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Lloyd’s Register şirketinin temel değerleri olan “Değer Verme, 
Uzmanlığımızı Paylaşma ve Doğru Hareket Etme” prensipleri, 
Grup Yönetim Sistemi aracılığıyla Grup bünyesinde hayata 
geçirdiğimiz taahhütlerimizin belkemiğini oluşturuyor.
Amacımız; dürüstlük prensibiyle şekillenen davranışlarımızla, 
kültürümüzle ve prosedürden gelen zorunluluklarla hem 
müşterilerimizin hem de paydaşlarımızın ihtiyaçlarını ve 
beklentilerini karşılamak.

Değer Veriyoruz
Kendimize ve etrafımızdakilere değer veriyoruz ve yaralan-
malarla hastalıkları engelleyerek sağlımızı korumaya 
kararlıyız. 
Çevrenin korunması faaliyetimizin tam merkezinde ve 
çevre kirliliğini engellemeye kararlıyız. 
Müşterilerimize ve paydaşlarımıza, Grubun ve hizmetlerinin 
yeterliliği hakkında her zaman açık, dürüst ve doğru bilgi 
vermeyi önemsiyoruz. 
Hem kendimize ve hem de etrafımızdakilere değer 
veriyoruz ve bu sebeple, etik prensiplerle çalışmakta 
kararlıyız.
Olası herhangi bir acil durumun, aksaklığın ya da basında 
çıkan olumsuz haberlerin etkisinin en aza indirilmesini 
sağlamak için etkili bir Grup Yönetim Sistemi uygulayarak 
Lloyd’s Register şirketinin gücüne güç katıyoruz.  
İşveren olarak, herkesin kendini değerli hissettiği kapsayıcı 
bir iş ortamı yaratmaya önem veriyoruz. 
Çalışanlarımızın iş ortamından memnun olmalarına; ürün 
ve hizmetlerimizi kendilerinden emin, başarıyla ve gururla 
sunmalarına önem veriyoruz. 

Uzmanlığımızı Paylaşıyoruz
En iyi uygulamaları hayata geçirmek ve sunduğumuz ürün 
ve hizmetlerde lider olduğumuzu göstermek için kendimizi 
her zaman benzer kuruluşlarla karşılaştırıyor ve bu 

doğrultuda değerlendiriyoruz. Toplumsal gelişime katkıda 
bulunmak için global standartların ve teknik inovasyonun 
yükselmesi amacıyla faaliyetimizle ilişkili tüm taraflarla bilgi 
birikimimizin paylaşılması Grup için önemli.

Doğru Hareket Ediyoruz
Klaslı gemilerinizin kalitesini, güvenliğini ve kirlilik 
performansını hedefler ve göstergeler doğrultusunda takip 
ediyoruz.
Pozitif örnek olmaya gayret ediyor ve güvenlik riski 
oluşturduğunu gördüğümüz ancak tüm olayların 
engellenebileceğini düşündüğümüz durumlara müdahale 
ediyoruz.
Sağlık ya da güvenlik riski oluşturduğu için bir işi yapmayı 
reddeden tüm çalışanlarımızı destekliyoruz.
Grup Yönetim Sistemini uyguluyor ve bu Sistemin 
etkinliğiyle performansını geliştirmek için durmadan 
çalışıyoruz.
Grup Yönetim Sistemini verimli bir şekilde uygulamak için 
gereken zamanı ve finansal kaynakları ayırıyoruz.
Global operasyonlarımızın tüm dallarını kapsayan etkili bir 
Grup Yönetim Sistemi uyguluyoruz.
Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede ilgili kanunlara ve diğer 
kurallara, asgari standartlar olarak uymaya özen gösteri-
yoruz.
Faaliyetlerimizi, yolsuzluktan ve çıkar çatışmasından uzak 
yürütmek için büyük çaba harcıyoruz.
Sağlık ve Güvenlik, Çevre ve Kalite konularını ele alan etkili 
bir Grup Yönetim Sistemini faaliyetlerimizin merkezine 
koyarak Lloyd’s Register Vakfına olan sürdürülebilir 
katkımızı en üst seviyeye çıkarabileceğimize inanıyoruz.
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