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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE ! 
 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ÇALIŞMA ESASLARI ! 

18.01.2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kurulları Hakkındaki Yönetmelik ile, Kurulların hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların 

oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde 

kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemleri belirlenmiştir. 

 İşverenin Yükümlülüğü 

1- Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı 

işyerlerinde işveren, işin tehlike derecesine bakılmaksızın İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kurulu oluşturacaktır. 

 

2- Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; 

a) Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren 

ve alt işveren ayrı ayrı kurul kuracak,  

 

b) Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda 

kurul asıl işverence kurulacak, Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren 

ise kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu 

sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atayacaktır. 

 

c) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin 

altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulacak, Asıl işveren alt işverenin 

oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir 

temsilci atayacaktır. 

 

ç) Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam 

çalışan sayısı elliden fazla  ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl 

işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulacaktır.  

 

3- Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla 

işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde 

işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer 

işverenleri bilgilendirecektir. 
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Kurulun kurulacağı diğer işyerleri 

İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri 

bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı 

kurul kurulacaktır. 

 

Kurulun oluşumu 

Kurulun aşağıda belirtilen kişilerden oluşması gerekmektedir: 

 

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 

İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında 

eğitim verilmesi sağlanacak, eğitimler asgari aşağıdaki konuları kapsayacaktır; 

 

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. 

 

Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda eğitimden her iki 

işveren birlikte sorumlu olacaktır. 

 

Görev ve yetkiler 

Kurulun görev ve yetkileri aşağıda açıklandığı gibidir; 

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 ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları 
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veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli 

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, 

ğ) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen 

çalışmaktan kaçınma hakkı (Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar gerekli 

tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.) talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar 

vermek, 

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 

a)Kurullar ayda en az bir kere toplanacak ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate 

alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak 

belirlenmesine karar verebilecektir. 

b) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli 

hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilecektir. 

c) Kurul toplantıları günlük çalışma saatleri içinde yapılacak, toplantılarda geçecek 

süreler günlük çalışma süresinden sayılacaktır. 

d) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında 

toplanacak olup kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınacaktır. Çekimser oy 

kullanılamayacak, oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirleyecektir.  

İşverenin veya işveren vekilinin kurula ilişkin genel yükümlülüğü 

İşveren veya işveren vekili, kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve gereçleri sağlamak ve 

kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin 

incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurmakla yükümlü olacaktır. 
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Kurulun yükümlülüğü 

Kurullar, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda 

işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundurmak, işyerlerinin ticari sırları 

ve ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmak ve Bakanlık iş 

müfettişlerine yapacakları teftiş ve incelemelerde yardımcı olmakla yükümlü olacaklardır. 

 

Çalışanların yükümlülüğü 

Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar 

ve tedbirlere uymak zorunda olup, İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, 

uygulanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda kurullarla işbirliği yapacaklardır. 

 

Daha ayrıntılı bilgi için müşavirliğimize  başvurunuz, 

 

 

Saygılarımızla. 

 

 

KANIT YEMİNLİ MALİ  

MÜŞAVİRLİK LTD ŞTİ. 

 

 


