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YÖNETİM POLİTİKAMIZ 

 

Kocaer Çelik, Temel Yönetim Politikası;  
Vizyon, Misyon, İlke ve değerlerini dikkate alarak,  
Müşterilerimize sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde,  
Uluslararası ve Ulusal Yasalar ile etik değerlere bağlı kalarak, 
Şirketimizin gelişmesini ve iş sürekliliğini sağlayarak,    
Paydaşlarımız tarafından sektöründe tercih edilen lider şirket olmaktır. 
 

Bu temel politikamızı uygularken; 

• Çalışan, Müşteri, Tedarikçi, Komşu, Toplum ve Devletimizin yer aldığı tüm paydaşlarımız 
açısından Kalite, Çevre, İSG, Enerji uygulamalarında değer yaratan, sürekliliği olan, tercih 
edilen, iletişim kurulabilen, şeffaf, şirket olmayı, 

• Yenilikçi bir yaklaşımla, müşterilerimizin ihtiyaçlarını, özel isteklerini beklentileri 
doğrultusunda karşılamayı ve Kaliteli üretimlerle müşteri memnuniyetinde sürekliliği 
sağlamayı, 

• Şirket içi etkili iletişimle müşteri odaklı olarak, Paydaşlarımızın katılımı ile verimliliği 
artıran, maliyetleri azaltan, yenilikçi, yaratıcı ve şirket performansını arttırıcı projelerle 
sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamayı, 

• Nitelikli İnsan Kaynağımızın bireysel gelişimine verilecek eğitimler ve kariyer planı ile katkı 
sunmayı, 

• Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, İş kazalarını önlemeye yönelik 
sistemler geliştirmeyi, uygulamayı, 

• Çalışanlarımızın, çalışma ortamını daha güvenli hale getirerek, iş güvencesi ile birlikte, 
bilgi ve kaynakların varlığını sağlayarak sağlık ve yaşam kalitesini artırmayı, Bilgi 
güvenliğini sağlamayı, 

• Teknik ve ekonomik değerlendirmeler sonucu doğal çevreye en az atık veren teknolojileri 
kullanarak insanlarımıza ve topluma değer katmayı,  

• Atıkları ve doğal kaynakların kullanımını azaltmaya yönelik sistemler geliştirmeyi, 
uygulamayı, 

• Enerjiyi verimli kullanmayı, Çevreye duyarlı, Emniyetli, Enerji verimli ürün ve servis 
hizmetleri satın alınmasını ve bu konularda performansımızı iyileştirecek tasarım 
faaliyetlerini desteklemeyi, uygulamayı,  

 Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından uygulanabilir yasal şartlara ve diğer 
şartlara uyulacağını, 

• Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde 
yapılanarak, sürdürebilirliğimizi sağlamayı 

 

Tüm çalışanlarımızın katılımı ile taahhüt ediyoruz. 
 

Hakan KOCAER  

Yönetim Kurulu Başkanı 
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TEMEL POLİTİKALARIMIZI UYGULARKEN  
 

 

  

STRATEJİLERİMİZ; 

 FARK VE DEĞER YARATMAK, 

 SEKTÖRE ÖNCÜLÜK ETMEK 

 YARATICI OLMAK, 

 YENİLİKÇİ ÜRETİM ANLAYIŞI İÇİNDE OLMAK, 

 SÜREKLİ GELİŞİME BAĞLI KAYNAK YARATMAK, 

 SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAK. 
 
 

 

 

DEĞERLERİMİZ; 

 DÜRÜST, ŞEFFAF, ETİK VE ADİL OLMAK, 

 İNSANA SEVGİ VE SAYGILI OLMAK, 

 ÇEVREYE DUYARLI OLMAK, 

 İLKELİ VE FEDAKAR OLMAK, 

 MÜŞTERİ ODAKLI OLMAK, 

 KATILIMCI VE PAYLAŞIMCI OLMAK. 

 TAKIM ÇALIŞMASINI DESTEKLEMEK. 
 

 

 

 

 


