ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

1.AMAÇ

Bu yazılı bilgi, Genel Müdürlük Entegre Yönetim Sistemi Politikasını belirlemek, Entegre
Yönetim Sisteminin yapılanması ve sürdürülmesinde gerekli olan ve uyulması gereken asgari
işleyişi açıklamak amacıyla oluşturulmuştur.
2.KAPSAM
Bu yazılı bilgi Genel Müdürlük tarafından yürütülen hizmetleri ve tüm çalışanları kapsamaktadır
3.TANIMLAR VE KISALTMALAR
Aday: Genel Müdürlük tarafından yapılan sınavlara başvuran veya katılan bireyi
Genel Müdürlük: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
EYS: Entegre Yönetim Sistemi
Politika: Genel Müdürlük üst yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen amaç ve istikamet.
4. SORUMLULUKLAR
Bu politikanın hazırlanmasından, uygulamasından ve gözden geçirilmesinden Genel Müdürlük ile
politika içerisinde kendilerine sorumluluk verilen personel ve birimler sorumludur
5.UYGULAMA
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
yürüttüğü faaliyetlerde geçerli, güvenilir, adil ve yeterlilik temelli ölçme, değerlendirme ve
yerleştirme yapan bir kurum olma misyonu ile yoluna devam etmektedir. Bu misyon
doğrultusunda yürütülmekte olan Genel Müdürlük faaliyetleri için gerekli olan kalite ve bilgi
güvenliği ihtiyaçlarını karşılamak üzere, TS/ISO IEC 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile
TS/ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uyum sağlamak için yürürlükteki
ulusal ve uluslararası mevzuat ve diğer gerekli şartları tüm uygunluk yükümlülüklerini
karşılayarak yerine getirir.
EYS Politikamız:
Kurumumuzun tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak;
 Memnuniyetlerini sürekli arttırmak;
 Hızlı, erişilebilir, düşük maliyetli hizmetler sunmak;
 Sahip olduğu bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini garanti altına almak;
 Risk yönetimi sonuçlarına göre uygun kontrolleri uygulayarak riskleri minimize edecek
faaliyetleri belirleyerek icra etmek;
 Entegre yönetim sisteminin gerektirdiği şartlara uymak,
 Yönetim sisteminin sürekli gelişimi ve iyileştirilmesini sağlamak ve bunları şeffaf bir
yönetim anlayışı ile bütünleştirmek,
Entegre Yönetim Sistemi politikamızdır.

Genel Müdürlük Üst Yönetimi;





Tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Entegre Yönetim Sistemine
uyacağını,
EYS’nin verimli şekilde çalışması, etkinliğini ve devamlılığını sağlamak üzere gerekli
kaynakları temin edeceğini,
EYS’nin sürekli geliştirileceğini ve iyileştirileceğini,
EYS ile ilgili uygulanabilir şartların karşılanacağını, taahhüt eder.

İlkeler:






Yasal mevzuatın ve ilgili standartların minimum şartlarını karşılayacak şekilde kontrol
süreçlerini uygulamak,
EYS rollerini tanımlamak, yetkileri belirlemek ve Genel Müdürlük kapsamında
yetkilendirmeleri yapmak.
EYS hedef ve amaçları için sapmalar ve özel durumlar için uygun faaliyetler icra etmek.
Genel Müdürlüğümüz EYS politikasını; politika, usul ve esas, süreç, form gibi unsurları
barındıran yazılı bilgiler ile desteklemek, tüm çalışanların ve uygun olan ilgili tarafların
erişimine sunmak ve bunları web sitesi, pano, e-posta vb. iletişim ortamlarında duyurmak.
EYS politikası ve destekleyici diğer unsurlara uyumun tüm Genel Müdürlük çalışanları
için zorunlu olduğunu ilan etmek.

