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1. AMAÇ  

 

Kuruluşumuzun amacı; müşteri beklenti ve istekleri ile yasal mevzuat ve standartlar doğrultusunda Traktör ve Hidrolik 

Kaldırıcı üretiminin gerçekleştirilmesini sağlamak; bunları sağlarken iş güvenliğini ve çevre güvenliğini ilk öncelik 

olarak kabul etmek, TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001 ve TS 18001 yönetim sistemi şartlarında yürütülen tüm 

faaliyetleri uygulamak, denetlemek, geliştirmek ve takip etmektir.   

                                                      

2. KURULUŞUN BAĞLAMI 

Kuruluşun, amacıyla ve stratejik yönü ile ilgili ve yönetim sistemlerinin istenen sonuçları elde etme yeteneğini 

etkileyecek ilgili iç ve dış hususlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir; 

KYS İç Unsurlar; 

- Kurum kültürü  

- Kurum değerleri 

- Stratejik hedefler 

- İnsan Kaynağı 

KYS Dış Unsurlar; 

- Müşteriler 

- Tedarikçiler 

- Yasal Şartlar 

- Dış yönetmelikler 

- İç yönetmelikler 

- Pazar Durumu 

- Sosyal ve Ekonomik çevre 

ÇYS ve İSGYS İç Unsurlar; 

- Kurum kültürü  

- Kurum değerleri 

- İnsan Kaynağı 

- Maddi Kaynaklar 

- Eğitim, Bilinç, Farkındalık 

- İletişim 

- Kurumsal Tecrübe 

ÇYS ve İSGYS Dış Unsurlar; 

- Tedarikçiler 

- Taşeron, Geçici Hizmetveren Çalışmaları 

- Yasal Şartlar 

- Organize Sanayi Bölge Yönetimi 

- Organize Sanayi Bölge Firmaları 

- Türk Standartları 

- Resmi Denetim Kurumları 
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- Özel Denetim Kurumları 

 

3. KAPSAM 

 

Firmamızda kurulan kalite yönetim sistemi, tüm üretim proseslerini ve satış sonrası hizmetleri kapsar.  

Firmamızda kurulan çevre yönetim sistemi ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi tüm faaliyetleri, uygunluk 

yükümlülüklerini, kuruluşun kurumsal birim, fonksiyon ve fiziksel sınırlarını, ürün ve hizmetlerini, kontrol ve etkiyi 

gerçekleştirmek için yetki ve yeteneğini, tarafların ihtiyaç ve beklentilerini, etkileşimde olunan iç ve dış unsurları 

kapsamaktadır. 

 

Firmamızda tarla serisi, bahçe serisi ve meyveci serisi olmak üzere üç ana tipte traktör üretimi ve hidrolik kaldırıcı 

üretimi yapılmakta olup yurtiçi Erkunt yurtdışı Armatrac markamızla satış yapılmaktadır. 

 

Erkunt Traktör Organize Sanayii Bölgesi Batı Hun Cad. No:2-4-6 06935 Sincan –ANKARA lokasyonunda konumlanmıştır. 
 

Firmamızda kurulan kalite yönetim sistemi, tüm üretim proseslerini ve satış sonrası hizmetleri kapsar. Kalite Yönetim 

Sisteminin oluşturulmasında; TS EN ISO 9001 Standardı ve İşletmemizle ilgili yürürlükteki mevzuatlar referans 

alınmıştır.   

 Erkunt Traktör Sanayi A.Ş,  ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında önemli faaliyetleri süreç yaklaşımı 

kapsamında ele almıştır.                        


