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KALİTE POLİTİKAMIZ 

 
 Elektro-Mekanik Sektöründe Kalite İle Özdeşleşmiş 

                   Bir Firma Olmak Hedefi Doğrultusunda; 
 

 Sürekli Müşteri Memnuniyetini üst seviyede tutmak, 
 

 Kaliteli Ürün ve Hizmet Üretmek, Müşteri Memnuniyetini En Üst 
Seviyede Tutmak İçin Çalışanlarıyla Bir Bütün  

Olması Gerektiğinin Farkında ve Bilincinde Olup, Bunun İçin 
Çalışanlarıyla Sürekli Olarak Çağa Uygun Eğitim Ve İyileştirme 

Faaliyetlerinde Bulunmak, 
 

 Her Zaman Güvenilir Bir Firma Olmak, 
 

 Mevcut Durumumuzu Korumakla Yetinmeyip Her Noktada  
Sürekli İyileşmeyi ve çağın gerekliliklerine uygun olarak teknolojik  

gelişmeleri takip etmeyi Temel Felsefemiz Olarak Belirlemek,  
 

 Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına Sürekli Uymak,  
 
 

Kalite Politikamızdır. 

GENEL MÜDÜR 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

 

Elektro-Mekanik Sektöründe ; 

➢ İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst düzeyde tutarak işyerinden 

kaynaklanan yaralanmalarının ve sağlık bozulmalarının önlenmesini 
sağlamak, 

➢ Çalışanlarımızın, alt işveren çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden 
etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, 

kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar 
ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her 

türlü korumayı sağlamak, 

 

➢ Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, İSG 
yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getirmek, 

➢ Çalışanlarımızın ve alt işveren çalışanlarımızın eğitimlerinin eksiksiz ve 
zamanında almalarını sağlayarak işçi sağlığı ve iş güvenliğini uygulanması 

konusunda sürekli gelişimi sağlamak, 

 

➢ İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında benzer sektördeki veya dünyadaki 
gelişen teknoloji ve metotları takip etmek ve bunları firmamız bünyesinde 

uygulanabilir olmasını sağlamak, 

 

➢ Yürürlükteki yasal mevzuata uyulmasını sağlamak, 
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır. 

GENEL MÜDÜR 
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ÇEVRE POLİTİKASI 
 
 

Elektro-Mekanik Sektöründe, “Enerji santralleri, endüstriyel, su hizmetleri ve 

benzeri tesislerdeki pompa, vana, ek bileşen ve sistemleri ile yangınla mücadele, 

algılama ve söndürme sistemlerinin satışı, entegrasyonu ve montajı faaliyetleri” 

kapsamında faaliyet gösteren kuruluşumuzda; 

 

➢ Her bir faaliyetimizde öncelikle çevrenin güvenliği sağlamak, 

 

➢ Tüm iş yerlerimizde uygulanan faaliyetlerden kaynaklı kirliliğin önlenmesi 
veya en aza indirilmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak, 

 

➢ Doğal kaynak kullanımın azaltılmasını sağlamak ve çevrenin korunması ve 
iyileştirilmesine yönelik kaynaklar ayırmak,  

 

➢ Çevreyle ilgili yasal mevzuata ve ulusal/uluslararası standartlara eksiksiz 

olarak uymak, 
 

➢ Çalışanlarımızın çevreyi korumak için gerekli bilince sahip olmasını için 
eğitimler gerçekleştirmek ve farkındalık sağlamak, 

 

➢ Tedarikçilerin seçiminde ve çalışmalarımızda onların çevre yaklaşımlarını 
dikkate almak ve bu kuruluşların çevre bilincinin artırılmasını sağlamak, 

 

➢ Kurumumuz Çevre Yönetim Sistemi’nin sürekli gözden geçirerek gelişimini 
sağlamak, 

 

➢ Bulunduğumuz çevrenin bizlere emanet olduğu bilinciyle; sürdürülebilir 
kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile biyoçeşitlilik 

ve ekosistemlerin devamlılığını desteklemek, 

 

Çevre Politikamızdır. 

 GENEL MÜDÜR  


