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EYS POLİTİKAMIZ 
 
Tariş misyonunun verdiği değer ve sorumluluk bilinci ile; 
 
Zeytinyağı sektöründe lider konumunda olmayı ve müşteri memnuniyetini hedefleyerek 
ürünlerimizin kalitesini korumak ve sürekli geliştirmek, 
 
Kanunlara ve yasal düzenlemelere önem vererek uymak, ısg, çevre, gıda güvenliği ve 
kaliteli üretim anlayışını daima ön planda tutmak,  
 
Üretim aşamalarının sistematik şekilde denetimi, olası tehlikelerin fiziksel, kimyasal, 
alerjen veya mikrobiyolojik açıdan gözden geçirilmesini sağlayarak, gıda güvenliğini 
sağlamak, 
 
Kusursuzluk ilkesini benimseyerek hijyenik şartlarda türk gıda kodeksine, ulusal ve 
uluslararası standartlara uygun üretim yapmak, ürünlerimizin kalitesini korumak ve 
geliştirmek, 
 
Çalışanlarımız odaklı üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü çağdaş çalışma ortamı 
oluşturmak, çalışanlarımızın sağlık bilincini eğitimlerle yükseltmek; çalışanlarımızın 
sağlık ve güvenliğini sağlamak, ergonomik çalışma koşulları ve ortamları sağlamak için 
gelişen teknolojilerden faydalanmak, tüm süreçlerde çalışan katılımını sağlayarak 
çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmaktır. 
 
Yönetim sistemlerini ve prosedürleri, özellikle insan sağlığı, güvenlik veya çevreyi tehdit 
edici faaliyetler veya koşullarda kullanarak, yeni güvenlik sistemleri ve prosedürler 
oluşturmak, fırsatları tespit etmek, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri minimize edip 
çalışanlarımızı ve kuruluşumuzu korumak, 
 
Sahip olduğumuz entegre yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek, 
 
Çalışanlarımızın doğrudan (temsilciler aracılığıyla) yada dolaylı olarak danışma ve 
katılımını sağlamak, 
 
Doğal kaynakların korunması amacı ile, ekonomik olanakların izin verdiği ölçüde çevreye 
en az zarar verecek teknolojilerin uygulanmasını sağlamak, 
 
Atıkların oluşmadan önlenmesini araştırıp, faaliyetlerimiz sonucu oluşan atık miktarını 
azaltmak; ayrıca müşterilerimiz ve tedarikçilerimize de atık önleme önerilerinde 
bulunmak, 
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Hava, su veya toprak kirlenmesini önleyici faaliyetlerde bulunarak atık miktarını minimize 
edip atıkların güvenli bir şekilde elden çıkarılmasını sağlamak, 
 
Proseslerimizde enerjiyi verimli bir şekilde kullanıp müşteri ve tedarikçilerimize de 
enerjinin aynı şekilde kullanımını önermek. 
 
İlgili taraflarımızın beklenti ve şartlarını anlamak ve karşılamak üzere şeffaf ve karşılıklı 
güvene dayalı iletişim kurmak.  


