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ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenl ğ Konsey n n kuruluş amacını, oluşumunu, görevler n ve
çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt r.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k; 20/6/2012 tar hl ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanununun 21 nc maddes ne ve 16/3/2004
tar hl ve 25404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2/3/2004 tar hl ve 2004/6958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ek İş Sağlığı ve Güvenl ğ
ve Çalışma Ortamına İl şk n 155 Sayılı Sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanlığını,
b) Başkan: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenl ğ Konsey Başkanını,
c) Konsey: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenl ğ Konsey n ,
ç) Müsteşar: Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanlığı Müsteşarını,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Konsey n Kuruluş Amacı, Oluşumu ve Görevler
Konsey n kuruluş amacı
MADDE 4 – (1) Konsey, ülke genel nde ş sağlığı ve güvenl ğ le lg l pol t ka ve stratej ler n bel rlenmes ç n tavs yelerde
bulunmak üzere kurulmuştur. Konsey, çalışmalarında ulusal ve uluslararası gel şmeler ve ülke koşullarını göz önünde bulundurur.
Çalışma hayatının ş sağlığı ve güvenl ğ le lg l mevcut şartlarının y leşt r lmes ve güvenl k kültürünün ülke genel nde yaygınlaştırılması
amacıyla üyeler n şb rl ğ ç nde çalışmasını esas alır. İş sağlığı ve güvenl ğ alanında ülke pol t kalarını oluşturmada tarafların görüş ve
düşünceler n n alınmasını sağlar.
Konsey n oluşumu
MADDE 5 – (1) Konsey, Müsteşarın başkanlığında aşağıda bel rt len üyelerden oluşur:
a) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenl ğ Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teft ş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenl k Kurumu
Başkanlığından b r genel müdür,
b) B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığı, Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı, Enerj ve Tab Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, M llî Eğ t m Bakanlığı le Sağlık Bakanlığından lg l b rer genel müdür,
c) Yükseköğret m Kurulu Başkanlığından b r yürütme kurulu üyes , Devlet Personel Başkanlığından b r başkan yardımcısı,
ç) İşveren, şç ve kamu görevl ler send kaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sah p lk üçünden, Türk ye Odalar ve Borsalar
B rl ğ nden, Türk ye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan, Türk Tab pler B rl ğ nden, Türk Mühend s ve M mar Odaları B rl ğ nden ve
Türk ye Z raat Odaları B rl ğ nden konuyla lg l veya görevl b rer yönet m kurulu üyes ,
d) İht yaç duyulması hâl nde İş Sağlığı ve Güvenl ğ Genel Müdürünün tekl f ve Konsey n kararı le bel rlenen, ş sağlığı ve
güvenl ğ konusunda faal yet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla k tems lc .
(2) B r nc fıkranın (d) bend kapsamında bel rlenen Konsey üyeler , k yıl ç n seç l r ve üst üste k olağan toplantıya katılmaz se
lg l kurum veya kuruluşun üyel ğ sona erer.
Konsey n görevler
MADDE 6 – (1) Konsey n görevler şunlardır:
a) Ulusal ş sağlığı ve güvenl ğ pol t ka ve stratej ler ç n öner ler gel şt rmek ve alınan kararların kurumlarda uygulanmasını tavs ye
etmek,
b) İş sağlığı ve güvenl ğ konusundak ht yaç ve öncel kler d kkate alarak Ulusal İş Sağlığı ve Güvenl ğ Pol t ka Belges , hedefler
ve eylem planının bel rlenmes ç n öner ler gel şt rmek,
c) Çalışanların ve şverenler n ş sağlığı ve güvenl ğ le lg l konularda eğ t mler , b lg lend r lmeler , b l nçlend r lmeler le ş sağlığı
ve güvenl ğ kültürünün oluşturulması konusunda görüş b ld rmek,
ç) İş sağlığı ve güvenl ğ konularında araştırma ve gel şt rmeye yönel k projeler önermek,
d) Ülke çapında yapılacak ş sağlığı ve güvenl ğ alanındak sem ner, konferans g b faal yetler yıllık olarak planlamak ve
değerlend rmek,
e) Gerekl görülmes durumunda çalışma grupları kurmak ve üyeler n bel rlemek,
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f) İş sağlığı ve güvenl ğ konusunda toplum ve çalışan yararını gözeterek, Bakanlık ve d ğer kurumlar arası koord nasyon, b lg
paylaşımı ve şb rl ğ ne katkı sağlamak,
g) İş sağlığı ve güvenl ğ n n zleme ve nceleme çalışmalarında bulunmak,
ğ) Konsey üyeler n n tems l ett kler kurum ve kuruluşlarda, Konsey toplantılarında alınan her türlü karar ve düzenlemen n ve ş
sağlığı ve güvenl ğ mevzuatının uygulanmasını zlemek, görüş ve öner lerde bulunmak,
h) Her yıl Mart ayı sonuna kadar, pol t ka belges ve eylem planı kapsamında b r öncek yıla a t kurum faal yet raporunu Konsey
sekretaryasına letmek.
Başkanın görev ve yetk ler
MADDE 7 – (1) Başkanının görev ve yetk ler şunlardır:
a) Konsey toplantılarına başkanlık yapmak,
b) Konsey n toplanma tar h ve yer ne karar vermek,
c) Üyeler tarafından gönder len gündem öner ler n d kkate alarak Konsey gündem n onaylamak,
ç) Konsey n görüşler doğrultusunda, çalışma gruplarında yer alacak üyeler ve başkanlarını bel rlemek,
d) Konsey n ve çalışma gruplarının faal yetler n n ver ml ve düzenl b r şek lde yürütülmes n sağlamak,
e) Konseyde alınan kararları Bakana sunmak,
f) Konsey n faal yetler le lg l toplantı ve görüşmelerde Konsey tems l etmek ve kamuoyunu b lg lend rmek.
Konsey sekretaryası
MADDE 8 – (1) Konsey n sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenl ğ Genel Müdürlüğünce yürütülür.
(2) Sekretaryanın görevler şunlardır:
a) Toplantı tar h n , yer n ve gündem n çeren davet yazılarını hazırlamak ve Konsey üyeler ne b ld rmek,
b) Konsey çalışmalarının tutanak, dosyalama, evrak şlemler le arş v faal yetler n yürütmek,
c) Konsey ve çalışma gruplarının toplantıları ç n gerekl organ zasyon ve koord nasyonu sağlamak,
ç) İlg l kurum ve kuruluşlarla let ş m ve b lg akışını sağlamak,
d) Oluşturulan görüş, öner ve faal yet raporlarını Başkana sunmak,
e) Çalışma grupları üyeler arasındak koord nasyonu sağlamak, çalışmalarının lerlemes n ve faal yetler n zlemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Konsey n Çalışma Usul ve Esasları
Çalışma usul ve esasları
MADDE 9 – (1) Konsey, yılda k defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Haz ran ve Aralık aylarında yapılır. Başkanın veya
üyeler n üçte b r n n tekl f le olağanüstü olarak da toplanab l r.
(2) Konsey üyes olarak Bakanlığa b ld r lm ş olan üyen n toplantılara katılımı esastır.
(3) Konsey üyeler ht yaç duymaları hal nde toplantılara lg l uzman personel le katılab l rler. Çalışma grubu üyeler de toplantıya
davet ed leb l r.
(4) Konsey üyeler ne, olağan ve olağanüstü toplantıya davet yazısı toplantı gününden en az b r ay önce gündem taslağı le b rl kte
gönder l r.
(5) Yıllık olağan ve olağanüstü toplantılar önces nde Konsey üyeler , gündem maddes öner ler n ve toplantıya katılıp
katılamayacaklarını en geç yed gün önce Konsey sekretaryasına yazılı olarak b ld r rler.
(6) Konsey üyeler ve Konsey üyeler dışındak gerçek ya da tüzel k ş ler, ş sağlığı ve güvenl ğ alanında ele alınması ve üzer nde
çalışılmasını gerekl gördüğü konuları yazılı olarak Konsey sekretaryasına b ld reb l r.
(7) Toplantı yetersayısı tems lc ler n salt çoğunluğudur.
Gündem
MADDE 10 – (1) Konsey n toplantı gündem ; Konsey üyeler nden, çalışma gruplarından veya Konsey üyeler dışındak gerçek ya
da tüzel k ş lerden gelen öner ler doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenl ğ Genel Müdürlüğünün tekl f ve Konsey Başkanının onayı le
bel rlen r.
Karar alma
MADDE 11 – (1) Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu le karar ver r. Konsey üyeler dışındak tems lc ler n oy hakkı
yoktur. Oyların eş tl ğ hâl nde başkanın oyu yönünde karar alınır. Çek mser oy kullanılamaz.
(2) Alınan kararlar toplantı tutanağı le kayıt altına alınır ve tutanak toplantıya katılan üyeler tarafından mzalanır. Karara katılmayan
üye, gerekçeler n tutanakta bel rt r.
Çalışma grupları ve görevler
MADDE 12 – (1) Çalışma grupları, Konsey üyes kurum ve kuruluşlar le Konsey dışındak gerçek ya da tüzel k ş ler n önerd kler
konu başlıkları le lg l olarak Konseyce uygun bulunması hal nde kurulur. Çalışma grubunun üyeler ve başkanı Konsey Başkanı
tarafından bel rlen r.
(2) Çalışma grubu üyes olarak; Konsey üyeler , uzmanlık alanlarına göre ün vers te, s v l toplum kuruluşları, özel sektör, kamu
kurumları ve yerel yönet m tems lc ler bel rleneb l r. Ayrıca Konsey üyes , çalışma grubu çalışmalarında yer almak üzere, kend
kurumundan konuyla lg l başka b r tems lc y görevlend reb l r.
(3) Çalışma grupları, Konsey tarafından karar ver len çalışma konusu ve süres le lg l çalışma planını hazırlayarak sekretaryaya
gönder r.
(4) Çalışma grubu, yürüttüğü çalışmalar hakkındak b lg ler , yıllık olağan toplantı tar h nden onbeş gün önce sekretaryaya let r.
(5) Çalışma grupları çalışmalarını tamamladıktan sonra, çalışma grubu Başkanı sekretaryaya yazılı olarak sonuç raporunu gönder r
ve lk Konsey toplantısında raporunu sunar.
Konsey faal yetler n n desteklenmes
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MADDE 13 – (1) Konsey faal yet ve çalışmaları, Genel Müdürlükçe, 5/3/2004 tar hl ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İşç Ücretler nden Ceza Olarak Kes len Paraları Kullanmaya Yetk l Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmel kte
bel rt len Kurula tekl f ed lecek projeler n kabul ed len kısmıyla desteklen r.
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.

Sayfa
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