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ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası; 

sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak amacıyla en uygun çalışma yöntemlerini 

belirlemeyi ve sürdürmeyi hedeflemektedir. 

Tüm akademik, idari kadroda çalışanlar, stajyerler ve yükleniciler İSG Politikası 

gereklilikleri doğrultusunda çalışmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla 

İSG ile ilgili faaliyetlerimizi yönetir, iş sağlığı ve güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için 

tüm sorumluluklarımızı yerine getiririz. 

Kurum olarak; 

• Hastanemizde İSG kültürü oluşturmayı ve bunun için gerekli tüm olanakları sağlamayı, 

• İSG alanında başarıya ulaşmak için hedefler belirlemeyi, planlar oluşturmayı, 

gerçekleşme düzeylerini takip etmeyi, 

• İSG çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde tüm çalışanlarla aktif işbirliği 

sağlamayı, 

• Çalışma ortamındaki tehlike, risk ve ramak kala durumlarının belirlenmesi ve ortadan 

kaldırılması yönünde gerekli düzenlemeleri yapmayı, 

• Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı yaklaşımıyla İSG açısından uygun çalışma koşulları 

oluşturmayı, 

• İSG yönetim faaliyetlerinin yürütülmesinde görev yapan İSG profesyonellerine 

çalışmalarında gerekli tüm desteği sağlamayı ve tüm birimler tarafından 

desteklenmesini sağlamayı  

• Mevcut en iyi teknolojileri kullanarak İSG performansımızı sürekli geliştirmeyi, 

• Acil durumlar için gerekli planlamaları yapmayı ve acil durumlar oluşmadan gerekli 

tedbirleri almayı, 

• İSG eğitimlerini tüm çalışanlara ulaştırmayı, bunun için gerekli olanakları sağlamayı ve 

eğitimlerin etkinliğini takip etmeyi, 

• İSG konularında iyi uygulama çalışmalarını desteklemeyi,  bu çalışmaların tüm 

çalışanlarımıza ve çalışma alanlarımıza uygulanmasını sağlamayı, 

• Hastanemize hizmet veren yüklenici firmaların İSG çalışmalarını takip etmeyi ve gerekli 

işbirliğini sağlamayı, 

• İSG alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmeyi ve süreçlerimizde uygulamayı, 

• Hastanemizdeki tüm faaliyetlerimizin  İSG mevzuatlarına uygun olmasını sağlamayı, 

• Faaliyet alanlarımızda yeni yapılacak tüm yatırım, düzenleme ve operasyonlarda İSG 

mevzuatları kapsamında sorumlu olduğumuz tüm yükümlülüklere uygun hareket 

etmeyi, 

• İSG çalışmalarının etkin yürütülmesi için organizasyonun her kademesinin ve 

paydaşların katılımını sağlayarak İSG faaliyetlerimizin sürekli geliştirilmesi ve 

iyileştirmesini sağlamayı, 

taahhüt ederiz. 


