TORUN BASINÇLI DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TORUN DIE CASTING

MİSYONUMUZ

OUR MISSION

• Dünyanın seçkin sanayi kuruluşlarının beklentilerini, ürün, bileşen ve parça üreterek karşılayan Küresel bir marka
olmak Gelecekte öncelikle gruba, sonra küresel manada oluşturacağı şirketlerine iş yapma, iş yapma biçimi ve
sistemleriyle rol model olmak.

•

To be a global brand that meets the expectations of the world's leading industrial enterprises by producing
products, components and parts and to be role model firstly for group in the future and then global companies
of the group with the way of business conduct, business conduct and systems.

OUR VISION

VİZYONUMUZ
• Çevreye ve paydaşlarına duyarlı, saygılı ve adaletli olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, büyük endüstriyel
markaların müşteri beklentilerine, dünya maliyet liderliği çerçevesinde ve en yakın bölgelerdeki şirketlerinden çözüm
üretebilen tercih edilen küresel stratejik iş ortağı olmak.

•

To become the most preferred global and strategic partner that provide high quality and sustainable solutions
for the expectations of major industrial brands serving in developed and developing countries in the field of
aluminum die casting within the context of cost leadership by preserving our expert staff and technological
power.

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM POLICY

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

We believe that a management system which has an innovative approach and is based on continuous
improvement activities, cost and lean management philosophy and also fed from Industry 4.0 and flexible
manufacturing principles are crucial for sustainable success.

Sürdürülebilir başarının; yenilikçi bir anlayışla, sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan yönetim sistemleri,
maliyet yönetimi ve yalın üretimin uygulanmasından, ayrıca gelecekteki başarının ise endüstri 4.0 ve esnek üretimden
geçtiğine inanıyoruz.
Bu nedenle, biz TORUN Alüminyum olarak;
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Müşteri odaklı bir ekip olmayı,
Müşterilerimizin beklenti ve geri bildirimlerine odaklanarak, her türlü müşteri taleplerine en hızlı ve etkin çözümler
üretmeyi ve yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi,
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, IATF 16949 otomotiv Kalite Yönetim Sistemi şartlarına, müşteri özel isteklerine
ve bağlamda tanımladığımız şartlara uyma,
Müşterilerimize ve çalışanlarımıza değer katacak her türlü çevreye duyarlı teknolojiyi hızlıca hayata geçirmeyi,
Tüm faaliyetlerimizin maliyetini yönetme ve verimlilik anlayışı ile pay sahiplerimizin en az risk, en yüksek getiri ve
gelecek değeri yaratma beklentilerine çözüm üretmeyi
Uluslararası ve ulusal yasalara ve her türlü mevzuat şartlarına uygun olarak yürütmeyi,
Çalışanlarımızın beklentileri çerçevesinde kendilerini gerçekleştirmelerine imkân veren demokratik ortam ve
imkânları sunmayı
Çalışan sağlığı ve güvenliği için mutlak sıfır hata seviyesinde ve sınırsız önlem alarak çalışmayı,
Tüm tedarikçi ve çözüm ortaklarımızın termin, zamanında ödeme gibi en asgari beklentilerine çözüm üreterek
kurum itibarımızı sürdürmeyi
Çevreye duyarlı olmayı ve olumsuz çevresel etkileri minimize etmek mümkünse ortadan kaldırmak için çalışmayı,
Birim üretim başına düşen enerji miktarını sürekli azalmayı,
Paydaşlarımıza ait bilgileri korumayı ve paydaşlarımızın isteği doğrultusunda bilgilerini gizli tutmayı, entegre
yönetim sistemimizin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmeyi ve risk yönetimini, entegre yönetim
sistemleri politikamız olarak benimsediğimizi tüm paydaşlarımıza duyuruyor ve tüm faaliyetlerimizi bu
politikamıza uygun yürütmeyi
Taahhüt ediyoruz.
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For that reason, we as Torun Aluminium;
To be a customer oriented team
To provide fast and effective solutions to each customer demands by focusing on customer expectations and
feedbacks,
To comply with ISO 9001 Quality Management System, IATF 16949 Automotive Quality Management System
requirements, customer specific requirements and the conditions we define in context,
To bring each kind of enviroment friendly technology state of art into life which would add value to our
employees and customers
To provide solutions for our shareholders to bring min.risk and max value and meet expectations of creating
future value for our shareholders by considering management our all cost items and understanding of
productivity or efficiency.
To follow and implement national and international laws and legislation
To establish democtratic sphere and opportunities for our employees according to their expectations to
develop their talents or their own self actualisation.
To achieve an working enviroment for our employees where any kind of measures in sake of safe &healty
working conditions to achieve zero defect.
To provide solutions to our suppliers by fullfilling their expectations in terms of on time delivery and payment in
sake of sustaining our corporate image
To work for minimising or if possible eliminating negative enviromental effects by being enviromental sensitive
To reduce continously energy consumption the amount of energy per production
We announce to our shareholders that we will protect privacy, integrity and accessibility of data safety
belonging to our shareholders, take measures to sustain continuity of those data and information and provide
necessary resources in order to meet expectations of information management system and manage all
activities in compliance with this policy.
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