
YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Özay Döküm İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetimi;

 ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 ve ISO/IEC 27001 yönetim sistemi standartlarının gerekliliklerine uymayı,

 Yönetim Sistemleri ile ilgili tüm yasal şartlara, müşteri şartlarına, ulusal ve uluslararası standartlara uymayı, 

 Gerekli kaynakları temin ederek, müşteri, destek ve yönetim süreçlerinin her aşamasında,  riskleri öngörerek oluşmasını engellemeyi ve süreçlerin performanslarını 
Özay Döküm adına çalışan kişilerin katılımı ile sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi,

 Sistem hedeflerinin çalışanlara iletilmesini, net bir şekilde anlaşılmasını ve bunun için iletişim kanallarının açık tutulmasını sağlamayı,

 Üst Yönetim tarafından sistemdeki uygunsuzlukların planlı olarak gözden geçirilmesini ve uygunluğun sürekliliğini sağlamayı,

 Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,

 Teknolojik gelişmeleri ve tedarikçi performanslarını yakından izlemeyi,

 Yönetim sistemleri amaçlarımızın kurum hedeflerimize ulaşması için belirlediğimiz stratejilerimiz ile uyumlu olmasını sağlanmayı,

 Tüm atıkları kontrol altında tutarak geri kazanımı artırıp, kirliliği azaltmayı,

 Minimum doğal kaynak kullanımı ile yüksek fayda elde etmeyi,

 Özay Döküm’ ün yasal ve düzenleyici uygunluğunu korumak amacı ile gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri ile tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının 
korunmasını,

 Risk yönetim çerçevesi ile bilgi güvenliği risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, işlenmesi sonucunda elde edilen tehditlerin bertaraf edilmesi; personel, 
tedarikçi ve müşterilerimizin bilgilerine güvenli erişimi sağlayarak olası bilgi güvenliği ihlalinin önüne geçilmesini,

 Risk değerlendirmesi sonucunda belirlenen amaçlara ulaşmak için, yeterli donanım, altyapı ve bu altyapı ile birlikte yetkin personel istihdamı sağlanarak gerekli olan 
kaynak ve desteğin sağlanmasını,

 “Yönetim Sistemleri Politikası” nın uygulanmasının sağlanmasını ve kontrolünün yapılmasını, güvenlik ihlallerinde de gerekli yaptırımın uygulanmasını,

 Elektronik ve kişisel iletişim ile üçüncü taraflarla yapılan bilgi alışverişlerinde kuruma ait bilginin gizliliğinin sağlanmasını, 

kurum içi bilgi kaynaklarının yetkisiz olarak üçüncü taraflar ile paylaşılmamasını,

 Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartların ve bu şartların getirdiği fırsat ve gerekliliklerin yerine getirilmesini ve bu şartların sürekli iyileştirilmesini 
taahhüt etmektedir.
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