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2. Kahve Toplantısı 

12-26-28 Ocak 2021 tarihlerinde  

gerçekleştirilen kahve toplantılarında 

çalışanlarımız ve yöneticilerimiz bir arada 

bir çok konuyu görüştüler. Kahve

toplantısı raporlarına panolarımızdan 

ulaşabilirsiniz.

4. Önemli Hiyariler
Kalite konusunda önemli hiyariler vererek problemlerin oluşmasını önleyen 

çalışanlarımıza teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

5. 2021 Level Up Sertifika Töreni

BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLERİZ.

1. Başkanımızdan Yeniyıl Mesajı

Bu yıl maalesef Mart’ tan itibaren Türkiye’de Covid-19’ un etkileri görüldü ve

sizlerin hayatlarına da ciddi anlamda etki etti diye düşünüyorum. Ayrıca firma

olarak 7 haftalık bir süreçte üretim yapamadık ve sonrasında tekrar üretimlere

başlasak bile üretim adetlerimiz hemen eski durumuna dönmedi.

Durum böyleyken Eylül ayı itibariyle üretim adetleri eskisine yakın hale geldi ve

sizlerin gayretleriyle 3 vardiya / 6 gün çalışmayı devam ettirip sizlerin iş birliği

sayesinde müşterimize özellikle ciddi bir sorun yaşatmadan çalışmalarımıza

devam edebildik. Bunun için teşekkür ederim.

2020 yılında yapabildiklerimizi ve yapamadıklarımızı gözden geçirip

çalışanlarımızın tüm alanları, pozisyonları düzgün bir şekilde kendi sorumlulukları

olarak aktivitelere döktüğü, uygulamaya geçirip karşılıklı iletişim kurarak, Sango

Way’i uygulayarak hedeflerin yakalanmasına yönelik faaliyetler yapalım.

Son olarak bu yıl gösterdiğiniz emeklerinizden dolayı gerçekten minnettarım.

Yeni yılda yeni duygularla, önce güvenlik diyerek daha da iyi bir çalışma ortamı

hazırlamayı görev edinerek, STI takımı halinde mücadele gücümüzü daha da

arttırmaya devam edelim.
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2021 Level Up sertifika töreninde 

çalışanlarımızdan yeni ünvan alanlara 

ünvanları sertifikalarıyla beraber takdim 

edildi.

IATF 16949-2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi denetimini 27-29 Ocak tarihlerinde 

tamamlamış bulunuyoruz. 

IATF 16949 otomotiv kalite standartlarını tanımlayan asgari gerekliliklerdir. Bu 

gereklilikler müşteri memnuniyeti yanı sıra son kullanıcı memnuniyetinin ve güvenliğinin 

sağlanması için oluşturulmuştur. Sadece ürünün ölçüsel uygunluğunu ifade etmez, tüm 

firmanın ürün ve üretim yönetim sisteminin yöntemlerini inceler.

STI; IATF bilgisi ile birikmiş bilgisini harmanlayarak STI Kültürü'nü adım adım 

ilerletmektedir. 2017 yılındaki yeniden belgelendirme denetiminde 2 adet majör ve 8 adet 

minör uygunsuzluk tespit edilmişti. 2021 yılı gerçekleşen yeniden belgelendirme denetiminde 

6 adet minör uygunsuzluk ile sertifikamız yenilenmiştir. Tüm çalışanların özverisi ve 

gayretiyle uygun olmayan durumları fırsat bilerek sistemi iyileştirmeye devam edeceğiz.

5. IATF 16949 Denetimi


