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Entegre Yönetim Sistemi Politikası

QEEHS & BGYS POLİTİKA
Canan Kozmetik:
İŞ GÜVENLİĞİ’nin
herşeyden önce
geldiği

ÇEVRE’yi korumanın ve
enerji yönetim sistemini
verimli kullanmanın
stratejilerin merkezinde

KALİTE’nin, müşterinin
ihtiyaçlarına cevap vermek
demek olduğu

olduğu

Bilgi güvenliği farkındalığının yüksek olduğu ve ihlal olaylarının yaşanmadığı bir iş yeridir.

QEEHS Değerlerimiz:











Proaktif olmak: ve iyi bir rol model olmak
Saygı: yerel yasalara, iş güvenliği, kalite, çevre ve sağlık, enerji verimliliği ve bilgi güvenliği ile ilgili
yönetmeliklere ve standartlara uymak. GMP’ye (İyi Üretim Tekniklerine) uygun üretim yapmak
Hiçbir risk: iş yeri kazasını haklı göstermez; risk ve fırsatları gözden geçirmek
Çalışma ortamı: tüm çalışanların katkısıyla gurur duyabileceği ve güvenli bir ortam yaratmak
Yönetim: tüm ekiplerin güvenliğinden sorumludur ve bunu görünür şekilde ispatlar
Rol model olmalıyız: kendi güvenliğimiz ve çalışma arkadaşlarımızın güvenliği için
Bilgi güvenliği: Kurumumuzun yayınladığı politika, prosedür ve talimatlara uygun bir şekilde iş süreçlerinin
yerine getirilmesi
Sürdürülebilir kalkınma: yerel toplumun uzun vadeli ortaklıklarla gelişmesi
Üretmek: operasyonlarımızın çevresel etkilerini, enerji boyutlarını, bilgi güvenliğini, iş güvenliği riskleri,
kalitesizlik maliyetlerini azaltmak için sürekli çaba göstermek

Değerlerimizi desteklemek için taahhütlerimiz:









Ölçme; iş güvenliği, çevre, enerji yönetim sistemi, bilgi güvenliği yönetim sistemi ve kalite performansımızı
etkili biçimde ölçmek, düzenli gözden geçirmek ve açıkça paylaşmak,
Sürekli geliştirme; iş güvenliği, çevre, enerji yönetim sistemi, bilgi güvenliği yönetim sistemi, kalite, verimlilik
ve servis performanslarının sürekli gelişimi,
Uymak; yürürlükteki tüm QEEHS ve BGYS düzenlemelerine ve operasyon alanlarındaki tüm dahili
standartlara uygunluk,
Desteklemek; çalışanların QEEHS ve BGYS yönetim sistemine katılımını sorumluluk ve yetkilendirme ile
desteklemek,
Uygulamak; çalışanlarımız ve çalışan temsilcilerimize kalite, çevre, isg ve enerji yönetim sistemi, bilgi
güvenliği yönetim sistemi için katılım ve danışma sağlamak,
Takip etmek; teknik, organizasyonel ve kültürel gelişmeleri çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla ile takip
etmek ve stratejimiz doğrultusunda uygulamak,
Tedarik etmek; çevreye duyarlı ürünlerin ve enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün
ve hizmetlerin tedarik edilmesi,
Kaynak sağlamak; kalite, çevre, isg ve enerji verimliliği ve enerji yönetim sistemi, bilgi güvenliği yönetim
sistemi konularında belirlenen amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların
varlığını sağlamak,

Farkındalık yaratmak; eğitim yoluyla tüm çalışanlarımızın farkındalığını ve bilgilerini arttırmak.
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Taahhütümüz: Sıfır iş kazası, sağlık bozulmalarının engellenmesi, çevre kazası ve kalite hatalarının engellenmesi,
enerji yönetim sistemini verimli kullanmak, asgari bilgi güvenliği standartlarının belirlenip uygulanması, uygunluk
yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kirliliği kaynağında önleyerek çevrenin korunması, doğal kaynakları verimli
kullanarak geri dönüşüm ve geri kazanımı arttırmak

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

QEEHS & ISMS POLICY
Canan Kozmetik is a company where:
SAFETY is
non-negotiable

Environmental conservation
and effective usage of
energy management system
is a strategic core

uality must meet our
customers needs

High awareness of information security and no violation incidents

Our QEEHS Values:











Be proactive and set an example
Respect local laws, regulations and standards related to safety, quality, environment and health, energy
efficiency and information security. Manufacturing with compliance to the GMP activities
Nothing justifies a risk of workplace injury and security; reviewing risks and opportunities
Creating a workplace where each and every employee is proud of their contributions
Management is responsible for the safety of its teams and must visibly demonstrate this
Be an actor in your own safety and taht of our work colleagues
Information security: Fulfillment of business processes in accordance with the policies, procedures and
instructions published by our company
Sustainable development of our local community through long-term partnership
Produce whilst continously striving to reduce the environmental footprint, energy dimensions, information
security, safety risks, quality risk costs of our operation

To support our values, we are committed to:











Measure effectively, review regularly and communicate clearly our safety, environment, energy management
system, information security management system and quality performance
Continuously improve the level of Safety, Environment, Energy Management System, Information Security
Management System, Quality, Efficiency and Service Level
Obey all QEEHS and ISMS regulations in force, as well as its internal standards in all areas of operation
Promote employee participation in QEEHS and ISMS management system through engagement and
empowerment
Implement participation and consultation to our employees and employee representatives for the quality,
environment, safety, energy management system and information security management system
Follow the technological, organizational and cultural developments with our employees and all our
stakeholders and implementing them in accordance with our strategy
Supply environmentally friendly products and energy-efficient products and services that affect energy
performance,
Providing resources; ensuring the availability of information and necessary resources for the realization of
the goals and objectives determined in terms of quality, environment, safety and energy efficiency, energy
management system and information security management system
Raise awareness; to increase the awareness and knowledge of our all employees through education.
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Commitment: Zero safety incidents, preventing health deterioration, preventing environmental accidents and
quality errors, using energy management system efficiently, determination and implementation of minimum
information security standards, fulfilling our compliance obligations, protecting the environment by preventing
pollution at its source, increasing recycling and recovery by using natural resources efficiently.

