
 
                  

  

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, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmayı, 
sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirmeyi ve ilgili taraflarla paylaşılmasını 
taahhüt eder. Alt yüklenicilerine de kanunların öngördüğü ISO 14001 ve ISO 45001 
hüküm, yöntem ve ilkelerini aynı disiplin ve anlayışla uygulatır. 

Bu kapsamda:  

• Çevre kirliliğini önlemek ve çevreyi korumak için gerekli tedbirleri almayı, 
• Doğal kaynakların kısıtlı olduğunun bilincinde hareket ederek verimli kullanımını 

hedeflemeyi, inovasyon çözümlerini desteklemeyi, 
• Enerji tüketiminde sürekli tasarrufu ve verimliliği hedeflemeyi, 
• Üretiminde ve tüm proseslerinde çevresel etkileri kontrol altında tutarak 

azaltmayı, 
• Faaliyetleri sonucu oluşan atıkların mümkünse önlenmesini, azaltılmasını, atığın 

geri dönüştürülmesini ve yararlanılması gereken bir kaynak olarak 
değerlendirilmesini son tercih olarak bertarafını sağlamayı, 

• Düzenli atık depolama sahalarına gömülmeye gönderilen atık miktarının sıfıra 
ulaşmasını hedeflemeyi, 

• İlgili tarafların yasal, çevresel ve sosyal görüş ve önerilerini karar alma 
mekanizmalarına sunabilmelerine imkan sağlamayı, 

• Yasalara aykırı olarak elde edilmiş orman ürünlerini kullanmamayı, 
• BonsucroTM kapsamında biyolojik tabanlı ürün çalışmaları ile atık yönetimi 

konusundaki sorumluluklarını desteklemeyi,  
• İklim değişikliğinin yol açtığı tehditlerin önlenmesi için etkilerini belirleyerek 

üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyi, 
• Ekipman ve iş aracı seçiminde çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine uygun 

malzeme seçimini sağlamayı,  
• 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 
sağlamayı,  

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

• İş sağlığı ve güvenliği hedeflerini oluşturmak için bir çerçeve oluşturmayı ve 
uygulamayı,  

• Tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve çevre, iş sağlığı ve güvenliği, salgın hastalığa 
yakalanma risklerini azaltmayı,  

• Çalışanlarını çevre, işçi sağlığı ve güvenliği ile salgın hastalıklarla mücadele 
konularında bilincini geliştirmek için eğitimler düzenlemeyi,  



 
                  

  

• Çevre, iş sağlığı ve güvenliği, pandemi konularındaki riskleri analiz ederek 
önleyici tedbirler almayı, acil durum müdahale planları hazırlamayı ve 
gerektiğinde uygulamaya geçirmeyi,  

• Çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin tüm iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine 
katılmalarını sağlamayı,  

• Pandemiye karşı yayınlanan ulusal tebliğlerin takibini sağlayarak çalışanların 
sağlığı için gerekli tedbirleri almayı,  

• Politikamızda belirlediğimiz değerleri koruyup geliştirerek aldığımız emaneti 
sonraki kuşaklara teslim etmeyi ELİF’in görevi addetmeyi, 
ELİF olarak taahhüt ederiz.  


