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EIGEN’nin Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Kalite (HSEQ) yönetimi konusunda lider bir kuruluş olarak tanınmaya 
ve bu nedenle de personelin, ekipmanların ve çevrenin korunmasına büyük önem vermektedir. Bunu 
yerine getirmek için de güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturacak ve bunu muhafaza edeceğiz. 

EIGEN olarak faaliyetlerimizi asgaride, düzenleyici yasalara, kural ve yönetmeliklere, müşteri taleplerine 
ve endüstriyel standartlara uygun olarak yürütmeye büyük önem vermekteyiz. Bu talepler arasında 
farklılıklar olması durumunda faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesinde en yüksek seviyeyi baz alacağız.  

Sıfır hasar ve yaralanma,
Sıfır kirlilik,
Sıfır hata,
Zamanında teslim,
Sürekli gelişme,
Müşteri gereksinimlerinin ve beklentilerinin karşılanması veya aşılması.

Her zaman için hedefimiz: Bu yüzden, makul şekilde uygulanabilir olduğunca: 

Güvenli bir çalışma sistemi temin edeceğiz,

HSEQ kapsamındaki performans açısından müşterimizin beklentilerini karşılamak veya üzerine çıkmak için yeterli standartta işgücü 
ve hizmet sağlayacağız,

Bu politika kapsamındaki görevlerini yerine getirmede ehil olabilmeleri için çalışanlarımıza bilgi, talimat ve eğitim sağlayacağız,

Geri bildirim, denetleme ve uygunsuzluklardan ders alma suretiyle yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğiz,

İşimizin ayrılmaz bir parçası olarak sistematik risk değerlendirmelerinin kullanımı suretiyle riskleri yöneteceğiz,

İhtiyaçların ve beklentilerin farkında olmayı sağlamak için çalışanlarımızla ve müşterilerimizle sürekli diyalog halinde olacağız,

Politikalarımızı ve destekleyici bir kültürü uygulamak için projelerimizde görsel yönetime gayret edeceğiz,

Bilgi ve şirket kültürünü sağlanlaştırmak için çalışanlarımızla uzun süreli-kalıcı bir ilişki sürdürmek,

İşimizi ilk kez doğru yaparak çevre üzerindeki etkimizi azaltmak (asgari gereksiz malzeme, kaynak ve enerji kullanımı),

Oluşan atıkların sorumlu bir şekilde bertaraf edilmesini ve bertaraf edilemeyen kirliliğin etkili şekilde kontrol edilmesini sağlayarak 
atık ve kirliliği mümkün olan en düşük düzeye indirgeyeceğiz,

Faaliyet ve hizmetlerimizin sonucu olarak ortaya çıkan istenmeyen etkileri asgariye indireceğiz,
 
Adımıza çalışan kişilerin bu politikadan haberdar edilmesini ve buna uymayı kabul etmesini temin edeceğiz,
 
Üçüncü şahıslarca temin edilen veya verilen ürünlerin ve/veya hizmetlerin bu politikaya uygun şekilde kullanılabilmesini, 
elleçlenmesini, depolanmasını ve bertaraf edilmesini sağlamaya çalışacağız, 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve SKS’ye uygun etkin bir yönetim sistemi yürüteceğiz. 

Çevre Güvenlik ve Kalite Politikası

Dok. No:
Revizyon No:

Revizyon Tarihi:
Yayın Tarihi:

Sayfa No:

POL.09
01
04.01.2021
09.01.2020
1/1


