
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
(KALİTE, ÇEVRE, İSG)

İş Güvenliği, Mühendislik ve Madencilik alanlarında sektörün lider olan Kıvanç Group; faaliyetlerinin iş birliği 
içinde olduğu kuruluşların şartlarına, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal şartlara uygun olması ve 
proseslerin iş güvenliği ve çevre bakımından emniyetli işletilmesinin sağlanması ve yayınlanan yeni kuralları 
takip ederek Entegre Yönetim Sistemi’nin sürekli geliştirilmesini amaçlar. Bu amaç doğrultusunda;

  Misyonumuz:
Yeniliklere açık, değişimlere hazırlıklı, değerlerine sahip çıkan, gerçekçi kararların ve kalıcı uygulamaların 
olduğu, çalışanların severek geldiği sağlıklı ve güvenli bir iş yerinde, müşterilerimizle karşılıklı güvene dayalı 
uzun vadeli ilişkiler kurabilen tecrübe, donanım ve eğitimli kadroyla ,sürdürülebilirlik, güvenilirlik ve yüksek 
kalite anlayışı ile öncelikli olarak insanları korumayı hedefleyen en son teknolojilerin kullanıldığı ürün ve 
hizmetlerimizle, beklentilerin de ötesine geçmektir.

  Vizyonumuz:
Deneyim, üretim ve teknik bilgisinin yanında, faaliyet gösterdiği her alanda, kalitesi ve AR-GE’si ile birlikte tüm 
paydaşlarının KIVANÇ duyacağı, sektöre rehberlik eden öncü kuruluş olmaktır.

Bu kapsamda;
  Kalite:

Müşterilerin sürekli değişen istekleri doğrultusunda beklenti ve ihtiyaçlarını tam zamanında ve sürekli olarak 
karşılamak,
Sektörümüzle ilgili gelişmelerden müşterilerimizi haberdar etmek,
İlk defada ve her defasında işleri doğru yapmak,
İlkelerimizi sürdürebilmek için çalışanlarımızın kalite bilgi ve bilincini artırmak amacıyla eğitim faaliyetlerini 
sürdürmek; yaptıkları üretim ve sağladıkları katkılarla gurur duymalarını sağlamak,
Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek.

  Çevre:
Ürünlerimizi üretirken çevreye ve doğaya saygılı olmak,
Enerji ve doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
Faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek kirletici atıkların asgari miktarda olmasını ve kirletme etkisini sıfıra 
indirecek her türlü tedbiri almak, kontrol etmek ve bu konudaki faaliyetleri teşvik etmek, 

  İş Sağlığı ve Güvenliği:
Tüm faaliyetlerimizde çalışan personelimizin sağlığını ve iş güvenliğini ön planda tutmak, eğitimlerle sağlık ve 
emniyet kurallarına uyulmasını sağlamak, çalışanların bireysel sorumlulukları ile İSG bilincini arttırmak,
İSG açısından oluşabilecek risklere karşı önceden tedbir almak ve bu riskleri ortadan kaldırmak için çalışanlar 
ile yönetim arasında gerekli iletişim kanallarını kurmak ve bu kanalları sürekli açık tutmak,
Katılımcı bir anlayışla yaralanmaların ve sağlık bozulmaları ile çalışanların periyodik sağlık kontrollerini 
yaparak hastalıkların önlenmesini sağlamak
Faaliyetlerimiz esnasında risk teşkil eden durumları analiz ederek, riskleri minimize etmek, 

Çalışanlarımıza, emniyetli ortamlar sağlayarak kaza ve yaralanmaları ile çevre kirliliğini “Sıfır Kaza-Sıfır Kirlilik” 
hedefine ulaştırmak,

Kalite, Çevre ve İSG Standartlarına ve ilgili tüm ulusal ve uluslararası şartlar, kanun ve mevzuatlara uymak,

Konularında, üst yönetiminin tam desteği ile Entegre Yönetim Sisteminin uygulanması, geliştirilmesi ve 
etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini taahhüt etmektedir.
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