BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
YÖNERGESİ
(Başkent Üniversitesi Rektörünün 15 Haziran 2017 tarih ve 22108 sayılı Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Başkent Üniversitesi işyerlerinde sağlık ve
güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirler.
Bu amaçla;
(a) Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza
faktörlerinin ortadan kaldırılması,
(b) İş sağlığı ve güvenliği konusunda işçi ve temsilcilerinin eğitimi, bilgilendirilmesi,
görüşlerinin alınması ve dengeli katılımlarının sağlanması,
(c) Yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken kişilerin
çalışma şartları ile ilgili genel prensipler ve diğer hususlar bu yönerge ile düzenlenmiştir.
Kapsam
MADDE 2 – Bu yönerge, Başkent Üniversitesi bünyesinde kurulu İş Sağlığı ve
Güvenliği Kurullarını, tüm işyerlerini ve Başkent Üniversitesi hizmet veren tüm alt işveren
işyerlerini kapsar.
Dayanak;
Madde 3 - Bu yönerge, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı iş Güvenliği Kanun
hükümlerine dayalıdır.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen;
İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan
kurum ve kuruluşları,
Çalışan: İşyerlerinde herhangi bir iş ilişkisine bağlı ve iş sözleşmesine bağlı olarak
çalışan gerçek kişiyi işçiyi ve alt işveren çalışanını ifade eder,
Risk Değerlendirmesi: İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek
tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak
önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi: İşyerinde sağlık ve güvenlik konularında
işçileri temsil etmeye yetkili kişiyi,
Önleme: Mesleki riskleri önlemek veya azaltmak için işyerinde yapılan işlerin bütün
aşamalarında planlanmış veya alınmış önlemlerin tümünü,
Tehlike: Bir zarar, hasar veya yaralanma oluşturabilme potansiyelini,
Risk: Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının
ortaya çıkardığı zarar, hasar veya yaralanmanın şiddetinin bileşimini, ifade eder,
Kişisel Koruyucu Donanım: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve
güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen,
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takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve
cihazları, ifade eder.
Alt İşveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin
yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik
nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu
işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve
kuruluşları, ifade eder.
Acil Durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın,
patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale,
mücadele, ilkyardım veya can ve mal güvenliği açısından tahliye gerektiren olayları,
Acil Durum Planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve
işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,
Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı
Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları
izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil
etmeye yetkili çalışanı,
Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme,
koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak
görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi,
Geçici iş ilişkisi: Eğitim, görevlendirme gibi nedenlerle kadrosunun bulunduğu
Birim, kurum, kuruluş, işyeri vb. dışında görev yapan gerçek kişi ile görev yaptığı Birim
arasındaki iş ilişkisi,
İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve
güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı
belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile
mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı,
İş Kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet
veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli (geçici veya sürekli iş göremez)
hâle getiren olayı,
İş Ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı
İşveren Vekili: Birimin yönetiminde görev alan, işveren adına hareket eden
yöneticiler,
İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile
çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik
yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı birimler,
İşyeri Hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip tıp doktorunu,
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB): İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi,
İSG-Kâtip: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından iş sağlığı ve
güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan iş
sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme programını,
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Kabul Edilebilir Risk Seviyesi: Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme
politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini,
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu: Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı
aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı birimlerde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
çalışmalarda bulunmak üzere oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği kurulunu,
Stajyer: Birimlerin eğitim öğretim planında tanımlanan staj, yaz stajı, mesleki
uygulama ve diğer adlarla anılan, işletmelerde uygulamalı olarak yürütülen mesleki eğitim
faaliyetlerine katılan öğrencileri,
Tehlike Sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her
safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri,
çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen “az
tehlikeli”, “tehlikeli”, “çok tehlikeli” grubu, İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşverenlerin Yükümlülükleri
Genel Hükümler
Madde 5- (1) İşverenlerin yükümlülükleri ile ilgili genel hükümler aşağıda
belirtilmiştir;
a) İşveren, işle ilgili her konuda işçilerin sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlüdür,
b) İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda işyeri dışındaki uzman kişi veya
kuruluşlardan hizmet alması bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz,
c) İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluğu
ilkesini etkilemez.
İşverenin Genel Yükümlülükleri
Madde 6- (1) İşveren aşağıda belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili hususları yerine
getirmekle yükümlüdür;
a) İşveren, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi,
eğitim ve bilgi verilmesi dâhil gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve
gereçleri sağlamak zorundadır,
b) İşveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve
mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içinde olacaktır.
(2) İşveren, sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında aşağıdaki
genel prensiplere uyacaktır:
a) Risklerin önlenmesi,
b) Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi,
c) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi,
ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için, özellikle işyerlerinin tasarımında, iş
ekipmanları, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen gösterilmesi, özellikle de
monoton çalışma ve önceden belirlenmiş üretim temposunun hafifletilerek bunların sağlığa
olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi,
d) Teknik gelişmelere uyum sağlanması,
e) Tehlikeli olanların, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirilmesi,
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f) Teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma şartlarının, sosyal ilişkilerin ve çalışma
ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikasının geliştirilmesi,
g) Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi,
ğ) İşçilere uygun talimatların verilmesi,
h) İşveren, işyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alarak; kullanılacak iş
ekipmanının, kimyasal madde ve preparatların seçimi, işyerindeki çalışma düzeni gibi konular
da dâhil işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tüm riskleri değerlendirir. Bu değerlendirme
sonucuna göre; işverence alınan önleyici tedbirler ile seçilen çalışma şekli ve üretim
yöntemleri, işçilerin sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltmeli ve işyerinin
idari yapılanmasının her kademesinde uygulanmalıdır,
ı) Bir işçiye herhangi bir görev verirken, işçinin sağlık ve güvenlik yönünden
uygunluğunu göz önüne alır,
i) Yeni teknolojinin planlanması ve uygulanmasının, seçilecek iş ekipmanının çalışma
ortam ve koşullarına, işçilerin sağlığı ve güvenliğine etkisi konusunda işçiler veya temsilcileri
ile istişarede bulunur,
j) Ciddi tehlike bulunduğu bilinen özel yerlere sadece yeterli bilgi ve talimat verilen
işçilerin girebilmesi için uygun önlemleri alır,
k) Aynı işyerinin birden fazla işveren tarafından kullanılması durumunda işverenler,
yaptıkları işin niteliğini dikkate alarak; iş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni önlemlerinin
uygulanmasında işbirliği yapar, mesleki risklerin önlenmesi ve bunlardan korunma ile ilgili
çalışmaları koordine eder, birbirlerini ve birbirlerinin işçi veya işçi temsilcilerini riskler
konusunda bilgilendirirler,
l) İş sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığına zarar verecek ortamlardan korunmak için
yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemleri hiçbir şekilde işçilere mali yük getirmez.
Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
Madde 7- (1) İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili koruyucu ve önleyici hizmetlerin
yerine getirilmesi için aşağıda belirtilen hususlara uyulacaktır;
a) Bu yönergenin 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen yükümlülükler saklı kalmak
kaydıyla, işveren, işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri
yürütmek üzere, işyerinden bir veya birden fazla kişiyi görevlendirir,
b) Sağlık ve güvenlikle görevli kişiler, işyerinde bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle
hiçbir şekilde dezavantajlı duruma düşmezler. Bu kişilere, söz konusu görevlerini
yapabilmeleri için yeterli zaman verilir,
c) İşyerinde bu görevleri yürütebilecek nitelikte personel bulunmaması halinde,
işveren dışarıdan bu konuda yeterlik belgesi olan uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alır.
ç) İşveren hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara, işçilerin sağlık ve güvenliğini etkilediği
bilinen veya etkilemesi muhtemel faktörler hakkında bilgi verir.
d) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen kişiler
gerekli nitelik, bilgi ve beceriye sahip olacaktır. Dışarıdan hizmet alınan kişi veya kuruluşlar
gerekli kişisel beceri, mesleki bilgi ve donanıma sahip olacaktır. Görevlendirilen kişiler veya
dışarıdan hizmet alınan kişi veya kuruluşların sayısı; işyerinin büyüklüğü, maruz
kalınabilecek tehlikeler ve işçilerin işyerindeki dağılımı dikkate alınarak, koruyucu ve
önleyici çalışmaların organizasyonunu yapmaya ve yürütmeye yeterli olacaktır,
4

e) İşyeri içindeki veya dışındaki kişi veya kuruluşların bu maddede belirtilen sağlık ve
güvenlik risklerini önleme ve risklerden korunma ile ilgili görev ve sorumlulukları açık olarak
belirlenir. Bu kişi ve kuruluşlar gerektiğinde birlikte çalışırlar,
f) İşverenin yeterli mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip olması halinde, işyerinin
büyüklüğü, işin niteliği ve işçi sayısı dikkate alınarak bu maddenin (a) bendinde belirtilen
hususların yerine getirilmesi sorumluluğunu kendisi üstlenebilir,
İlkyardım, Yangınla Mücadele ve Kişilerin Tahliyesi, Ciddi ve Yakın
Tehlike
Madde 8 – (1) İlkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın
tehlike ile ilgili uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir;
a) İşveren, İşyerinin büyüklüğünü, yapılan işin özelliğini ve işyerinde bulunan işçilerin
ve diğer kişilerin sayısını dikkate alarak; ilkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi
için gerekli tedbirleri alır. Özellikle ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla
mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri
yapar,
b) İşveren, (a) bendinde belirtilen ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için,
işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun
donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirir,
c) İşveren, Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan tüm işçileri,
tehlikeler ile bunlara karşı alınmış ve alınacak önlemler hakkında mümkün olan en kısa
sürede bilgilendirir. Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda, işçilerin işi bırakarak
derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için gerekli talimatı verir ve
gerekeni yapar. Ciddi ve yakın tehlike durumunun devam ettiği çalışma şartlarında, zorunlu
kalınması halinde, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilen kişiler hariç,
işçilerden çalışmaya devam etmelerini istemeyecektir,
ç) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk
eden işçiler bu hareketleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşmeyecek ve herhangi bir zarar
görmeyecektir,
d) İşveren, işçilerin kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir
tehlike olduğunda ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda, kendi bilgileri
doğrultusunda ve mevcut teknik donanımlar ile tehlikenin sonuçlarının engellenmesi için
gerekeni yapabilecek durumda olmalarını sağlamak zorundadır. İşçiler, kendi görevlerini
yapmakta ihmal veya kusurlu davranışları olmadıkça bu hareketlerinden dolayı dezavantajlı
duruma düşürülemezler.
İşverenin Diğer Yükümlülükleri:
Madde 9 – (1) İşveren yukarıda belirtilen yükümlülükleri ile beraber aşağıdaki
hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
a) İşveren, İşyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da
kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapar. Risk
değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması
gereken koruyucu ekipmana karar verir. Üç günden fazla işgünü kaybı ile sonuçlanan iş
kazaları ile ilgili kayıt tutar. İşçilerin uğradığı iş kazaları ile ilgili rapor hazırlar.
b) (a) bendinde belirtilen çalışmalar ve değerlendirmelerle ilgili kayıt ve dokümanların
hazırlanması ile belgelerin düzenlenmesi, işyerinin büyüklüğü ve yapılan işin niteliğine göre,
Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara ve risk değerlendirmesi tebliğine uygun şekilde yapılır.
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Çalışanların Bilgilendirilmesi:
Madde 10 – (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin bir biçimde
sürdürülmesi için işçilerin bilgilendirilmesi esastır. Bu amaçla;
a) İşveren, işyerinin büyüklüğüne göre; İşyerinin geneli ile işçinin çalışmakta olduğu
bölümde veya yaptığı her işte yürütülen faaliyetler, sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve
önleyici tedbirler hakkında, işyerinde görevlendirilen kişiler hakkında, işçilerin ve
temsilcilerinin gerekli bilgiyi almalarını sağlamak zorundadır.
b) İşveren, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen işçilerin de,
işçilerin işverenlerine gerekli bilgileri verir,
c) İşveren; işyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görev ve sorumluluğu bulunan
işçilerin veya temsilcilerinin bu görevlerini yürütebilmeleri için; gerekli önlemleri alır.
Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması
Madde 11 – (1) İşveren sağlık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin görüşlerinin
alınması ve katılımlarının sağlanması için aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
a) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konularında işçi veya temsilcilerinin görüşlerini alır,
öneri getirme hakkı tanır ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını ve dengeli
katılımlarını sağlar.
b) İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan işçi temsilcileri, tehlikenin
azaltılması veya tehlikenin kaynağında yok edilmesi için işverene öneride bulunma ve
işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir,
c) İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevleri bulunan işçi veya işçi temsilcileri,
bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürülemezler,
ç) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan işçi temsilcilerine,
bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirebilmeleri için her türlü imkanı sağlar ve
herhangi bir ücret kaybı olmadan çalışma saatleri içerisinde yeterli zamanı verir.
Çalışanların Eğitimi:
Madde 12 – (1) İşyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için;
a) İşveren, her işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren
sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitim özellikle: İşe
başlanmadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi, yeni
teknoloji uygulanması halinde yapılır. Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun
olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır,
b) İşveren, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen işçilerin yaptıkları
işlerde karşılaşacakları sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimat almalarını
sağlar,
c) Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan işçi temsilcileri özel olarak eğitilir,
ç) (a) ve (c) bentlerinde belirtilen eğitim için işçilere veya temsilcilerine herhangi bir
mali yük getirmez ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışanların Yükümlülükleri
Madde 13 – (1) İşçiler işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili aşağıda belirtilen hususlara
uymakla yükümlüdür;
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a) İşçiler; davranış ve kusurlarından dolayı, kendilerinin ve diğer kişilerin sağlık ve
güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için azami dikkati gösterirler ve görevlerini, işveren
tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yaparlar,
b) İşçiler; işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda,
özellikle: makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim
araçlarını doğru şekilde kullanmak, kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru
kullanmak ve kullanımdan sonra muhafaza edildiği yere geri koymak, işyerindeki makine,
cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımlarını kurallara uygun olarak
kullanmak ve bunları keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek, işyerinde sağlık ve
güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine vardıkları herhangi bir durumla
karşılaştıklarında veya koruma tedbirlerinde bir aksaklık ve eksiklik gördüklerinde, işverene
veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisine derhal haber vermek, işyerinde, sağlık ve güvenliğin
korunması için teftişe yetkili makam tarafından belirlenen zorunlulukların yerine
getirilmesinde, işverenle veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi ile işbirliği yapmak; İşveren
tarafından güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması ve kendi yaptıkları işlerde sağlık
ve güvenlik yönünden risklerin önlenmesinde, işveren veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi
ile mevzuat uygulamaları doğrultusunda işbirliği yapmak ile yükümlüdürler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler:
Sağlık Gözetimi
Madde 14 – (1) İşveren, işçilerin işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik
risklerine uygun olarak sağlık gözetimine tabi tutmakla yükümlüdür:
a) İşçilerin işe girişlerinde sağlık durumlarının yapacakları işe uygun olduğunu
belirten sağlık
raporu alınır.
b) Yapılan işin özelliğine göre, işin devamı süresince sağlık muayeneleri düzenli
aralıklarla yapılır.
Risk Grupları
Madde 15 – (1) Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler ve diğer hassas risk grupları,
özellikle bunları etkileyen tehlikelere karşı korunurlar.
Çalışan Temsilcisi
Madde 16 – (1) İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları
izleme, önlem alınmasını isteme, önerilerde bulunma ve benzeri konularda işçileri temsil
etmeye yetkili, bir veya daha fazla işçi, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi olarak görev yapar.
(2) Çalışan Temsilcisi, işyerinde çalışanlar tarafından seçilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Risk Değerlendirmesi
Risk Değerlendirmesi Gereken Durumlar
Madde 17- (1) İşyerinde, daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması,
çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen önemli değişikliklerin
olması durumunda, risk değerlendirmesi yapılması gereklidir;
a) Yeni bir makine veya ekipman alınması,
b) Yeni tekniklerin geliştirilmesi,
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c) İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması,
ç) Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi,
d) Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması,
e) İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi,
f) İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile, yangın, parlama veya patlama
gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması.
Risk Değerlendirmesi Süreçleri
Madde 18- (1) Risk değerlendirmesi, aşağıdaki bentlerde yer alan aşamaların yerine
getirilmesi yoluyla gerçekleştirilir.
a) Planlama: Risk değerlendirmesi çalışmaları, mevcut mevzuat ve işyeri koşulları
çerçevesinde planlanır.
b) İşyerinde Yürütülen Çalışmaların Sınıflandırılması: İşyerinde yürütülmekte
olan veya yürütülecek olan faaliyetler özelliklerine göre sınıflandırmaya tabi tutulur.
Sınıflandırmada, sürekli olmamakla birlikte periyodik olarak veya değişen aralıklarla
yürütülen bakım ve onarım gibi faaliyetler de dikkate alınır. Sınıflandırmada, işyerinin içinde
ve dışında yürütülen işler, üretim veya hizmet sürecinin aşamaları, planlanmış veya ani
faaliyetler, çalışanların görev tanımları gibi unsurlardan da yararlanılabilir.
c) Bilgi ve Veri Toplama: Bilgi ve veri toplamada, işyerinde yürütülen işler, bu
işlerin süresi ve sıklığı, işin yürütüldüğü yer, işin kim veya kimler tarafından yürütüldüğü,
yürütülen işten etkilenebilecek olanlar, alınmış olan eğitimler, işin yürütülmesi için ön izin
gerekip gerekmediği, işin yürütülmesi sırasında kullanılacak makine ve ekipman, bu makine
ve ekipmanların kullanım talimatları, kaldırılacak veya taşınacak malzemelerle bunların
özellikleri, kullanılan kimyasallar ve özellikleri, mevcut korunma önlemleri, daha önce
meydana gelmiş olan kaza veya meslek hastalıkları gibi unsurlar dikkate alınır.
ç) Tehlikelerin Tanımlanması: Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle düşme,
yüksekten düşme, cisimlerin düşmesi, gürültü ve titreşim, uygun olmayan duruş ve çalışma
şekilleri, radyasyon ve ultraviyole ışınlar, seyyar el aletlerinin kullanımı, sabit makine ve
tezgâhların kullanımı, hareketli erişim ekipmanları (Merdivenler, platformlar), mekanik
kaldırma araçları, ürünler, emisyonlar ve atıklar, yangın, parlama ve patlama, elle taşıma
işleri, elektrik ve elektrikli aletler ile çalışma, basınçlı kaplar, aydınlatma, ekranlı araçlarla
çalışma, termal konfor koşulları (Sıcaklık, nem, havalandırma), kimyasal faktörler (Toksin
gaz ve buharlar, organik solventler ve tozlar), biyolojik ajanlar (Mikroorganizmalar,
bakteriler, virüsler), rutin çalışma, işyeri yerleşim planı, iş stresi, kapalı yerlerde çalışma,
yalnız çalışma, motorlu araçların kullanımı, taşımacılık ve yollar, su üzerinde veya yakınında
çalışma, şiddet, hakaret veya tacize maruz kalma, istenmeyen insan davranışları (Dikkatsizlik,
yorgunluk, aldırmazlık, anlama güçlüğü, öfke, kavga etmek), işyeri koşullarına göre diğer
tehlike kaynakları, ateşli ve yanıcı ortamda çalışma; belirtilen tehlike veya kaynaklarının
bulunup bulunmadığı, tehlike varsa bundan kimlerin ve ne şekilde etkilenebileceği dikkate
alınarak yapılır.
d) Risk Analizi: Risk analizi ile (ç) bendinde belirlenen tehlikelerin verebileceği
zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti ve bu zarar, hasar veya yaralanmanın ortaya çıkma
olasılığı belirlenir. Risk analizinde, tehlikeye maruz kalan kişi sayısı, tehlikeye maruziyet
süresi, kişisel koruyucuların sağladığı korunma ve güvensiz davranışlar gibi unsurlar dikkate
alınır.
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e) Risk Değerlendirmesi: Risk değerlendirmesinde, risklerin ağırlık oranları
hesaplanarak derecelendirme yapılır ve önlem alınmasının gerekli olup olmadığına karar
verilir.
f) Önlemlerin Belirlenmesi: İş sağlığı ve güvenliği ilgili mevzuat ve işyeri
koşulları dikkate alınarak alınması gerekli önlemlere karar verilir. İşyerindeki riskleri kontrol
altına alma yöntemleri, önceliğin derecesine göre ve en öncelikli olandan daha az öncelikli
olana doğru sıralanmak üzere; Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak, Tehlikeli olanı, daha
az tehlikeli olanla değiştirmek, Toplu koruma önlemlerini, kişisel korunma önlemlerine tercih
etmek, Mühendislik önlemlerini uygulamak, Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak gibi
olmalıdır.
g) Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması: Risk değerlendirme raporunda;
Yapılan işin tanımlanması, Mevcut riskler, Risklerden etkilenen çalışanların listesi, zarar
hasar ve yaralanmanın şiddeti, Risk değerlendirmesinin sonuçları (Risk düzeyleri), Alınması
gerekli kontrol önlemleri gibi hususlar yer almalıdır. Risk değerlendirme raporunda, risk
değerlendirmesini yapan kişilerin ad, soyadı ve imzaları ile risk değerlendirmesinin yapıldığı
tarih belirtilir.
ğ) Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme: İşyerinde gerçekleştirilen risk
yönetiminin tüm aşamaları ve uygulanması düzenli olarak denetlenir, izlenir ve aksayan
yönler yeniden gözden geçirilir.
Risk Değerlendirmesini Yapacak Personelin Niteliği
Madde 19- (1) Risk değerlendirmesinin, işveren tarafından, işyerinde istihdam edilen
ve yeterlik belgesi bulunan iş güvenliği ile görevli mühendisler ile işyeri hekimliği
sertifikasına sahip olan iş sağlığı ile görevli işyeri hekimlerine, İşyerinde yürütülen işin
niteliği, farklı mesleklerden uzmanların da bulundurulmasını gerektiriyorsa, işveren uygun
mesleklerden uzmanların da risk değerlendirmesi yapmasını sağlar.
Yönetim, Danışma, Bilgilendirme ve Eğitim
Madde 20- (1) Risk değerlendirmesi, varsa işyerinde mevcut iş sağlığı ve güvenliği
kuruluna danışılarak yapılmalıdır.
(2) Risk değerlendirmesi, varsa işyerinde mevcut iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve işyeri
sağlık ve güvenlik işçi temsilcisine danışılarak yapılmalıdır.

(3) Risk değerlendirmesi sonucunda, işyerinde herhangi bir değişiklik kararının
alınması durumunda, bu kararın uygulanması ile ilgili olarak tüm çalışanların bilgilendirilmesi
ve eğitimi sağlanmalıdır. Bunun için, eğitim ihtiyaçları belirlenecek ve uygun bir eğitim
programı yürütülecektir.
ALTINCI BÖLÜM
Kişisel Koruyucu Donanımların iş yerinde kullanılması
Madde 21 - (1) Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak
aşağıdaki hususlara uyulacaktır;
a) İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olacaktır. Tüm kişisel
koruyucu donanımlar; Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır.
İşyerinde var olan koşullara uygun olacaktır. Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik
gereksinimlerine uygun olacaktır. Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyacaktır.
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b) Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın
kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması
uyumlu olacak ve risklere karşı etkin olacaktır.
c) Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşulları özellikle kullanılma süreleri,
riskin derecesine ve maruziyet sıklığına, işçinin çalıştığı yerin özelliklerine ve kişisel
koruyucu donanımın performansına bağlı olarak belirlenecektir.
ç) Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu
hallerde birkaç kişi tarafından kullanılması halinde, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen
problemi doğmaması için her türlü önlem alınacaktır.
d) İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde
belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunacak ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilecektir.
e) Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilecek, bakım ve
onarımları ve ihtiyaç duyulan elemanlarının değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda
muhafaza edilecek ve kullanıma hazır bulundurulacaktır.
f) İşveren, işçiyi kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı
konusunda bilgilendirecektir.
g) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak
eğitim verecektir.
ğ) Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun
olarak kullanılacaktır.
(2) Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılacak ve talimatlar
işçiler tarafından anlaşılır olacaktır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Eğitim
Madde 22 – (1) Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin
etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları
konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere
karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun
davranış kazandırmaktır.
Madde 23 – (1) Eğitim programlarının hazırlanmasında işçilerin veya sağlık ve
güvenlik işçi temsilcisinin katılımları sağlanarak görüşleri alınır.
(2) Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini
gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.
(3) Yıllık Eğitim Programı, yıl içinde eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenen
genel bir çizelgedir. Bu çizelgede, verilecek eğitimlerin hedefi, konusu, süresi, amacı, tarihi,
eğitim vereceklerin adı, soyadı, unvanı, eğitime katılanların sayısı hakkında bilgiler yer alır.
Madde 24 – (1) İşverenler, Çalışanların yaptığı veya yapacağı işle ilgili bilgisinin
olmaması, eksik olması ya da mevcut bilgisinin yetersiz kalması gibi hususları dikkate alarak
işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi halinde
ve yeni teknoloji uygulamalarında, çalışanların aşağıda belirtilen eğitim programlarından
geçmelerini sağlayacaktır.
a) Yeni eğitim; çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum
sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.
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b) İlave eğitim; Çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerinin eksikliklerini
gidermek ve meslekteki niteliklerini geliştirmek için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenen
programlardır,
c) İleri eğitim; Çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve
meslekte eskimişliği gidermek için düzenlenen programlardır.
(2) Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve
gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.
Madde 25- (1) Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki
ve benzeri konulardan seçilir;
a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
b) İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin
uygulanması,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
e) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
f) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
g) Kişisel koruyucu alet kullanımı,
ğ) Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
h) Uyarı işaretleri,
ı) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
i) Temizlik ve düzen,
j) Yangın olayı ve yangından korunma,
k) Termal konfor şartları,
l) Ergonomi,
m) Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
n)İlk yardım, kurtarma.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
MADDE 26: İşverenin yükümlülüğü
1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin
yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere
kurul oluşturur.
2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;
a) Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren
ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve
kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence
sağlanır.
3) İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.
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Kurulun oluşumu
MADDE27: 1) Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:
a) İşveren veya işveren vekili,
b) İş güvenliği uzmanı,
c) İşyeri hekimi,
ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli
bir kişi,
d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş
temsilci.
Eğitim
MADDE28: 1) İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve
güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri
asgari aşağıdaki konuları kapsar;
a) Kurulun görev ve yetkileri,
b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
ç) İş hijyeninin temel ilkeleri,
d) İletişim teknikleri,
e) Acil durum önlemleri,
f) Meslek hastalıkları,
g) İşyerlerine ait özel riskler,
ğ) Risk değerlendirmesi.
2) Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda eğitimden her iki
işveren birlikte sorumludur.
Görev ve yetkiler
MADDE 29: 1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;
a) 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,
b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,
c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek,
tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,
ç) 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
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araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren
veya işveren vekiline vermek,
d) 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,
e) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini
planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
f) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin
yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
g) 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,
h) 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.
Çalışma usulleri
MADDE30: 1) Kurul inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve
aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışır.
a) Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate
alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak
belirlenmesine karar verebilir.
b) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce
kurul üyelerine bildirilir.
c) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren
önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu
konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı,
konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.
ç) Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun
toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.
d) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili
başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz.
Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka
bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir.
e) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak
düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına
alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır. İmzalı
tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır.
f) Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca
çalışanlara duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir.
g) Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar
hakkında başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme
geçilir.
2) Kurulca işyerinde ilân edilen kararlar işverenleri ve çalışanları bağlar.
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İşverenin veya işveren vekilinin kurula ilişkin genel yükümlülüğü
MADDE 31: 1) İşveren veya işveren vekili, kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve
gereçleri sağlar.
2) İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer
vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul
raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurur.
Kurulun yükümlülüğü
MADDE 32: 1) Kurullar, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve
verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde
bulundururlar.
2) Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle işyerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari
sırları ve ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmak
zorundadırlar.
Çalışanların yükümlülüğü
MADDE 33: 1) Çalışanlar sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla
iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere
uymak zorundadırlar.
2) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan
tedbirlere uyulması hususunda çalışanlar kurullarla işbirliği yaparlar.
3) Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karşılaştıkları güçlükler
hakkında çalışanlar çalışan temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi verirler.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Genel Kurallar
Madde 34- (1) Çalışanlar, alt işverenler ve kendi nam ve hesabına çalışanlar aşağıda
belirtilen kurallara uymak zorundadırlar.
a) Çalışan her eleman çalıştığı görevde gerekli olan tüm güvenlik tedbirlerinin, görevin
devamı süresince titizlikle uygulanmasından öncelikle kendisi sorumludur.
b) Maddi kayıpların önlenmesi veya iş süresinin kısalması için olsa bile gerekli her türlü
güvenlik tedbirleri alınmadan herhangi bir işe girişmek kesinlikle yasaktır.
c) Çalışanlar görev yerini izinsiz terk etmeyecektir.
d) Tadilat ve inşaat bakım/onarım çalışmalarında, işi yapacak olan taşeronlar, kendi nam ve
hesabına çalışanlar ilgili İşletme biriminden yazılı müsaade almadan bu Yönergeye uygun
çalışma yapılacağına dair bir protokol yapmadan hiçbir şekilde çalışma yapamazlar.
e) Kişiye ve ekibe, işinde gerek duyulacak her türlü koruyucu malzeme ve teçhizat tutanakla
verilecek ve bu teçhizatın kullanılması öğretilecektir. Verilmiş ve kullanımı öğretilmiş
koruyucu teçhizatın kullanılmasından, temizlenmesinden ve korunmasından kullanan
elemanın kendisi ve Şefi sorumludur.
f) Her ne surette olursa olsun iş yerinde iş kazasına ve yangına sebebiyet verecek hareketlerde
bulunulmayacak, yangın halinde itfaiye ve ilgililere haber verilecektir.
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g) Yetkili amirin
değiştirilmeyecektir.

bilgisi

dışında

tehlike

uyarı

levhaları

ile

kartların

yerleri

ğ) Ünite dâhilinde ve çalışma sahasında uyarı ve tehlike levhalarına kesinlikle uyulacaktır.
h) Bütün çalışmalar, işletme ve bakım talimatları doğrultusunda yapılacaktır.
ı) Üzerinde bakım-onarım yapılan kısımların altında, güvenlik tedbiri alınmadan işe
başlanmayacaktır.
i) İşin yapılması sırasında ortaya çıkan malzeme, inşaat ve hafriyat atığı, atık izolasyon yağı,
varil, akü benzeri kimyasallar ve tıbbi atık gibi tehlikeli nitelikteki atıkların toplanmasından
ve belirlenen geçici depolanma yerine getirilmesinden, ekip Şefi veya Ekip Sorumlusu,
bertaraf ile ilgili işlemlerden ise birim veya ünite amirleri sorumludur. Atıklarla ilgili işlemler
Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere uygun şekilde yapılır.
j) Çalışan makine ve tesisatların bakımı yetkili servis anlaşması yoksa, teknik servis
tarafından yapılacaktır.
k) Gereğinden fazla veya kullanılmayan malzemeler çalışılan yerlerde bulundurulmayacaktır.
l) İş elbiseleri makinelerin çalışan kısımlarına girecek veya takılacak şekilde bol ve yırtık
olmayacaktır.
m) Koruyucu tertibatın kaldırılmasını gerektiren hallerde; bakım ve onarım işlerinin
yapılabilmesi için makine durduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan
sonra koruyucu tertibat kaldırılacak ve onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan makine, cihaz
veya tesisatın çalışmasına izin vermeden önce koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar
yerlerine konulup konulmadığını kontrol edecektir.
n) İçinde aşındırıcı, yakıcı veya sıcak sıvılar bulunan büyük kap, sarnıç, kuyu, havuz ve
depoların ağızları, döşeme ile aynı seviyede bulunuyorsa, bunların kenarları sağlam
korkuluklarla çevrilecek veya kapakla örtülecektir.
o) Tüm güvenlik önlemleri alınmasına rağmen olağan dışı nedenlerle herhangi bir işin sonucu
şüpheli ise, durum en yakın amire bildirilecektir.
ö) Gezici ekiplerde ve sabit işyerlerinde İş Güvenliği ve İlk Yardım malzemeleri her an
kullanmaya hazır halde bulundurulacaktır.
p) Günlük çalışmaların başında ve sonunda, bütün iş güvenliği malzemeleri ve diğer aletler
Ekip Şefi tarafından kontrol edilecektir. Kullanılmasında sakınca görülenler tamire dilmek
üzere ayrılacak veya yenisi ile değiştirilmek üzere en yakın amire tutanakla bildirilecektir.
r) Gelip geçmeye engel olan çalışma yerlerinde şerit ve ikaz levhaları ile gerekli emniyet
önlemleri alınacak, gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır. Özellikle yollarda
yapılacak çalışmalarda uygun yerlere üzerinde “ÇALIŞMA VAR” yazılı levhalar asılacaktır.
Trafiğin bir müddet için kesilmesi gerektiğinde kırmızı bayraklı bir işaretçi bulundurulacaktır.
Geceleri kırmızı bayraklar, ışıklı işaretlerle değiştirilecek ve levhaların okunaklı durumda
kalmaları sağlanacaktır.
s) Çalışmalara başlamadan önce, üzerinde çalışılacak tesisatın enerji olmaması için muhtemel
olan, her gerilimdeki kesici ve ayırıcıların açık durumda olmaları sağlanacak ve çalışma
süresince bu durumu koruyacak önlemler alınacaktır. Özellikle geri beslemeye (jeneratör)
dikkat edilecektir
ş) Atölye ve laboratuvarlardaki çalışmalarda atölye veya laboratuvar sorumlusu bizzat
bulunacak zorunlu durumlarda sorumluların talimatlarına uyulacaktır.
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t) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık
ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge
olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.
u) Yükleniciler, çalışma ortamında kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını
dikkate alarak meydana gelebilecek tehlikeleri ve acil durumları önceden değerlendirerek,
çalışanları, çalışma çevresini ve çevre halkını etkilemesi muhtemel tehlikeler, riskler ve acil
durumları belirlemeden işe başlayamaz.
ü) Alt işveren çalıştırdığı işçilerinin sevk ve idaresinden, yönetilmesinden sorumludur.
v) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde;
Mesleki Eğitim Belgesi bulunmayan veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı
yayımlanan mesleklerde, Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz.
y) Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine, talimatlarına ve uyarılara uymaması
halinde veyahut ihale süresince yüklenici sorumluluğunda bulunan iş sahası içerisinde
meydana gelen tüm maddi hasarlı, yaralamalı veya ölümlü kazalar, iş kazaları, trafik kazaları
veyahut meslek hastalıkları masraf ve tazminatları için; işçi veyahut ailesi tarafından,
vatandaş veya ailesi tarafından ya da SGK tarafından İş Mahkemeleri veyahut Hukuk
Mahkemelerinde açılacak tüm maddi ve manevi tazminat davaları ile rücuen tazminat davaları
sonucunda hükmedilecek her türlü masraf, vekalet ücreti, maddi ve manevi tazminat
bedelinden, arıza bedelleri ve maddi hasar bedellerinden, yetkili makamların vereceği idari
para cezalarından sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
z) Stajyerler sağlık gözetimi ve İş sağlığı ve Güvenliği eğitimi yönünden çalışanlar gibi
değerlendirilir.
Yürürlük
Madde 35: Bu Yönerge, Başkent Üniversitesi İş sağlığı ve Güvenliği Kurulunun
teklifi ile Rektörün onayladığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 36: Bu Yönerge hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü tarafından
yürütülür.
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