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1.SORUMLULAR 

İş Veren Temsilcisi 

İş Güvenliği Mühendisi 

Üretim Müdürü 

Tedarik Zinciri Koordinatörü 

İnsan Kaynakları Müdürü 

İşyeri Hekimi 

İş Güvenliği Formeni 

İş Güvenliği İşçi Temsilcisi 

Sağlık Güvenlik İşçi Temsilcisi 

 

2.UYGULAMA   

Bu talimatın amacı; DADAŞ METAL İNŞ. VE OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ’ de iş güvenliği kurulunun 

görev yapma amacını ve şartlarını belirlenmek ve tüm firma genelinde uygulanmasını sağlamaktır. Bu 

talimat kurul üyelerini ve tüm çalışanları kapsar 

 

2.1 Kurulun Yetki ve Görevleri 

2.1.1  İş güvenliği ile ilgili olarak her türlü tedbirin alınmasında tam yetkilidir. 

2.1.2  İş Sağlığı ve Güvenliği’nin yönetmelik hükümlerine uygun yürütülmesini, İş Sağlığı ve İş Güvenliği 

Kurulu’nun toplantı ve faaliyetinin sağlanmasını ve devamını, kurul ve birimlerin koordinasyonu ve 

kurul kararlarının uygulanmasını, ilgili kayıtların düzenli tutulmasını, saklanmasını ve iş kazalarının 

uzun vadede miktar ve oluş şekli itibarıyla kontrolünü sağlar. 

2.1.3 İlgili sorumlular ve görevliler, işletmeyi, sahayı dolaşarak; faaliyetleri, makine, teçhizat, ekipman 

vb. durumunu, işçilerin çalışmasını teknik emniyet yönünden kontrol eder. Emniyet kurallarına 

uymayan, koruyucu malzemesini kullanmayanları, tehlike gördüğü makineleri-ekipmanları ve diğer 

emniyetsiz hareket ve şartları tetkik, tespit ve yerine göre ilgili kısım amirini haberdar eder. 
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2.1.4 Tehlike arz eden durumlarda çalışmasında sakınca gördüğü işçi ve ekipmanlarla ilgili birim 

yöneticisini de haberdar ederek bu durum giderilinceye kadar gerekirse durdurabilir. 

2.1.5 İK/Personel Sorumlusu’na iş güvenliği faaliyetleri ile ilgili olarak aylık ve yıllık ‘Faaliyet Raporları’ 

verir. 

2.1.6 Yangın söndürme cihazlarının ilgili firma tarafından kontrolünü ve boşların doldurulmasını, yangın 

ihtimali olan yerlerde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. 

2.1.7 İş Güvenliği ile ilgili olarak gerekli bilgileri takip eder, kurslar ve konferanslar tertipleyerek 

eğitimini yaptırır. Gerekli yerlere uyarı levhalarının asılmasını sağlar. 

 

2.2 GÖREVLERİ  

 

2.2.1 İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında işyerinde çalışanlara yol gösterir, bu konulara ilişkin 

tedbirleri alır, tespit eder ve uygulamasını sağlar. 

2.2.2. Üretimdeki düzen, güvenlik işaretleri, uygulanan çalışma metotları, depolama, denetim, araçların 

durumları, kişisel korunma malzemelerinin olup olmadığı, kullanılıp kullanılmadıkları ve işyerinin 

tertipliliği gibi bütün iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bir çalışma düzen kurulmasına yardım eder 

ve bu konuda İK/Personel Sorumlusu’na teklifte bulunur. 

2.2.3 Ölümle veya sürekli iş görmezlik ile sonuçlanan her kaza veyahut bir tehlike halinde gerekli 

soruşturma ve incelemeyi yapar. Alınması gereken tedbirleri tespit ederek gerekirse rapor düzenler. 

2.2.4 İşyerinde iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlam yerleştirilmesi, bu konudaki ilginin devamı ve 

pekiştirilmesi için gerekirse eğitimler düzenler. 

2.2.5 İşyerinde yangın ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmasını izleyerek bu konuda 

işverene tavsiyelerde bulunur. 

2.2.6 İşyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili yenilikleri izleyerek, bu konudaki bilgileri toplar ve 

değerlendirerek bunlara ilişkin tedbirlerin alınmasını teklif eder. 

2.2.7 İşçilerin kanunlarca öngörülmüş periyodik sağlık muayene ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığını 

izler. 
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2.3  ÇALIŞMA BİÇİMİ 

2.3.1 Her toplantıda bir önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında, başkan 

veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir. 

2.3.2 Kurul en az ayda bir defa toplanır. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan bir gün önce 

kurul üyelerine bildirilir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilir. Bu istek kurul tarafından 

uygun görülürse gündem buna göre değiştirilebilir. 

2.3.3 Ağır iş kazası veya özel tedbirleri gerektiren önemli hallerde, kurul üyelerinden herhangi biri kurulu 

olağanüstü toplantıya çağırmak hakkına sahiptir. Bu konudaki tekliflerin kurul sekreterine yapılması 

gerekir. Toplantı zamanı, konunun öncelik ve önemine göre tespit olunur. 

2.3.4 Kurul üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar, oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde 

başkanın oyu kararı sağlar. 

2.3.5 Her toplantıda, görüşülen konular toplantı defterine yazılır. 

2.3.6 Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca işçilere 

duyurulmasında fayda görülen konular işyerinde ilan olunur. 

2.3.7 Kurul yapacağı tavsiyelerde işverenin imkanlarını göz önünde bulundurur. Üyeler görevleri 

nedeniyle öğrendikleri mesleki, teknik sır ve çalışma metotlarını gizli tutarlar.  

2.3.8 Kurul üyelerinin bir kısmı daimi, bir kısmı da yıllık olarak rotasyon suretiyle değişmek üzere, 

herkesin görev yapması ve sorumluluk sahibi olması sağlanır.  

2.3.9 Kurul üyelerini; İşveren Temsilcisi; İK/Personel Sorumlusu, İşyeri Hekimi, İş Güvenliği 

Mühendisi(Uzmanı), Üretim Sorumlusu, Seçimle Gelecek İşçi Temsilcisi ve yedeği, Sağlık ve 

Güvenlik İşçi Temsilcisi, Formen oluşturur. 

3.İLGİLİ DOKÜMANLAR 

Defter 

Noter Onaylı İş Güvenliği Kurul Defteri 

 

4. REFERANSLAR: 
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- 07.04.2004 tarih 25426 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 

 


	Defter

