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YARIŞ KABİN KALİTE – ÇEVRE- İSG YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI
Temelleri 1977 yılında atılan Yarış Kabin Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye’nin tarım ve iş makinaları
kabin ve ekipman üretiminde öncü ve lider bir kuruluşudur.
Sektöründe Avrupa’da en büyük ilk üç kuruluş içerisinde yer alan Yarış Kabin, güvenli, konforlu ve
müşteri beklentisinin daima ilerisinde olmasıyla tercih edilen, kendi teknolojisiyle ürettiği ürünler ile
sektöründe dünya lideri bir kuruluş olma vizyonunu gerçekleştirme yolunda hızla ilerlemektedir.
Tek çatı altında 70.000 adet üretim kapasitesi ile sektöründe dünya lideri olarak 2010 yılından beri
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:26 adresinde, 300.000 m2 toplam, 100.000 m2 kapalı alanda,
son teknoloji donanımlı tesislerinde ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 standart şartlarına
göre kurulmuş Kalite – Çevre – İSG yönetim sistemleri kapsamında; zirai, endüstriyel araç OEM kabinleri ve
ilgili araç parçalari üretimi, dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetlerini
yürütmektedir.
Kalite Yönetim Sistemi ‘nde, ISO 9001:2015 standardının “8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve
geliştirilmesi” şartı, müşterilerinin teknik şartname ve resimlerine göre üretim gerçekleştirdiğinden,
uygulanabilir değildir.
Kurulduğu günden bugüne kadar stratejik hedeflerin temeli olan Toplam Kalite Yönetimi faaliyetleri
yürüten Yarış Kabin ‘in müşteri odaklı sisteminin merkezinde ‘’Kalite’’ anlayışı bulunmaktadır. Uluslararası
düzeyde rekabet etmek için yalın yönetim ve profesyonel iş gücü, süreçlerin işletiminde birleştirilmektedir.
Kalite- Çevre- İSG yönetim sistemlerinin süreçleri, Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ)
çevrimine göre organizasyondaki tüm bölümler ile üst yönetimin sorumluluğununda işletilmektedir.
Uluslararası mesleki yeterliliğe sahip çalışanlar ve yüksek teknoloji ekipmanların başarı ile
harmanlanması sonucunda, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için en önemli ilkesi olan
kaliteden asla ödün vermeden iş güvenliği, ergonomi ve çevre konularını da dikkate alınarak Kalite-Çevre-İSG
süreçleri gerçekleştirilmektedir.
Kalıp tasarımı ve mühendisliği deneyimi ve bilgi birikimi ile üretimi yapılan yarı mamul ve mamullerin
kaynak fikstürü, kesim ve büküm kalıpları tasarımı ve imalatı firma içinde yapılmaktadır.
Kesme, Bükme ve Şekillendirme tesisinde, CNC, lazer ve robot teknolojileri yardımı sac ve profil
hammaddelerinin operasyonları yüksek hassasiyette uygulanmaktadır.
Birleştirme teknolojileri bölümünde, yarı mamul haline gelen sac ve profiller, robotik kaynak, manuel
kaynak, robotik somun & civata punta kaynak ve robotik punta birleştirme yöntemleri ile birleştirilmektedir.
Kaplama tesisinde, çeşitli geometrilere sahip parçaların eşit ve komple olarak kaplanması, su bazlı bir
sistem olmasından dolayı minimum çevre kirliliği yaratması ve yangın riskinin daha az olması gibi üstün ve
teknolojik özelliklere sahip kaplama uygulaması olan kataforez kaplama yanısıra çinko-fosfat kaplama ve toz
boyama işlemleri yapılmaktadır.
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Tedarikçi Kalite Geliştirme faaliyetleri kapsamında, kazanılan deneyimler ve teknolojik birikim iş
ortaklarıyla paylaşılarak nihai ürüne değer katılmaktadır. VSRM Tedarikçi Portal, performans değerlendirme
ve yerinde kalite araçları ile sürekli geliştirmeyi direk-endirekt tüm tedarikçilere yaymakta ve gelişimlerine
katkıda bulunulmaktadır.
Sürekli gelişen ve geliştiren öncü bir firma olarak sektöre değer katmayı görev bilen Yarış Kabin,
yenilikçi insan kaynakları yaklaşımıyla, çalışan bağlılığı yüksek ve en çok tercih edilen şirket konumuna
gelmek için fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı, gelişim odaklı, yüksek performansı
destekleyen sistemleri geliştirmekte ve sürekli eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.
“Güvenli ve Kaliteli Üretim” ile ‘’Doğal Çevrenin Korunması’’ slogonlarını benimseyen Yarış Kabin,
çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ve süreçlerden kaynaklanan olumsuz çevresel
etkileri kontrol altında tutabilmek için,
✓ İlgili ulusal yasa/mevzuat ve diğer yükümlülükleri sağlamakta,
✓ Tüm çalışanlarında Kalite – Çevre - İSG bilinç ve kültürü oluşturmakta
✓ Teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırımlarını Çevre - İSG konularını dikkate alarak
yönlendirmekte,
✓ Enerji ve doğal kaynakların kullanımını azaltıcı önlemler almakta,
✓ Malzemenin mümkünse tekrar kullanımı veya geri dönüşümü ile ilgili fırsatları değerlendirmekte,
✓ Atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamakta,
✓ Atıkları azaltma çalışmaları yapmaktadır.
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