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KAPSAMIMIZ; 

 

Yüzme Havuzları ve Akvaryumlar için Elektromekanik Filtrasyon Ekipmanları Satışı, Akrilik Blok 

Panel Satışı ve Anahtar Teslim Taahhüt Hizmetleri 

 

MAT FİLTRASYON ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 çevre ve ISO 45001:2018 ISG kapsamı;  
 

Şirketimizin amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve kalite yönetim sistemlerinin amaçlanan 

sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları belirlemiş, uluslarası 

hizmet veren bir firma olmakla beraber yasal ve uygulanabilir şartları değerlendirmekte ve 

yükümlülüklerini buna bağlı yerine getirmektedir. 

Mevzuatın uygulamasına yönelik süreçler, prosedürler, talimatlar ve ilgili dokümanlar 

oluşturularak yasal gereklilikler yerine getirilmekte, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını 

sağlamakta, tehlikeli atıkların bertarafını lisanslı firmalar aracılığı ile yapmakta, isg ve çevre 

açısından ilgili mevzuatın takibini yapmakta ve uygunluğunu sürekli takip etmektedir. Firmamız 
İzmir'de bulunan deniz balıkları karantina tesisimizde ekipman performansını geliştirip test 
etmekte ve kullanım kolaylığını sağlamaktadır. Fabrika alanı çevresi yeşil alandır. MAT özellikle 
2012 yılında İzmir, Türkiye'de kurulmuş ve balık yetiştiriciliği endüstrisi uzmanları tarafından 
kurulmuştur.  İstikbal cad. 120 Güzelbahçe/İzmir adresinde faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz. 
İlgili tarafların erişimi için bilgilerimiz; 
Tel      : (0232) 234 24 04                         Fax                  : (+90) 232 234 24 05 
Web                 :  https://matglobal.tech/          Bilgi   : info@matglobal.tech  
 

KALİTE POLİTİKAMIZ; 

❖ Ürün kalitemiz ve müşteri ihtiyaçlarına alternatif çözüm (Tasarım, mekanik ve elektrik 

mühendislik, mimari, farklı biyolojik parametrelere sahip ürün gamı, teknik danışmanlık) 

üretebilme kabiliyeti, canlı sağlığına duyulan hassasiyet ve zamanında proje teslimi ile 

müşterilerimize değer katmak. 

https://matglobal.tech/
mailto:info@matglobal.tech
mailto:info@matglobal.tech
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❖ Müşterilerle her zaman doğru diyalog ve iyi ilişkiler içerisinde olmak, olası şikayetleri 

müşteriyi tatmin edecek şekilde hızla çözümlemek, 

 

❖ Çalışanlarımızın sağlığını göz önünde bulundurarak tüm iş sağlığı ve işçi güvenliği yasal 

şartlarını yerine getirmek, 

 

❖ Müşteri ve tedarikçilerimizin fikir ve mülkiyet haklarının korunmasını sağlamak, 

 

❖ Hizmet konusunda esnek hareket edebilme kabiliyeti, yasal ve diğer tüm şartlara uygun, güler 

yüzlü, planlı ve standartları en üst seviyede kaliteli hizmet vermek. 

 

❖ Şirketimizin başarısı, ürün ve hizmet kalitesini etkileyen tüm süreçleri iyileştirmek ve 

yenilikler ortaya koymak. 

 

❖ Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, gereken yatırımları yapmak ve çalışanların eğitimi 

ve katılımı ile sürekli gelişmeyi garanti altına almak 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ; 
 

❖ Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altına tutarak, çevreye vereceğimiz 

kirlilik ve zararı en aza indirmek, 

❖ İlgili yasa ve mevzuatları takip ederek uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek, 

❖ Operasyonel faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye 

vereceğimiz etkileri en aza indirmeyi 

 

❖ Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi, 

 

❖ Sürdürülebilir kaynak kullanımı ile atıkları ve çevre kirliliğini azaltmak ve/veya önlemek, 

❖ Sürekli gelişen sistemimiz doğrultusunda çevresel etkenleri korumayı ürün kalitesi ve 

gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri ile birlikte uygulayan şirket olmak, 

❖ Belirlemiş olduğumuz çevre amaçlarımızı planlamayı ve takip etmeyi taahhüt ederiz. 
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 Çevre Yönetim Sisteminin etkinliğinin takip edilip sürekli iyileştirilmesinden başta üst yönetim olmak 

üzere tüm kuruluş çalışanları sorumludur. 

 

ISG POLİTİKAMIZ; 

 

❖ Tedbir alarak İSG risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini 

sağlamayı, 

❖ Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı 

❖ ISG Yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi, 

❖ Tüm çalışanlarımızın İSG sorumluluklarının farkında olmalarını ve çalışan temsilcileri ile 

birlikte katılımını sağlamak için gerekli eğitimleri aldırmayı, 

❖ Çalışanlarımızın iş güvenliği risklerini önlemek için tesis ve ekipmanların bakımı ve 

korunması yoluyla güvenli çalışma alanları ve yöntemleri sağlamayı taahhüt ederiz 

❖ İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma 

koşullarının sağlanmasını taahhüt ederiz 

 


