
 

COR-IMS-POL-001 Rev.00 Please consider the environment before printing  

 

QUALITY, HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENT POLICY 
KALİTE, SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE POLİTİKASI 

 

 

Öncelikli hedefimiz, çevremiz için verimli bir 
döngüye katkıda bulunan, sürdürülebilir, kaliteli ve 
%100 geri dönüştürülebilir dekoratif ürünler 
yaratmaktır. 

 Our primary purpose is to create sustainable, 
high-quality and 100% recyclable decorative 
products that contribute in an efficient circle for 
our environment. 

INNOVATIVE STONE TECHNOLOGIES B.V. olarak: 
INNOVATIVE STONE TECHNOLOGIES B.V. is 
committed to: 

• Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini 
karşılamayı ve memnuniyetini artırmayı, 

• Meet the customers’ needs & expectations 
and drive customer satisfaction, 

• İş süreçlerimizden kaynaklanan; kirliliğin 
önlenmesi, doğal kaynak tüketiminin ve 
emisyonların azaltılması ve atıkların 
kaynağında azaltılması, geri dönüştürülmesi ve 
değerlendirilmesi yoluyla çevre üzerindeki 
etkilerin en aza indirmeyi, 

• Minimize impact on the environment that is 
from our processes through pollution 
prevention, reduction of natural resource 
consumption and emissions, and the 
reduction, recycling and evaluation of waste 
in its source, 

• Risklerimizi azaltarak ve acil durumlara 
hazırlıklı, güvenli bir iş yeri oluşturarak tüm 
çalışanlarımızın ve diğer tüm ilgili tarafların 
entegrasyonunu ve katılımını sağlamayı, 

• Create a safe workplace by reducing risks and 
be prepared for emergencies and promote 
integration, participation, and consultation of 
all the employees & interested parties, 

• Çalıştığımız her yerde geçerli her türlü yasal ve 
gerekliliklere ve uygunluk yükümlülüklerine 
uymayı, 

• Comply with any applicable legal & statutory 
requirements and compliance obligations 
wherever we work, 

• İyileştirici hedefler belirleyerek Entegre 
Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirerek 
sürdürmeyi, 

• Sustain and continuously improve our 
Integrated Management System by setting 
recuperative objectives, 

• Bu politikanın, kurumumuz içerisinde 
bilinmesini, anlaşılmasını, uygulanmasını ve 
ilgili tüm üçüncü tarafların erişimine açık 
tutulmasını sağlamayı taahhüt ederiz. 

• Ensure that this policy is communicated, 
understood and applied within the Company 
and kept accessible to all the relevant third 
parties. 
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