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EYS  EKİP LİDERİ EYS EKİP LİDERİ DEPUTY CEO 

KALİTE POLİTİKASI 

 Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımız sonucu projelere uygun, istenilen 

zamanda istenilen kalitede ürün teslimatı garantisi veririz. 

 Güvenilir ve kaliteli hizmet prensibine sahibiz. 

 Müşterimizin ve diğer paydaşlarımızın memnuniyetine önem veririz. 

 Tüm çalışanlar olarak bir takım olma bilinciyle kalite yönetim sistemi şartlarına 

uyarız.  

 Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştiririz.  

 Girdilerimizin ürün kalitemizi doğrudan etkilediği bilinciyle tedarikçilerimizle sürekli 

ve güçlü bir iş birliği sağlarız.  

 Kurumsal gelişim ve kişisel eğitime önem veririz. 

 

ÇEVRE POLİTİKASI 

 Çevre ile ilgili tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt 

ederiz.  

 Çevre Yönetim Standardının tüm gerekliliklerini yerine getiririz. 

 Çevre Boyutlarımızı analiz eder, faaliyetlerimizden doğan atıkların en az düzeyde 

olmasını sağlarız. Atıklarımızı kaynağında azaltmaya ve mümkün olduğunca geri 

kazanmaya çalışırız.  

 Tüm çalışanlarımızın katılımı ile çevre yönetim sisteminde sürekli iyileştirme sağlar, 

doğal kaynakları minimum düzeyde kullanmaya gayret ederiz.  

 Çevre performansımızı sürekli arttırır, çalışanlarımıza çevre konusunda tüm eğitimleri 

veririz. Kurumsal şirket yapımız içinde çevre bilincini bu eğitimlerle çalışanlarla 

aktarırız.  
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EYS  EKİP LİDERİ EYS EKİP LİDERİ DEPUTY CEO 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

 Tüm tehlikeleri değerlendirip gerekli tedbirleri alarak çalışanlarımızın, 

taşeronlarımızın, ziyaretçilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenen herkesin 

korunmasını sağlarız. 

 

 Sağlıklı ve Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için iş kazaları ve meslek hastalıkları 

risklerini ortadan kaldırır veya en aza indiririz.  

 

 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili gerekli tüm yasal ve diğer şartlara uymayı 

taahhüt ederiz.  

 

 Tüm çalışanlar olarak İSG yönetim sisteminin gereklerini yerine getirmeyi bir takım 

olma bilinciyle kabul ederiz. 

 

 Çalışanların İSG ile ilgili ihtiyaç ve taleplerini karşılayarak alınacak kararlara aktif 

katılımlarını sağlarız. 

 

 İSG bilincini geliştirmek için çalışanlarımıza gereken eğitimleri sürekli veririz. 

 

 İSG Yönetimini ve performansını izleyerek sürekli iyileştirme sağlamayı taahhüt 

ederiz. 

 

 Eğer güvenli değilse yapılan işin durdurulacağı bir yönetim anlayışı içinde çalışırız. 

 

 


