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OM Elektrik ; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim
Sistemi’ni ; Esenşehir Mah. Özcanlı Sok. No.3 Ümraniye İstanbul Merkez binası ile Dilovası
Organize San.Bölg.4.Kısım Ceyhan Cad.No.29 Gebze Kocaeli Fabrika lokasyonları
adreslerinde ; “180 personel, 7500 m2 kapalı alanda imalat yapan %100 Türk
sermayeli asansör ve otomatik kapı , yürüyen merdiven ve bant sistemleri imalatı , montajı

ve teslimat sonrası faaliyetleri (7/24 servis hizmeti) konusu ile hizmetlerini
gerçekleştirmektedir. Distribütörlük anlaşmaları ile yurtdışı pazarını da sürdürmektedir.

Makine dairesiz sistemler, yürüyen merdivenler ve bant sistemleri , otomatik kapılar ,
kabinler , asansör montajı ve yedek parça tedariği , ihracat süreçleri ile teslimat sonrası
faaliyetler OM Elektrik’in ana faaliyetleri arasındadır.

Kurumun organizasyonel yapısı ile tüm birim ve bölümleri tanımlanmış olup fabrika
bünyesinde üretim, imalat, tedarik ve lojistik süreçleri yer almaktadır ; diğer tüm süreçler
merkezde bulunmaktadır.

OM Elektrik toplu konut ,villa , otel, hastane, okul , iş merkezleri ve alışveriş merkezlerinde
asansör ve yürüyen merdiven projelendirmektedir.

COĞRAFİ BİLGİLER
Kuruluşun demiryolları ve denizyolu bağlantıları bulunmamaktadır.
OM Elektrik fabrika sahasının bulunduğu 5 km çapında yer alan bölgede hassas alanlar yer
almamaktadır.
OM Elektrik fabrika lokasyonunda alt geçit gibi yer altı yapıları bulunmamaktadır. OM
Elektrik’in kurulu olduğu fabrika ve merkez ofis lokasyonlarının alanı kayalık zeminden
oluşmaktadır.
OM Elektrik’in kurulu olduğu fabrika ve merkez ofis lokasyonlarında, aktif ve potansiyel
nitelikli kaya düşmesi, heyelan, feyezan vb. doğal afet olaylarına ve olabilecek risk
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faktörlerine rastlanılmamıştır. 7269 sayılı Afet yasasına göre bir kısıtlılık veya yasaklama
görülmemiştir.
Proseste boyahane haricinde kullanım amaçlı su tüketilmemektedir.
OM Elektrik’in bulunduğu çevrede özel koruma bölgeleri, doğal sit ve tabiat varlıkları
bulunmamaktadır. OM Elektrik’in bulunduğu bölgede gelgit ve akıntı tehlikesi
bulunmamaktadır.
HAMMADDE / YARDIMCI MALZEMELER
OM Elektrik hammaddesi sac ( galvaniz ve paslanmaz vb.) olup , hammadde tedarikçilerinden
temin edilmekte ve geri dönüştürülebilir bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Yardımcı
malzemeler de aynı şekilde tedarik edilmekte ve montaj süreçlerinde kullanılmaktadır.
Dahili Unsurları ;
Şirket Kültürü , Kurumsal Bilgisi ve Varlıkları
Yurtdışı pazarlarına hizmet sunmaya uygun stratejik konuma sahip
Sürekli gelişme ve pazar payını arttırma hedefi ile çalışma stratejisi
Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda özel içerikli hizmet verebilme kabiliyeti
Entegre yönetim sistem standartlarını ve tüm yasal yükümlülüklerini süreçlerinin en
başında değerlendirme ve yükümlülüklerini yerine getirme bilinci ve farkındalığı
Ürünlerin imzalindeki kapsasite yeterliliği , teknolojik donanımı
Bilgi birikimi ve yetkinliğe sahip ekibi
Tüm duran varlıkları ve demirbaşları ve tesisleri
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Harici Unsurları ;
Ulusal yasal yükümlülükleri ve yerel yönetim mercileri ve gereklilikleri
Bütçesi ve finansal akışı
Rekabet şartları
Çevre Şartları / Doğal Şartlar
Mevzuat ve yasal şartlar ve diğer gereklilikleri (standartlar , üretim zorunlulukları vb.)
Müşteri ve tedarikçisi ve taşeronu ile yaptığı sözleşme şartları
Bakım ve onarım hizmetleri
Taşeron tedarikçi yönetimi
Saha Yönetimi
OM Elektrik Çevresel Şartları;
Bulunduğu yerin iklimi ve doğal şartları
Su kalitesi(içme,kullanma suları ve atıksu yönetimi)
OM Elektrik bünyesinde oluşan tüm atıklar ve bu atıkların OM Elektrik tarafından
yönetimi
İlgili Tarafları ;
Toplum
Yasal tüm ilgili merciler ve standart koyucu merciler
Müşterileri
Rakipleri
Bünyesinde çalışan tüm çalışanlar (taşeron tedarikçi ziyaretçi ve müşteri çalışanları
dahil)
Ortakları
Proje Sahipleri
Tedarikçileri(Onaylı Tedarikçi Listesi)
Bakım onarım ve hizmet kapsamında çalıştığı tüm paydaşlar ve tedarikçileri
/taşeronları
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olarak belirlenmiştir.
OM Elektrik , belirlemiş olduğu bu dahili harici unsurlarını, şartlarını ve ilgili taraflarını Risk
Fırsat ve Çevre Etki Boyut Değerlendirmesi ile değerlendirmiştir.
Müşteri şartları hizmet bazında OM Elektrik ‘in uyum yükümlülüğü olmaktadır.
OM Elektrik entegre yönetim sistemleri kapsamında uyguladığı politikası Kalite Politikası ,
ve Çevre Politikası ‘nı tüm çalışanları ve paydaşları ile paylaşmaktadır.

OM Elektrik’in stratejisi “Geleceği Bekleyen Değil Karşılayan Olmaya “ doğrultusunda
sürdürülmekte olup ; müşterilerine ilgili standartlarında yenilikçi çözümler sağlamak ; kalite,
çevreye duyarlılık , yasal şartlara tam uyum , müşterisi ve tüm ilgili taraflarının
memnuniyetidir.
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