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TPI TURKEY INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM POLICY 

As TPI Turkey, as an establishment adopted growth of clean energy as its form of life by 

generating competitive and innovative composite solutions, in line with our Integrated 

Management System that covers TPI Turkey Factories’ “Wind Blade Production, Warrantee and 

Maintenance Services” which are formed in line with our missions, principles and values; 

Our commitments; 

Protecting living being, natural resources and preventing environmental pollution, 

To increase awareness of social responsibility, 

To form platforms for participation and consultation of our employees for sustainable improvement 

and development of our activities and encourage our employees, 

Efficient use of the materials and energy we use while providing our products and services; 

To contribute to the communities in which we operate; 

Developing energy resources, products and services for these purposes; 

Leading in introducing best practices in our business lines; 

To create a culture where our leaders will be accounted for, all of our employees will be involved 

and share these commitments; and 

To produce wind turbine blades with Safe, Quality, Timely and Optimum cost, for our customers, 

In this way, we aim to achieve such a Quality and EHS performance that we can be proud of, to 

win the trust of our customers, our stakeholders and the society, and to contribute to sustainable 

improvement. In accordance with this purpose; 

Our Policy; 

Design a systematic approach to Quality and EHS Management for compliance with laws, 

national and international relevant standards and continuous performance development; 

Identify, evaluate and monitor risk factors and opportunities and take actions whenever needed; 

We will set targets for development, measure, evaluate and report performance; 

We will ask the service providers to manage Quality and EHS in accordance with this policy; 

We will establish close relationships with those affected from our operations; 

We will make Quality and EHS performance of our employees’ part of their evaluation and 

recognition process.  

Gökhan SERDAR 

Vice President, EMEA - India 

18.09.2019 



 

TPI KOMPOZIT KANAT ÜRETIM SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. 
Maltepe Serbest Bölge Mahallesi Selvi Sokak No:22 35674 Menemen | İzmir | Türkiye 

Sasalı Merkez Mahallesi, 1. Sk. No:70, 35620 Çiğli | İzmir | Türkiye 
www.tpicomposites.com 

 

TPI TÜRKİYE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI 
 

Rekabetçi ve yenilikçi kompozit çözümlerini üreterek küresel temiz enerjinin büyümesini bir yaşam biçimi 

olarak benimseyen bir kuruluş olarak, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz TPI 

Türkiye Fabrikaları “Rüzgâr Türbin Kanadı Üretim Faaliyetleri, Garanti ve Servis Hizmetleri”ni kapsayan 

Entegre Yönetim Sistemimiz doğrultusunda TPI Türkiye olarak, 

  

Taahhüdümüz; 

 

Canlıları, doğal kaynakları korumayı ve çevre kirliliğini önlemeyi, 

Sosyal sorumluluk bilincini arttırmayı,  

Faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek için çalışanlarımızın katılım ve danışımını sağlayıcı 

platformlar oluşturmayı ve teşvik etmeyi, 

Ürün ve hizmetlerimizi sağlarken kullandığımız materyal ve enerjiyi verimli kullanmayı, 

İçinde operasyonlarımızı yaptığımız toplumlara katkıda bulunmayı, 

Bu amaçlara uygun enerji kaynakları, ürünler ve servisler geliştirmeyi, 

İçinde bulunduğumuz iş kollarında en iyi uygulama örneklerini ortaya koyma konusunda liderlik etmeyi, 

Liderlerimizin hesap vereceği, tüm çalışanlarımızın katılımının sağlanacağı ve bu taahhütleri paylaşacağı 

bir kültür oluşturmayı, ve 

Müşterilerimiz için; Güvenli, Kaliteli, Zamanında ve Optimum maliyet ile rüzgâr türbin kanatları üretmeyi 

taahhüt ediyoruz.  

 

Bu şekilde, gurur duyabileceğimiz bir Kalite ve İSG-Ç performansına ulaşmayı, müşterilerimizin, 

paydaşlarımızın ve toplumun güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir iyileştirmeye katkıda bulunmayı 

amaçlıyoruz. 

 

Bu amaç doğrultusunda  

 

Politikamız; 

 

Yasalara, ulusal ve uluslararası ilgili standartlara uyum ve sürekli performans gelişimi için Kalite ve İSG-Ç 

Yönetimine sistematik bir yaklaşım dizayn edeceğiz, 

Risk unsurları ve fırsatları tanımlayacağız, değerlendireceğiz, izleyeceğiz ve gerektiğinde aksiyon alacağız, 

Gelişim için hedefler koyacağız, ölçeceğiz, değerlendireceğiz ve performansı raporlayacağız, 

Hizmet aldıklarımızdan Kalite ve İSG-Ç’yi bu politika ile uyumlu yönetmelerini isteyeceğiz, 

Operasyonlarımızdan etkilenenler ile sıkı bağlar kuracağız, 

Kalite ve İSG-Ç performansını çalışanlarımızın değerlendirmelerinin ve ödüllendirmelerinin bir parçası 

yapacağız. 
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