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Belediye Meclisine
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Adr Soyadt

Necip QARIKQI.

2015190- Giindemin 6. maddesi, Teftig Murakabe ve Qeqitli igler Komisyonlan'ndan gelen
raporun gdriigiiliip karara ballanmasrnr kapsamaktadr.

Yazr iqleri Miidiirltigii'niin 03.03.2015 tarih ve 287 sayrh yazrlarryla Meclise, Meclisge' de
Tefti; Murakabe ve Qegitli Igler Komisyonlan'na miigtereken havale edilen, I9 Saghgr ve Giivenligi
Ycinetmeli[i, Komisyonlanmrzca miigterek gdrtif iilerek;

30.06.2012 tarih ve 28339 sayrh Resmi Gazetede yayrnlanarak yiiriirliige giren 6331 sayrh. Iq

Saghlr ve Giivenlili Kanunu ile igyerlerinde ig safhlr ve giivenliginin sa[lanmasr, mevcut salhk ve
giivenlik $artlannrn iyileqtirilmesi igin igveren ve gah$anlann gcirev, yeiki, sorumluluk, hak ve
yiikiimliiliiklerinin diizenlenmesi amaqlanmrgtrr.

Bu kanun; kamu ve dzel sektore ait biitiin iqlere ve igyerlerine, bu igyerlerinin iqverenleri ile
iqveren vekillerine, grrak ve stajyerler de dahil olmak iizere tiim gahganlanna faaliyetlerine
bakrlmaksrzrn uygulanacafirndan, bu kapsamda Bagkanhk Makamr'nrn 06.01.2015 tarih ve 23 sayrh
oluru ile Belediyemizde I9 Salhlr ve Giivenlili Birimi kurularak Yazr Iqleri Miidiirliigii'ne
baflanmrgtrr.

Bu baglamda hazrrlanan Belediyemiz. ig Salhfr ve Giivenligi Y<inetrneligi
Komisyonlarrmrzca yaprlan god.i;me ve degerlendirmeler neticesinde rapor ekindeki gekliyle aynen
kabuliine Komisyonlarrrnrzca karar verilerek Meclis gortiqiine sunulmugtur.

Meclisqe yaprlan Miizakerede de; Teftiq Murakabe ve Qegitli Iqler Komisyonlannrn mi.iqterek
hazulamrq olduklarr rapor Komisyondan geldili qekliyle aynen kabul edilerek;

Bagkanhk Makamr'nrn 06.01.2015 tarih ve 23 sayrh oluru ile Belediyemizde Ig Saghgr ve
Gtivenligi Birimi kurularak Yazr igleri Miidiirltigii'ne baglanmrq olup bu ballamda hazrrlanan "iq
Sa$tft ve Giivenli[i Ydnetmelifii"nin 5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (m) bendine
istinaden ekteki qekliyle aynen kabul ve tasdikine oybirliliyle karar verildi.
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.:
BiRiNci BOLUM

Amag, Kapsam, Dayanak, Krsaltmalar ve Tanrmlar

Amag
MADDE 1- (1) Bu Ydnetmelik i9 ve gahgma hayatrm diizenleyen yasalar,

yrinetmelikler ve ilgili mevzuatrn tiim hiiki.imlerine ilaveten, Bolu Belediye Baqkanhlrnrn iq
salhlr ve giivenliginin sallanmasr igin gcirev yapacak olan ig safhgr ve giivenlipi kurullanrun
oluqumu, yaprsl, gdrev, yetki, sorumluluklarr ve gahqma usulleri ile mevcut salhk ve giivenlik
qartlarrrun iyilegtirilmesi igin ahnacak tedbirlere ait ana uygulamalan ve bu uygulamalann
esaslanm belirlemek amacrvla hazrrlanmrstrr.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yonetmelik, 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayrh iq Safih[r ve

Gtivenligi Kanunu kapsamrnda, Bolu Belediye Bagkanh[r ve balh miidtirliiklerinde
gergekleqtirilen/gergekleqtirilecek olan ig salh!r ve giivenliline iligkin faaliyetleri kapsar.

Bolu Belediyesinde g<irevli tiim personele (memur, iqgi, gegici iggi, toplum yaranna
program gahsanlan, sdzle$meli personel, hizmet altmr personel, vb.) stajyerlere ve
ziyaretgilere uygulanacaktrr.

Dayanak
MADDE3-BuYdnetmelik,
4857 sayrh Ig Kanunu,
6331 sayrh I9 Salhlr ve Giivenlili Kanunu,
I9 Salhlr ve Gtivenlipi ile ilgili;

Asbestle Qahgmalarda Saphk ve Giivenlik Onlemleri Hakkrnda Ydnetmelik
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Onlenmesi Hakkrnda Y<jnetmelik

Bi.iyiik Endi.istriyel Kazalarrn Onlenmesi ve Etkilerinin Azaltrlmasr Hakkrnda Ydnetmelik
Ekranh Araglarla Qahqmalarda Salhk ve Giivenlik Onlemleri Hakkrnda Ycinetmelik

Elle Tagrma igleri Ydnetmeligi

Gebe veya Emziren Kadmlarrn Qahgtrnlma $artlanyla Emzirme Odalan ve Qocuk Bakrm
Yurtlanna Dair Ydnetmelik

Gegici veya Belirli Stireli Igterde i9 Saghgr ve Giivenlili Hakkrnda Ydnetmelik
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Qahgmalarda Saghk ve Giivenlik Onlemleri Hakknda
Yiinetmelik
Kimyasal Maddelerle Qahgmalarda Salhk ve Gtivenlik Onlemleri Hakkrnda Yrinetmelik
Kiqisel Koruyucu Donammlann igyerlerinde Kullamlmasr Hakknda Yrinetmelik
Maden iqyerlerinde iq Saphgr ve Giivenli[i Ydnetmeligi
Salhk Kurallan Baktmtndan Giinde Azami Yedi Buguk Saat veya Daha Az Qahgrlmasr
Gereken igler Hakkrnda Ydnetmelik
Sallrk ve Cilvenlik igaretleri Ycinetmelifi
Tehlikeli ve Qok TehlikeLi Srnrfta Yer Alan iqlerde Qahqhrrlacaklann Mesleki Efitimlerine
Dair Yonetmelik
Tozla Miicadele Ycinetmeligi
Yapr iqlerinde i9 Salhlr ve Giivenlili Ydnetmelili

Qahqanlann Ciiriiltii ile Ilgili Risklerden Korunmalanna Dair Ydnetmelik

Qahqanlann Patlayrcr Ortamlann Tehlikelerinden Korunmasr Hakkrnda Y6netmelik

Qahganlann Titregimle ilgili Risklerden Korunmalanna Dair Ycinetmelik
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Qahqanlann Ig Saghgr ve Giivenlili Egitimlerinin Usul ve Esaslan Hakkrnda Yonetmelik

Qocuk ve Geng Iggilerin Qahqtrnlma Usul ve Esaslan Hakkrnda Ydnetmelik

Ig Ekipmanlanmn Kullanrmrnda Sa[hk ve Giivenlik $artlan Ydnetrneligi
I9 Giivenlili Uzmanlanmn G6rev, Yetki ve Sorumluluk ve Elitimleri Hakkrnda Ydnetmelik
i9 Hijyeni 019tim, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkrnda Ydnetmelik

I9 Salhlr ve Giivenlili Hizmetleri Y6netmeligi
iq Sagh!r ve Giivenligi Hizmetlerinin Desteklenrnesi Hakkrnda Ydnetmelik

Iq Saphlr ve Giivenligi Kurullan Hakkrnda Ydnetmelik
iq Sa!h!r ve Giivenligi Risk Delerlendirmesi Ydnetmeligi
igyeri Bina ve Eklentilerinde Ahnacak Saghk ve Giivenlik Onlemlerine iligkin Ydnetmelik
Igyeri Hekimi ve Diler Safhk Personelinin Gdrev, Yetki, Sorumluluk ve Egitimleri Hakkrnda
Y6netmelik

igyerlerinde Acil Durumlar Hakkrnda Y6netmelik
igyerlerinde igin Durdurulmasrna Dair Y<inetmelik

iq Saghgr ve Giivenliline iligkin igyeri Tehlike Srnrflan Tebligi
Asbesr Sdkiimii ile itgiti ngtim Programlarrna iliqkin feblig
Iq Salhlr ve Giivenligi ile ilgili Qatrgan Temsilcisinin Nitelikleri ve Segilme Usul ve
Esaslanna Iliqkin Teblig
Kigisel Korulucu Donammlann Kategorizasyon Rehberine Dair Teblig
oJJ I Jay l lbu Kanunu noaKl tdan rara L ezalarl

Tozla Miicadele ile ilgili Uygulamalara itigkin Teblig
Biiyiik Endiistriyel Kazalarla Ilgili Hazrrlanacak Giivenlik Raporu Teblili

Ycinetmeliklerine ve tebli!lerine dayamlarak hazrrlanmrgtrr.

Klsaltmalar ve Tantmlar
MADDE 4 - (1) Bu y<inetmelik veya y6netmelige bagh/ilgili dokiimanlarda gegen;

QSGB: Qahgma ve Sosyal Giivenlik Bakanhgrm,

QASGEM: Qahgma ve Sosyal Giivenlik Elitim ve Aragtrrma Merkezini,
ISGUM: I9 Salhgr ve Giivenlili Merkezini,
SGK: Sosyal Giivenlik Kurumunu,
Bakanhk: Qahqma ve Sosyal Gtivenlik Bakanlfrm,
idare, Kurum: Bolu Belediye Baqkanhlrnr
Miidiirliikler: Bolu Belediye Bagkanh!rna balh Miidiirltikleri,
Birimler: Bolu Belediye Bagkanhgr Miidiirliiklerine bagh Birimleri,
iSCX: iq Salhfr ve Giivenli[i Kurulunu,
ISG: I9 Salhlr ve Giivenlilini,
iSGB(igyeri Salhk ve Giivenlik Birimi): i9 salhlr ve giivenlifii hizmetlerini yiiri.itmek

iizere igyerinde kurulan, gerekli donamm ve personele sahip olan birimini,
iSG Kurulu (i9 Safhfr ve Giivenlifi Kurulu): Kamu ve <izel sektcire ait biiti.in i$lere

ve iqyerlerine, bu igyerlerinin igverenleri ile iqveren vekillerine, grrak ve stajyerler de dahil
olmak i.izere tiim qah$anlanna faaliyet konulanna bakrlmaksrzrn uygulanan igyerlerinde. ig
sagh!t ve gtlvenligi hizmetleri konusunda kararlar alan kurulu,

Igveren: Bolu Belediye Bagkanr.
i9 Giivenlifii Uzmanr: iq Salhgr ve Giivenlili Kurulu'na iqveren veya igveren vekili

taralindan segilmig, ig giivenligi uzmanh[r belgesine sahip gahganlan,
Iqyeri Hekimi: I9 safltgr ve giivenlili alanrnda g6rev yapmak iizere kurum diizeyinde

ilgili birim/birimlerce grirevlendirilmiq, igyeri hekimligi belgesine sahip hekimi,
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igyeri: Bolu Belediye Baqkanhlr'na balh istasyon binalan ve eklentilerini,

Qalryan Temsilcisi: igyerinde salhk ve giivenlik konulannda gahganlarr temsil etmeye
yetkili gahganlarca segilmig veya igveren veya igveren vekili tarafindan atanmrq kigileri,

Qalryan: Bolu Belediye Bagkanhgr Miidiirliiklerinde ve Birimlerinde g6rev yapan her
bir kiqiyi,

Operatiir: ig ekipmamnr kullanma g6revi verilen gahgan veya gahganlan,
Destek Elemanr: Asli gdrevinin yanrnda ig saghgr ve giivenlili ile ilgili dnleme,

koruma, tahliye, yangrnla miicadele, ilk yardrm ve benzeri konularda dzel olarak
gcirevlendirilmiq uygun donamm ve yeterli elitime sahip kiqiyi,

Alt igveren (Alt Yiiklenici) : Hizmet ahmr yoluyla gahgtrnlan gahganlann balh oldulu
i5verenleri,

Acil Durum: igyerinin tamamrnda veya bir krsmrnda meydana gelebilecek yangrn,
patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayrhm, dogal afet gibi acil miidahale,
miicadele, ilkyardrm veya tahliye gerektiren olaylarr,

Acil Durum Ekibi: Yangrn, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanlann
tabliyesini sallayan, olaya ilk mtdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve sdndiirme iglerine
katrlan ve gerektilinde ilkyardrm uygulayan ekibi,

Acil Durum Planr: Igyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yaprlacak iq ve
iglemler d6hil bilgilerin ve uygulamaya yrinelik eylemlerin yer aldrlr planr.

Giivenlik Btilgesi: Binadan tahliye edilen gahrslann bina drgrnda giivenli olarak
bekleyebilecekleri bdlge,

ilkyardrm Efitimi: ilkyardrm egitimcileri tarafrndan uygun mekdnlarda veya
merkezlerde verilen elitimi,

Ilkyardrm: Herhangi bir kaza ya da yaqamr tehlikeye dtiqiiren bir durumda salhk
gdrevlilerinin trbbr yardrml safilamncaya kadar hayatrn kurtanlmasr ya da durumun daha
kdtiiye gitmesini dnleyebiimek amacryla olay yerinde, trbbi arag ve gereg aranmakszm
mevcut arag ve gereglerle yaprlan ilagsrz uygulamalarr,

Kurul Karar Defteri: iSG Kurulu toplantr kararlarrmn iqlendigi, otokopili 3 adet
niishadan miiteqekkil defteri,

Tehlike: igyerinde var olan ya da drgarrdan gelebilecek, gahqanr veya igyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

Tehlike Srnrfi: ig sa[hlr ve giivenlifii agrsrndan, yaprlan igin 6zelli[i, igin her
safhasrnda kullanrlan veya ortaya grkan maddeler, ig ekipmanr, iiretim yrintem ve qekilleri.
gahqma ortam ve $artlarl ile ilgili diger hususlar dikkate ahnarak igyeri igin belirlenen tehlike
grubunu,

Kaza: Olime, hastahklara, yaralanmalara, maddi zararlua veya difier kayrplara yol
agan ve istenmeyen olayr,

ig Kazasr: igyerinde veya igin yiirtitUmii nedeniyle meydana gelen, dliime sebebiyet
veren veya vricut biitiinliigiinii ruhen ya da bedenen engelli hAle getiren olayr,

Meslek Hastahfl: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya grkan hastahlr.
Olay: Kazaya neden olan veya kazaya sebep olma potansiyeline sahip, istenmeyerr

durumu,
Ramak Kala OIay: Igyerinde meydana gelen; qahgan, igyeri ya da ig ekipmanrnr zarara

ulratma potansiyeli oldugu halde zarara ugratmayan olayr,
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayrp. yaralanma ya da bagka zararl sonug meydana

gelme ihtimalini,
Risk Delerlendirmesi: i;yerinde var olan ya da drgandan gelebilecek tehlikelerin

belirlenmesi, bu tehlikelerin riske ddntigmesine yol agan faktdrler ile tehlikelerden
kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin
kararlagtrrrlmasr amacryla yaprlmasr gerekli gahgmalan,
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Kabul Edilebilir Risk: Yasal yiikiimliil0klere ve igyerinin dnleme politikasma uygun,
kayrp veya yaralanma oluqturmayacak riski,

Onleme: Iqyerinde yiiriitiilen i$lerin biitiin saftralannda iq saghg ve giivenligi ile ilgili
riskleri ortadan kaldrrmak veya azaltmak igin planlanan ve ahnan tedbirlerin tiimiinii,

Saphk Gtizetimi: Qahganlarrn iqyerinde maruz kalacaklarr salhk ve giivenlik risklerini
belirleme, d'nleme ve ortadan kaldrrmaya y6nelik uygulamalar ile gahqanlarrn periyodik salhk
muayenelerinin yaprlmasrnr/yaptrnlmasrru kapsayan iSG faaliyetini,

Elle Tagrma lqi: Bir veya daha fazla gahqamn bir yiikii kaldrrmasr, indirmesi, itmesi,
gekmesi, taflmasr veya hareket ettirmesi gibi igler esnasrnda, igin niteligi veya uygun olmayan
ergonomik kogullar nedeniyle dzellikle bel veya srrtrnrn incinmesiyle sonuglanabilecek
riskleri kapsayan nakletme veya destekleme iglerini,

Ekranh Arag: Uygulanan iglemin igeriline bakrlmaksrzrn ekramnda harf, rakam, Eekil,
grafik ve resim gdsteren her tiirlii aracr,

ig Ekipmanr: iqin yaprlmasrnda kullanrlan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatr,

ig Ekipmanrnm Kullanrmr: ig ekipmanrrun gahgtrrrlmasr, durdurulmasr, kullanrlmasr,

ta$rnmasl, tamiri, tadili, bakrmr, hizmete sunulmasr ve temizlenmesi gibi i9 ekipmam ile ilgili
her tiirlii faaliyeti,

Bakrm: Ig ekipmanrnda yaprlan her tiirlii temizlik, ayar, kalibrasyon gibi iglemlerin
tamamrnl

Periyodik Kontrol: iq ekipmanlanmn, bu Ydnetmelikte 6ng6riilen arahklarda ve
belirtilen ydntemlere uygun olarak, yetkili kiqilerce yaprlan muayene, deney ve test
faaliyetlerini,

Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kigi: Iqyeri ve eklentilerinde kullamlmakta
olan ig ekipmanlarrnrn teknik 6zelliklerinin gerektirdili bakrm ve kontrolleri yapabilecek bilgi
diizeyini gcisterir belge sahibi, gdrevlendirilmiq teknik personel veya ig ekipmamnrn kullarumr
ile ilgili branglardan miihendis, tekniker ve teknisyen personeli,

Kimyasal Madde: Dogal halde bulunan / iiretilen veya herhangi bir iqlem srrasrnda
veya atrk olarak ortaya grkan / kazara olugan her tiirlii element, bilegik veya kanqrmlarr,

Malzeme Giivenlik Bilgi Kartr-Formu (MSDS): Kimyasal maddelerin tehlike ve
riskleri ile di[er bilgileri igeren doki.imam,

Kiqisel Koruyucu Donanrm (KKD): Qahganr, yiiriitiilen igten kaynakianan, salhk ve
giivenligi etkiieyen bir veya birden fazla riske kargr koruyan, gahqan tarafindan giyilen,
takrlan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasanmr yaprlmrg tiim alet, araq, gereg ve
crhazlan,

CE Uygunluk iqareti: Bir KKD' rn ilgili tiim uygunluk delerlendirme iqlemlerine tabi
tutuldugunu 96steren igareti,
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IKINCI BOLUM
Genel Hiikiimler

iSG Kurullarmrn olugumu
MADDE 5 - (1) iSG Kurullarr aqafrda belirtilen kiqilerden olugur:
a) Igveren veya igveren vekili,
b) ig giivenligi uzrnam,
c) Igyeri hekimi,

9) insan kaynaklan, personel, sosyal igler, idari igler veya benzeri iqleri yilriitmekle
g6revli bir kiqi,

d) Bulunmasr halinde sivil savunma uzmanl,
e) Bulunmasr halinde formen, ustabagr/usta veyabenzeri nitelikte ri.itbeli bir personel,
f.1 Qahgan temsilcisi veya igyerinde birden gok gahqan temsilcisi olmasr halinde baq

temsilci.
(2) Kurul bagkanlan igveren veya iqveren vekilleri, kurul sekreterleri ise kurullarda

gdrevli ig giivenlili uzmanlarrdrr. Ancak ig giivenlipi uzrnanlnln tarn zamanh gahgma
zorunlululu olmayan igyerlerinde ise sekretarya; insan kaynaklarr, personel, sosyal igler, idari
veya benzeri igleri yiiriitmekle gdrevli kigi tarafindan yiiriitiiliir.

(3) Bu maddenin birinci fikrasrnrn (b), (c), (q) ve (d) bentlerinde gdsterilen iiyeler;
iSGK'a dogrudan igveren tarafindan veya iqveren vekilinin rinerisi ile igveren tarafindan
atanlrlar.

(4) ISG uzmanrmn gdrevlendirilmesinde, o igyerinin tehlike srnrfina uygun uzmanlar
arasrndan birisi veya bir kagr gdrevlendirilir.

(5) Bu maddenin birinci fikrasrmn (e) bendinde belifiilen iiye, o igyerindeki formen,
ustabagr/usta veya benzeri nitelikteki rttbeli personellerin yandan fazlasrnrn katrlacalr
toplantlda agft oyla segilir. Segimle belirlenememesi halinde igveren ve/veya igveren vekili
tarafindan atanrr.

(6) Bu maddenin birinci fikrasrrun (e) ve (f) bentlerinde s6zii gegen kurul iiyelerinin
aynr usullerle yedekleri segilir.

QahEma usulleri ve koordinasyon
MADDE 6 - (1) Bolu Belediyesi BagkanJrgrnda i9 saphlr ve giivenlili kurullan

kurulur.
(2) Kurullar inceleme, izleme ve uyarmayl dngdren bir diizen iginde ve agagrdaki

esaslan gdz dntinde bulundurarak gahgtr.
a) Kurullar, ayda en az bir kere toplanr.
b) Toplantrmn giindemi, yeri, giinii ve saati toplanttdan en az krrk sekiz saat dnce kurul

iiyelerine bildirilir. Giindem, sorunlarrn ve varsa ig saghfr ve giivenliline iligkin projelerin
6nem slrasrna gdre belirlenir. Kurul iiyeleri giindemde defiigiklik isteyebilirler. Bu istek
kurulca uygun gdriildiifiiinde giindem buna gdre deligtirilir.

c) Oliimlii, uzuv kayrph veya agrr ig kazasr halleri veya dzel bir tedbiri gerekriren
dnemli hallerde kurul iiyelerinden herhangi biri kurulu olafantistti toplantlya gagrrabilir. Bu
konudaki tekliflerin kurul bagkamna veya sekreterine yaprlmasr gerekir. Toplantt zaman1
konunun ivedilik ve onemine gdre tespit olunur.

9) Kurul toplantllarlnrn gilnliik gahgma saatleri iginde yaprlmasl asrldrr. Kurulun
toplantrlarrnda gegecek siireler giinltik qahgma siiresinden sayrlrr.

d) Kurul, iiye tam sayrslntn salt gofunlulu ile iqveren veya igveren vekili bagkanlrlrnda
toplanlr ve katrlanlann salt golunlulu ile karar alrr. Qekimser oy kullamlamaz. Oylarrn
egitlili halinde baqkarun oyu kararr belirler. Qogunlulun sallanamadrg veya bagka bir
nedenle toplantlnrn yaprlmadr[r hallerde bu durum kurul karar defterine iglenir.
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e) Her toplantrd4 gdr0qUlen konularla ilgili ahnan kararlar kurul karar defterine iqlenir.
Defter, toplantrya kahlan bagkan ve iiyeler tarafindan imzalamr.

f) Toplantrda ahnan kararlardan, gahganlara duyurulmasr faydah gdrtilen konular
igyerinde il6n edilir.

g) Her toplantrda, dnceki toplanhya iligkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar
haklcnda baqkan veya kurulun sekreteri tarafindan kurula gerekli bilgi verilir ve gi.indeme
gegilir.

(3) Birinci fikrada belirtilen kurullar arasrnda koordinasyon ve bilgi ahg verigi iqverenin
de bulundulu iSGf tarafrndan sallanrr. igveren, kurullann gahgma usullerini diizenlemek, ig
ve gdrug birlilini sallamak amacryla iSGK kararlanm n, en az iig ayda bir, iSGB(igyeri
Saflrk ve Giivenlik Birimi) tarafindan incelenmesini, ahnmasr gereken tedbirlerin tespitini
ve uygulanmasrn saflar.

(4) Kurulca igyerinde il6n edilen kararlar igverenleri ve gahganlan baflar.
(5) Kurul, 6331 sayrh i9 Safhlr ve Giivenlili Kanununun 13 iincti maddesinde belirtilen

gahqmaktan kagmma hakkr taleplerinde birinci fikramn (a) bendine g6re belirlenen siire
dikkate ahnmaksran acilen toplamr. Toplantrda ahnan karar gahgan ve gahgan temsilcisine
yazrh olarak teblig edilir.
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UqUNCUBOLUM
Giirev, Yetki ve sorumluluklar

Kurul
MADDE 7 - (1) Kurullann g<irev, yetki ve sorumluklan gunlardrr;
a) iSG Ydnergesinin uygulanmasrn izlemek, izleme sonuglanna gdre alnmasr gereken

tedbirleri belirlemek ve kurul giindemlerine almak,
b) i9 salhlr ve giivenligi konularrnda o igyerinde gahganlara yol gdstermek,
c) igyerinde iq salhlr ve giivenliline iligkin tehlikeleri ve dnlemleri degerlendirmek,

tedbirleri belirlemek, igveren veya iqveren vekiline bildirimde bulunmak,
g) iqyerinde meydana gelen her ig kazasr ve ramak kala olaylarr veya meslek

hastahlrnda yahut i9 salhlr ve giivenligi ile ilgili bir tehlike halinde gerekli ara$trrma ve
incelemeyi yapmak, ahnmasr gereken tedbirleri tespit ederek igveren veya igveren vekiline
vermek,

d) ISGK olarak; igyerinde ISG epitim ve cilretimini planlamak, bu konu ve kurallarla
ilgili programlan hazrrlamak, igverenin onaylna sunmak, bu programlann uygulanmasrru
izlemek,

e) iqyerinde yaptlacak bakrm ve onanm qahgmalannda gerekli giivenlik tedbirlerini
planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalannr kontrol etmek,

I Igyerinde yangrn, dolal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler igin ahnan tedbirlerin
yeterlililini ve ekiplerin gahgmalannr izlemek,

g) Igyerinin i9 salhlr ve giivenligi durumuyla ilgili ylhk bir rapor hazrrlamak, o yrlki
gahgmalan delerlendirmek, elde edilen tecriibeye gdre ertesi yrhn gahgma programrnda yer
alacak hususlan delerlendirerek belirlemek ve iqverene teklifte bulunmak,

g) 6331 sayrh iq Salhfr ve Giivenligi Kanununun 13 iincii maddesinde belirtilen
gahgmaktan kagrnma hakkr talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,

h) Iqyerinde teknoloji, ig organizasyonu, gahgma qartlan, sosyal iligkiler ve gahgma
ortamr ile ilgili faktdrlerin etkilerini kapsayan tutarl ve genel bir dnleme politikasr
geligtirmeye ydnelik gahgmalar yapmak,

(2) Kurullar, yapacaklan tekliflerde, bulunacaklart tavsiyelerde ve verecekleri
kararlarda igyerinin durumunu ve igverenin olanaklanm g<iz <iniinde bulundururlar.

(3) Kurul tiyeleri, gdrevleri nedeniyle igyerlerinin yaprm ve iiretim teknikleri. ticari
srrlan ve ekonomik durumlan hakkrnda gcirdiikleri ve 6lrendiklerini gizli tutmak
zorundadrrlar.

(4) Kurullar, i9 salhlr ve giiveniili ydniinden teftiq yapmaya yetkili Bakanhk i9
mtifettiglerine iqyerlerinde yapacaklan tefti$ ve incelemelerde kolayhk saglamak ve yardrmcr
olmakla yt.ikiimliidiir.

(5) Kurul iiyelerinin bu Ydnergede kendilerine verilen gdrevleri yapmalarrndan dolayr
haklarr krsrtlanamaz, k6tii davramg ve muameleye maruz kalamazlar.

igveren velveya igveren Vekili
MADDE 8 - igverenin gcirev, yetki ve sorumluklan qunlardrr;
(l)Elli ve daha fazla gahgamn bulundulu ve altr aydan fazla siiren stirekli iglerin

yaprldrgr igverlerinde, i9 saghgr ve giivenlili ile ilgili gahqmalarda bulunmak iizere kurul
olugturmak.

(2) iSG mevzuatrna uygun kurul kararlarrnr uygulamak,
(3) Kurul igin gerekli toplantr yeri, arag ve geregleri saglamak,
(4) Kurulca hazrrlanan toplantl tutanaklannt, kaza ve diler vakalann inceleme

raporlannr ve kurulca igyerinde yaprlan denetim sonuElanna ait kurul raporlannr, ig
miifettiglerinin incelemesini sallamak amacryla, igyerinde bulundurmak,
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(5) Acil durum planlanm hazrrlamak, plana balh faaliyetlerin gergekleqtirilmesini
velveya takibini saplamak,

(6) Asrl iqveren olarak alt igveren ile olan iligkileri ilgili ydnetmelik hiikiirnleri
gergevesinde yerine getirmek.

(7) Qahgma alanrnda birden fazla igveren veya igveren vekilinin bulunmasr ve bu
igveren veya igveren vekillerince birden fazla kurulun olugturulmasr hdlinde, birbirlerinin
gahgmalarrm etkileyebilecek kurul kararlan hakkrnda diler igveren veya igveren vekillerini
bilgilendirmek,

(8) Acil durumlarla ilgili 6zel gdrevlendirilen gahganlann sorumluluklan, igveren veya
iqveren vekillerinin konuya iligkin yiikiimliiliipiinii ortadan kaldrmaz.

i9 Giivenlili Uzmanr
MADDE 9 - tl) i9 giivenligi uzmanlan. aqagrda belirtilen grirevleri yerine getirmekle

ytikiimliidiir:
a) Rehberlik;
l) igyerinde yaprlan gahqmalar ve yaprlacak deligikliklerle ilgili olarak tasanm, makine

ve diler teghizatrn durumu, bakrmr, segimi ve kullanlan maddeler de d6hil olmak iizere igin
planlanmasr, organizasyonu ve uygulanmasr, kigisel koruyucu donantmlann segimi, temini,
kullanrmr, bakrmr, muhafazasl ve test edilmesi konulanmn, ig safh[r ve giivenlifii mevzuatma
ve genel ig giivenligi kurallarrna uygun olarak siirdiiriilmesini saglamak igin igverene
dnerilerde bulunmaL

2) I9 salltlt ve giivenliliyle ilgili ahnmasr gereken tedbirleri igverene yazrh olarak
bildirmek.

3) igyerinde meydana gelen ig kazasr ve meslek hastahklannrn nedenlerinin aragtrrlmasr
ve tekrarlanmamasr igin ahnacak dnlemler konusunda gahgmalar yaparak igverene 6nerilerde
bulunmak.

4) Igyerinde meydana gelen, 6li.im ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak gahgana,
ekipmana veya igyerine zarar venne potansiyeli olan olaylann nedenlerinin ara$tfllmasl
konusunda gahgma yapmak ve iqverene cinerilerde bulunmak.

b) Risk dederlendirmesi ;
l) iq saghgr ve giivenlili ydniinden risk delerlendirmesi yaprlmasryla ilgili gahgmalara

ve uygulanmasrna katrlmak, risk de[erlendirmesi sonucunda ahnmasr gereken salhk ve
giivenlik <jnlemleri konusunda iqverene 6nerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

c) Qaltsma ortamt gAzefimi:
1) Qahqma ortamrnln gdzetiminin yaprlmasr, igyerinde i9 salhlr ve gtivenlili mevzuatl

gere!i yaptlmast gereken periyodik bakrm, kontrol ve cilgiimleri planlamak ve uygulamalannr
kontrol etmek.

2) Igyerinde kaza, yangtn veya patlamalann 6nlenmesi igin yaprlan gah$malara
kahlmak, bu konuda igverene dnerilerde bulunmak, uygulamalan takip etmek; dolal afet,
kaza, yangn veya patlama gibi durumlar igin acil durum planlarrmn hazrrlanmasr
gahgmalanna katrlmak, bu konuyla ilgili periyodik egitimlerin ve tatbikatlann yaprlmasrnr ve
acil durum planr dogrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

q) E!ilim, bilgilendirme ve kaytt;
1) Qahganlann i9 salhlr ve giivenli[i elitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak

planlanmast konusunda gahgma yaparak igverenin onayrna sunmak ve uygulamalannr yapmak
veya kontrol etmek.

2) Qaltgma ortarnryla ilgili i9 sa[h[r ve gtivenlifi gahgmalan ve qahgma ortamr gdzetim
sonuglanntn kaydedildi!i yrlhk degerlendirne raporunu iqyeri hekimi ile igbirlifi halinde EK-
2'deki 6rne[ine uygun olarak hazrrlamak.
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3) Qahqanlara ydnelik bilgilendirme faaliyetlerini diizenleyerek iqverenin onayrna
sunmak ve uygulamasrm kontrol etmek.

4) Gerekli yerlerde kullarulmak amacryla i9 safhlr ve giivenligi talimatlan ile gahgma
izin prosedtirlerini hazrlayarak igverenin onayrna sunmak ve uygulamasrnr kontrol etmek.

5) (Ek:RG-11/lOl20l3-28792) Bakanhkqa belirlenecek iq salhlr ve giivenlilini
ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, iSG KATIP'e bildirmek.

d) Ilgili birimlerle isbirliEi;
1) igyeri hekimiyle birlikte iq kazalan ve meslek hastahklanyla ilgili delerlendirme

yapmak, tehlikeli olayrn tekrarlanmamasr igin inceleme ve ara$trrma yaparak gerekli rinleyici
faaliyet planlanru hazrrlamak ve uygulamalarrn takibini yapmak.

2) Bir sonraki yrlda gergeklegtirilecek iq salhlr ve giivenlifiyle ilgili faaliyetlerin yer
aldrgr yrlhk gahqma plarunr igyeri hekimiyle birlikte hazrrlamak.

3) Bulunmasr halinde iiyesi oldugu ig salhpr ve giivenligi kuruluyla igbirlili iginde
qahqmak,

4) Qahqan temsilcisi ve destek elemanlanmn gahgmalanna destek saglamak ve bu
kigilerle igbirligi yapmak.

ig giivenligi uzmanlarrnrn yetkileri
MADDE 10 - (1) I9 giivenlili uzmamnrn yetkileri agagrda belirtilmigtir:
a) igverene yazrh olarak bildirilen iq salhlr ve giivenliliyle ilgili ahnmasr gereken

tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, ig giivenlifi uzmam tarafindan belirlenecek makul
bir siire iginde iqveren tarafindan yerine getirilmemesi hdlinde, bu hususu igyerinin balh
bulundulu gahgma ve iq kurumu il miidiirliigiine bildirmek.

b) igyerinde belirledili hayati tehlikenin ciddi ve 6nlenemez olmasr ve bu hususun acil
miidahale gerektirmesi halinde igin durdurulmasr igin igverene bagvurmak.

c) Gdrevi geregi igyerinin btiti.in bdliimlerinde i9 saghgr ve giivenligi konusunda
inceleme ve aragtlma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulagmak ve gahganlarla g6ni$mek.

E) Gdrevinin gerektirdili konularda igverenin bilgisi ddhilinde ilgili kurum ve
kuruluqlarla igyerinin i9 diizenlemelerine uygun olarak iqbirlili yapmak.

(2) Tam siireli ig sdzlegmesi ile gcirevlendirilen ig giivenlili uzmanlarr, gahgtrklarr igyeri
ile ilgili mesleki geligmelerini sallamaya ydnelik epitim, seminer ve panel gibi
organizasyonlara katrlma hakkrna sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda gegen siirelerden bir yrl
igerisinde toplam beg ig giinii kadarr gahgma si.iresinden sayrlrr ve bu siireler sebebiyle iq
giivenligi uzmanlnln iicretinden herhangi bir kesinti yapiarnaz

i9 giivenlili uzmanlannrn yiikiimltliikleri
MADDE 11 - (l) iq giivenlili uzmanlan, bu Ydnetmelikte belirtilen gdrevlerini

yaparken, igin normal akrqrm miimkiin oldu[u kadar aksatmamak ve verimli bir gahqma
ortamrmn sallanmasrna katkrda bulunmak, igverenin ve igyerinin meslek srrlan, ekonomik ve
ticari durumlarr ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yiikiimliidiirler.

(2) I9 giivenligi uzmanlan, ig safihlr ve giivenlili hizmetlerinin yiirtitiilmesindeki
ihmallerinden dolayr. hizmet sunduklan iqverene kargr sorumludur.

(3) Qahqanrn dliimii veya maluliyetiyle sonuglanacak qekilde viicut btiftinliigiiniin
bozulmasrna neden olan iq kazasr veya meslek hastahlrnrn meydana gelmesinde ihmali tespit
edilen iq gtivenli[i uzmanrnrn yetki belgesinin gegerlilifi altr ay siireyle askrya ahnrr. Bu
konudaki ihmalin tespitinde kesinleqmig yargr kararr, malulliigiin belirlenmesinde ise 55 10
sayth Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasr Kanununun 25 inci maddesindeki kiterler
esas ahnrr.
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(4) Iq giivenligi uzmanr, gdrevlendirildili iqyerinde yaprlan gahqmalara iligkin tespit ve
tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, iqyeri hekimi ile birlikte
yaptlan galtgmalarr ve gerekli gdrdiilii diler hususlan onayh deftere yazar.

iqyeri Hekimi
MADDE 12 - (1) igyeri hekimi, iqyerinde bulunmasr halinde diger salhk personeli ile

birlikte gahgrr.

(2) Igyeri hekimleri, iq salhpr ve gtivenlifi hizmetleri kapsamrnda a$agrdaki grirevleri
yapmakla yiiki.imliidiir:

a) Rehberlik:
1) Iq saghg ve giivenlili hizmetleri kapsamrnda gahqanlarrn saghk gdzetimi ve gahqma

ortammm gdzetimi ile ilgili iqverene rehberlik yapmak.
2) igyerinde yaprlan gahqmalar ve yaprlacak deliqikliklerle ilgili olarak iqyerinin

tasanml, kullamlan maddeler de ddhil olmak iizere igin planlanmasr, organizasyonu ve
uygulanmasr, kigisel koruyucu donanrmlann segimi konulanrun ig saghgr ve giivenlifi
mevzuatlna ve genel i9 salhlr kurallanna uygun olarak siirdiiriilmesini saglamak igin igverene
cinerilerde bulunmak.

3) igyerinde gah$anlann saghErrun geligtirilmesi amacryla gerekli aktiviteler konusunda
i gverene tavsiyelerde bulunmak.

4) Ig saghgr ve giivenligi aiamnda yaprlacak aragtrmalara katlmak, ayrrca igin
yiiriittimiinde ergonomik ve psikososyal riskler agrsrndan gah$anlann fiziksel ve zihinsel
kapasitelerini dikkate alarak ig ile gahgamn ulumunun saglanmasl ve gahgma ortamrndaki
stres faktdrlerinden korunmalarr igin aragtrrmalar yapmak ve bu aragtrma sonuglannr
rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.

5) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreg ve emzirme odalarr ile soyunma odalan, dug ve
tuvaletler dahil olmak iizere iqyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen gartlarrm stirekli izleyip
denetleyerek, qahganlara yiirtitiilen igin gerektirdili beslenme ihtiyacrnrn ve uygun igme
suyunun sallanmasr konulannda tavsiyelerde bulunmak.

6) igyerinde meydana gelen iq kazasr ve meslek hastahklarrnrn nedenlerinin ara5trnlmasr
ve tekrarlanmamasr igin ahnacak iinlemler konusunda gahlmalar yaparak igverene dnerilerde
bulunmak.

7) Igyerinde meydana gelen ancak 6liim ya da yaralanmaya neden olmadrlr halde
galrgana. ekipmana veya igyerine zarar verrne potansiyeli olan olaylann nedenlerinin
ara$tlnlmasl konusunda gahgma yapmak ve igverene 6nerilerde bulunmak.

8) I9 sagltg ve gi.ivenliliyle ilgili ahnmasr gereken tedbirleri igverene yazr[ olarak
bildirmek.

b) Ris k de ge rl endi r me si
1) i9 saghg ve giivenlili ydntinden risk delerlendirmesi yaprlmasryla ilgili gahgmalara

ve uygulanmasrna katrlmak, risk delerlendirmesi sonucunda ahnmasr gereken salhk ve
giivenlik dnlemleri konusunda igverene 6nerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

2) Gebe veya emziren kadrnlar, 18 yagrndan k0giikler, meslek hastahlr tanlsl veya 6n
tanrsr olanlar, kronik hastahlr olanlar, yaghlar, malul ve engelliler, alkol, ilag ve ulu$turucu
baltmhltgt olanlar. birden fazla ig kazasr gegirmig olanlar gibi 6zel politika gerektiren gruplan
yakrn takip ve koruma altlna almak, bilgilendirmek ve yaprlacak risk degerlendirmesinde <izel
olarak dikkate almak.

c) Safil* g)zetimi;
l) Saghk g<izetimi kapsamrnda yaprlacak ige girig ve periyodik muayeneler ve tetkikler

ile ilgili olarak gahganlarr bilgilendirmek ve onlann nzasrm almak.
2) Gece postalarr da dAhil olmak iizere gahganlarrn salhk g<lzetimini yapmak.
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3) Qahqanrn kigisel dzellikleri, igyerinin tehlike srnrfi ve igin niteligi cincelikli olarak gdz
6niinde bulundurularak uluslararasr standartlar ile igyerinde yaprlan risk degerlendirmesr
sonuglzm do!rultusunda;

a) Az tehlikeli srmftaki igyerlerinde en geg beg ytlda bir,
b) Tehlikeli srmftaki igyerlerinde en geg iig yrlda bir,
c) Cok tehlikeli srnrftaki iqyerlerinde en geg yrlda bir,
defa olmak tizere periyodik muayene tekrarlanrr. Ancak iqyeri hekiminin gerek gdrmesi

halinde bu siireler krsaltrlrr.
4) Qahganiann yapacaklarr iqe uygun olduklarrm belirten ige girig ve periyodik salhk

muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuglanm EK-2'de verilen 6me!e uygun olarak
dtizenlemek ve igyerinde muhafaza etmek.

5) Ozel politika gerektiren gruplar, meslek hastahlr ta sl veya dn tanrsl alanlar, kronik
hastahfr, madde bafrmhhlr, birden fazla i9 kazasr gegirmiq olanlar gibi gah$anlarln, uygun
iqe yerleqtirilmeleri igin gerekli salhk muayenelerini yaparak rapor diizenlemek, meslek
hastahgr tamsr veya 6n tanlsl almrg gahqarun olmasr durumunda kiginin gahqtrlr ortamdaki
diler gahganlann salhk muayenelerini teharlamak.

6) Sagltk sorunlart nedeniyle ige devamsrzhk durumlan ile iqyerinde olabilecek saghk
tehlikeleri arasrnda bir iligkinin olup olmadrfirru tespit etmek, gerektiginde gahqma ortamr ile
ilgili dlqiimler yaprlmasrm planlayarak igverenin onayrna sunmak ve ahnan sonuqlann
gahqanlann sa[hg ydniinden delerlendirmesini yapmak.

7) Qahqanlarrn saghk nedeniyle tekrarlanan iqten uzaklagmalarrndan sonra ige
ddntiqlerinde talep etmeleri halinde ige ddniig muayenesi yaparak eski g6revinde gahSmasl
sakrncah bulunanlara mevcut salhk durumlanna uygun bir gdrev verilmesini tavsiye ederek
igverenin onayrna sunmak.

8) Bulaqrcr hastahklarrn kontrolii igin yayrlmayr 6nleme ve bafirgrklama gahgmalanmn
yanr srra gerekli hijyen elitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yaprlmasrnr
saglamak.

9) Iqyerindeki saghk gdzetimi ile ilgili qahgmalarr kaydetmek, iq giivenlili uzmanl ile
igbirlili yaparak ip kazalarr ve meslek hastahklan ile ilgili deperlendirme yapmak, tehlikeli
olayrn tekrarlanmamasr igin inceleme ve ara$tlrma yaparak gerekli dnleyici faaliyet planlarmr
hazrlamak ve bu konularr da igerecek gekilde yrlhk gahsma plaflfl hazrrlayarak iqverenin
onayna sunmak, uygulamalann takibini yapmak ve EK-3'te belirtilen dmeline uygun yrlhk
de[erlendirme raporunu hazrrlamak,

q) E{itim, bilgilendirme ve kayt;
l) Qahganlann i9 salhlr ve giivenlili elitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak

planlanmasr konusunda qahqma yaparak iqverenin onayna sunmak ve uygulamalanm yapmak
veya kontrol etmek.

2) Igyerinde ilkyardrm ve acil miidaha.le hizmetlerinin organizasyonu ve personelin
e[itiminin sallanmasr gahgmalannr ilgili mevzuat dolrultusunda yiiriitmek.

3) Yrineticilere, bulunmasr halinde ig saghgr ve giivenligi kurulu iiyelerine ve
gaktanlara genel saglft, i9 sa[hlr ve giivenlifii, hijyen, bafirmhhk yapan maddelerin
kullanrmrnrn zararlan, kigisel koruyucu donanrmlar ve toplu korunma ydntemleri konulannda
e[itim vermek, elitimin snreklilifiini sallamak.

4) Qahqanlan igyerindeki riskler, salhk g<lzetimi, yaprlan ige girig ve periyodik
muayeneler konusunda bilgilendirmek.

5) Iq salltpt ve giivenlili gahgmalan ve salhk g6zetimi sonuglarrnrn kaydedildigi yrlhk
defierlendirme raporunu ig giivenligi uzmanr ile iqbirlili halinde EK-3'teki rimeline uygun
olarak hazrrlamak.
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d) ilgili birimlerle isbirliEi;
1) Salhk gdzetimi sonuglanna gdre, i9 giivenlili uzmanr ile iqbirlili iginde gahpma

ortamrnln gdzetimi kapsamrnda gerekli dlgiimlerin yaprlmasrnr dnermek, 6lgiim sonuglarrnr
de!erlendirmek.

2) Bulunmasr halinde iiyesi oldugu i9 salhlr ve giivenli[i kuruluyla igbirli[i iginde
gahgmak.

3) Igyerinde iq saghgr ve giivenlili konulannda bilgi ve egitim saglanmasr igin ilgili
taraflarla igbirligi yapmak.

4) i9 kazalarr ve meslek hastahklarrnrn analizi, ig uygulamalannrn iyilegtirilmesine
ydnelik programlar ile yeni teknoloji ve donammrn saghk agrsrndan delerlendirilmesi ve test
edilmesi gibi mevcut uygulamalann iyilegtirilmesine ydnelik programlarrn geligtirilmesi
gah gmalarrna katrlmak.

5) Qahgma Giicii ve Meslekte Kazanma Giicii Kaybr Oranr Ydnetmeliline gdre meslek
hastahlr ile ilgili safhk kurulu raporlanm diizenlemeye yetkili hastaneler ile iqbirli[i iginde
gahgmak, ig kazasrna ulrayan veya meslek hastahfrna yakalanan gah$anlarm rehabilitasyonu
konusunda ilgili birimlerle igbirlili yapmak.

6) iq saghg ve giivenli[i alamnda yaprlacak aragtrrmalara katrlmak.
7) Gerekli yerlerde kullanimak amacryla ig saghgr ve giivenligi talimatlan ile gahgma

izin prosediirlerinin hazrrlanmasrnda ig giivenligi uzmanrna katkr vermek.
8) Bir sonraki yrlda gergekleqtirilecek ig salhlr ve giivenligiyle ilgili faaliyetlerin yer

aldrgr yrlhk gahgma plamm ig gilvenlili uzmamyla birlikte hazrrlamak.
9) Igyerinde gdrevli gahqan temsilcisi ve destek elemanlanmn gahqmalarrna destek

sallamak ve bu kigilerle iqbirligi yapmak.

igyeri hekiminin yetkileri
MADDE 13 - (1) Iqyeri hekiminin yetkileri agalrda belirtilmiqtir:
a) igverene yazrh olarak bildirilen ig salhlr ve giivenliliyle ilgili ahnmasr gereken

tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, igyeri hekimi tarafindan belirlenecek makul bir siire
iginde iqveren tarafindan yerine getirilmemesi hdlinde, bu hususu igyerinin balh bulundugu
gahgma ve iq kurumu il miidiirliifi.ine bildirmek.

b) iqyerinde belirledili hayati tehlikenin ciddi ve dnlenemez olmasr ve bu hususun acil
miidahale gerektirmesi halinde igin durdurulmasr igin igverene bagvurmak.

c) Gdrevi gereli igyerinin biitiin bdltimlerinde iq salhgr ve gi.ivenlili konusunda
inceleme ve aragtlrma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulagmak ve gahqanlarla gciriigmek.

g) Gdrevinin gerektirdili konularda igverenin bilgisi ddhilinde ilgili kurum ve
kuruluqlarla igyerinin ig diizenlemelerine uygun olarak igbirlili yapmak.

(2) Tam stireli ig scizlegmesi ile gdrevlendirilen igyeri hekimleri, gahqtrklan iqyeri ile
ilgili mesleki geligmelerini sallamaya ydnelik egitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara
kattlma hakkrna sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda gegen siirelerden bir yrl igerisinde toplam
beq ig gi.inii kadarr gahgma si.iresinden sayrlr ve bu siireler sebebiyle iqyeri hekiminin
iicretinden herhangi bir kesinti yapiamaz.

igyeri hekiminin yiikiimliitiikleri
MADDE 14 - (l) Igyeri hekimleri, bu Ydnetmelikte belirtilen gdrevlerini yaparken, igin

normal akrqrnr miimkiin oldulu kadar aksatmamak ve verimli bir gahgma ortamlnln
sallanmasrna katkrda bulunmak, igverenin ve igyerinin meslek srrlan, ekonomik ve tlcan
durumlan hakktndaki bilgiler ile qahgamn kigisel saghk dosyasrndaki bilgileri gizli tutmakla
yiikiimliidiirter.
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(2) Igyeri hekimleri, i9 saphfr ve govenlili hizmetlerinin yiiriitiilmesindeki
ihmallerinden dolayr, hizmet sunduklarr igverene kargr sorumludur.

(3) Qahgarun dliimii veya maluliyetiyle sonuglanacak qekilde viicut biittinliigiiniiln
bozulmasrna neden olan ig kazasr veya meslek hastahlrmn meydana gelmesinde ihmali tespit
edilen igyeri hekiminin yetki belgesinin gegerlilili altr ay siireyle askrya ahnrr. Bu konudaki
ihmalin tespitinde kesinleqmig yargr karan, malulliiliin belirlenmesinde ise 31/5/2006 tarihli
ve 5510 sayrh Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasr Kanununun 25 inci maddesindeki
kriterler esas ahmr.

(4) Igyeri hekimi, gdrevlendirildifi igyerinde yaprlan gahgmalara iligkin tespit ve
tavsiyeleri ile igyeri hekiminin gdrevleri baqhkh dokuzuncu maddede belirtilen hususlara ait
gahgmalannr, i9 giivenlifi uzmanr ile birlikte yaprlan galtgmalan ve gerekli gdrdiili.i difer
hususlan onayh deftere yazar,

(5) Igyeri hekimi, meslek hastahlr rin tanrsr koydulu vakalan, Sosyal Giivenlik Kurumu
tarafrndan yetkilendirilen saghk hizmeti sunuculanna sevk eder.

Qahgan Temsilcisi
MADDE 15 - (1) Qahgan temsilcisi; iq saghgr ve giivenlipi ile ilgili gahqmalara

katrlma, gahqmalan izleme, tehlike kayna[mrn yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan
riskin azaltrlmasr igin tedbir ahnmasrnr isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda
gahqanlan temsil etmeye yetkilidir.

(2) Gcirevini yiirtitmesi nedeniyle, gah$an temsilcisinin haklarr krsrtlanamaz.
(3) Qahgan temsilcisi gdrevi gereli igverenin veya igyerinin mesleki srrlan ile gdrdiigti,

dlrendili hususlan ve gahqanlara ait 6zel bilgileri gizli tutmakla yi.ikiimliidiir.

Qahqan
MADDE 16 - (1) Qahganlar salhk ve giivenlilin korunmasr ve geligtirilmesi amacryla

i9 salhgr ve giivenli[i kurullannca konulan kurallar, yasaklar ile ahnan karar ve tedbirlere
uymak zorundadrrlar.

(2) Igyerinde i9 salhlr ve gtvenlili tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanmasr ve ahnan
tedbirlere uyulmast hususunda gahganlar kurullarla igbirligi yaparlar.
(3) Kuruilar tarafindan alman kararlar veya uygulamada kargrlagtrklarr giiqliikler hakkrnda
gahganlar gahgan temsilcileri aracrhlr ile kurula bilgi verirler.
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ronntnvcti sor,UN{
Efitim, Acil Durum ve Risk Delerlendirmesi

Egitim
MADDE 17 - (1) iqveren tarafindan, kurulun iiyelerine ve yedeklerine ig salhgr ve

giivenlili konulannda e[itim verilmesi saflanrr. Kurul iiyelerinin ve yedeklerinin egitimleri
asgari agalrdaki konularr kapsar;

a) Kurulun g6rev ve yetkileri,
b) Ig salh[r ve gi.ivenligi konulannda ulusal mevzuat ve standartlar,
c) Stkga rastlanan ig kazalarr ve tehlikeli vakalann nedenleri,

9) iq hijyeninin temel ilkeleri,
d) Iletiqim teknikleri,
e) Acil durum cinlemleri,
1) Meslek hastahklan.
g) Igyerlerine ait dzel riskler,

!) Risk deferlendirmesi.
(2) Asrl igveren alt igveren iligkilerinde ortak kurul olugumunda egitimden her iki

igveren birlikte sorumludur.
(3) Iqveren tarafindan, tiim gahgma alanlannda saghkh ve giivenli bir ortaml temin

etmek, ig kazalanm ve meslek hastahklanm azaltmak, gahganlann kargr kargrya bulunduklarr
mesleki riskler ile bu risklere kargr ahnmasr gerekli tedbirleri onlara dgretmek, ig salhlr ve

giivenlili bilinci olugturarak uygun davranrg kazandrrmak amacryla biitiin personelin ig salhgr
ve giivenligi temel egitimi ve iqbagr elitimlerini almasmr saglamakla yiikiimltidiir.

Bu egitim <izellikle; i9e baqlamadan 6nce, gahgma yeri veya iq degigikliginde, i9
ekipmanrnrn de[iqmesi hdlinde veya yeni teknoloji uygulanmasr hdlinde verilir. Elitimler,
deligen ve ortaya glkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiginde ve diizenli
arahklarla tekrarlamr. Mesleki elitim alma zomnlululu bulunan tehlikeli ve gok tehlikeli
srnrfta yer alan iqlerde, yapacapr igle ilgili mesleki e[itim aldrlrru belgeleyemeyenler
gahgtrrrlamaz. Verilecek elitimin maliyeti gahganlara yansrfilamaz. Egitimlerde gegen si.ire
gahgma siiresinden sayrlrr.

Acil durum planr
MADDE 18 - (1) Acil durum plam, tiim igyerleri igin tasarrm veya kurulug

agamasmdan baglamak lzere acil durumlann belirlenmesi, bunlarrn olumsuz etkilerini
dnleyici ve stntrlandtnct tedbirlerin ahnmasr, gdrevlendirilecek kigilerin belirlenmesi, acil
durum miidahale ve tahliye ytintemlerinin oluqturulmasr, dokiimantasyon, tatbikat ve acil
durum plamnrn yenilenmesi agamalan izlenerek hazrrlanrr.

Acil durumlarrn belirlenmesi
MADDE 19 - (1) igyerinde meydana gelebilecek acil durumlar agagrdaki hususlar

dikkate ahnarak belirlenir:
a) Risk de[erlendirmesi sonuglan.
b) Yangrn, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayrhm ve patlama ihtimali.
c) Ilk yardrm ve tahliye gerektirecek olaylar.

9) Dolal afetlerin meydana gelme ihtimali.
d) Sabotai ihtimali.
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Onleyici ve srnrrlandlncr tedbirler
MADDE 20 - (l) Igveren, belirledili miiLrnkiin ve muhtemel acil durumlarrn

olugturabileceli zararlarr dnlemek ve daha biiyiik etkilerini stmrlandtrmak iizere gerekli
tedbirleri altr.

(2) Acil durumlarm olumsuz etkilerinden korunmak iizere tedbirler belirlenirken gerekli
oldulu durumda dlgiim ve deperlendirmeler yaprlrr.

(3) Ahnacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu korumayr esas

alrr.

Acil durum miidahale ve tahliye yiintemleri
MADDE 21 - (1) igverence acil durumlann meydana gelmesi halinde uyan verme,

arama. kurtarma, tahliye, haberlegme, ilk yardrm ve yangrnla miicadele gibi uygulanmasr
gereken acil durum miidahale ydntemleri belirlenir ve yazrh hale getirilir.

(2) Tahliye sonrasr, iqyeri dAhilinde kalmrg olabilecek gahganlarrn belirlenmesi igin
sayrm da d6hil olmak iizere gerekli kontroller yaptlrr.

(3) Igveren, igyerinde acil durumlann meydana gelmesi halinde gahqanlarm bu durumun
olumsuz etkilerinden korunmasr igin bulunduklan yerden giivenli bir yere gidebilmeleri
amacryla izlenebilecek uygun tahliye dilzenlemelerini acil durum plamnda belirtir ve
gahqanlara 6nceden gerekli talimatlan verir.

(4) Iqyerlerinde ya;h, engelli, gebe veya keq var ise gocuklara tahliye esnasrnda refakat
edilmesi igin tedbirler ahmr.

(5) Acil durum miidahale ve tahliye ydntemleri oluqturulurken 27/1112007 tarihli ve
2007 /12937 sayrh Bakanlar Kurulu Karanyla yiiriirliile konulan Binalann Yangrndan
Korunmast Hakkrnda Ydnetmelik htikiimleri dikkate ahmr.

(6) Acil durum miidahale ve tahliye ydntemleri olugturulurken gahqanlar drgrnda
miigteri, ziyaretgt gibi iqyerinde bulunmasr muhtemel diger kigiler de gdz <intinde
bulundurulur.

Gtirevlendirilecek gahqanlann belirlenmesi
MADDE 22 - (l) igveren; igyerlerinde tehlike srnrflannr tespit eden Teblilde

belirlenmig olan gok tehlikeli srmfta yer alan igyerlerinde 30 gahgan4 tehlikeli srnrfta yer alan
igyerlerinde 40 gahqana ve az tehlikeli srmfta yer alan igyerlerinde 50 gahqana kadar;

a) Arama, kuftarma ve tahliye,
b) Yangrnla miicadele,
konulannrn her biri igin uygun donanrma sahip ve 6zel egitimli en az birer gahganr

destek elemam olarak gcirevlendirir. igyerinde bunlan agan sayrlarda gahgamn bulunmasr
halinde, tehlike srnrfina gdre her 30, 40 ve 50'ye kadar gahgan igin birer destek elemam daha
grirevlendirir.

(2) Iqveren, ilkyardrm konusunda 22/5/2002 tarihli ve 247 62 sayh Resmi Gazete'de
yayrmlanan ilkyardrm Ydnetmelili esaslanna g<ire destek elemam gcirevlendirir.

(3) Her konu iqin birden fazla gahqanrn g6revlendirilmesi gereken igyerlerinde bu
gahganlar konulanna g<ire ekipler halinde koordineli olarak g6rev yapar. Her ekipte bir ekip
bagr bulunur.

(4) Iqveren tarafindan acil durumlarda ekipler arasr gerekli koordinasyonu sallamak
tizere gahganlan arasrndan bir sorumlu gdrevlendirilir.

(5) 10'dan az gahqanr olan ve az tehlikeli srnrfta yer alan igyerlerinde birinci fikrada
belirtilen yiikiimliiliigii yerine getirmek iizere bir kiqi gdrevlendirilmesi yeterlidir.
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Dokiimantasyon
MADDE 23 - (1) Acil durum plam asgari aqagrdaki hususlan kapsayacak qekilde

dokiimante edilir:
a) Igyerinin unvanl, adresi ve igverenin adr.
b) Hazrrlayanlann adr, soyadr ve unvanl.
c) Hazrrlandrgr tarih ve gegerlilik tarihi.
g) Belirlenen acil durumlar.
d) Alman dnleyici ve srnrrlandrncr tedbirler.
e) Acil durum miidahale ve tahliye ydntemleri.
f) Aqaltdaki unsurlan igeren iqyerini veya igyerinin bdliimlerini gcisteren kroki:
1) Yangrn sdndiirme amagh kullanrlacaklar da ddhil olmak iizere acil durum

ekipmanlanmn bulundu[u yerler.
2) Ilkyardrm malzemelerinin buiundulu yerler.
3) Kagrq yollan, toplanma yerleri ve bulunmasr haiinde uyan sistemlerinin de yer aldrlr

tahliye plam.
4) G6revlendirilen gahqanlann ve varsa yedeklerinin adr, soyadr, unvanr, sorumluluk

alanr ve iletigim bilgileri.
5) ilk yardrm, acil trbbi miidahale, kurtarma ve yangmla miicadele konulannda igyeri

drgrndaki kuruluglarrn irtibat numaralarr.
(2) Acil durum plantntn sayfalan numaralandrnlarak; hazrrlayan kigiler tarafindan her

sayfasr paraflanrp, son sayfasr imzalamr ve s6z konusu plan, acil durumla miicadele edecek
ekiplerin kolayca ula$abilecegi gekilde iqyerinde saklamr.

(3) Acil durum plam kapsamrnda hazrrlanan kroki bina iginde kolayca gdriilebilecek
yerlerde asrh olarak bulundurulur.

Tatbikat
MADDE 24 - (1) Hanrlanan acil durum plammn uygulama adrmlarlnrn diizenli olarak

takip edilebilmesi ve uygulanabilirliginden emin olmak igin igyerlerinde yrlda en az bir defa
olmak iizere tatbikat yaprlrr, denetlenir ve grizden gegirilerek gerekli diizeltici ve dnleyici
faaliyetler yaprlrr. Gergeklegtirilen tatbikatm tarihi, gdriilen eksiklikler ve bu eksiklikler
do!rultusunda yaprlacak diizenlemeleri igeren tatbikat raporu hazrrlalrr.

(2) Gergekleqtirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan ydnler ve kazamlan deneyimlere
gdre acil durum planlan gdzden gegirilerek gerekli diizeltmeler yaprlrr.

(3) Birden fazla iqyerinin bulundufu ig merkezleri, iq hanlarrndaki igyerlerinde
tatbikatlar ydnetimin koordinasyonu ile yiiriitiiliir.

Acil durum plantnrn yenilenmesi
MADDE 25 - (1.) Igyerinde. belirlenmig olan acil durumlan etkileyebilecek veya yeni

acil durumlann ortaya grkmasrna neden olacak deligikliklerin meydana gelmesi halinde
etkinin biiytiklUfiUne gdre acil durum planr tamamen veya krsmen yenilenir.

(2) Birinci frkrada belirtilen durumlardan bafrmsrz olarak, hazrlanmrg olan acil durum
planlan; tehlike srmfrna gcire gok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli igyerlerinde srrasryla en
geq iki, dctrt ve altl yllda bir yenilenir.

Qal4anlann bilgilendirilmesi ve elitim
MADDE 26 - (1) Tilm gahganlar acil durum planlan ile arama, kurtarma ve tahliye,

yangtnla miicadele, ilkyardrm konularrnda gcirevlendirilen kigiler haktrnda bilgilendirilir.
(2) I;e yeni ahnan gahqana, i9 saghgr ve giivenlili elitimlerine ilave olarak acil durum

planlan ile ilgili bilgilendirme yaprlrr.
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(3) Acil durum konulanyla ilgili 6zel olarak gdrevlendirilenler, yiirtitecekleri faaliyetler ile

ilgili 6zel olarak egitilir. 1 1 inci maddenin birinci fikasr uyannca grirevlendirilen gahqanlara,

efitimlerin igyerinde il giivenliEi uzmam veya iqyeri hekimi tarafindan verilmesi halinde, bu

durum igveren ile elitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.

Risk de!erlendirmesi
MADDE 27 - (1) fusk degerlendirmesi; tiim igyerleri igin tasarrm veya kuruluq

alamasrndan baglamak iizere tehlikeleri tanrmlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk
kontrol tedbirlerinin kararlaqtrrrlmasr, dokiimantasyon, yaprlan gahgmalarrn giincellenmesi ve
gerektilinde yenileme agamalan izlenerek gerqeklegtirilir.

(2) Qahganlann risk delerlendirmesi gallgmasr yaprhrken ihtiyag duyulan her aqamada

siirece katrlarak gdriiglerinin ahnmasr sallarur.

Risk deferlendirmesi ekibi
MADDE 28 - (1) fusk degerlendirmesi, igverenin olugturdugu bir ekip tarafindan

gerqekleqtirilir. fu sk deferlendirmesi ekibi aqalrdakilerden olugur.

a) igveren veya igveren vekili.
b) Igyerinde saghk ve giivenlik hizmetini yiiriiten iq giivenligi uzmanlarr ile igyeri

hekimleri.
c) igyerindeki gahgan temsilcileri.

9) Igyerindeki destek elemanlan.
d) iqyerindeki btittin bidmleri temsil edecek gekilde belirlenen ve igyerinde yiiriitiilen

gah$malar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynaklan ile riskler konusunda bilgi sahibi
gahganlar.

(2) Igveren, ihtiyag duy-rldugunda bu ekibe destek olmak iizere igyeri drgrndaki kiqi ve
kuruluqlardan hizmet alabilir.

(3) Risk delerlendirmesi gahgmalannrn koordinasyonu igveren veya iqveren tarafindan
ekip iginden g6revlendirilen bir kigi tarafindan da saglanabilir.

(4) igveren, risk delerlendirmesi gahqmalannda gdrevlendirilen kigi veya kigilerin
gdrevlerini yerine getirmeleri amacryla arag, gereg, mekdn ve zaman gibi gerekli biitiin
ihtiyaglarrm kargrlar, g<irevlerini yiiriitmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini krsrtlayamaz.

(5) Risk deferlendirmesi gahqmalannda gcirevlendirilen kigi veya kigiler iqveren
tarafindan sallanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

Tehlikelerin tammlanmasr
MADDE 29 - (1) Tehlikeler tammlamrken qah$ma ortaml, galqanlar ve igyerine iligkin

ilgisine gcire asgari olarak agagrda belirtilen bilgiler toplanrr.
a) I$yeri bina ve eklentileri.
b) igyerinde yiiriitiilen faaliyetler ile ig ve iglemler.
c) Uretim siireg ve teknikleri.

9) ig ekipmanlarr.
d) Kullamlan maddeler.
e) Artrk ve atrklarla ilgili iqlemler.
f) Organizasyon ve hiyerarqik yapr, gdrev, yetki ve sorumluluklar.
g) Qahganlarm tecriibe ve diigiinceleri.

[) Iqe baglamadan <ince ilgili mevzuat gereli ahnacak gahqma izin belgeleri.
h) Qahganlann egitim, yaq, cinsiyet ve benzeri dzellikleri ile saghk gcizetimi kayrtlar^.
r) Geng, yagh, engelli, gebe veya emziren gahganlar gibi dzel politika gerektiren gruplar

ile kadrn gahganlarrn durumu.
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i) Igyerinin teftig sonuglart.
j) Meslek hastahgr kayrtlarr.
k) iq kazasr kayrtlan.
1) igyerinde meydarn gelen ancak yaralanma veya dliime neden olmadrlr halde iqyeri ya

da ig ekipmanrnrn zarara ulramasrna yol agan olaylara iligkin kayttlar.
m) Ramak kala olay kayttlan.
n) Malzeme giivenlik bilgi formlan.
o) Ortam ve kiqisel maruziyet diizeyi dlgiim sonuglan.
<i) Varsa daha 6nce yaprlmrg risk delerlendirmesi gahgmalan.
p) Acil durum planlan.
r) Salhk ve giivenlik planr ve patlamadan korunma dokiimam gibi belirli iqyerlerinde

hazrrlanmasr gereken dokiimanlar.
(2) Tehlikelere iliqkin bilgiler toplamrken aym iiretim, ydntem ve teknikleri ile iiretim

yapan benzer igyerlerinde meydana gelen ig kazalan ve ortaya grkan meslek hastahklan da
degerlendirilebilir.

(3) Toplanan bilgiler rqrfrnda; i9 salhlr ve giivenli[i ile ilgili mevzuatta yer alan
hiiki.imler de dikkate ahnarak, gahqma ortammda bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik,
psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarrndan olugan veya bunlann etkileqimi
sonucu ortaya gtkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alrrur. Bu belirleme yaprlrrken
agagrdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne qekilde etkilenebilecekleri gdz dniinde
bulundurulur.

a) igletmenin yeri nedeniyle ortaya grkabilecek tehlikeler.
b) Segilen alanda, igyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerlegtirilmemesi veya

planda olmayan ilavelerin yaprlmasrndan kaynaklanabilecek tehlikeler.
c) Iqyeri bina ve eklentilerinin yapr ve yaplm tarzr ile segilen yapr malzemeierinden

kaynaklanabilecek tehlikeler.
g) Baktm ve onanm iqleri de dahil igyerinde yiiriittilecek her tiirli.i faaliyet esnasrnda

galrgma usulleri, vardiya diizeni, ekip gahgmasr, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerargik
diizen, ziyaretgi veya igyeri gahganr olmayan diger kigiler gibi faktdrlerden kaynaklanabilecek
tehlikeler.

d) iqin yiiriitiimii, iiretim teknikleri, kullarulan maddeler, makine ve ekipman, arag ve
geregler ile bunlarrn gahganlarrn fiziksel dzelliklerine uygun tasarlanmamasr veya
kullanrlmamasrndan kaynakl anabilecek tehlikeler.

e) Kuwetli akrm, aydrnlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatlrun bileqenleri
ile rsrtm4 havalandrrma, atmosferik ve gevresel gartlardan korunma, drenaj, antma, yangrn
dnleme ve miicadele ekipmam ile benzeri yardrmcr tesisat ve donammlardan
kaynaklanabilecek tehlikeler.

f.; iqyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin iqlenmesi,
kullanrlmasr, ta;rnmasr, depolanmasr ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler.

g) Qahgma ortamrna iligkin hijyen kogullan ile gahqanlann kigisel hijyen
ahgkanhklarrndan kaynaklanabilecek tehlikeler.

!) Qaltgantn, iqyeri igerisindeki ulagrm yollarrmn kullammrndan kaynaklanabilecek
tehlikeler.

h) Qahganlarrn i9 salhlr ve giivenlili ile ilgili yeterli egitim almamasr,
bilgilendirilmemesi. gahganlara uygun talimat verilmemesi veya gahgma izni prosediirii
gereken durumlarda bu izin olmaksrzrn gahgrlmasrndan kaynaklanabilecek tehlikeler.

(4) Qahgma ortamrnda bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve
benzeri tehlike kaynaklanmn neden oldulu tehlikeler ile ilgili igyerinde daha cince kontrol,
dlgiim, inceleme ve aragtlrma gahqmasr yaprlmamrq ise risk delerlendirmesi gahgmalannda
kullamlmak iizere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve gahqanlann bunlara maruziyet
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seviyelerini belirlemek amacryla gerekli biitiin kontrol, dlgiim, inceleme ve aragtrmalar
yaprltr.

Risklerin belirlenmesi ve analizi
MADDE 30 - (1) Tespit edilmig olan tehlikelerin her biri ayrr ayn dikkate ahnarak bu

tehiikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi srkhkta oluqabileceli ile bu risklerden
kimlerin, nelerin, ne gekilde ve hangi qiddette zarar gdrebilecegi belirlenir. Bu belirleme
yaprlrrken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de gdz 6niinde bulundurulur.

(2) Toplanan bilgi ve veriler rgrlrnda belirlenen riskler; igletmenin faaliyetine iliqkin
dzellikleri, igyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve igyerinin krsrtlarr gibi faktdrler ya
da ulusal veya uluslararasr standartlar esas alnarak segilen y<intemlerden biri veya birkagr bir
arada kullanrlarak analiz edilir.

(3) Iqyerinde birbirinden farkh iqlerin yiiriitiildiifii bdliimlerin bulunmasr halinde birinci
ve ikinci frkralardaki hususlar her bir bciltim igin tekarlanrr.

(4) Analizin aW ayr' bdliimler igin yaprlmasr halinde bctliimlerin etkilegimleri de
dikkate ahnarak bir biitiin olarak ele ahmp sonuglandrnlrr.

(5) Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek iizere etkilerimn
bnyiikli.i[i.ine ve dnemlerine gdre en ytiksek risk seviyesine sahip olandan baglanarak srralanrr
ve yazir hale getirilir.

Risk kontrol adrmlarr
MA-DDE 31 - (1) Risklerin kontroli.inde qu adrmlar uygulanrr.
a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin biiyiiklii[iine ve dnemine gdre srrah hale

getidlen risklerin kontrolii amacryla bir planlama yaprlrr.
b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlagtrnlmasr: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu

miimkiin delil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi igin a;afrdaki adrmlar uygulamr.
l) Tehlike veya tehlike kaynaklanrun ortadan kaldrnlmasr.
2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla deligtirilmesi.
3) Riskler ile kaynalrnda miicadele edilmesi.

c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanmasr: Kararlagtrrrlan tedbirlerin iq ve iglem
basamaklarr, iglemi yapacak kigi ya da i$yeri bdliimii, sorumlu kiqi ya da igyeri briliimii,
baqlama ve biti$ tarihi ile benzeri bilgileri igeren plan-lar hazrrlanrr. Bu planlar igverence
uygulamaya konulur.

9) Uygulamalarrn izlenmesi: Hazrrlanan planlarrn uygulama adrmlan dilzenli olarak
izlenir, denetlenir ve aksayan ydnler tespit edilerek gerekli diizeltici ve <inleyici iglemler
tarnamlanlr.

(2) Risk kontrol adrmlan uygulanrrken toplu korunma dnlemlerine, kigisel korunma
onlemlerine gtire dncelik verilmesi ve uygulanacak cinlemlerin yeni risklere neden olmamasl
sallanrr.

(3) Belirlenen risk igin kontrol tedbirlerinin hayata gegirilmesinden sonra yeniden risk
seviyesi tespiti yaprlrr. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin iizerinde ise bu
maddedeki adrmlar tekrarlamr

Dokiimantasyon
MADDE 32 - (1) fusk degerlendirmesi asgari agagrdaki hususlan kapsayacak qekilde

dokiimante edilir.
a) igyerinin unvanl, adresi ve igverenin adr.
b) Gergekleqtiren kigilerin isim ve unvanlan ile bunlardan i9 gtivenli[i uzmam ve igyeri

hekimi olanlann Bakanhkga verilmiq belge bilgileri.
c) Gergeklegtirildi[i tarih ve gegerlilik tarihi.
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g) Risk delerlendirmesi iqyerindeki farkh bdliimler igin ayn ayrr yaprlmtgsa her birinin
adl.

d) Beiirlenen tehlike kaynaklan ile tehlikeler.
e) Tespit edilen riskler.
f) Risk analizinde kullamlan ydntem veya ydntemler.
g) Tespit edilen risklerin 6nem ve dncelik srrasrm da igeren analiz sonuqlarr.

!) Diizeltici ve dnleyici kontrol tedbirleri, gergeklegtirilme tarihleri ve sonrasrnda tespit

edilen risk seviyesi.
(2) Risk delerlendirmesi doktimanrmn sayfalan numaralandrnlarak; gergeklegtiren

kigiler tarafindan her sayfasr paraflamp, son sayfasr imzalamr ve iqyerinde saklanrr.
(3) Risk delerlendirmesi dokiimam eleknonik ve benzeri ortamlarda hazrrlantp

argivlenebilir.

Risk de!erlendirmesinin yenilenmesi
MADDE 33 - (1) Yaprlmrg olan risk deferlendirmesi; tehlike srmfina g6re gok

tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli igyerlerinde srrasryla en geg iki, d<jrt ve altr yrlda bir
yenilenir.

(2) Agagrda belirtilen durumlarda ortaya grkabilecek yeni risklerin, iqyerinin tamamlnl
veya bir bdliimtinii etkiliyor olmasl gdz dniinde bulundurularak risk delerlendirmesi tamamen

veya krsmen yenilenir.
a) igyerinin tagrnmasr veya binalarda deligiklik yaprlmasr.

b) iqyerinde uygulanan teknoloji, kullamlan madde ve ekipmanlarda deligiklikler
meydana gelmesi.

c) Uretim ydnteminde deligiklikler olmast.

9) Ig kazasr, meslek hastahgl veya ramak kala olay meydana gelmesi.

d) Qahgma ortamtna ait srmr delerlere iligkin bir mevzuat deEigikligi olmasr.
e) Qahqma ortamr dlgtmii ve saphk gdzetim sonuglanna giire gerekli gdriilmesi.

0 ilyeri drgrndan kaynaklanan ve igyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya

ctkmast.
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BE$iNci BOLUM
Talimatlar ve Formlar

Talimatlar
MADDE 34-
Gijrev Tantmlan: Ttim birimlerde gahgan personelin gdrev tanlmt yetkili birim amirleri

tarafindan yaprlacaktu. Qahganlar kendilerine yazr| bildirilen gdrev tarumlan kapsamrnda

hareket edecektir. sorumlu olmadrklan ve gdrev tanlmrna girmeyen higbir i9 ve ekipmana

miidahale etmeyeceklerdir.

Makine Kullarum Talimatlart: Qahqma ortamlannda bulunan tiim makine ve

ekipmanlarrn kullamm talimatr yetkili birim amirleri tarafindan hazrlanacaktrr. Bu talimatlara

kesinlikle uyulacaktrr.

Kisisel Koruyucular: Qalqanlartn, ziyaretqilerin ve stajyerlerin gah;ma ortamlarrnda

gerekli olan yerlerde igle ilgili kigisel koruyucu donarumr kullanmasr garttrr. Hangi ifte ne tiir
6ir kiqisel koruyucu malzeme kullamlacalr tespiti ve temini saflanacaktrr. igqilere dalrtrmr I9

Giivenligi Malzemeleri Teslim Tutanalr hazrrlanarak saflanacaktrr.

Kontrol Test ve )lgiimler: Kurum igerisinde kullamlan, test edilmesi, dlgiilmesi ve

raporlanmasr yasal zorunluluk olan makine ve ekipmanlar, hazrrlanacak izleme plant

dahilinde birim miidiirleri tarafindan yaptrnlacakttr.
Aynca personel salhk durumlannrn kontrol ve testlerinin hangi srkhkla yaptlacalt ve

test y6ntemleri igyeri hekimi tarafindan hazrrlanacak izleme plaru dahilinde takip edilecektir.

Tehlikelerin Bildiri1nesi ve )nleyici Faaliyetler: Qalganlar galqma alanlannda

gdrdiikleri tehlikeli durumlarr birim amirlerine, i9 giivenliginden sorumlu usta, ustaba$r ya da

io.rnen", ig salhlr ve giivenlipi kurulunda g<irevli gahgan temsilcisine, i9 giivenlili uzmanlna,

iq Salhgr ve Giivenli[i Kuruluna ve igyeri Salhk ve Giivenlik Birimine rapor etmekle

yiikiimliidiir.
ig Giivenlifi Uzmam kendisine ulagan uygunsuzluklar igin yerinde incelemede

bulunarak uyg.111 g,j"ii-leri aragttnr ve tehlikenin tinlenmesi iqin rapor hazrrlayrp i9 gtivenlili

kuruluna sunar. iSKUR'dan onayh ig salhpr ve giivenligi tespit 6neri defterine yazrlan

kararlarrn tebliginden, gdrevli i9 giivenligi uzmant sorumludur. Birimine teblig edilen

kararlann uygulanrnasmdan ilgili Miidiir sorumludur.

is Kazast Bildirimleri: Qahqanlar yaqadrklan ig kazalarrnr antnda birim amirlerine, insan

Kaynaklarr Birimine ve igyeri Salhk ve Giivenlik Birimine bildirmekle yiiktimliidiirler.

Sosyal Giivenlik Kurumuna i9 kazalan ve meslek hastahklan bildirimlerini yasal

siiresinde insan Kaynaklan Birimi yapacaktrr.

Bolu Belediye Bagkanhlrna ba$r tiim Miidiirliiklerde ve Miidiirliiklere balh
Birirnlerde gahganlar yayrnlanacak olan talimatlara uymak zorundadrrlar. Iqyeri salltk
ve Giivenlik Birimi bu talimatlarr risk delerlendiune siireleri igerisinde gdzden gegirmek ve

diizenlemek zorundadrr.

Formlar
MADDE 35 - (l) Bolu Belediye Baqkanhlrna balh tiiLrn Miidiirli.iklerde ve Mudiirliiklere

balh Birimlerdeki Miidiirler. Birim Sorumlularr ve Qah$anlar yayrnlanacak olan lormlan

doldurmak ve ar$ivlemek zorundadrrlar. igyeri Saghk ve Gijvenlik Birimi bu formlarr risk

delerlendirme siireleri igerisinde gdzden geqirmek ve diizenlemek zorundadtr'
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ALTINCI BOLTJM
Sorumluluk. Denetleme, Cezai Hiikiimler

Yiiriirtiik, Yiiriitme, Diler Hiikiimler
Sorumluluklar
MADDE 36 - Qahqan tiim personel i9 Sa[hgr ve Giivenligi elitimlerine katrlmak, I9 Sa[hpr

ve Giivenligi talimatlanna uymak, kendilerine verilen kigisel korulucu donanrmlan

kullanmak, kargrlaqtrlr tehlikeli durumlar, aksakhklar ve yagadr[r iq kazalarrm idareye

bildirmekten sorumludurlar.
Birim amirleri 4857 sayrh iq Kanunu, 6331 sayrh 19 Saph$ ve Gtivenli[i Kanunu ve

5510 sayrh Sosyal Sigortalar ve Genel Safhk Sigortasr Kanunu, i9 Sa[h[r ve Giivenlifi ile

ilgili ydnetmeliklerden ve bu ig ydnetmeligin uygulanmasrndan sorumludurlar.

Alt ytikleniciler 4857 sayrh ig Kanunu, 6331 sayrh I9 Salirlr ve Giivenlipi Kanunu ve

5510 sayrh Sosyal Sigortalar ve Genel saEhk sigortasr Kaaunu, i9 Salhlr ve Giivenlili ile

ilgili yrinetmeliklerden ve bu i9 ydnetmelipin uygulanmastndan sorumludurlar'

Denetleme
MADDE 37 - Bu ydnetmeli[in uygulanmasr ile ilgili olarak;

Bolu Belediyesi Iq Sa[hlr ve Giivenlili Kurullart,
iq Saghfr ve Gtivenlili Kurulunun belirlemiq oldugu komisyonlar,

i9 Salhlr ve Gi.ivenligi Uzmanlart ve iSyeri Hekimi denetleme yapar'

iaprlan denetlemelerin tutanak ve raporlan iq Saghlr ve Giivenligi Kuruluna

sunularak kayt altma ahnacaktrr.

Cezai Hiikiimler
MADDE 38 - Bu ydnetmelikte gegen hiikiirnlere uymayan her personel hakkrnda d'siplin

iglemi uygulanacaktrr. Disiplin igiemi \ saphfir ve Giivenligi Kurulu tarafindan

baglatrlacaktrr. AJrrca ig Saghpr ve Guvenlili Kurallaflna aykrrr harekette bulundulu tespit

edilen personele idari para cezasr uygulanacak ve maagrndan kesilecektir. Idari para cezaslnln

miktan ig Sa[hgr ve Giivenligi Kurulu taraflndan belirlenecektir'

Di!er Hiikiimler
vrnnnn 39 - Bu Ybnetmelikte hiikiim bulunmayan hallerde, yiiriirliikte bulunan Yasa,

Tiiziik, Ydnetmelik vb. gibi mevzuat hiikiimlerince iqlem yaprlacaktr'

Yiiriirliik
MADDE 40 - Bu ig Yonetmelik Bolu Belediye Meclisinin onaytndan sonra yiiriirliife girer.

Bu y6nermelikte herhangi bir defigiklik yapmaya Bolu Belediye Meclisi yetkilidir.

Yiiriitrne
MADDE 41 - Bu Y6netmelik hiikiimlerini Bolu Belediye Ba$kanl yiiriitiir'

iq bu ydnetmelik Belediye Meclisi'nin 10.03.2015 tarih ve 2015190 sayrh karan ile

onaylanmtqttr.

Canan AKBAY
K.atlp uye

LJ

Katip Uye


