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POLĠTĠKAMIZ 

 
 Kütahya HEM ve ASO Müdürlüğü üst yönetimi; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak 

için gerekli olanı yapar, bu husustaki koşulları sağlar, araçları ve gereçleri noksansız olarak 

bulundurur, tüm çalışanları da; yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle 

uymayı hedef ilke olarak benimser.  

 

 Kütahya HEM ve ASO Müdürlüğü ulusal, uluslararası ve çalışılan yörede yürürlükte bulunan tüm 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatına (kanun, tüzük ve yönetmeliklere) ve şartnamelere uymayı 

taahhüt eder.  

 

 Kütahya HEM ve ASO Müdürlüğü tüm faaliyetlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 

Sisteminin uygulanması, devam ettirilmesi ve bütün çalışanlara duyurulmasını sağlayacak yön ve 

hedeflerin tesisi, desteklenmesi ve sürekliliğinin sağlanması için, İSG Yönetim Sistemini kurar ve 

yazılı hale getirir.  

 

 Kütahya HEM ve ASO Müdürlüğü tüm faaliyetleri sırasında kaza olma olasılığını kaynağında 

önleyerek kazaları en aza indirir ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi ilke 

edinir.  

 

 Kurulan sistemin ve alınan önlemlerin kalıcılığını, korunmasını ve sürekliliğini temin etmek, 

sistemin yeterli ve etkin biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla, iç denetimler ile performans 

ölçülür ve üst yönetimce gözden geçirilir.  

 

 Sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek için amaç ve hedefler belirlenir, bu amaç ve hedefler 

doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim programları oluşturulur, kişilerin yetki ve 

sorumlulukları tariflenir, Eğitim, Bilgilendirme, Denetleme çalışmaları ile sürekliliği sağlanır.  

 

 Tedarikçilerimizin de TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun çalışma 

yapmalarını ister.  

 

 Kütahya HEM ve ASO Müdürlüğü Üst Yönetimi ve tüm çalışanları “Hiçbir iş; çalışanların can 

güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.” düşüncesiyle yola çıkar.  

 

 Çalışma alanı dâhilindeki hizmetler ve insanlarla ilgili tüm faaliyetlerde sağlık ve güvenlik yönetimi 

sistemi yoluyla insana saygı, çalışma ortamında çalışanın güvenli çalışma sorumluluğunu aldığı, 

önce güvenlik sistemini oluşturmak, tüm çalışan ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenlikleri için tüm 

makul önlemleri almak ve davranışları sonucu etkilenebilecek diğer insanların sağlık ve güvenliğini 

göz önünde bulundurmaktır. 
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KURUMUMUZ TAAHHÜTLERĠ 

 
 Tüm çalışanların, yüklenicilerin ve ziyaretçilerin iş sağlığını ve iş güvenliğini iyileştirmek için 

alınacak önlemlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi kapsamında etkin katılımını teşvik ederek bir iş 

güvenliği kültürü oluşturmak.  

 Organizasyon içinde etkili iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarını desteklemek ve herkese 

ulaştırmak için ilgili politikalar, prosedürler, sistemler, bilgilendirme, eğitim, tanıtım programları 

oluşturmak ve sürdürmek.  

 Yürürlükteki tüm iş sağlığı ve güvenliği mevzuat, düzenleme ve standartlarıyla uyumlu olmak. 

Organizasyon kapsamındaki risklerle ilgili, bunlara uygun risk ve tehlike yönetim sistemleri 

uygulamak.  

 Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamak. 

 Güvenli çalışma için; kontrollü çalışma alanı ve donanım sağlamak.  

 Tüm ilgili personel için uygun iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi sağlamak.  

 İş sağlık ve iş güvenliğini geliştirmek için isg yıllık faaliyet planı (çalışma) programı oluşturmak.  

 İş sağlık ve iş güvenliği performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak ayırmak.  

 Çalışanlar için düzenli olarak sağlık gözetimi sağlamak,  

 Bu standartlar kurumumuzda sürekli iyileşmenin sağlanabilmesini kolaylaştırmak amacıyla bütünlük 

ve etkinliğin korunduğundan emin olmak için düzenli olarak izlemek,  

 Yasal mevzuat ve şartlara uyarak, ekip ruhu içerisinde insan sağlığını korumak,  

 Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek için tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla 

bilinçlendirerek kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye 

atmamayı temel görev olarak benimsetmek,  

 Çalışmalarımızı yürütürken ortaya çıkabilecek olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk 

değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek ve riskleri kontrol 

altına alarak iç standartlar, politikalar ve prosedürlerin yanı sıra kanun, mevzuat, genelge, 

yönetmelikleri içerecek şekilde bir;  

Kaza ve sağlık bozulmalarında riskleri belirleyen, çözüm 

bulan,  iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini sürekli 

iyileştirerek örnek gösterilen bir kamu kurumu olmayı iş 

sağlığı ve güvenliği politikamız olarak taahhüt ederiz. 


