
İȘ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Cimtas Boru, sunduğu üretim ve hizmet faaliyetlerinde yalın ve sürdürülebilir İș Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi’ni proaktif olarak uygulayıp geliștirerek uzun sürede kazanmıș 
olduğu güven ve imajını bu sayede sürdürmeyi hedefler.

Cimtas Boru çalıșanları, tedarikçileri, ilgili tarafları ve kaynakları koruyarak “SIFIR KAZA” 
hedefini karșılayacak ISO 45001 standardı doğrultusunda, İș Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi’ni geliștirmeye ve sürdürmeye kararlıdır.

Üretim ve diğer tüm süreçlerimizde en öncelikli ve en önemli unsurlar, diğerlerine kıyasla telafisi 
mümkün olmayan can güvenliğinin sağlanması ve sağlığın korunmasıdır. Seçmek zorunda 
kalındığında Cimtas Boru için can güvenliği ve sağlığın korunması her türlü maliyetten daha 
öncelikli ve önemlidir.
Bașta can güvenliği ve sağlığın korunması olmak üzere hedefimiz “SIFIR İȘ KAZASI”dır. 

Bu anlayıș aynı zamanda ișlerimizin sürdürülebilirliğinin de güvencesidir.

Cimtas Boru’da bu amaç ve hedefler doğrultusunda;

• İș Sağlığı ve Güvenliği düzenlemelerinin, diğer iș menfaatleri ile eșit seviyede değerlendirilmesi 
ve gerekli tüm kaynakların olușturulması sağlanacaktır.

• İlgili tüm yasal mevzuata, müșteri talepleri de dikkate alınarak sektörün en iyi uygulamalarına 
ve diğer șartlara uyulacaktır.

• Yönetimin belirleyeceği hedef, yetki, sorumluluk, kapsam, prosedür, talimat ve esaslar 
çerçevesinde tüm çalıșanların liderliği, özverili ve aktif katılımı sağlanacaktır.

• Çalıșanların refahını ve sağlığını korumak için tüm tehlikeler tanımlanarak ortadan kaldırılacaktır.
• Her çalıșan bașta kendi can güvenliği ve sağlığı olmak üzere tüm diğer çalıșanları, malı, 

makineyi, bilgiyi, imajı ve çevreyi herhangi bir tehlikeye atmayacak șekilde çalıșmaktan ve 
çalıștırmaktan, çalıșılmasını gözetmekten, çalıșılmadığında uyarmaktan, gerektiğinde iși 
durdurmaktan, sağlık ve kaza riski içerebilecek tüm kritik unsur ve etkenleri belirlemekten, 
ilgili eğitimi talep etmekten, gerekli tedbirleri almaktan, ilgili sistem ve talimatlara uymak ve 
uyulmasını sağlamaktan ve bunların sürdürülebilir bir șekilde iyileștirilmesine katkıda 
bulunmaktan sorumludur. 

• Her çalıșan yılda bir kere sözlü ve yazılı olarak kișisel “SIFIR KAZA SÖZÜ” verecektir.

Cimtas Boru Yönetimi Yalın İș Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nın kurulușun her seviyesinde 
anlașılabilir ve bütün ișlere uygulanabilir olmasını, tecrübelerden ders alınarak sürekli 
iyileștirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.
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