BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKA BELGESİ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi; tüm çalışan personeli, öğrencileri, yüklenici firmaları ve
diğer ziyaretçileri de dâhil olmak üzere işyerlerinde bulunan herkesin sağlık, güvenlik ve
refahını sağlamayı taahhüt eder. Bu kapsamdaki taahhüdünü yürütülen tüm hizmetler ve
çalışanlarının yer aldığı tüm faaliyetlerle birleştirdiği iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim
sistemi yoluyla göstermektedir.
Üniversite tüm yerleşkelerinde ve yerleşke dışı faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği
koşullarını iyileştirmek amacıyla, çalışanlarından ve/veya Üniversite dışından hizmet alımı
yoluyla uygun İSG profesyonellerinden yararlanarak tüm makul ve uygulanabilir adımları
atacaktır.
Bu kapsamda şu taahhütlerde bulunulmaktadır:
•

Tüm çalışanların,

yüklenicilerin ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini

iyileştirmek amacıyla, alınacak önlemlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi için etkin
katılımı teşvik ederek Kurumda bir iş güvenliği kültürü oluşturmak,
•

Yürürlükte olan tüm İSG mevzuatı, düzenlemeleri ve standartları ile uyumlu
çalışmak,

•

Kurumda yürütülen faaliyetlere uygun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi
oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak,

•

Kurum içinde planlar, politikalar, sistemler, prosedürler, bilgilendirmeler, eğitimler,
tanıtım

programları

ve

kurumsal

yapılanmalar

oluşturmak;

etkili

İSG

uygulamalarını desteklemek; bunların sürekliliğini sağlamak,
•

Tüm personelin temel İSG eğitimi almalarını sağlamanın yanında, çalışma
ortamlarına özgü oluşan risklere yönelik sağlık ve güvenlik eğitimleri almalarını
sağlamak,

•

Güvenli çalışma için çalışanlarına gerekli çalışma alanı oluşturmak ve ekipmanı
sağlamak,

•

İşyerindeki sağlık ve güvenliği geliştirmek için yıllık İSG programı oluşturmak,

•

İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak (mali, insan,
zaman, ekipman vd.) ayırmak,

•

Düzenli olarak çalışanların sağlık gözetimini sağlamak,

•

Üniversitede meydana gelen çalışan sağlığını ve iş güvenliğini olumsuz etkileyen
olayları soruşturmak, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak; iş kazası sonucunda
sağlık açısından çalışabilecek durumda olan personelin Kurum içerisinde uygun
işlere verilmesini sağlamak,

•

Hak taleplerinin adil yönetimi ve kaza geçiren çalışanların rehabilitasyonu
uygulamaları yoluyla ilk fırsatta işe geri dönmelerini sağlamaktır.

Bu taahhütlerin yerine getirilebilmesi için; Kurumda çalışan tüm personelden,
öğrencilerden, yüklenicilerden ve ziyaretçilerden güvenli çalışma sorumluluğunu taşımaları,
kendi sağlık ve güvenlikleri için tüm makul önlemleri almaları, davranışları sonucu
etkilenebilecek diğer tüm insanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurmaları
beklenmektedir.
Üniversite, politikalar, iç standartlar ve prosedürlerin yanı sıra dış kaynaklı bağlayıcı
kurallar ve kanunları da içerecek şekilde bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi
uygulayacak ve sürdürecektir. Çalışan sağlığı ve iş güvenliği konusunda yürürlükte olan
tüm kanuni yükümlülüklere bağlı kalmanın yanında İSG ile ilgili sürekli iyileştirme
çalışmaları da gerçekleştirecektir. Üniversite genelinde örnek bir İSG bilinci ve disiplini
oluşturulacaktır.
Rektör

