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Kalite, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikası 

 

ZORLU Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaat Ticaret A.Ş. (ZENEN) Kalite, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre 

konularındaki politika ve hedeflerini gerçekleştirmek için, ISO 9001, OHSAS 18001 ve ISO 14001 
standartlarının gereklerini sağlayan, entegre Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi’ ni 

uygular.  

 Kalite ve İSG-Ç Yönetim Sistemi, ZENEN bünyesindeki ofis ve şantiyelerde yürütülen mühendislik, 

tedarik ve yapım faaliyetlerinin tümünü kapsamakta olup, faaliyet gösterilen ülkelerin ilgili 

mevzuatlarına ve müşteri şartlarına ödün vermeden uyum sağlamakla beraber müşteri 
memnuniyetini sağlamayı; 

 Yeniliklere karşı açık olmayı, son teknolojileri kullanmayı ve her zaman daha iyiyi aramayı; 

 Proje maliyetlerini güvenlik, iş sağlığı ve kaliteden ödün vermeden optimize etmeyi; 

 ZENEN çalışanlarının işe uyumunu, etkinliğini ve yaratıcılığını teşvik etmeyi; 

 Çalışanların, eğitimlerle desteklenen, yüksek iş sağlığı güvenliği ve çevre bilinci ile, İSG-Ç 

uygulamalarına etkin katılımları sağlanarak, iş sağlığı güvenliği ve çevre üzerinde olumsuz etki 
yaratabilecek tehlikeli durumları kontrol altına almayı, kaza risklerini minimize ederek, iş 

ortamlarının güvenliğini sürekli iyileştirmeyi; 

 ZENEN ve faaliyet sahasındaki yüklenici çalışanların, ziyaretçilerinin ve diğer üçüncü kişilerin 
sağlıklarının korunmasını, çevrenin korunmasını ve kirlenmeye meydan verilmemesini;  

 Tedarikçi ve yükleniciler ile sürekli olarak yapıcı işbirliği içinde olmayı; 

 ZENEN; İş kazalarının en az düzeyde olduğu, cana ve mala zarar gelmeyen, çevreye olumsuz 
etkilerin minimize edildiği, çevre kazasının olmadığı, doğal kaynakların ve enerjinin verimli 

kullanıldığı; çalışanların, temiz bir çevrede, sağlıklı, güvenli ve çalışan memnuniyetinin yüksek 

olduğu iş ortamları oluşturmayı;  

 Her proje için spesifik Kalite ve İSG-Ç hedefleri belirleyerek, proje bazında sistemin performansını 

izlemeyi ve gözden geçirmeyi; 

 Tüm ZENEN çalışanlarının, Kalite ve İSG-Ç politika ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için, iş sağlığı 

güvenliği ve çevre sorumluluklarının bilincinde olarak uygulamalara katılmalarını sağlamayı;                     

 ZENEN üst yönetimi, sürekli iyileşme sağlamak üzere, Kalite ve İSG-Ç Yönetim Sistemi’ nin 

performansını, politika ve hedeflerini düzenli olarak gözden geçirmeyi; 

    

 Taahhüt eder. 
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