ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI
Atlas Enerji Üretim A.Ş olarak sürekli ve kaliteli elektrik enerjisi üretimini gerçekleştirirken; entegre yönetim sistemlerine tabi yasalar,
mevzuat, regülasyon yapıları ve diğer şartların gereklerini karşılamayı, sözleşme ve anlaşma hükümlerine uyum sağlamayı ve tüm
tarafların memnuniyetini en üst seviyede tutmaya çalışmak amacıyla tüm iletişim kanallarını kullanmayı, sürekli gelişmeyi ve iyileştirme
fırsatlarını değerlendirmeyi benimsemekteyiz.
Entegre Yönetim Sistemleri İlkelerimiz ;
KALİTE
-

Müşterilerin enerji ihtiyaçlarını yüksek verimle, ekonomik ve güvenilir bir şekilde karşılamak.
Çalışanlarımızın da katılımıyla hedeflerimiz doğrultusunda sistem performansını izlemek ve sürekli iyileşmek.
Müşterilerimiz, toplum ve çalışanlarımız için yüksek düzeyde değer yaratacak her türlü faaliyeti gerçekleştirmek.

ÇEVRE
-

Sürdürülebilir ve çevre dostu teknolojilerle enerji üretimi için kirliliği kaynağında önlemek.
Doğal kaynakları etkin kullanmak.
Atıkları en az seviyeye indirmek, bertaraf etmek ve geri dönüşüm fırsatlarını değerlendirmek.
Çevre riski oluşturabilecek durumların meydana gelmemesi için gerekli tedbirleri almak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
-

Çalışanlarımızın sağılığını korumak için güvenli çalışma ortamı sağlamak ve tüm riskleri değerlendirip gerekli önlemleri almak.
Kazasız enerji üretim için tüm şartları sağlamak.
Faaliyetlerimizin her adımında iş sağlığı ve güvenliğinin farkında olmak ve bunu içselleştirmek.

LABORATUVAR HİZMETİ
-

Laboratuvar faaliyetlerimizde müşteri memnuniyeti sağlamak ve daha iyi hizmet sunabilmek için ulusal ve uluslararası standart
ve deney metotlarını kullanmak.
Yetkin ve donanımlı çalışanlarımız ile iyi mesleki ve teknik uygulamalar göstererek tarafsız, bağımsız, güvenilir ve zamanında
hizmet sunmak.
TS EN ISO / IEC 17025 standardının gerektirdiği tüm şartlara uymak ve işlerimizde politika ve dokümanların gereklerine uymak.

BİLGİ GÜVENLİĞİ
-

Kurumsal bilginin üretilmesi, işlenmesi, iletilmesi, paylaşılması, saklanması ve kullanılmasını sağlamak.
Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik, inkar edilemezliğe uygun olarak güvenliğini sağlamak.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamı dahilindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik kayıpları ile ilgili risklerin tespit edilmesi için
bilgi güvenliği risk değerlendirme ve risk işleme sürecinin uygulanmasını sağlamak.
Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak.
Tüm yönetici ve çalışanlarımızın bilgi güvenliğini uygulama yeteneklerini artırmak, teknik bilgi düzeylerini geliştirmek, bilgi
güvenliği olaylarının sonuçlarının kurumsal yapımıza vereceği zararların farkındalığını yükseltmek.

ENERJİ YÖNETİMİ
-

Hem topluma, hem ülkemize, hem de insanlığa bir taahhüt olarak tüketimimizi en aza indirmek ve üretimimizi de en yükseğe
çıkarmak, böylece sürdürülebilir gelişmeye güçlü bir katkı vermek.
Enerji Yönetim Sisteminin sürdürülmesi için ihtiyaç duyulacak kaynakları ve bilgiyi temin etmek. Tüm çalışanların bu doğrultuda
çalışmasını sağlamak.
Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili tüm yasal şartları ve uygulanabilir şartları yerine getirmek.
Kuruluşumuz, yönetimimiz ve çalışanlarımız olarak Enerji Yönetim Sistemimiz kapsamında belirlenen enerji amaç ve hedeflerini
gerçekleştirmek için çalışmak.
Ürün, makina, sistem ve hizmetlerin satın alınmasında enerji verimli sistem ve ürünleri tercih etmek.
Yönetimimiz ve çalışanlarımız olarak kurum enerji performansını ve Enerji Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek.

Form No
: PO3.01.001
Yürürlük Tarihi : 02.11.2017
Rev No
:5

Atilla Yazıcı
Santral Müdürü

