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ŞİRKET POLİTİKASI VE KALİTE, ÇEVRE VE GÜVENLİK HEDEFLERİ

ŞİRKET POLİTİKASI

Forain, 1975 yılından beri petrokimya endüstrisinde sıvı işlemede kullanılan sistem ve
parçaların tasarımı, temini ve montajı ile hem İtalya’da hem de yurtdışında faaliyet gösteren bir
şirkettir.
Forain, şirketin başarısının, müşterilerine yüksek kalite ve uygunluk standardına sahip yenilikçi
ürünler ve hizmetler sunma becerisine bağlı olduğunun bilincinde olması sebebiyle, ISO 9001,
ISO 14001 ve ISO 45001 Kurallarına uygun olan bir Şirket Yönetim Sistemini benimsemiştir.
Forain yönetimi tarafından benimsenen şirket politikası, entegre bir yönetim sisteminin sürekli
kazanılması ve uygulanması yolunda aşağıdaki hedefleri takip etmektedir:
-

Müşterilere aşağıdaki özellikleri sağlayan ürün ve hizmetleri temin etmek:




Tasarlandıkları, üretildikleri ve pazarlandıkları amaç doğrultusunda talepleri,
kullanımlarını ve amaçlarını karşılayabilmek;
Müşterilerin ve dahil olan diğer partilerin beklentilerini karşılamak;
Yürürlükteki kurallara, yasalara, şartnamelere ve kuruluş tarafından imzalanan
diğer düzenlemelere uygun olmak;

-

Kalite ve çevre hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak;

-

Kirliliği önlemek;

-

İlgili parçalar ve çalışanların güvenliği için DVR tarafından belirlenen risk azaltma
önlemlerini almak;

-

Rekabetçi fiyatlarla üretim yaparak pazar payını artırmak;

-

Şirketin çalıştığı alana göre, belirli periyotlar ile analizlerin yapılması, artık risklerin ve
fırsatların doğru bir şekilde kontrol edilmesi ile risklerin açığa çıkmasını kısıtlayarak, tüm
çalışanların, belirlenen amaçlara kendilerini adaması ve bağlı kalmaları.

Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için:
-

Ürünlerin güvenilir olmasını ve müşterinin taleplerini karşılayabileceğini garanti etmeye
uygun malzemelerin ve teknolojilerin kullanılması;
Kullanım amaçlarını yerine getirebilecek ve ürün bazında sağlanması gereken özellikleri
karşılayabilecek ürünlerin satın alınması;
“Uygun olmayan” ürünlerin görülme sıklığının azaltılması;
Kurulum adımlarından gelen verilerin kullanılması ve kalitenin sürekli iyileştirilmesini
sağlamak için kullanılması;
Doğal kaynak ve enerji tüketiminin azaltılması;
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-

Çalışanların sağlık ve güvenliğini geçersiz kılabilecek kaza olaylarından kaçınmanın
sürekli önlenmesi;
Forain ile aynı hedefleri paylaşan tedarikçilerle işbirliği yapılması yolları izlenmektedir.

Şirket sistemi gözden geçirilirken, Yönetim, sürdürülmesi gereken kaliteyi belirler.
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