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KALİTE POLİTİKAMIZ-SLOGANIMIZ 
 

 

FİRMANIN SAYGINLIĞINI KORUMAK ve ARTIRMAK 

 Firmamızın, kuruluşundan bu yana, kaliteli, en son teknikleri (state-of - the art) kullanan ve dakik 

çalışmaya dayalı yüksek performansı sonucu elde ettiği saygınlığı sürdürmek ve daha ileri düzeye 

yükseltmek. 

 Bu amaçla, hızla gelişen koşullarda. Kalite Yönetim Sistemine uyarak, kalite düzeyinin sürekli 

iyileştirilmesi ve geliştirilmesini birinci öncelikli ilke olarak görmek ve gereğini yerine getirmek. 

 

TÜM ÇALIŞANLARIN KATILIMINI SAĞLAMAK 

 Kalite Politikamızın başarılı sonuçlar verebilmesi için firma bünyesinde yer alan tüm çalışanların, görev 

ve sorumluluklarının bilincinde ve kalite politikamızın ilkelerine inanmış bireyler olmalarını sağlamak. 

 Çalışanların kalite düzeyini yükseltici öneri ve eleştirilerini değerlendirmek ve kendilerini bu yönde 

teşvik etmek. 

 Alt yüklenici seçiminde, öncelikle firmamızın kalite politikasına uyumlu olanları tercih etmek, denetim 

altında tutmak, katılım ve katkılarını istemek. 

 

BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ İZLEMEK  

 Sektörümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izlemek. 

 Çalışma alanımızla ilgili bilimsel / teknik toplantılara aktif – pasif katkı ve katılımı teşvik etmek ve 

sağlamak. 

 

DOĞAL ÇEVREYİ KORUMAK 

 Gerek büro, gerekse arazi çalışmalarında, çevreye zarar verecek etkileri önleyecek / en aza indirecek 

önlemleri almak. 

 Aynı işlem için alternatif yöntemlerden, çevreyi koruyan  yöntemleri tercih etmek. 

 Tüm çalışanların Doğal Çevreyi Koruma bilincine sahip  bireyler olarak davranmalarını sağlamak. 

 

İŞ GÜVENLİĞİ ve BİREYSEL SAĞLIĞA ÖZEN GÖSTERMEK 

 Tüm çalışma alanlarında iş güvenliği ile ilgili önlemleri almak ve iş güvenliği talimatlarına sıkı sıkıya 

uyulmasını temin etmek. 

 Tüm çalışmaların sağlıklı bireyler olarak çalışmalarını sürdürmeleri için gerekli yönlendirmeleri yapmak. 

 

 

Genel Müdür (Lider) 
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KALİTE POLİTİKAMIZ-SLOGANIMIZ 
 

 

 

                      

                                                                                                     KALİTE-ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞINDAN ÖDÜN VERMEYİN 
 
 
 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ       
 
 

 SÜREKLİ EĞİTİM, İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME FELSEFESİNİ YAKALAMAK  

İNSAN SAĞLIĞINA ÖNEM VERMEK, GÜLER YÜZLÜ HİZMETİ SUNMAK      
 

    
                                                                               BÜTÜN PAZARLARDA  
       BAŞARILI REKABET  
 

 

 

HAVAYA, TOPRAĞA, SUYA VE DİĞER DOĞAL KAYNAKLARA YÖNELİK KİRLENMENİN ÖNLENMESİ VE DOĞAL 

KAYNAKLARIN TASARRUFLU KULLANILMASI 

 
                               
 YÜKSEK KALİTEYİ, 
                               EN HIZLI ŞEKİLDE VE  
                               HER DEFASINDA SUNUN 
İŞİMİZİN KALİTESİNDE SÜREKLİ İYİLEŞMEYİ SAĞLAYIN 
 
 YASAL, MEVZUAT, KYS VE MÜŞTERİ ŞARTLARINA UYGUNLUĞUN SAĞLANMASI 

 
 
Genel Müdür (Lider) 
 


