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EAE Teknoloji Kalite 

Politikası             

 

• EAE Teknoloji, uluslararası pazarda Türk akıllı bina otomasyon sektörünün imajını ve kalite algısını 

yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu stratejik hedef doğrultusunda müşteri memnuniyetinin sürekliliğini 

sağlamak ve marka deneyimini güçlendirmek için gerekli çalışmaları yürütür. 

• Süreç bakış açısını, sürekli iyileştirmeyi ve risk-fırsat odaklı yönetim şeklini benimser. 

• Yasa ve sözleşme şartlarına uyarak tüm tarafların ihtiyaç ve gerekliliklerini göz önünde bulunduracağını 

taahhüt eder. 

• Çalışanlarının kariyer gelişimlerine destek olarak donanımlı takım arkadaşları yetiştirmek ve entelektüel 

sermayeye katkıda bulunmayı ilke edinir. 

 

EAE Teknoloji Bilgi Güvenliği Politikası 

 

• EAE Teknoloji, ilgili tüm taraflara ait bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlar. 

• Beklentiye uygun nitelikte ürün, hizmet ve bilgi ihtiyacını zamanında ve kesintisiz olarak ulaştırır. 

• Akıllı bina otomasyon sektöründe bilgi güvenliğini sağlamak üzere uluslararası standartlara uyacağını ve 

yenilikleri takip ederek hizmetlerini geliştireceğini taahhüt eder. 

 

EAE Teknoloji İsg Ve Çevre Politikası 

 

• EAE Teknoloji, yürüttüğü ve takipçisi olduğu süreçlerde; insan sağlığının ve ekolojik denge bütünlüğünün 

korunması için üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeyi taahhüt eder. 

• Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi ve sürekli 

olarak iyileştirmeyi taahhüt eder. 

• Ürün yaşam döngüsü boyunca doğal kaynak kullanımının ve atık oluşumunun minimize edilmesini ve 

çevrenin korunmasını amaçlar. 

• Çevreye saygılı takım arkadaşları ve toplum oluşturmayı kendine ilke edinir. 

• İnsana yakışır işler sunan ve çalışan katılımını destekleyen yönetim anlayışına sahiptir. 
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EAE Teknoloji Sosyal Sorumluluk Politikası  
 

 Kurumsal  kültürümüzün  yapı  taşları olan değerlerimiz  ile tüm faaliyetlerimizde  Çalışanlarımıza, 

Topluma ,Çevreye karşı     sosyal sorumluluk  bilinci ile hareket etmeyi   temel  yönetim anlayışımız  

olarak benimseriz. 

 İnsan hakları ve küresel ilkeler çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz, tüm ülkelerin yasalarına  

uygun olarak  tüm çalışanlarımızın  özlük haklarını  tam olarak yerine getiririz. 

 Tüm faaliyetlerimizi  güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmak  için  yönlendiririz. 

 İnsancıl, Cana Yakın   ve  Mütevazi  yaklaşımımız  ile  çalışanların da  birbirlerine   karşı  davranışlarını 

bu yönde  teşvik ederiz .  

 Takım çalışmasını ve işbirliğini destekler;  çalışkan , disiplinli , titiz   ve  sabırlı  olmayı  özendiririz. 

 Kurum içinde  ve  kurumsal olarak gerçekleştirdiğimiz tüm  faaliyetlerde;  çalışanlarımıza  dürüst  ve  adil  

davranır, ayrımcılık yapılmasını  kabul etmeyiz. 

 Çalışanlarımızın ‘’ Sağlıklarının  Korunması için  ‘’  faaliyetlerimiz kapsamında  gereken tüm önlemleri 

alır, Sağlıklı Yaşam Programları  gerçekleştirerek  katılımı destekleriz .  

 Tüm faaliyetlerimizin Çevresel Gerekliliklerini  en üst düzeyde  gerçekleştiririz.  

 Çevresel konularda yasal yükümlülüklerin de üzerinde bir hassasiyet bilinci ile çalışmalarımızı 

yönlendiririz.   

 Çevresel Etkilerin Azaltılmasını, Enerji ve Doğal Kaynakların  Korunmasını;  Ürün ve Proses 

tasarımlarımızda, gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde  önceliğimiz   ve  sürdürülebilir bir dünya için 

en önemli görevlerimizden birisi olarak kabul ederiz. 

 Sosyal Sorumluluğumuz çerçevesinde;  yukarıda  belirtilen  ilkelerimizin eksiksiz olarak uygulanması 

Tüm çalışanlarımız , Tedarikçilerimiz ve İşbirliği içinde olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlardan 

beklentimiz  ve  öncelikli iş  hedefimizdir.  

 Sosyal konularda  farkındalığın arttırılmasını  eğitim programlarımız ile destekleriz. 

 

 


