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Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN UYULMASI 

GEREKEN USUL VE ESASLAR     

     

        AMAÇ: 
        Madde: 1 

        6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, iĢyerlerinde iĢ sağlığı ve güvenliğinin 

sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik Ģartlarının iyileĢtirilmesi, mesleki risklerin önlenmesi ve bu 

risklerden korunulması amacıyla NevĢehir Ġli merkez ve ilçelerinde bulunan tüm kamu kurum ve 

kuruluĢları tarafından yapılması gereken iĢ ve iĢlemlere iliĢkin genel usul ve esasları açıklamaktır. 

 

        KAPSAM: 

        Madde: 2  

        Bu Genel Emir, amaç maddesi doğrultusunda NevĢehir Ġli merkez ve ilçelerinde bulunan kamu 

kurum ve kuruluĢları tarafından iĢ sağlığı ve güvenliğine yönelik iĢlemleri kapsar. 

 

       DAYANAK: 

        Madde: 3 
        a) 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

        b) ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 

        c) ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 

        d) ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 

        e) ĠĢ Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik  
        f)ĠĢyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 

Hakkında Yönetmelik 
        

        GENEL ESASLAR: 

         Madde: 4  

        ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Sağlamaya Yönelik Usul ve Esaslar : 

       ĠĢyerlerinde iĢ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik Ģartlarının 

iyileĢtirilmesi, mesleki risklerin önlenmesi amacıyla  yayımlanan 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikler kapsamında yapılacak iĢ ve iĢlemler: 

        1-ĠĢ sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin ve ilgili mevzuatın uygulanmasından iĢveren ve iĢveren 

vekili (kurum amiri) sorumlu olacaktır. 

        2- 6331 sayılı Kanunun "iĢ sağlığı ve güvenliği hizmetleri" baĢlıklı 6. maddesi, kamu 

kurumları ile 50'den az çalıĢanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iĢyerleri için 01/07/2016 

tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu nedenle, bu Kanunun 6. maddesinin yürürlük tarihinden önce 

ilimiz merkez ve ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluĢlarında çalıĢan personel arasından iĢ 

güvenliği uzmanı, iĢ yeri hekimi ve on ve daha fazla çalıĢanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iĢ 



yerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilecektir. ÇalıĢanları arasında belirlenen niteliklere 

sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamı veya bir kısmı hizmet alınarak yerine 

getirilebilecektir.         

        3- 6331 sayılı Kanunun 22. maddesinde bulunan: "Elli ve daha fazla çalıĢanın bulunduğu ve 

altı aydan fazla süren iĢlerin yapıldığı iĢyerlerinde iĢveren, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

çalıĢmalarda bulunmak üzere kurul oluĢturur" hükmü gereğince, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 

Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi doğrultusunda, Ġlimiz merkez ve ilçelerindeki bu kapsamda yer 

alan kamu kurum ve kuruluĢlarında ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluĢturulacaktır.  

        4- Ġlimiz merkez ve ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluĢlarınca oluĢturulacak ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği Kurulları tarafından, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 8/1-a 

maddesine göre iĢ yerinin niteliğine uygun bir "iĢ sağlığı ve güvenliği iç yönergesi" hazırlanacak 

ve iĢverenin veya iĢveren vekilinin onayına sunulacaktır. 

        5- 6331 sayılı Kanunun 17. maddesi ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında 

Yönetmeliğin 7. maddesi gereğince, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları tarafından, uygulamada 

birlikteliğin sağlanması, yeni teknolojilerin ve yaklaĢımların paylaĢılması, iyi örneklerin 

yaygınlaĢtırılması, farkındalık yaratılması ve kurum kültürü oluĢturulması amacıyla, tüm kamu 

kurum ve kuruluĢlarında çalıĢan personel ile iĢ sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine yönelik iĢ 

sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretim planları hazırlanacaktır. Bu planlar doğrultusunda NevĢehir 

Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi, NevĢehir Halk Sağlığı Müdürlüğü ve NevĢehir Milli Eğitim 

Müdürlüğü ile iĢbirliği içerisinde seminer, konferans, panel vb. etkinlikler düzenlenecektir. 

 

        KURUM AMĠRLERĠNĠN DĠKKAT EDECEĞĠ HUSUSLAR: 

        Madde: 5 

         6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen hususların takibinden 

kurum amirleri sorumludur.  

        Bu Valilik Genel Emrindeki hususların kamu kurum ve kuruluĢlarının amirlerine ve görevli 

bütün  personele tebliğ edilerek, Genel Emir doğrultusunda hareket edilmesi sağlanacaktır.  

 

        ĠLAN: 

        Madde: 6- Bu Valilik Genel Emri Valilik internet sayfasından yayımı ve ilgili kamu 

kuruluĢlarına tebliği ile ilan olunur. 

 

        YÜRÜRLÜK: 
        Madde:7- Bu Valilik Genel Emri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

        YÜRÜTME: 
        Madde: 8- Bu Genel Emir hükümlerini NevĢehir Valiliği yürütür. 
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