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Sarbak Metal Tic. Ve San. A.Ş. unvanı ile OSB GOP Mah. 8. Cad. No:3 Çerkezköy Tekirdağ 

adresinde faaliyet göstermektedir. Demir Dışı Metallerin İmalatı-Pirinç Çubuk (İçi Dolu ve İçi Boş), 
Pirinç Profil, Pirinç Biyet (Takoz), Pirinç Külçe üretim faaliyetini yürütmektedir. 

Sarbak Metal üretim faaliyetini yürürlükte olan ürün standartlarına uygun ISO 9001:2015 
Kalite Yönetim Standardı gereklerine göre gerçekleştirmektedir. 

Sarbak Metal’ in kaliteden ödün vermeden faaliyetini sürdürme anlayışının da önünde 
çalışan sağlığı ve güvenliği gelmektedir. Bu sebeple sahip olduğu ISO 45001:2018 belgesi ve ISO 
COVID-19:2020 belgesi ile çalışanlarının sağlık ve güvenliğini üretimin her aşamasında tavizsiz bir 
şekilde korumaktadır. 

Sarbak Metal üretim faaliyeti sırasında müşterileri, tedarikçileri, taşeronları, çalışanları ile 
sürekli iletişim halinde olduğunun ve bilgi alışverişinin ticari alış veriş kadar önemli ve korunması 
gerekli bir kaynak olduğunun farkındadır. Bu sebeple ISO 27001:2013 belgesine sahiptir ve bütün 
paydaşlarının kişisel verilerinin güvende olduğunu deklare etmektedir. 

Sarbak Metal, tüm dünyanın karşı karşıya olduğu su miktarının azalması, küresel ısınma, 
enerji kaynaklarının tükenmesi gibi çevre risklerinin farkındadır. Bireysel olarak çevre korunması 
konularında ticari hayatının tamamında her zaman gerekli hassasiyeti göstermiş, önlemler almış, 
hedefler koymuş bir firmadır. Bir ticari kuruluşun enerji kaynaklarına olan ihtiyacı görmezden 
gelinemeyecek kadar önemlidir. Bundan daha önemli bir şey varsa o da çoğunlukla kullanılan 
enerji kaynaklarının tükenmez olmadığı gerçeğidir. Sarbak Metal bu gerçeğin farkında olması 
dolayısı ile ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini (ÇYS) yıllardır yürütmektedir. ÇYS 
kapsamında; 

• Çevre Politikası oluşturulmuş ve tüm paydaşları ile web sitesi www.sarbak.com.tr 
adresi ile paylaşmıştır. 

• Çevre Hedeflerini belirlemiş, ÇYS kapsamında aylık olarak takibini yapmaktadır. 

• Kritik Çevre Yönleri belirlenmiş, bu konularda firmanın konumunu düzenli olarak 
takip etmekte ve yıllık olarak raporlarını web sitesi www.sarbak.com.tr adresinde 
paylaşmaktadır. 

• Ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler ÇYS kapsamında takip edilmekte ve kapsam 
dâhilinde olunan uygulamalar için faaliyet gerçekleştirilmekte, aksiyonlar 
alınmaktadır.  
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