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    ENTEGRE POLİTİKAMIZ 
ORMA, tüm faaliyetlerinde başarısını kanıtlayıp sürdürebilmek için; Kalite’nin, İSG’ nin, Çevre’nin ve Enerji 

Verimliliği’nin bilincinde olarak, gerek ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitelerde, gerekse yükümlü olduğu 
yasal şartlara uygun şekilde Yonga Levha (YL) ve Melamin Kaplı Yonga Levha (MKYL) üretir. 

Uluslararası kabul görmüş yönetim standartları doğrultusunda geliştirilen ve sürekli iyileştirilen süreçlerimiz 

yanında İNSANA SAYGI, AĞACA SAYGI, YAŞAMA SAYGI felsefesi ile aşağıdaki ilkeleri de temel almaktadır: 

KALİTE: 

• Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı, 

• Tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tarafların istek ve beklentilerini dikkate almayı,  

• Tüm süreçleri risk temelli düşünerek, süreç performansının verimliliğini arttırmayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt 

eder. 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: 

 Çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmayı, 

 İş kazaları ve meslek hastalıklarında sıfır hedefini benimsemeyi,  

 Tüm faaliyetlerimizde Risk Temelli düşünce anlayışı ile hareket etmeyi, bu yolla Risklerimizi azaltmayı, Tehlikeleri 

ortadan kaldırmayı, 

 Çalışanlarımızın katılımı ile çalışma ortamını güvenli hale getirmeyi ve sürekli iyileşme faaliyetlerini taahhüt eder. 

 

ÇEVRE: 

 Uygun teknolojileri kullanarak çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi,  

 Çevreyi olumsuz etkileyen atıkları en aza indirmeyi, 

 Çalışanlarımızda çevre konusunda farkındalık yaratarak doğal kaynaklarımızı etkin kullanmayı, 

 Risk temelli düşünerek çevre performansını sürekli iyileştirmeyi ve başta yangın olmak üzere çevre kazalarını 

önlemeyi taahhüt eder. 

 

ENERJİ: 

 Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla Enerji Yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi ve bu yolla israfı önlemeyi, maliyeti 

düşürmeyi,  

 Üretim esnasında oluşan yan ürünleri (kabuk ve toz)  yakıt olarak en verimli şekilde kullanarak birincil enerji 

tüketimini azaltmayı, 

 Tüm çalışanlarda enerji tasarrufu bilinci oluşturmayı,  

 Amaç ve hedeflerle çalışarak, belli aralıklarla sistemi gözden geçirmeyi,  

 Önemli Enerji Kullanıcılarının makine, teçhizat ve yeni tesis kurulumunda enerji verimliliği yüksek tasarımlar 

uygulamasını, 

 Enerji kullanımının yüksek olduğu makine ve ekipmanlarda enerji tüketimini düşürecek teknolojik yenilikler 

uygulamayı taahhüt eder. 

 

 ORMA A.Ş. olarak benimsediğimiz yukarıdaki ilkeleri tüm faaliyetlerimizde kural olarak kabul ettiğimizi taahhüt 

ederiz. 
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