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AKZO NOBEL BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.

KALİTE ve SAĞLIK GÜVENLİK ÇEVRE EMNİYET (KSGÇ-E) POLİTİKASI

Müşteriler ve ilgili diğer tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin doğru belirlenerek uygun ürünlerin tasarlanması,
üretilmesi ve satış sonrası yakın destek ile müşteri memnuniyetinin sağlanması, tüm faaliyetlerde sürdürülebilir
çözümler üreterek insan sağlığı ve çevrenin korunması, iş güvenliği, mal, tesis ve kurumsal bilgi emniyetinin
sağlanması Akzo Nobel Boya A. Ş. Kalite ve Sağlık Güvenlik Çevre ve Emniyet Politikasıdır.

Bu politikanın uygulanması için Akzo Nobel Boya A.Ş. Kalite ve SGÇ-E Yönetim Sistemleri aşağıdaki yönetim
taahhütlerine göre düzenlenmiştir:

1. Tüm faaliyetlerde insan sağlığının korunması ve iş kazalarının önlenmesi esas alınır. Tüm çalışmalarda
AN İş Etiği kurallarına uyulur.

2. Müşteri hedefleri, beklentileri ve müşteri özel istekleri dikkate alınarak yeni teknolojiler geliştirilir,
üretilir, tanıtılır ve sunulur.

3. Ürün sorumluluğu bilinciyle insan ve çevre sağlığı açısından zararlı olmayan ürünler geliştirilir ve bu
ürünlerin kullanımı için müşteriler bilinçlendirilir.

4. Sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda, yaşam döngüsü bakış açısıyla, tasarımdan, ürün kullanımına ve
atık bertarafına kadar her aşamada havayı, suyu ve toprağı kirletmemek amaçlanır.

5. Çalışanların ve tesisin emniyeti, ürün ve üretim makinalarının zarar görmemesi, ticari ve fikri bilgilerin
korunması doğrultusunda gerekli emniyet tedbirleri alınır.

6. Endüstriyel kazaların önlenmesi için Proses Güvenliği yönetimi yaklaşımı uygulanır.

7. Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile  temel süreçlerin risk ve fırsatları değerlendirilir, kuruluşun bağlamı ve
stratejik yönüyle uyumlu hedefler oluşturularak performansları ölçülür  ve iyileştirme planlarıyla
hedeflere ulaşılır.

8. Çalışanların ve sürekli yüklenicilerin KSGÇ bilincini ve yetkinliklerini arttırmak için iç ve dış eğitimler
düzenlenir.

9. Yasal yükümlülüklere, IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018
standartlarının uygulanabilir şartlarına, Akzo Nobel ve diğer ilgili tarafların şartlarına tam uyum
sağlanır.

10. Kalite, verimlilik, sağlık, güvenlik, çevre gibi konularda Davranış Odaklı Güvenlik Programı (BBS), Öneri
ve Ödül vb. sistemler ile çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımı teşvik edilir.

11. Sosyal Sorumluluk bilinciyle toplumun güncel ihtiyaçlarına uygun olarak sürdürülebilir projeler
geliştirilir.
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