına kıyasla 2022 yılı brüt marj %’si

ELEKTRİK 
2021 yılına kıyasla 2022 yılında

-2 %

GAZ
2021 yılına kıyasla 2022 yılında

-2 %

SIKLIK ORANI 

6 
ÖNEM DERECESİ 
ORANI

0,15


