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Çaba Misnak Proje Lojistik Vinç ve Mühendislik A.Ş; Kalite, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre konularındaki
politika ve hedeflerini gerçekleştirmek için, güncel ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001
standartlarınının tüm gerekliliklerini temel alan Çaba Misnak KSGÇ ( Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre)
Yönetim Sistemi’ni uygular.
Çaba Misnak KSGÇ Yönetim Sistemi üst yönetimin taahüdü ile başlar, Çaba Misnak bünyesinde bulunan
ve/veya Çaba Misnak tarafından yürütülen faaliyetlerin tümünü kapsamakta olup, KSGÇ Yönetim
Sistemi’nin müşteri şartlarından ödün vermeden, şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak
uygulanmasını amaçlar.
Kalite İlkelerimiz;
Müşterilerimizin taleplerini ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak, uzun soluklu ve güvene
dayalı ilişkiler kurmaktır.
Tüm faaliyet bölgelerimizde, mevcut kalite yönetim sistemimizin şartlarını yerine getirir,
belgelendirir ve sürekli iyileştirmesini sağlarız.
Faaliyet gösterilen bölgelerdeki ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata
uygunluğunu sağlar ve sürekliliğini temin ederiz.
Kaliteyi, ekip çalışmasının ve şirket kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak kabul ederiz.
Bu amaç ve hedeflerimize en kısa sürede ulaşabilmek için kaynakları en etkin ve ekonomik
biçimde kullanırız.
Potansiyel riskleri ve fırsatları belirler, operasyonel hedeflerimize ulaşmak için gerekli
aksiyonları alırız. Oluşturduğumuz süreçlerimizde kalite ve verimliliği, uluslararası düzeyde
rekabet edebilecek seviyeye yükselterek sürekli iyileştirme anlayışıyla operasyonel
mükemmelliğe erişmeyi amaçlarız.
Nitelikli insan kaynağımız en önemli değerimizdir. Sürdürülebilir kalite kültürünün tüm
çalışanlarımızın katılımıyla varolacağını bilir, hedeflerle performans yönetimi ve eğitim desteği
anlayışı ile tüm çalışanlarımızla etkin bir iletişim sağlar, çalışanlarımızın memnuniyetini,
bağlılığını ve motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla teknik ve davranışsal yeteneklerinin
gelişimine katkı sağlamayı amaçlarız.
Çaba Misnak varlıklarını korur ve değer katarız.
Çaba Misnak tüm sosyal sorumluluklarının farkında olup hem yerel hem ulusal çaptaki yardım
etkinliklerinde, burslarda, sponsorluk faaliyetlerinde aktif rol oynamanın yanı sıra toplumu
geliştirmeye yönelik diğer girişimlerde de bulunmaktadır.
Çaba Misnak Yönetimi sürdürülebilir kalite kültürü anlayışıyla, çalışanlarına gereken tüm kaynak ve
değerleri sunmaktadır.
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