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Sepiciler Deri Sanayi Tic. A.Ş.;  

 

Tüm süreçlerinde kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği prensip ve gerekliliklerini dikkate 

alarak sürekli gelişen, müşterilerine ve pazara odaklanan, toplumsal sorumluluklarını 

daima ön planda tutan, çalışanlarına ve kurumsal hafızasının gücüne değer veren bir 

kuruluş olarak; 

 

As an organization that constantly develops by taking into account the principles and 

requirements of quality, environment, occupational health and safety in all its processes, 

focuses on its customers and the market, always prioritizes its social responsibilities, 

values its employees and the power of its corporate memory; 

• Küresel ölçekte öncü ve belirleyici kuruluşlardan biri olmayı, 

 

To be one of a leading and pioneer organization on a global scale, 

 

• Entegre yönetim sistemi kültürünü oluşturup, tüm çalışanlarımızın katılımı ile EYS 

performansını sürekli iyileştirmeyi, 

 

To create an integrated management system culture and to continuously improve 

the EYS (IMS) performance with the participation of all our employees, 

 

• İş sağlığı ve güvenliği mevzuatları ile birlikte çalışma ortamında oluşabilecek 

tehlikeleri ortadan kaldırıp, İSG risklerinizi en aza indirmeyi, 

 

With the occupational health and safety regulations, to eliminate the threats that 

may occur in the working environment and to minimize our workplace health and 

safety risks.  

 

• Çalışanlarımız ve bulundukları yerde çalışan temsilcilerimizin danışma ve katılımının 

sağlanması, 

 

Ensuring the consultation and participation of our employees and their 

representatives working at their locations,  

 

• İş ile ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı 

çalışma koşullarını sağlamayı, 

 

Ensuring safe and healthy working conditions to prevent work-related injuries and 

health deterioration, 

 

 



 
 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI 

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM POLICY 

            Dokuman No: DKY.YSP.01      Yayın Tarihi: 23.02.2021     Rev. No/Tarihi:00/-      Sayfa 1/2 
 

• Kirliliğin önlenmesi ve atıkların geri dönüştürülebilir şekilde ayrıştırılması bilincine 

sahip, çevre boyut ve şartlarına uygun olarak sürdürülebilir kaynak kullanımı ile 

üretim yapmayı, 

 

To produce with awareness of preventing pollution and separating wastes in a 

recyclable manner, using sustainable resources in accordance with environmental 

dimensions and conditions, 

 

• Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için enerji ve doğal kaynaklarımızı 

verimli kullanmayı, 

 

To use our energy and natural resources efficiently to leave a habitable World to 

future generations,  

 

• Ulusal ve uluslararası mevzuatların farkında olup, uygunluk yükümlülüklerinin 

yerine getirilmesini, 

 

Being aware of national and international regulations and fulfilling compliance 

obligations,  

 

• Müşteri odaklı ve piyasa beklentilerinin üzerinde üretim yaparak müşteri 

memnuniyetini attırmayı,  

 

Increasing customer satisfaction by producing customer- oriented and above 

market expectations. 

 

• Riskleri ve fırsatları etkin şekilde yöneterek tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi, 

 

To continuously improve all our processes by managing risks and opportunities 

effectively,  

 

                                                                                    

 

                                                                                    Taahhüt ediyoruz. 

                                                                                    We are committed. 

 

 

 

                                                                             MEHMET SEPİCİ 

                                                                             YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                                             
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