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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.
 Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve Sağlığı konularında duyarlı hale
getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur.
 Tüm sistem ve uygulamalarımızın, yürürlükteki yasalar, yönetmelikler
ile uyumlu olmasını sağlar ve sürekli geliştiririz.
 Tüm çalışanlarımız için güvenli ve hedefi sıfır kaza olan bir çalışma
ortamı yaratmaya çalışırız.
 Hizmet ve faaliyetlerimizin çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için
oluşturduğu riskleri analiz eder ve sürekli azaltırız.
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ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Yönetmeliğin Konusu, Kapsamı ve Tanımlar
MADDE 1- Bu Yönetmelik, 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır. Çukurova Belediyesi Hizmet Binasında
ve bağlı müştemilatları bünyesinde ağır ve tehlikeli işlerde ve Belediyemiz tarafından hizmet alımı
yapılan alt işverenliklerde çalışanlar, 4857 Sayılı İş Kanununa tabii olarak çalışan işçiler, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan memurları, 3308 sayılı Kanun kapsamında çalışan
stajyerleri kapsar.
MADDE 2- Bu yönetmelikte geçen;
a) Çalışan: Çukurova İlçe Belediyesinde istihdam edilen, Memur, İşçi, Sözleşmeli Personel ve
stajyerleri,
b) 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,
c) 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,
ç) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, İsg Katip üzerinden sözleşme imzalanmış
kişiyi,
d) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren
veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayı,
e) İşveren: Çukurova İlçe Belediyesinde işveren Belediye Başkanını,
f) İşyeri: Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası ve bağlı müştemilatlarını,
g) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,
h)İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek
üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi,
ı) Kurul: İş sağlığı ve güvenliği kurulunu,
i)Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı,
k) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,
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l) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana
gelme ihtimalini,
m) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin
belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan
risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla
yapılması gerekli çalışmaları,
n) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
o) 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 tehlike grubunu,
ö) İşyeri hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik
mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu,
ifade eder.
MADDE 3- İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri,
bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Genel Kaideler
MADDE 4 – (1) İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde
bulundurulur:
a) Risklerden kaçınmak.
b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.
c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.
ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli
ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun
sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.
d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.
e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.
f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili
faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.
g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.
ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek.
İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları
MADDE 5 – (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine
getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve
mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.
(2) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve
güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan
hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın
yetkili birimine bildirir.
(3) Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
(4) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün
bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen
işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.
(5) İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
(A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır.
Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel
alanda özel düzenleme yapabilir.
(6) Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli
görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda,
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çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş
Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.
(7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş
güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli
görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya
ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında
görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200)
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum
tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki
görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık
toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.
(8) Kamu sağlık hizmetlerinde tam süreli çalışmaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak
sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmelerinde ve hizmet verilen işyerlerinde çalışanlarla
sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmelerinde, diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri
uygulanmaz.
Tehlike sınıfının belirlenmesi
MADDE 6 – (1) İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü Maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim
tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca
oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir.
(2) İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.
Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
MADDE 7– (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
c) İşyerinin tertip ve düzeni.
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile
kadın çalışanların durumu.
(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri
ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.
(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim
yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin
idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda
maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların
yapılmasını sağlar.
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
MADDE 8 – (1) İşveren;
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak
meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini
etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve
sınırlandırıcı tedbirleri alır.
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri
yapar, acil durum planlarını hazırlar.
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin
niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye,
yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli
yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve
ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında,
işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
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Tahliye
MADDE 9 – (1) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren;
a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri
için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.
b) Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel
olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez.
(2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike
ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların
önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine
imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları
müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.
Çalışmaktan kaçınma hakkı
MADDE 10 – (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun
bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin
alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir
ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.
(2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli
tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki
ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.
(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule
uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider.
Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.
(4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı
durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme
veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu Maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen
çalışmış sayılır.
MADDE 11-Çalışanlarımız, bu yönetmelikte bildirilen konuların ve görevlerin dışında İdarenin ve
Kurulun ayrıca bildirdiği ve bildireceği İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymalıdır.
MADDE 12- İdare tarafından verilmiş olan iş araç ve gereçlerinin işletilme ve kullanılma süresince,
çalışanlar tarafından iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulması zorunludur.
MADDE 13-Çalışanlar,İş Sağlığı ve güvenliği yönünden yetersiz,tehlike arz eden acil durumları ilk
amirlerine ve/veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna bildirmek zorundadır.
MADDE 14-İdari veya İş güvenliği yönünden tespit edilmiş olan iş araç ve gereçleri ile makinelerin
yerleri ve iş güvenliği kuralları, işveren veya vekillerinin izni olmadan değiştirilemez.
MADDE 15-İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yetkili olmayan kimselerin herhangi bir durumda
ve konuda müdahalede bulunmaları kesinlikle yasaktır.
MADDE 16-Çalışanlar, iş konusunda ilgili amirine kasten yanlış bilgi ve rakam vermemelidir.
MADDE 17-Çalışanlar, olağanüstü bir durum haricinde , işyerinde olan herhangi bir iş kazasını
idareye ve/veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’na bildirmek zorundadırlar.İş kazasının küçüklüğü
veya büyüklüğü bu durumda söz konusu değildir.Bu durumda alınması gereken tedbirler
kararlaştırılır ve uygulanır.
MADDE 18-Çalışanlar ”İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği” dışında bazı çalışmaların
kurallarının düzenlenmesi için ayrı ayrı hazırlanan kaidelere de uymak zorundadırlar.
MADDE 19-İş kazası olduktan sonra,derhal sağlık merkezine gidilerek ilk tedavi yaptırılır.İşçinin
ilk amiri tarafından İş kazası Bildirim formu hazırlanır ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’na
gönderilir.
MADDE 20-İş kazasından dolayı veya ani hastalık durumlarında ilk yardımı yapacak yer
muhakkak sağlık birimidir.Bu bakımdan üçüncü kişilerin ilk yardım yapması yasaktır.İdarece yasal
düzenlemeler gereğince bu işle görevlendirilmiş şahıslar varsa bu kapsamın içine dahil değildir.
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İKİNCİ BÖLÜM
İş ve İşyeri Ortamı ile İlgili Genel Kaideler
MADDE 21-Çalışanlar, işleri esnasında azami dikkati göstermeye mecburdurlar
MADDE 22-Kapısında “İŞİ OLMAYAN GİREMEZ” yazısı bulunan veya idarece girilmesi
yasaklanmış yerlere girmek yasaktır
MADDE 23-Çalışma süresi dışında , yetkililerin izni olmadan görevlilerden başkası iş yerinde
bulunamaz.
MADDE 24-Çalışanlar işyerini ve özellikle kendi çalışma yerlerini düzenli ve temiz tutmaya
mecburdurlar.
MADDE 25-İşyerinde işbaşı,paydos ve yemek saatleri kanun hükümleri çerçevesinde ,idare
tarafından tayin,tespit ve ifa edilir.Vardiya çalışmalarında da aynı koşullar devam eder.
MADDE 26-Taşıtlar , yalnızca araç kullanma yetkisine sahip personel tarafından ve kendilerine
verilen görevler dahilinde kullanılırlar
MADDE 27- Çalışanlar iş mahallerini, soyunma odalarını, banyolar , duşlar, yemekhane, tuvaletler,
dinlenme odaları ve işyeri alanını temiz tutmak zorundadırlar.
Tehlikeli Yöntem ve İşlemler ile İlgili Kaideler
MADDE 28-Makinenin çalışan ve hareket halinde bulunan organlarını ve kısımlarını temizlemek,
yağlamak yasaktır. Teknik yönden temizlenmesi elzem olan organlar ve kısımlar bile, makine
durdurulduktan sonra temizlenmeli ve yağlanmalıdır. Ayrıca ideal ölçüler içinde hazırlanmış
yardımcı malzeme veya aparatlar ile öngörülen temizlik veya yağlama işlemi yapılmalıdır
MADDE 29-Hareket halindeki araç ve makinelerde ayarlama ve tamir yapmak yasaktır. Araç veya
makinenin çalışması esnasında yapılması gereken tamir veya ayarlama var ise , işveren vekili,ilgili
amir ve çalışan gerekli tedbirleri alacaktır.
MADDE 30-Hareket halindeki araç ve iş makinelerine binmek veya inmek, ayrıca içine
girmeyerek asılı olarak gitmek yasaktır.İnsan taşımaya elverişli olmayan,ayrıca şoför mahalli dolu
olan araçların kasalarına binmek,asılmak,arkalarına takılmak yasaktır
MADDE 31-İş gerekçesi nedeniyle yağlanmış veya yağ akıtan bir malzeme mevcutsa ,yağın
zemine akmaması sağlanmalıdır.Yağlanan yer derhal temizlenmelidir.
MADDE 32-Zımba, nokta keski gibi el aletlerinin darbe nedeniyle baş kısımları deforme
olmuş,şişmiş ise düzeltilmeden ve koruyucu gözlük takmadan kesinlikle kullanılmamalıdır
MADDE 33-Matkap ile delinmesi icap eden parçalar, zorlanma neticesinde eksenleri etrafında daire
çizebileceklerinden, delinme başlamadan önce muhakkak matkap tahtası üzerinde
sabitleştirilmelidir veya delinecek parça zorlama neticesinde ekseni etrafında daire çizmeyecek
duruma getirilecektir.
MADDE 34-Talaş çıkartan makinelerden, el ile talaş toplanması yasaktır.
MADDE 35-Tozun, talaşın vs. basınçlı hava ile temizlenme esnasında etrafta başka kimsenin
bulunmamasına dikkat etmek gerekmektedir. Şayet iş mecburiyeti nedeniyle, başka kimse varsa,
basınçlı havayı o yöne doğru tutmak özellikle yasaktır. Böylece diğer kişilerin püskürtülmüş olan
malzeme veya talaştan dolayı yaralanmalarına engel olunmuş olacaktır. Bu işlem sırasında
koruyucu gözlük kullanmak mecburidir.
MADDE 36-İş gerektirmediği takdirde basınçlı havayı kullanmak yasaktır.
MADDE 37-İş bittikten sonra veya herhangi bir sebepten dolayı çalışan makine terk ediliyorsa,
makine muhakkak durdurulmalı ve elektrik akımı kapatılmalıdır
MADDE 38-Emniyet ve tertibat alınmadan, gerekli önlemler alınmadan elektrikle ilgili çalışma
yapmak yasaktır.Ehil olmayan kişilerin elektrikle ilgili tamir,bakım,onarım yapması yasaktır.
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MADDE 39-Yüksek gerilimli elektrik nakledicilere,aparatlara ve elektrikle çalışan makinelere en
fazla 5 m yaklaşılabilir.
MADDE 40-Elektrik hatlarına dokunmak,geçen kabloları kurcalamak veya sivri uçlu şeyler ile
üstüne bastırmak,kablosu eskimiş veya yırtılmış yerleri tutmak yasaktır.
MADDE 41-Aparatların, el aletlerinin ,makine ve tezgahların üzerinde bulunan elektrik
merkezlerini açmak,karıştırmak,tamir etmeye çalışmak yasaktır.Bu durumlarda , ilk amire bilgi
vermek çalışanın başlıca görevidir.
MADDE 42-Takımlar ve aparatlar rasyonel şekilde ve tertipli olarak yerlerine konmalıdır.
MADDE 43-Yapı itibariyle tehlike arz eden malzeme ve teçhizatı veya malzemeyi, araç,gereç ve
makineyi nakledecek olanlar, bu işle görevlendirilmiş olmalıdırlar.Nakil sırasında , çalışanın ,
nakledilen makine,araç veya teçhizatın, trafik emniyeti ve çevre emniyetinin de dikkate
alınarak,gerekli önlemlerin alınması mecburidir.
MADDE 44-Herhangi bir yük el ile kaldırılacaksa, bütün güç bacak kısımlarına yüklenmeli, ellere
ve bilhassa bileklere fazla yük binmesi önlenmelidir. Bel eğilmesi yerine diz kırılarak yük alınmalı
ve konulmalıdır.
MADDE 45-Yükün elle nakliyesi esnasında, bütün yük vücut desteği ve kol yardımı ile
yapılmalıdır.
MADDE 46-El arabaları, eğer başka bir amaç için yapılmamışsa, önden çekilmemeli, arkadan
itilmelidir.
MADDE 47-Yüklerin kaldırılmaları esnasında düşmemeleri ve normalden yukarı bir yüksekliğe
çıkartılmaması gerektiği ve ideal şartlarda işin yapılması gerektiği unutulmamalıdır.
MADDE 48-Yüklerin kaldırılmaları esnasında, manevralarda ve kaldırılan yüklerin nakli esnasında
yük,çalışan işçilerin üzerinden geçirilmemelidir.
MADDE 49-İş gerekçesi durumları haricinde makinelerin iş emniyeti yönünden kısım veya genel
olarak, yer değiştirmeleri yasaktır. İş gerekçesi mevzuu bahis olduğu takdirde makinelerin yer
değiştirmeleri, azami iş sağlığı ve güvenliği durumları göz önünde tutularak ve en az tehlike arz
eden durumları gerçekleştirildikten sonra yer değiştirme yapmak gerekir.
MADDE 50-Yüksek dolapların veya yüksek malzemenin üzerine tırmanmak veya atlamak yasaktır.
Yüksek bir yere çıkmak gerekiyorsa gerekli aparat (merdiven,sepetli araç vs.) kullanılmalıdır.
MADDE 51-Yüklü pozisyonda bulunan araçların, vinçlerin veya muhtemel çökme veya kaymanın
olabileceği yerlerden geçmek,durmak yasaktır.
MADDE 52-İçinde basınç kalmadığına tamamen emin olmadan herhangi bir makineyi veya cihazı
açmak yasaktır.
MADDE 53-Bir emre dayanmadan her türlü vinç,konveyör ve kaldırma tertibatlarına
kapasitelerinin üzerinde yük koymak yasaktır.
MADDE 54-Görevli olmadığı halde benzin,benzol,petrol,motorin,fuel oil ve benzerlerinin
bulunduğu yerlerde dolaşmak yasaktır.
MADDE 55-Görevi olmadığı halde parlayıcı,yanıcı ve yakıcı madde ve cihazları,tüpleri,tazyikli
hava cihazlarını yahut tesisatlarını karıştırmak kesinlikle yasaktır.
MADDE 56-Yanıcı ve yakıcı madde dolu kapları taşırken devrilmesine,kırılmasına ve etrafa zarar
vermesine sebep olacak şekilde dikkatsiz çalışmak yasaktır.
MADDE 57-Amirinin müsaadesi ve bilgisi olmadan içinde gaz bulunması ihtimali olan kazan,baca
yolu,tank ve benzeri yerlere girmek veya bu gibi yerlerde kaynak ve tamir işleri yapmak kesinlikle
yasaktır.
MADDE 58-Oksijen ve başka gaz tüplerini ısı yayan bir yerde bırakmak yasaktır.
MADDE 59-Ellerini ve iş elbiselerini benzin ve benzin gibi tutuşturucu Maddelerle temizlemek
yasaktır.
MADDE 60-Çalışanlar, yangın önleme ve söndürme tedbirlerine riayet etmek ve yangın
başlangıcını ilk amirine veya itfaiyeye bildirmekle yükümlüdürler.
MADDE 61-Sigara içilmez işareti bulunan yerlerde sigara içmek, kibrit veya çakmak kullanmak,
bunlara ateş, sigara veya yanıcı ve parlayıcı madde ile girmek kesinlikle yasaktır.
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Kişisel Koruyucular, Uyarı, İkaz ve İşaretler ile İlgili Kaideler
MADDE 62-Çalışanlar, İdare tarafından tespit edilmiş ve kullanılması hakkında karar verilmiş olan
kişisel koruyucu malzemeleri yaptıkları iş gereğince kullanmakla yükümlüdürler.
(Eldiven,gözlük,elektrik kaynağı gözlüğü,maske,ayakkabı,önlük,kulak tıkacı,kulak manşonu
,kulaklık vs..)
MADDE 63-Çalışanlar, İdare tarafından temin edilmiş olan, Kişisel Koruyucu malzeme, tulum,
giysi,maske, gözlük, ayakkabı gibi tüm koruma araçlarını muhafaza etmek ve kullanmakla
yükümlüdürler.
MADDE 64-Çalışanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden, kendilerine teslim edilmiş olan kişisel
koruyucu malzemeleri en iyi şekilde muhafaza etmeye, kullanmaya ve istenildiğinde iade etmeye
mecburdurlar.
MADDE 65-Belirli yerlere asılmış veya konulmuş olan “Sigara İçilmez” levhaları mahallinde
sigara içmek, ayrıca patlayıcı ve yanıcı malzemenin bulunduğu yerlerde yanıcı madde ile
yaklaşmak,sigara içmek kesinlikle yasaktır.Yanıcı ve patlayıcı madde olan benzin,alkol ve diğer sıvı
Maddeler bina dışında açık bir yerde bulunsalar dahi sigara içmek, ateşle yaklaşmak yasaktır.
MADDE 66-İşletme dahilinde muhtelif yangın tehlikeleri için yapılmış ikaz ve uyarılara riayet
etmek gerekir. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu yerlere açık ateş ve alevle yaklaşmak,
kıvılcım çıkartan araç ve gereç kullanmak, Sigara içmek kesinlikle yasaktır.
Araç ve İş Makinesi Kullanımı ile İlgili Kaideler
MADDE 67-Şoför ve operatörler görevlendirildikleri araç ve iş makinelerini en iyi şekilde
korumak, temiz tutmak, günlük ve periyodik bakımlarını yapmak, arızalarını en kısa zamanda
bildirmekle sorumludur.
MADDE 68-237 Sayılı Taşıt kanunu uyarınca, binek,kamyon,kamyonet,otobüs ve iş makineleri
ancak resmi görevlerde kullanılabilir.Görevi dışında ,izinsiz olarak güzergah dışına çıkmaları
yasaktır.
MADDE 69- Araç sorumlusu şoför/operatör , aracın Trafik sigortası,ruhsat,fenni ve egzost
muayene evraklarının bir nushasını araçta bulundurmakla sorumludur.
MADDE 70- Şoförlerin Görev Kağıdı olmadan göreve çıkmaları yasaktır.
MADDE 71-Şoför ve operatörler, tüm trafik kural ve kaidelerine, ikaz ve işaretlere uymak
zorundadırlar.
MADDE 72-Şoför veya operatör, herhangi bir kaza durumunda,en kısa zamanda ilk amirine bilgi
vererek, kaza raporları ve diğer resmi işlemler tamamlanmasını beklemek zorundadırlar.Amirlerinin
izni olmadan olay mahallinden ayrılmaları yasaktır.
MADDE 73-Şoför ve operatörler, Günlük bakımlarını her gün göreve çıkmadan yapmak
zorundadırlar.Günlük bakımda aracın lastikleri,aküsü,yağı,suyu,fren aksamları,lamba ve
farları,genel sızıntı kontrolü,temizliği,yangın tüpü kontrol edilerek ,araç veya iş makinesi göreve
çıkartılır.
MADDE 74-Araç ve iş makinelerimizin, şoför ve operatörleri ile arazi çalışmaları yapan ilgili
ekipler ,aracın ve iş makinesinin emniyetini ve çevre güvenliğini almakla yükümlüdürler.

Arazide Çalışan Ekipler ile İlgili Kaideler
MADDE 75-Fen İşleri Müdürlüğü ,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,Yapı Kontrol Müdürlüğü gibi
İnşaat Bakım-onarım,Asfalt kaplama,Asfalt yama,Kazı,Yıkım gibi arazi çalışmaları yapan
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Müdürlüklerimizde görev yapan Ekip Şefleri/sorumluları arazi çalışmalarında Çalışan personelin,
kullanılan araç ve makinelerin ve özellikle çevrenin emniyetini sağlamakla yükümlüdürler.
MADDE 76-Arazi çalışmalarında, emniyet şeriti, uyarı tabelası, yol levhaları, çalışma bilgi tabelası
gibi uyarıcı ikaz ve işaretlemeler mutlaka yapılacak, bu konuya azami özen gösterilecektir.
MADDE 77-Şoför, operatör ve arazide çalışan ekipler, kendisini,diğer çalışanları,aracı ve/veya iş
makinesini ve özellikle çevreyi tehlikeye sokacak davranışlarda bulunamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdarenin Yükümlülükleri
MADDE 78-İdare , İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, İş Güvenliği
Kurulu vasıtasıyla, işyerinde Risk Analizi yapmak, Kontrol Tedbirlerini tespit etmek, Kontrol
tedbirlerini uygulamak, fiziki şartları düzenlemek, gerekli Kişisel Koruyucuları temin
etmek,kullanımını sağlamak, gerekli uyarı ve ikaz sistemini oluşturmakla yükümlüdür.
MADDE 79-İdare, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile ilgili olarak Çalışanlara periyodik bir
plan dâhilinde kişi başı en az 8 saat Eğitim semineri vermekle yükümlüdür.
MADDE 80-Yeni başlayan işçiler, işyeri değişikliği, ekipman,makine değişikliği,yönetmelik
değişikliği gibi durumlarda bu eğitimler tekrarlanır.
MADDE 81- İdare, elli ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde bir sağlık birimi kurmak
zorundadırlar. İdare, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve
güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin
belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini yürütmek üzere;
işyerinin risk grubuna ve işçi sayısına göre bir veya daha fazla işyeri hekimi görevlendirmek ve bu
görevlerin yapılması için gerekli yer, donanım ve personeli temin etmekle yükümlüdürler.
MADDE 82- İdare, işyerinde görev yapan işyeri hekiminin adı, soyadı, adresi, çalışma saatleri ile
yetki ve sorumlulukları konusunda çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdürler. İdare, işyeri
hekiminin görevini etkili bir şekilde yürütebilmesi amacıyla gerekli planlama ve düzenlemeler
yapmasına ve mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemesine imkân sağlar.
MADDE 83-İşyeri sağlık hizmetlerinin yürütümünden İdare sorumludur.
Çalışanların Yükümlülükleri
MADDE 84 – (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu
konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen
diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
(2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri
şunlardır:
a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim
araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak
kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve
yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene
veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.
ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların
giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile
iş birliği yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
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İşyeri Sağlık Biriminin Yapısı, Çalışma Usul ve Esasları,İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ,İşyeri
Hekimi ,İşyeri Hemşiresi ile İlgili Kaideler
İş sağlığı ve güvenliği Kurulu
MADDE 85- 18.01.2013 Tarih ve 28532 Sayılı Yönetmelik Çerçevesinde ,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. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.
İş Sağlığı Güvenlik birimi
MADDE 86-(1) İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en
az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Bu birimde işveren diğer sağlık
personeli de görevlendirebilir.
(2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işveren tarafından işyerlerinde
kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde aşağıdaki şartlar sağlanır.
a) İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel sayısına uygun
büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve giriş katta kurulması
esastır.
b) Bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile işyeri
hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden az olmamak üzere bir
ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur. Tam zamanlı görevlendirilecek her işyeri hekimi ve iş
güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda tahsis edilir.
c) İSGB’ler Ek-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılır ve işyerinde çalışanların acil durumlarda
en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur.
(3) İSGB’nin bölümleri aynı alanda bulunur ve bu alan çalışanlar tarafından kolaylıkla
görülebilecek şekilde işaretlenir. (1) Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı
görevlendirilmesi gerekli olmayan hallerde işveren, görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin
görevlerini yerine getirmeleri amacı ile asgari bu Maddedeki şartları sağlar.
(2) 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde işveren,
a) İşyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8 metrekareden az olmamak
üzere toplam iki oda temin eder.
b) İşyerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak
üzere uygun araç bulundurulur.
(3) 50’den az çalışanı olan işyerlerinde işveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık
personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini etkin verebilmesi için çalışma süresince kullanılmak
üzere uygun bir yer sağlar.
(4) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları gibi yerlerde bulunan ve 50’den az
çalışanı olan işverenlerin yürütecekleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için; koordinasyon yönetim
tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek bir mekân oluşturulabilir. Oluşturulacak
mekândan hizmet sunulacak toplam çalışan sayısı 50’den az olması durumunda üçüncü fıkra,
50’den fazla olması durumunda ise ikinci fıkra hükümlerine uygunluk sağlanır.
(5) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi için işveren tarafından ayrılan çalışma
yerlerinin bölüm ve birimlerinin aynı alan içerisinde bulunması esastır. Bu bölüm ve birimlerin
bulunduğu yerler çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde işaretlenir.
(6) Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi zorunlu olmayan hallerde,
işyerinde bu Maddeye göre oluşturulan ve belirtilen şartları karşılayan birim, düzenlenen sağlık
raporları bakımından İSGB olarak kabul edilir.
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Yıllık çalışma planı
MADDE 87- Sağlık birimi, işyerinde yürütülecek sağlık hizmetleri ile ilgili olarak yıllık çalışma
planı hazırlayarak işverenin onayına sunar. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir. Ayrıca, bu plan
çalışanların temsilcilerine ve iş sağlığı ve güvenliği kuruluna gönderilir.
Yıllık değerlendirme raporu
MADDE 88- Sağlık birimi, işyerinde yürütülen sağlık hizmetleri ile ilgili olarak yapılacak
denetimlerde incelenmek üzere her yıl yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve bir nüshasını İdareye
gönderir.
Gizlilik ilkesi
MADDE 89- Sağlık birimi personeli, işyerine ve çalışanlara ait tıbbi, teknik ve idari bilgilerle ilgili
olarak gizlilik ilkesine uymak zorundadır.
İşbirliği
MADDE 90- Sağlık birimi, işyerindeki ilgili diğer bölümlerle, iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile iş
güvenliği uzmanı ve çalışanların temsilcileriyle işbirliği içinde çalışır. Sağlık birimi, Bakanlığın iş
sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren birimleri ve diğer ilgili kuruluşlarla yakın işbirliği
içinde çalışır. Ulusal düzeydeki organizasyonlar kapsamında; sağlığın korunması ve geliştirilmesi
kampanyalarında yer alır, iş sağlığı programları çerçevesinde ilgili otoriteler ile işbirliği yapar.
Büyük kazalar ve doğal afetlere karşı acil eylem planı hazırlanması ve uygulanmasında ilgili diğer
birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
İlkyardım ve acil tedavi
MADDE 91- Sağlık birimi, çalışanlara acil müdahale gerektiren durumlarda veya kazalarda ilk
yardım ve acil tedaviyi organize eder, yürütür ve diğer sağlık kuruluşlarıyla işbirliği yapar.
Bilgilendirme ve eğitim
MADDE 92- 15.05.2013 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince, İşveren, çalışan fiilen çalışmaya
başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren
konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.
(1) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi
durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.
(2) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate
alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.
(3) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya
başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve
güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
(4) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe
başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
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Ayrıca, İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen
süre çalışma süresinden sayılır.
Kayıt ve istatistik
MADDE 93- Çalışma ortamı ve çalışanların sağlık gözetimine ait bütün bilgiler kayıt altına alınır
ve belgeler muhafaza edilir. Çalışanların sağlık bilgileri, yaptığı işler ve çalıştığı ortamdaki
maruziyet bilgileri ile bu maruziyetlerin değerlendirme sonuçları kişisel sağlık dosyalarında
saklanır.
Sağlık birimi, çalışanların kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl
boyunca saklamak zorundadır. Yükümlülük süresi bu süreyi aşan meslek hastalığı riski bulunan
işyerlerinde, belirlenen risklerle ilgili evrakların saklanması yükümlülük süresine kadar uzar.
Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren
çalışanın kişisel sağlık dosyasını ister. Eski işveren, kişisel sağlık dosyasının onaylı bir örneğini
gönderir. Çalışanın işe girişinde ve iş değişikliğinde, işe uyumunun belirlenmesi amacıyla yapılan
sağlık muayenesi sonucunda oluşturulan raporda; çalıştırılacağı işler ve çalışma koşulları belirtilir,
rapor sonucu işveren ve çalışana yazılı olarak bildirilir. İşyerinde meydana gelen bütün kazalar ve
meslek hastalıkları kaydedilir. Kaza ve meslek hastalıklarının kayıtları değerlendirilerek kaynakları
belirlenir ve bunlara yönelik önlemler geliştirilir.

Sağlık biriminin faaliyet alanı
MADDE 94- Sağlık birimi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işyerlerinde
fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin belirlenmesi, ortadan kaldırılması için gerekli tedbirleri
almak ve bu amaçla ölçüm, analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu
hizmetlerin yürütümünde ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında öngörülen tedbirlerin
uygulanmasında sağlık birimi personeli iş güvenliği uzmanı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile
işbirliği ve koordinasyon içinde çalışır.
İşyeri Hekiminin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 95- İdarece görevlendirilecek İşyeri Hekiminin nitelikleri, görev ,yetki ve sorumlulukları
ile eğitimleri,çalışma şartları ve görevlendirilmeleri ile ilgili hususlar, 16 Aralık 2003 tarih ve 25318
sayılı Resmi gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yönetmeliğine göre
belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hukuki Dayanaklar
MADDE 96--Bu Yönetmelikte , 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu ,Belediye-İş Sendikası
Toplu İş Sözleşmesi,20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin
Görev, Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik,15.05.2013 Tarihli Çalışanların İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,18.01.2013 Tarih ve
28532 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Yönetmeliği,29.12.2012 Tarih ve 28512 Sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ,237 Sayılı Taşıt Kanunu hukuki dayanak olarak esas alınmıştır.
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Ücretsiz Hizmet
MADDE 97-Sağlık Birimi tarafından sağlanan hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından
düzenlenen Eğitim programları ve diğer faaliyetler, Çalışanlara herhangi bir maliyet getirmeden
yürütülür.

Yürürlük
MADDE 98- Bu Yönetmelik, Çukurova Belediye Meclisi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 99-Bu Yönetmelik hükümlerini, Çukurova Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
yürütür.
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