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ZEMAN ÇELİK İŞ SAĞIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

 

          Zeman Çelik Yapı San. ve Tic. A.Ş. olarak tüm üretim faaliyet ve proseslerinde, proaktif bir yaklaşımla firmamızın İş Sağlığı ve 

Güvenliği yapısına ve büyüklüğüne uygun olarak başta tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve misafirlerimiz olmak 

üzere firmamızın ve ülkemizin “İş Sağlığı ve Güvenliği” bakış açısını yükseltmek için sürekli iyileştirme ile tüm Yasal Mevzuatlara, 

Yönetim Sistemlerine ve prosedürlerine uygun şekilde çalışma yapmak önceliklerimizdendir. Kuruluşumuz bunlarla beraber 

çalışanlarımızın daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda çalışabilmeleri için taahhütler verir. Bunlar; 

 

• Tüm iş kazaları ve meslek hastalıkları ihtimallerini minimize etmek bunları önleyen etkin bir sistem kurmak ve sürekli 

iyileştirmek ve geliştirmek temel hedeflerimizin başında tutmak ve bu bilinci tüm çalışanlarımızın katılımıyla sağlamaktır. 

• Kuruluşumuz yürürlükte olan zorunlu Yasal Mevzuat, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve prosedürlerinin yanı sıra 

“İş Sağlığı ve Güvenliği” bilincinin vicdanı boyutlarını da benimseyerek hareket etmek ve bu bilinci kültür olarak tüm 

çalışanlarımızla paylaşmaktadır. 

• İş Sağlığı ve Güvenliği konularında tüm çalışanlarımızın katılımlarını sağlayarak bir bütün içerisinde yer almak ve ekip 

ruhunu yükselterek istenilen çıktılara ulaşmaktır. 

• Ölçülebilen performans göstergeleri oluşturarak düzenli denetimler yapmak ve aksayan ya da gelişen durumlar 

hakkında sürekli iyileştirme için çalışmalar yapmaktır. 

• Mümkün olduğunca ölçülebilir yıllık İSG hedefleri belirlemek ve bu hedefleri tüm çalışanlar ile paylaşarak toplam katılımı 

teşvik etmek yoluyla hedefleri gerçekleştirmektir. 

• Gözle görülür bir liderlik ve net bir sorumluluk gerektiren destekleyici bir kültür oluşturmaktır. 

• Tüm önlemler alınsa dahi olabilecek doğal afetlere, olağan ve olağanüstü durumlara karşı hali hazırda müdahale 

edebilecek tüm ekip, ekipman ve proseslerin yönetimi için gerekli planlamaları yapmaktır. 

• Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı ve bunun için hedefler belirleyip izlenebilmesini sağlamaktır. 

• Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek İş Sağlığı ve Güvenliği performansına pozitif ivme kazandırmak. 

• ”İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası” kapsamında, sürekli gelişmeyi sağlayabilmek, politika gereklerinin yerine getirilmesi ve 

şartlara göre revize edilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yürütmektir. 

• İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sürekli iyileştirmeyi sağlamak için tüm çalışanları kapsayacak şekilde eğitim programları 

düzenlemek ve gerçekçi bir yaklaşımla bu eğitim faaliyetlerinin uygulamalarını çalışma alanlarına da yansıtmaktır. 

 

Kuruluşumuzun çalışanları başta olmak üzere, sağlıklı ve güvenilir bir ortam oluşturabilmek için yukarıda belirtilen ilkeler ışığında 

işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, kanun, mevzuat ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederim. 
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