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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, ş sağlığı ve güvenl ğ le lg l çalışmalarda bulunmak üzere ş sağlığı ve güvenl ğ kurullarının
hang şyerler nde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetk ler , çalışma usul ve esasları le b rden çok kurul bulunması hal nde kurullar
arasında koord nasyon ve şb rl ğ yöntemler n bel rlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, 20/6/2012 tar hl ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanunu kapsamına g ren, ell ve daha fazla
çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekl şler n yapıldığı şyerler n kapsar.
Dayanak ve tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel k, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanununun 22 ve 30 uncu maddeler ne göre düzenlenm şt r.
(2) Bu Yönetmel ğ n uygulanması bakımından çalışan, şveren, kurul ve çalışan tems lc s ve benzer kavramlar 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenl ğ Kanununda tanımlandığı g b d r.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
İşveren n yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) Ell ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekl şler n yapıldığı şyerler nde şveren, ş sağlığı ve
güvenl ğ le lg l çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.
(2) Altı aydan fazla süren asıl şverenalt şveren l şk s n n bulunduğu hallerde;
a) Asıl şveren alt şveren n çalışan sayıları ayrı ayrı ell ve daha fazla se asıl şveren ve alt şveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve
güvenl ğ faal yetler n n yürütülmes ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda şb rl ğ ve koord nasyon asıl şverence sağlanır.
b) B r şyer nde sadece asıl şveren n çalışan sayısı ell ve daha fazla se bu durumda kurul asıl şverence kurulur. Kurul oluşturma
yükümlülüğü bulunmayan alt şveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması le lg l olarak koord nasyonu sağlamak üzere vekâleten
yetk l b r tems lc atar.
c) Alt şveren n çalışan sayısı ell ve daha fazla, asıl şveren n çalışan sayısı ell n n altında se şyer nde kurul alt şverence oluşturulur. Asıl
şveren alt şveren n oluşturduğu kurula şb rl ğ ve koord nasyonu sağlamak üzere vekâleten yetk l b r tems lc atar.
ç) Asıl şveren ve alt şveren n çalışan sayıları ayrı ayrı ell n n altında ve toplam çalışan sayısı ell den fazla bulunduğu durumlarda se
koord nasyon asıl şverence yapılmak kaydıyla, asıl şveren ve alt şveren tarafından b rl kte b r kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler 6
ncı maddeye göre her k şveren n ortak kararı le atanır.
(3) Asıl şveren alt şveren l şk s bulunmayan ve aynı çalışma alanında b rden fazla şveren n bulunması ve bu şverenlerce b rden fazla
kurulun oluşturulması hâl nde şverenler, b rb rler n n çalışmalarını etk leyeb lecek kurul kararları hakkında d ğer şverenler b lg lend r r.
(4) İşverenler, ş sağlığı ve güvenl ğ mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.
Kurulun kurulacağı d ğer şyerler
MADDE 5 – (1) İşverene bağlı, fabr ka, müessese, şletme veya şletmeler grubu g b b rden çok şyer bulunduğu hallerde ell ve daha fazla
çalışanın bulunduğu her b r şyer nde ayrı ayrı kurul kurulur.
(2) B r nc fıkrada bel rt len durumlarda ht yaç duyulması hal nde kurullar arasında koord nasyon ve b lg alış ver ş şverence sağlanır.
İşveren, b rden çok şyer n n her b r nde kurulacak kurulların çalışma usuller n düzenlemek, ş ve görüş b rl ğ n sağlamak amacıyla bu şyerler ne
a t ş sağlığı ve güvenl ğ le lg l raporların, en az üç ayda b r, lg l tekn k eleman ve uzmanlarca ncelenmes n sağlar. Ayrıca bu raporları göz
önünde tutarak alınması gereken tedb rler tesp t eder ve uygulanmasını sağlar.
Kurulun oluşumu
MADDE 6 – (1) Kurul aşağıda bel rt len k ş lerden oluşur:
a) İşveren veya şveren vek l ,
b) İş güvenl ğ uzmanı,
c) İşyer hek m ,
ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal şler veya dar ve mal şler yürütmekle görevl b r k ş ,
d) Bulunması hal nde s v l savunma uzmanı,
e) Bulunması hal nde formen, ustabaşı veya usta,
f) Çalışan tems lc s , şyer nde b rden çok çalışan tems lc s olması hal nde baş tems lc .
(2) Kurulun başkanı şveren veya şveren vek l , kurulun sekreter se ş güvenl ğ uzmanıdır. İş güvenl ğ uzmanının tam zamanlı çalışma
zorunluluğu olmayan şyerler nde se kurul sekretaryası; nsan kaynakları, personel, sosyal şler veya dar ve mal şler yürütmekle görevl b r k ş
tarafından yürütülür.
(3) Bu madden n b r nc fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentler nde göster len üyeler şveren veya şveren vek l tarafından atanırlar.
(4) B rden fazla ş güvenl ğ uzmanı ve şyer hek m n n bulunduğu şyerler nde şveren tarafından görevlend rme yapılır. İş güvenl ğ
uzmanının görevlend r lmes nde o şyer n n tehl ke sınıfına uygun uzmanlar arasından b r s görevlend r l r.
(5) Bu madden n b r nc fıkrasının (e) bend nde bel rt len üye o şyer ndek formen, ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı
toplantıda açık oyla seç l r. Seç mle bel rlenememes hal nde şveren tarafından atanır.
(6) Bu madden n b r nc fıkrasının (e) ve (f) bentler nde sözü geçen kurul üyeler n n aynı usullerle yedekler seç l r.
(7) 4 üncü madden n k nc fıkrasının (ç) bend ne göre kurulacak kurullarda üyeler ve kurul sekreter asıl şveren ve alt şveren tarafından
ortak kararla atanır.
Eğ t m
MADDE 7 – (1) İşveren tarafından, kurulun üyeler ne ve yedekler ne ş sağlığı ve güvenl ğ konularında eğ t m ver lmes sağlanır. Kurul
üyeler n n ve yedekler n n eğ t mler asgar aşağıdak konuları kapsar;
a) Kurulun görev ve yetk ler ,
b) İş sağlığı ve güvenl ğ konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
c) Sıkça rastlanan ş kazaları ve tehl kel vakaların nedenler ,
ç) İş h jyen n n temel lkeler ,
d) İlet ş m tekn kler ,
e) Ac l durum önlemler ,
f) Meslek hastalıkları,
g) İşyerler ne a t özel r skler,
ğ) R sk değerlend rmes .
(2) Asıl şveren alt şveren l şk ler nde ortak kurul oluşumunda eğ t mden her k şveren b rl kte sorumludur.

http://www.mevzuat.gov.tr/Met n.Aspx?MevzuatKod=7.5.17031&MevzuatIl sk =0&sourceXmlSearch

1/3

08.05.2017

Mevzuat B lg S stem

(2) Asıl şveren alt şveren l şk ler nde ortak kurul oluşumunda eğ t mden her k şveren b rl kte sorumludur.
Görev ve yetk ler
MADDE 8 – (1) Kurulun görev ve yetk ler şunlardır;
a) İşyer n n n tel ğ ne uygun b r ş sağlığı ve güvenl ğ ç yönerge taslağı hazırlamak, şveren n veya şveren vek l n n onayına sunmak ve
yönergen n uygulanmasını zlemek, zleme sonuçlarını rapor hal ne get r p alınması gereken tedb rler bel rlemek ve kurul gündem ne almak,
b) İş sağlığı ve güvenl ğ konularında o şyer nde çalışanlara yol göstermek,
c) İşyer nde ş sağlığı ve güvenl ğ ne l şk n tehl keler ve önlemler değerlend rmek, tedb rler bel rlemek, şveren veya şveren vek l ne
b ld r mde bulunmak,
ç) İşyer nde meydana gelen her ş kazası ve şyer nde meydana gelen ancak ş kazası olarak değerlend r lmeyen şyer ya da ş ek pmanının
zarara uğratma potans yel olan olayları veya meslek hastalığında yahut ş sağlığı ve güvenl ğ le lg l b r tehl ke hal nde gerekl araştırma ve
ncelemey yapmak, alınması gereken tedb rler b r raporla tesp t ederek şveren veya şveren vek l ne vermek,
d) İşyer nde ş sağlığı ve güvenl ğ eğ t m ve öğret m n planlamak, bu konu ve kurallarla lg l programları hazırlamak, şveren veya şveren
vek l n n onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını zlemek ve eks kl k görülmes hal nde ger b ld r mde bulunmak,
e) İşyer nde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekl güvenl k tedb rler n planlamak ve bu tedb rler n uygulamalarını kontrol
etmek,
f) İşyer nde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzer tehl keler ç n alınan tedb rler n yeterl l ğ n ve ek pler n çalışmalarını zlemek,
g) İşyer n n ş sağlığı ve güvenl ğ durumuyla lg l yıllık b r rapor hazırlamak, o yılk çalışmaları değerlend rmek, elde ed len tecrübeye
göre ertes yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlend rerek bel rlemek ve şverene tekl fte bulunmak,
ğ) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanununun 13 üncü maddes nde bel rt len çalışmaktan kaçınma hakkı talepler le lg l ac len
toplanarak karar vermek,
h) İşyer nde teknoloj , ş organ zasyonu, çalışma şartları, sosyal l şk ler ve çalışma ortamı le lg l faktörler n etk ler n kapsayan tutarlı ve
genel b r önleme pol t kası gel şt rmeye yönel k çalışmalar yapmak.
(2) Kurul üyeler bu Yönetmel kle kend ler ne ver len görevler yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye
maruz kalamazlar.
Çalışma usuller
MADDE 9 – (1) Kurul nceleme, zleme ve uyarmayı öngören b r düzen ç nde ve aşağıdak esasları göz önünde bulundurarak çalışır.
a) Kurullar ayda en az b r kere toplanır. Ancak kurul, şyer n n tehl ke sınıfını d kkate alarak, tehl kel şyerler nde bu süren n k ay, az
tehl kel şyerler nde se üç ay olarak bel rlenmes ne karar vereb l r.
b) Toplantının gündem , yer , günü ve saat toplantıdan en az kırk sek z saat önce kurul üyeler ne b ld r l r. Gündem, sorunların ve varsa ş
sağlığı ve güvenl ğ ne l şk n projeler n önem sırasına göre bel rlen r. Kurul üyeler gündemde değ ş kl k steyeb l rler. Bu stek kurulca uygun
görüldüğünde gündem buna göre değ şt r l r.
c) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır ş kazası haller veya özel b r tedb r gerekt ren öneml hallerde kurul üyeler nden herhang b r kurulu
olağanüstü toplantıya çağırab l r. Bu konudak tekl fler n kurul başkanına veya sekreter ne yapılması gerek r. Toplantı zamanı, konunun ved l k ve
önem ne göre tesp t olunur.
ç) Kurul toplantılarının günlük çalışma saatler ç nde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süres nden
sayılır.
d) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu le şveren veya şveren vek l başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu le karar alır.
Çek mser oy kullanılamaz. Oyların eş tl ğ hal nde başkanın oyu kararı bel rler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka b r nedenle toplantının
yapılmadığı hallerde durumu bel rten b r tutanak düzenlen r.
e) Her toplantıda, görüşülen konularla lg l alınan kararları çeren b r tutanak düzenlen r. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler
tarafından mzalanır. İmza altına alınan kararlar herhang b r şleme gerek kalmaksızın şverene b ld r lm ş sayılır. İmzalı tutanak ve kararlar
sırasıyla özel dosyasında saklanır.
f) Toplantıda alınan kararlar gereğ yapılmak üzere lg l lere duyurulur. Ayrıca çalışanlara duyurulması faydalı görülen konular şyer nde lân
ed l r.
g) Her toplantıda, öncek toplantıya l şk n kararlar ve bunlarla lg l uygulamalar hakkında başkan veya kurulun sekreter tarafından kurula
gerekl b lg ver l r ve gündeme geç l r.
(2) Kurulca şyer nde lân ed len kararlar şverenler ve çalışanları bağlar.
(3) Kurul, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanununun 13 üncü maddes nde bel rt len çalışmaktan kaçınma hakkı talepler nde b r nc
fıkranın (a) bend ne göre bel rlenen süre d kkate alınmaksızın ac len toplanır. Toplantıda alınan karar çalışan ve çalışan tems lc s ne yazılı olarak
tebl ğ ed l r.
İşveren n veya şveren vek l n n kurula l şk n genel yükümlülüğü
MADDE 10 – (1) İşveren veya şveren vek l , kurul ç n gerekl toplantı yer , araç ve gereçler sağlar.
(2) İşveren veya şveren vek l , kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve d ğer vakaların nceleme raporlarını ve kurulca şyer nde
yapılan denet m sonuçlarına a t kurul raporlarını, ş müfett şler n n ncelemes n sağlamak amacıyla, şyer nde bulundurur.
Kurulun yükümlülüğü
MADDE 11 – (1) Kurullar, yapacakları tekl flerde, bulunacakları tavs yelerde ve verecekler kararlarda şyer n n durumunu ve şveren n
olanaklarını göz önünde bulundururlar.
(2) Kurul üyeler , görevler neden yle şyerler n n yapım ve üret m tekn kler , t car sırları ve ekonom k durumları hakkında gördükler ve
öğrend kler n g zl tutmak zorundadırlar.
(3) Kurullar, ş sağlığı ve güvenl ğ yönünden teft ş yapmaya yetk l Bakanlık ş müfett şler ne şyerler nde yapacakları teft ş ve
ncelemelerde kolaylık sağlamak ve yardımcı olmakla yükümlüdür.
Çalışanların yükümlülüğü
MADDE 12 – (1) Çalışanlar sağlık ve güvenl ğ n korunması ve gel şt r lmes amacıyla ş sağlığı ve güvenl ğ kurullarınca konulan kurallar,
yasaklar le alınan karar ve tedb rlere uymak zorundadırlar.
(2) İşyer nde ş sağlığı ve güvenl ğ tedb rler n n bel rlenmes , uygulanması ve alınan tedb rlere uyulması hususunda çalışanlar kurullarla
şb rl ğ yaparlar.
(3) Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında çalışanlar çalışan tems lc ler aracılığı le kurula
b lg ver rler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 13 – (1) 7/4/2004 tar hl ve 25426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kurulları Hakkında Yönetmel k
yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı madde uyarınca oluşturulacak kurulda, mezkûr madden n b r nc fıkrasının (b) ve (c) bentler nde
sayılanların bulundurulma zorunluluğu Kanunun 38 nc maddes nde bel rt len sürelere uygun olarak aranır.
(2) Bu Yönetmel ğ n yayımı tar h nden önce şyerler nde oluşturulmuş olan ş sağlığı ve güvenl ğ kurullarınca alınan kararların geçerl l ğ
devam eder.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanı yürütür.
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