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Eğitimli ve deneyimli personelimizle, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak, yeni ürünler
geliştirmek, yüksek kalitede, düşük maliyetli üretim yapmak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini
süresinde karşılayarak, memnuniyetlerini sağlamak. Stratejik Plan ile ISO9001, ISO14001, ISO45001
Yönetim Sistemlerimizi uygulanabilir tüm şartlar ile, güncel yasal mevzuat çerçevesinde, ürün ve
hizmetlerimizi sürekli geliştirmek ve etkinliğini artırmaktır.
Bu amaçla tüm faaliyetlerini vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda oluşturduğu kalite,
çevre ve iş sağlığı-güvenliğini kapsayan entegre yönetim sistemine uygun olarak, sürdürülebilir
şekilde yerine getirir.
Hidrotim Mühendislik bu kapsamda;
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Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
İş süreçleri için ölçülebilir hedefler belirlemeyi ve performansını uluslararası düzeyde rekabet
edebilecek şekilde arttırmayı,
İnsan kaynaklarını, bilgi ve üretim teknolojilerini sürekli geliştirerek, dinamik, yenilikçi ve
rekabetçi pozisyonunu korumayı,
Müşteri beklentilerini değer zincirindeki tüm ürün ve süreçlerinde oluşturarak ekip ruhu
içerisinde karşılamayı,
Çalışmalarını yürürlükteki yasal düzenlemelere, uluslararası kabul gören standartlara,
müşteri şartlarına ve sektörel iyi iş uygulamalarına uygun yürütmeyi, mevzuata uyum
güvencesini geliştirmeyi,
Faaliyetlerinin insana ve çevreye olabilecek, olumsuz etkilerini, tasarım aşamasından ömür
çevrimi sonuna kadar önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve bunları tüm çalışanları,
tedarikçileri ve yüklenicileri ile uygulamayı,
Emniyetsiz ve güvensiz durum ve hareketleri, olası kaza ve meslek hastalığı risklerini minimize
etmeyi,
Enerjiyi ve doğal kaynakları verimli kullanarak tüketimi, atıkları ve sera gazı oluşumunu
azaltmayı, kirliliği önlemeyi,
Müşterilerinin, paydaşlarının, iş ortaklarının ve çalışanlarının hassas bilgilerinin ve fikri
mülkiyetlerin güvenliğini sağlamayı,
Çalışanlarının ve iş ortaklarının kalite, çevre, iş sağlığı-güvenliği konusunda yetenek ve
yetkinliklerini geliştirmeyi,
Çalışanlarının ve Çalışan temsilcilerinin, kalite, çevre, iş sağlığı-güvenliği konularında ki
faaliyetlere aktif katılımlarını sağlamayı ve istişare ederek, görüş ve önerilerini almayı
İlgili tüm taraflar ile gerekli iletişimi kurmayı, ilişkilerini şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile
yönetmeyi,
taahhüt eder.
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