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KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

Protan Turkey; yüksek kaliteli çatı kaplamaları, plastik kaplı tekstil ürünleri ve membranlar 
üretmektedir. Bunu; müşterilerin ve paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan ürünleri, 
çözümleri ve yaklaşımları teşvik ederek başarmaktadır. 

Protan Turkey; müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ve de amaç ve bağlamına 
uygun olarak ürün ve hizmetlerinin kalitesini sürekli olarak iyileştirmeye ve daha da 
geliştirmeye çalışmaktadır. 

Protan Turkey; TS EN ISO 9001:2015 gerekliliklerini, ilgili mevzuat ve düzenlemeleri ve işletme 
tarafından belirlenen diğer kalite gerekliliklerini karşılamayı taahhüt etmektedir. 

Protan Turkey; tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını, koşullarını sağlamayı 
taahhüt etmektedir. Diğer yandan faaliyetlerinden kaynaklanan tüm riskleri ve fırsatları analiz 
ederek değerlendirmektedir. ISO 45001:2018 İSG standardı kapsamında çalışanların sağlığı, 
güvenliği alanında yasal ve diğer şartlara uyarak sürekli iyileştirme yapmaya odaklanmakta ve  
taahhüt etmektedir. Tüm çalışanların görüş, öneri ve düşüncelerini alarak yol almaya ve de 
ortam, makine/ekipman ve davranış kaynaklı tehlikeleri dikkate alarak risk değerlendirmeleri 
yapmak ve bu değerlendirmeler ışığında aksiyonlar alarak çalışan katılımı ve memnuniyetini 
en üst seviyede sağlamayı hedeflemekte ve de taahhüt etmektedir. Bu anlamda tehlikeleri 
ortadan kaldırmak ve İSG Risklerini azaltmak için de taahhüdü bulunmaktadır. 

Yaşam ve sağlık için tehlike söz konusuysa tüm çalışanlarımız işi durdurma hakkına sahiptir. Bu 
gibi durumlarda yöneticiler derhal uyarılmaktadır. Diğer yandan tüm paydaşlarımızın (taşeron, 
tedarikçi ve diğer ziyaretçiler) sağlığını ve emniyetini sağlamak için gerekli tüm tedbirler 
alınmaktadır. 

Protan Turkey; yaşam döngüsü perspektifinden çevresel etkiyi azaltan ürünler geliştirerek 
üretmektedir. Protan Turkey; plastik malzemeleri geri dönüştürmek ve yeniden kullanmak, 
doğal kaynakları daha verimli ve daha az kullanmak, emisyonları ve atıkları azaltmak için sürekli 
çalışmaktadır.  

Protan Turkey’ de İSGÇ çalışmalarının sorumluluğu her çalışanın sorumluluğudur. Bu anlamda 
kirliliğin önlenmesi, çevrenin korunması ve de çevresel etkilerin çevre performansı açısından 
sürekli iyileştirmesi üst yönetim taahhüdü olarak ele alınmaktadır. 

Protan Turkey; TS EN ISO 14001:2015 yasal gerekliliklerini, ilgili mevzuat & düzenlemeleri ve 
işletme tarafından belirlenen diğer İSGÇ gerekliliklerini de uygunluk yükümlülükleri 
kapsamında karşılamayı taahhüt etmektedir. 

Bu bağlamda müşteri memnuniyetinin karşılandığı, çalışanların katılımın yüksek, 
memnuniyetin yüksek hissedildiği güvenli bir işyeri olarak çevresel duyarlılığının da azami 
derecede dikkate alarak ve de sağlık, emniyet tedbirlerinin tüm yasal ve gerekli diğer şartların 
dikkate alınarak sağlandığı, yönetim sistemi performansının verimli olduğu üreterek 
hedeflerini gerçekleştirmeyi istemekte ve bu yolda sürekli iyileştirmeleri tüm paydaşları ile 
sürdürmektedir. 
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