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                              TPI TURKEY INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM POLICY 

As TPI Turkey, we declare the guidelines of our Integrated Management System Policy 
which is formed with continuous improvement approach and in line with our mission, 
vision, and values; in compliance with EHS, Environment, Quality, Energy, and Information 
Security Management System Standards. 
 
Legal Compliance 
• Comply customer’s and related parties’ terms and conditions, international and national 

regulations and laws, Environment, Quality, Health and Safety, Energy, and Information 
Security Management standards, 

Grow with our stakeholders 
• Keep stakeholder satisfaction at highest by creating collaboration with continuous 

improvement and open & effective communication with integrity, 

Provide Leadership and Resource 
• Provide the necessary information and resources that employees role & responsibilities 

require and ensure employee satisfaction with leadership and by creating leadership 
opportunities, 

Continuous Improvement 
• Follow up and review our performance, evaluate with targets, and create continuous 

improvement opportunities, 

Sustainability 
• Ensure sustainability of global and local actions to secure environment, energy and 

information resources based on Health and Safety and high customer satisfaction, 

 
 
Our Vision 
Where will we go? 

To lead the energy transition though advanced technology 
and innovative solutions. 

Our Mission 
 What are we here for?   

To deliver innovative and sustainable solutions to 
decarbonize and electrify the world by expanding the 
adoption of renewable energy. We accomplish this by 
cultivating an inclusive culture that attracts, develops, excites 
and retains exceptional talent. 
 
 
 
 

Values 
Determining our position 
What are our values? 

Safety 
Operational Excellence 
Commitment 
Integrity 
Leadership 
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Occupational Health and Safety 

• Work on preventing exposure of our employees and subcontractors to occupational 
accidents, injuries, sickness, diseases, and epidemics with risk evaluation studies and 
providing healthy work environment, 

• Make effective risk and opportunity evaluation of all TPI activities in order to prevent 
Occupational Health and Safety threats and to carry out actions to prevent these risks, 

• Increase awareness, consultation and attendance of employees and employee 
representatives, 

• Support improvement of Health and Safety culture by increasing employees Health and 
Safety knowledge and awareness, 

Environment 

• Decrease waste and natural resource consumption and increase recycling, 
• Work on defining environment impact and reducing carbon emission, 
• Increase employee awareness to manage our impact to environment, 

Quality 

• Provide continuous and sustainable customer satisfaction by sharing customer-oriented 
approach within whole organization, 

• Increase effectiveness of all processes with risk-based thinking, carry out effective risk & 
opportunities review, take actions to eliminate risks and manage opportunities, 

• Increase customer satisfaction and competitiveness with projects and upgrades in scope 
of continuous improvement, 

Energy 

• Increase usage and efficiency of renewable energy,  
• Increase awareness and develop projects for more efficient energy, 
• Support ecofriendly designs and procurement, 

Information Security 

• Manage risks on information assets, 
• Provide confidentiality, integrity, and accessibility, 
• Manage sustainability of Information Security, 

As TPI Turkey, we commit to operate our activities with accountability and 
responsibility in line with the guidelines stated in this policy. 
 
 

Gökhan SERDAR 
Vice President – EMEA 
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TPI TÜRKİYE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI 
 

 
Vizyonumuz 
Nereye gideceğiz? 

 
İleri teknoloji ve yenilikçi çözümlerle enerji dönüşümüne 
öncülük etmek. 

Misyonumuz 
Ne için varız? 

Yenilenebilir enerjinin benimsenmesini yaygınlaştırarak 
dünyayı karbondan arındırmak ve elektriklendirmek için 
yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmak. Bunu, 
olağanüstü yetenekleri çeken, geliştiren, heyecanlandıran ve 
elinde tutan kapsayıcı bir kültür geliştirerek hayata 
geçiriyoruz. 

  

Temel Değerlerimiz 
Duruşumuzu belirleyen  
değerlerimiz nelerdir? 

İş Güvenliği 
Operasyonel Mükemmellik 
Sözünde Durmak 
Etik Duruş 
Liderlik 

  

 

TPI Türkiye olarak; misyon, vizyon ve temel değerlerimizin ışığında, İş Sağlığı ve Güvenliği, 
Çevre, Kalite, Enerji ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standartları'nın kapsadığı tüm 
şartlara uygun olarak ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile iş sürekliliğimizi sağlamak için 
belirlediğimiz kılavuz ilkelerimizi Entegre Yönetim Sistemleri Politikası'nda beyan ederiz. 
 
Yasalara Uygunluk 
• Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji ve Bilgi Güvenliği Yönetimi kapsamında ilgili 

standartlara, yasa ve yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuatlardan kaynaklanan yasal 
yükümlülükler ile müşteri ve ilgili tarafların şartlarına uymayı, 

Paydaşlarımızla Birlikte Gelişmek 
• Tüm paydaşlarımızla, açık ve etkin iletişim ortamı içinde ve karşılıklı bilgi koruma esaslı 

ve sürekli iyileştirme amaçlı değer katan işbirliği oluşturarak paydaş memnuniyetini üst 
seviyede tutmayı, 

Liderlik ve Kaynak Temini Sağlamak 
• Tüm çalışanlarımıza görev ve sorumlulukları kapsamında gereken bilgi ve kaynakları 

sağlamak ve çalışan katılım ve liderlik fırsatları yaratarak çalışan memnuniyetini üst 
seviyede sağlamayı, 

Sürekli İyileştirmek 
• Performansımızı hedeflerimiz doğrultusunda ölçmeyi, gelişimini izlemeyi, gözden 

geçirmeyi ve sürekli iyileştirme fırsatlarını yaratmayı, 

Sürdürülebilirlik 
• İş sağlığı ve güvenliği ve müşteri memnuniyeti üst seviyede sağlamak temelli; çevre, enerji 

ve bilgi kaynaklarını korumak amaçlı küresel ve bölgesel faaliyetlerimizi rekabetçi 

anlayışla sürdürebilir kılmayı, 
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İş Sağlığı ve Güvenliği 

• Çalışanlarımızın ve hizmet aldığımız firmaların çalışanlarının iş kazası, mesleki hastalık ve 
salgın hastalıklar gibi maruz kalabilecekleri risklere karşı yaralanma ve sağlık 
bozulmalarını risk değerlendirme çalışmalarıyla önleyerek güvenli ve sağlıklı çalışma 
koşullarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmayı, 

• TPI'a ait tüm aktiviteler ile ilgili risk ve fırsat değerlendirmelerini etkin bir şekilde 
yapmayı,İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikelerini ortadan kaldırmayı ve İş Sağlığı ve Güvenliği 
risklerini azaltmayı önceliklendiren faaliyetler gerçekleştirmeyi, 

• Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı ve farkındalığını 
arttırmayı, 

• Çalışanlarının İSG alanındaki birikimini ve bilincini arttırarak İSG Kültürünün gelişimini 
destekelemek için çalışmalar yapmayı, 

Çevre 

• Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını 
azaltmayı, 

• Çevresel etkileri belirlemek ve karbon ayak izini azaltmak için çalışmalar yapmayı, 
• Çevresel etkilerimizi etkin bir şekilde yönetebilmek için çalışanlarımızın farkındalığını 

arttırmayı, 

Kalite 

• Müşteri odaklı yaklaşımımızı organizasyonun tümüne yayarak tekrarlanabilir ve 
sürdürülebilir müşteri memnuniyeti sağlamayı, 

• Risk temelli düşünce yaklaşımıyla tüm süreçlerimizin verimliliğini arttırmayı, risk ve 
fırsat değerlendirmelerini etkin şekilde gerçekleştirmeyi, riskleri azaltmayı ve fırsatları 
yönetmek için faaliyetler gerçekleştirmeyi, 

• Tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirme kapsamında proje ve iyileştirmeler ile müşteri 
memnuniyetini ve rekabet gücümüzü arttırmayı, 

Enerji 

• Yenilenebilir enerji kullanımını ve verimi arttırmayı, 
• Daha verimli enerji kullanımı için farkındalık arttırmayı ve projeler geliştirmeyi, 
• Enerji verimli tasarım ve satın almayı destekleyeceğimizi, 

Bilgi Güvenliği 

• Bilgi varlıklarına yönelik riskleri yönetmeyi, 
• Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik sağlamayı, 
• Bilgi güvenliği sürekliliğini yönetmeyi, 

TPI Türkiye olarak, bensimsediğimiz bu ilkeleri gözeterek, davranışlarımıza ve iş yapış 
biçimlerimize yansıtarak sorumlu ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla tüm 
faaliyetlerimizi sürdürmeyi taahhüt ederiz. 
 

Gökhan SERDAR 
Başkan Yardımcısı – EMEA 

 


