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ELİF, teknolojik ve kaliteli çalışma ayrıcalığı ile birlikte çevreyi koruyan, iş sağlığı ve iş güvenliğine önem 
veren, müşteri şartları ve taleplerine uyacağını garanti eden yönetim anlayışını benimser ve uygular.

Bu amaçla bünyesinde çevre ve iş sağlığı güvenliğine yönelik kanun, yönetmelik ve tüzüklere, AB 
direktiflerine, pandemi ile ilgili yayınlanan ulusal tebliğlere ve diğer gerekliliklerine sadık kalarak ISO 14001 
ve ISO 45001 standartlarına uygun çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemlerini oluşturur, sürekli 
iyileştirme ile destekleyerek güçlendirir ve ilgili taraflarla paylaşılmasını sağlar.

Alt yüklenicilerine de kanunların öngördüğü ISO 14001 ve ISO 45001 hükümleri, yöntem ve ilkelerini aynı 
disiplin ve anlayışla uygulatır.

Buna yönelik olarak: 
 Doğal kaynak kullanımında çevreye saygılıdır, 
 Çevre ile ilgili yayınları takip eder, 
 Atık miktarını önleyecek, azaltacak ve geri dönüşümü için gerekli tüm çalışmaları yapar, 
 Bonsucro kapsamında biyo based ürün çalışmaları ile atık yönetimi konusundaki sorumluklarını 

destekler,
 Ekipman ve iş aracı seçiminde çevreye duyarlı ve iş sağlığı-iş güvenliğine uygun malzeme seçimini 

sağlar, 
 Hammadde kullanımında israfı önler, 
 Enerji tüketiminde sürekli tasarruf ederek çevre kirliliğini azaltır, 
 İş kazası, meslek hastalığı ve salgın hastalığa yakalanma riskini azaltacak şekilde (Özel politika 

gerektiren grupların iş yaşamındaki sağlık ve güvenlik risklerini de analiz ederek) tüm çalışanlar için 
ergonomik ve sağlıklı iş ortamları sağlar,  

 İş sağlığı güvenliği, salgın hastalığa yakalanma risklerini azaltmak için çalışanların periyodik sağlık 
tetkik ve kontrollerini gerçekleştirir,

 İSG hedeflerini oluşturmak için bir çerçeve oluşturur ve uygular,
 Tehlikeyi ortadan kaldırmayı ve çevre, iş sağlığı güvenliği, salgın hastalığa yakalanma risklerini 

azaltmayı taahhüt eder,
 Çalışanların çevre-işçi sağlığı-iş güvenliği ve salgın hastalıklarla mücadele konularında bilincini 

geliştirmek için eğitimler yapar.
 Çevre, iş sağlığı güvenliği, pandemi konularındaki risklerini analiz ederek, acil durum müdahale 

planları hazırlar ve gerektiğinde uygulamaya geçirir,
 Çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerin tüm İSG süreçlerine katılımını sağlar,
 Pandemiye karşı yayınlanan ulusal tebliğlerin takibini sağlayarak çalışanların sağlığı için gerekli 

tedbirlerin alınmasını sağlar,
Tüm çalışanlarını, ziyaretçilerini ve tedarikçilerini çevre, iş sağlığı güvenliği ve pandemi konusunda 
bilgilendirerek, aldığımız emaneti sonraki kuşaklara teslim etmek ELİF’ in görevidir.
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