
 
BADER  Grubu 

 

 Bader Grubu’nun 

kalite, çevre ve enerji politikası 
 

Bader Grubu, otomobil sanayi için tüm dünya çapında deri, preslenmiş deri eşya parçaları ve deri kaplamalar geliştirip üretmekte 

ve piyasaya sürmektedir. 

 

Bader Grubu kaliteye ve çevrenin korunması konularına büyük özen göstermektedir. Bunun kanıtı olarak da şubelerinde sertifikalı 

kalite, çevreve enerji gözetim sistemleri kullanmaktadır. 

 

Bader Grubu’nun kalite, çevre ve enerji politikası aşağıdaki ilkelere göre özetlenebilir: 

 

 Müşterilerimizin memnuniyeti ilk sırada gelir 

 Müşterilerimizin kalite ve konfor, ekonomik fiyatlar, çevreye uygunluk ve güvenlik konularındaki beklentilerini tatmin 

edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz 

 Bunu sağlamak için kalıcı ilişkiler geliştirmek büyük önem taşımaktadır 

 

 Kalite, çevreye uygunluk ve enerji etkinliği güvencesi 

 Kalite, çevreye uygunluk ve enerji etkinliği güvencesini nasıl sağlıyoruz? 

 

 Kalite, çevreve enerji gözetim sistemimizi üretimin planlanması, üretim ve mamul kullanımının her safhasında tavizsiz bir 

şekilde uygulayarak 

 Doğal kaynakları tasarruflu kullanarak 

 Çevreye zarar verebilecek yöntemleri ve meta kullanımını azaltarak  

 enerji performansının sürekli iyileştirilmesi 

 İlgili yasa ve yönetmeliklere uyarak 

 

 Sürekli gelişim ticaretin nabzıdır  

Ürünlerimiz, üretim yöntemlerimiz, üretim tesislerimiz ve teşkilatımızı devamlı olarak geliştirebilmek için şu konularda 

büyük özen gösteriyoruz 

 

 Hatalardan sakınmak 

 Olgunlaştırma ve gelişim önlemlerini tavizsiz uygulamak 

 Enerji tüketimini azaltmak için hedef önlemleri 

 Enerji verimliliği ürünleri satın alma ve ileri teknolojileri üretime entegre etmek 

 Ekolojik ve enerji verimliliği yöntemlerinin geliştirilmesi 

 

 Kalite ve çevrenin korunması ve enerji verimliliği - Müşterek yolumuz 

Ürünlerimizde kalite, ürünlerimizin çevreye ve enerji tasarufu konularında güvence sağlamak ve bu hedeflerimizle ilgili 

yöntemlerimizi sürekli olarak geliştirmek için beraber çaba göstermemiz gerekmekte. Bunun yolu 

 

 Bütün bölüm ve faaliyet alanlarının işbirliği içinde çalışması 

 Bader Grubu’nun münferit işletmeleri arasında tam kooperasyon sağlanması 
 Fason üreticilerimiz, ticari müşteriler ve resmi dairelerin nazarı dikkate alınması 

 

 Çalışanlarımız ve onların emniyeti en önemli temel taşımız 

 Her elemanımız kalite, temiz çevre ve enerji politikamıza uymakla mükelleftir ve kendi faaliyet alanı çerçevesinde 

ürünlerimizin kalitesinden sorumlu olup, çevre ve enerji şartlarına uygun hareket etmesi gerekir  
 Komünikasyon, informasyon ve eğitim seminerleri vasıtasıyla elemanlarımızın kalite, çevre, emniyet ve enerji bilincini 

görev ve yükümlülüklerine uygun şekilde teşvik ediyoruz 
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