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1.BİRİM: İş Sağlığı Güvenliği Kurulu

2. GÖREV ADI: İSG Kurulu

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Başhekim, Başhekim Yardımcısı

4.YATAY İLİŞKİLER: Diğer Kurul Üyeleri

5. GÖREV DEVRİ: Vekâlet Bırakılan

6.GÖREV  AMACI:  İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  Kurulları  Hakkında  Yönetmelik’  çerçevesinde

görevlerin tanımlanması,  planlanması,  gerçekleştirilmesi,  yönetimi ve etkinliğini  kontrol etmek

için sistem oluşturmak, yöntem ve sorumluluk belirlemektir.

7. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR

İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin veya

işveren vekilinin onayına sunmak ve  yönergenin  uygulanmasını izlemek,  izleme  sonuçlarını rapor

haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,

7.2. İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,

İşyerinde  iş  sağlığı  ve  güvenliğine  ilişkin  tehlikeleri  ve  önlemleri  değerlendirmek,  tedbirleri

belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,

İşyerinde  meydana  gelen  her  iş  kazası  ve  işyerinde  meydana  gelen  ancak  iş  kazası  olarak

değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek

hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi

yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,

İşyerinde  iş  sağlığı  ve  güvenliği  eğitim  ve  öğretimini  planlamak,  bu  konu  ve  kurallarla  ilgili

programları  hazırlamak,  işveren  veya  işveren  vekilinin  onayına  sunmak  ve  bu  programların

uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,

İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu

tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,

İşyerinde yangın,  doğal afet,  sabotaj  ve benzeri  tehlikeler  için alınan tedbirlerin  yeterliliğini  ve

ekiplerin çalışmalarını izlemek,
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İşyerinin   iş sağlığı ve   güvenliği   durumuyla   ilgili   yıllık   bir   rapor    hazırlamak,    o  yılki

çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak

hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma

hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,

İşyerinde teknoloji,  iş organizasyonu, çalışma şartları,  sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili

faktörlerin  etkilerini  kapsayan  tutarlı ve   genel   bir önleme   politikası geliştirmeye   yönelik

çalışmalar yapmak.

   Hastane SKS çalışmalarında göreviyle ilgili alanlarda etkin rol almak.

   Kurul düzenli aralıklarla ve ihtiyaç duyulduğu zaman toplanmalıdır.

  Toplantıda alınan kararlar toplantı tutanağına yazılıp kayıt altına alınmalıdır.

8.YETKİLER:  Tanımlanan  görev,  yetki  ve  mesleki  sorumlulukların  yapılmasında  üst  amirler

tarafından verilen görevleri mevcut yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre yürütmek.


