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ALAŞEHiR BELf,DiYEsİ İş sıĞı-ıĞı vE Gü\TNLiĞi sİni§{i

iş s.ıĞı,ıĞı vf, GüvENLiĞi iç yöxnrııtı-ici
BiRiNci BöLüM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ;
MADDE 1- (1) Bu iç yönetmelik. T.C. Alaşehir Belediyesi'ne ait işçi çalıştıran biriınlerde iş

sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirler.

Bu amaçla;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza t-aktörlerinin ortadan
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ı) Iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçi ve temsilcilerin eğitimi. bilgilendirilmesi. görüşlerinin

alınması, uyulması gereken kuralların belirlenmesi.

b) Yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken kişi|erin çalışnıa şart|arı

ile ilgili genel prensipler ve diğer hususlar bu iç Yönetmelikle belirlenmiştir.

Bu yönetmeiik 4857 Sayılı İş Kanunu ve 633l Sayılı iş Sağlığı ve GüvenIiği Kanunu kapsaınında

çalışanlarımızın ve işverenin uyması gereken iş sağlığı güvenliği ve kurallannı düzenler.

KAPSAM;
irADDE 2- (1) Bu iç 1önetmelik T.C. Alaşehir Belediyesi biinyesinde -l857 Sar ılı İş Kanununa göre

bir iş sözleşmesine bağIı olarak çalışn tüm personeli kapsar.

Bu yönetmelik iş akdinin devamı niteliğindedir. Bu yönetmeliğin uygulanmasından işl,erinde 657

sal ılı Kanununa tabi çalışanlar. 5393 sayılı kanuna tabi çalışanlar. all işveren çalışaııları. Lendi adına çalışanlar

dahil tüm çalışanlar. stajyerler ve konuklar sorumludur. Alt işveren ile diğer iedarikçi firmalarda bu

yönetmeliğin uygulatı|masından ve uyguIamanın takip edilmesinden birlikte sorumludurlar.

DAYANAK;
irADDE 3- (1) Bu Yönetmelik.633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuırunun 4.5.6. 8. I0. l|. |5.

l6. l7. l9.20.2] ıe 25.maddeleri. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yöneııneliğin 8, Maddesi. İş

Sağlığı ve GüvenIiği Hizmetleri Yönetmeliği 5. maddesi İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirınesi

Yönetmeliği 5. maddesi Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında

Yönetmeliğinin 6. Maddesi İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görer. Yetki. Sorumluluk ve

Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu yönetmeliğin uygulanmasından T.C. Ataşehir Belediye Başkanlığı adına Alaşehir Beledilesi İş

Sağlığı ve Güvenliği birimleri sorumludur.

TANIMLAR;

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

a. İşveren: T.C. Alaşehir Belediye Başkanlığı'nı ifade eder.

a. Çalışan: T.C. Alaşehir Belediyesi bünyesinde 4857 Sayılı İş Kanunu'na. 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununa ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan personeli

ifade eder.

b. Risk Değerlendirmesi: işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek ıehlikelerin. işçilere.

işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alı

vapılınası gerekli çalışmaları,

ak önlen,ı lcrin belirlennıesi ınıaçııla
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ç) Çalışan Temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma. çalışınaları izleme. tedbir

alınmasını isteme, tekIiflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı.

c. Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek. çalışanı veya işyerini eıkilelebilecek zarar

veya hasar verme potansiyelini,

d. Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp. yaralanma ya da başka zararlı sonuç nıe_vdana gelme

ihtimalini,

e. KişiseI Koruyucu Donanım: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan. sağlık ve güvenliği etkileyen bir

veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen. takılan veya tutulan. bu amaca ve ilgili

StandartIara uygun oIarak tasarlmı yaptlmış tüm alet, araç. gereç ve ıeçhizatları.

f. lş Güvenliği Uzmanı: UsuI ve esasları yönetme|ikle belirlenen. iş sağlığl ve güvenliği alaı]ında görev

yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip. bakanlık ve ilgili

kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik ve mimarlık eğitimini veren fakti|telerin

mezunları ile teknik eleınanIarı-

g. İşyeri Hekimi: İş sağlığı ve güvenIiği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça 1,,etkilendirilm iş işl,eri

hekimliği belgesine sahip hekimi.

ı} Diğer Sağlık Personeli: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça

yetkilendirilmiş diğer sağlık personeli belgesine sahip kişiyi,

h.İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde

kurulan yeıerlidonanıın ve personele sahip birimi,

j) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu: İşyerinde ilgili yönetmelik gereği iş sağlığı ve güvenliği hizmet|erini

yürütmekle sorumlu olan yeterli donanım ve personele sahip kurulu. ifade eder.

k) İş Kazası: İşyerinde: iş ile i|gili veya işin yürütümü nedeni ite ırıe;,,dana gelen. ö|üıne sebebilet

Veren veya Vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay,

l) ilteslek Hastalığı: Çalışanın yaptığl işin niteliğine göre. tekrarlaııan bir sebeple vel,a işin yürıitainrii

şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hali.

irixci nöı,üıı
İşverenin Yükümlilükleri

işvEnıxix yüxüırr,üı,üxı-tni

irADDE 5- ( l ) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu

çerçevede:

a) Mesleki risklerin önlenmesi. eğitim ve bilgi verilme 1l her türlti tedbiriır alınınası.
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organizasyonun yapılınası. gerekli araç ve gereç|erin sağlanması. sağlık ve gilvenlik tedbir|erinin değişen

şartlara u} gun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

a) İşyerinde alıııan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup ııyulınadığını izler. denetler ve

uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

b) İşveren. işçi|erin sağlığını ve güvenliğini korumak için İş Sağlığı re Güı,enliği Ktırııllan vasıtasıyla

işyerinde Risk Analizi yapmak, yaptırmak, fiziki şartları düzenlemek, mesleki risklerin öııleırınesi. eğitim ve

bilgi veri|mesi dahil gerekli her türlü koruyucu önlemi almak, organizasyonu yapmak. araç ve gereçleri

sağlamakla yükümlüdür.

ç) Çalışana görev verirken. çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz iiııiine alır.

c) Yeıerli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike buluııan ıerlere

girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

d) İşveren. Alaşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarınıı,ı öngördüğü kt,ıruyucu

tedbirleri. öncelikli işler kapsamında işyerinde temin ve tesis etmekle yükümIüdür.

A) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluş|ardan hizmet alıııınası. işverenin

sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Bu kişi veya kurumlara rücu hakkı saklıdır.

A) Çalışanlann iş sağlığı

soruınlulukIarını etki leınez.

güvenliği alanındaki yükünılültikleri. işıereniıı

B) İşveren. iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara 1,ansıtamaz.

Risklerden korunma i lkeleri

ftiADDE 6 - ( l ) İşveren yükümlülüklerini yerine getirirken aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurulur

a) Risklerden kaçınmak.

a) Kaçınılması ırrümkün olıııayaıı riskleri analiz etmek

b) Risklerle kaynağında mücadele etmek.

ç) işin kişilere uygun hale getiritmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışına şekli ve üretim

metotlarının seçiminde özen göstermek. özellikle tekdüze çalışma ve üretİm temposunun sağlık ve güvenliğe

olumsuz etkilerini önlemek. önlenemiyor ise en aza indirmek.

c) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.

d) Tehlikeli olanı. tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla d rl,],]

f
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e) Teknoloji. iş organizasyonu. çalışma şartları. sosyal ilişkiler ve çaIışma ortaırrı ile ilgili faküör|erin

etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.

f) Toplu korunma tedbirlerine. kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik

vermek.

ğ) Çalışanlara u},gun üalimatlar vermek.

Çalışanların GörüşIerinin Alınması ye KatılımIarının Sağlanınası

MADDE 7 - (1) İşveren, sağlık ve güvenlik i|e ilgili konu|arda işçilerin görüşlerinin alınması ve

katılıınlarının sağlanması için aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

l- İşveren. iş sağlığı ve güvenliği konularında işçi veya temsilcilerinin görüşlerini alır. iineri getirnıc.

hakkı ianır ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını ve dengeli katılınılarını sağIar.

l- lşverence. iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevleri bulunan işçi veya teınsilcilerinin özellikle

aşağıdaki konularda dengeli bir şekilde yer almaIarı sağlanır veya öncedeıı görüşleri alınır.

bl- Sağlık ve güvenliği önemli derecede etkileyebilecek herhangi bir önleınin alınınasıı,ıda. b1- İş

sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğiıimin organizasyonunun planIanmasında.

2- İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan işçi temsilcileri, tehlikenin azaltılması veya

tehlikenin kaynağında yok edilmesi için işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirleriıı a|ınmasını

istenıe hakkına sahiptir.

Çalışanların Eğitimi

tlADDE 8 - ( l ) İşyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için:

a) İşveren çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini aImalarını sağlamakla yüküınlüdür. Bu

eğitimler özellikle: işe başlamadan önce. çalışma yeri veya iş değişikliğinde. İş ekİpınan|arının değişmesi

halinde. yeni teknoloji uygulanması halinde yapılır. Eğitim değişen ve yeni ortaya çıkan risklere ulgun olarak

yeniIenir ve gerektiğinde düzenli olarak tekrarlanır. T'.C. Alaşehir Belediye Başkanlığı'na ail SGK dosyalarınıır

tehlike sınıflarına göre !,önetmelikte belirlenen süreIerde eğitimler tekrarlanacaktır.

a) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çaIışan|ar ve başka işyerlerinden çalışmak iizere gelen çaIışanlar:

işe başlamadan önce y,apılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili 1,eterli bilgi ve

talimatları içeren İSG eğitimi alındığına dair belge olmaksızın işe başlatılmamalıdır.

b) iSG egitiıni belgesinde eğitiınin konusu. aınacı hedefleri. eğitinı Sıiresi. }eri. eğitim ıereııiı,ı unvaıı ıe

iınzası bulunacaktır. Ayrıca eğitim katılInı tutanak formunda: he itiııı alan çalışanııı henı de eğitinıi

vereıılerin iınzaları bulunacaklır. Verilen eğitime ait yoklama forın

me
lıc ir eğitiın bölünı siiı,esi için a.v. rı
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ayrı çalışaıı|arıır iınza ları bıı lı.ııracakt ır.

ç) T.C. Alaşehir Belediye Başkanlığı çaIışanlarına alacakları eğitimlerde temel olarakı

CeneI konular başIığı altında;

l- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

2- Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

J- İşyeri temizliği ve düzeni

4- İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

Sağlık konuları başlığı altında;

| - Meslek hasta|ıklarının sebepleri.

2- Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması.

3- Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

4- İlkyardım.

Ayrıca; T.C. Alaşehir Belediyesi'ne bağlı tüm teknik birim|erin ve müdürlüklerin yaptıkları işlere göre

eğitim içerikleri belirlenecek ve teknik konularda tüm çalışanlara yaptıkları işin tehlike ve risklerine göre

eğitim verilecektir. Çalışanlara veri|ecek teknik eğitim konuları;

Teknik konular başlığı altında;

l- Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

2_ EIle kaldırma ve taşıma"

3- Parlam4 patlama, yangın ve yangından korunm4

4- İş ekipmanlannın güvenli kullanımı,

5- Ekranlı araçlarla çalışma,

6- Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

7- İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

8- Güvenlik ve sağlık işaretleri.

9- Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

l0- İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

l l- Tahliye ve kurtarma

başlığı altında olacaktır.

c) Yukarıda yazılı eğitim konu başlıklan her eğiticinin uzmanlık alanına göre belirlenecek ve eğiticiler

kendi uzmanlık alanı ile ilgili konularda eğitim vereceklerdir.

yapaınaz. İşveren tüm biriınlerle koordineli olarak çalışanların işe başl

6
gereken iletişimin kurulması ile yükiinılüdür

aır iiı,ıcc eğitiın aln,ıaları koııııstında

d) T'.C. Alaşehir Belediye Başkanlığında işe başlayacak çalışan iSCi teınel eğitiııini almadan iş başı
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e) İşveren düzenlenecek eğitimlerle ilgili hiçbir maliyeti çalışanlara yansıtaınaz

Çalışanların Sağlık Gözetimleri

IUIADDE 9 - (l) İşyerinde sağ|ık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için:

a) İşveren çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik riskleriııi dikkate alarak sağlık

gözetimine tabi ıutulmaIarınl sağlamakla yükümlüdür.

a) İşveren aşağıda belirlenen hallerde çalışanların sağlık muayeneleri yaptırnıakla yükünılüdür:

ç) T.C. Alaşehir Belediyesi bünyesinde çalışan tüm personelin sağlık işlemlerinin yapılması ve tünı

sağlık kayıtlarının düzenli olarak tutulması İşyeri Hekimi ve/veya Hekimleri tarafından yapılacaktır.

c) Çalışanların sağlık bilgileri. yapttğı işler ve çalıştığı ortamdaki ınaruziyet bilgileri ile bu

maruziyetlerin değerlendirme sonuçları kişisel sağlık dosyalarında saklanır. İşyerinde meydaııa gelen büıün

kazalar ve meslek hastalıkları işyeri sağlık birimince kaydedilir. Kaza ve meslek hastalıklarının kayıtları

değerlendirilerek kaynakları belirlenir ve bunlara yönelik önlemler geliştirilir.

d) işyeri Sağlık Birimi, tüm bu işlemleri yaparken ilgili diğer birimlerle. İş Sağlığı ve Güvenliği

Kurulu ile iş Güvenliği Uzmanı velveya Uzmanları ve çalışan temsilcileriyle işbirliği içerisinde çalışır.

üçüxcü BöLüM

Diğer SorumluIuklar

Birim Müdürlerinin Görev yetki ve sorumluIıklan

MADDE l0_( l ) Birim müdürleri. sorumlu oldukları çalışma alanında iş sağlığı ve giivenliğinin

sağlaııması için gerekli her lürlü önlemin aldırılması yetkisine sahiptir.

(2) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine u

ul,gııııstızlukların giderilnıesini sağ laı,

lmadığını izler^ deııetler ve

|- İşe ilk girişte.

2- İş değişikIiğinde,

3-İş kazası, meslek hasta|ığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarıııdan sonra işe

dönüşlerde talep etmeleri halinde,

4- İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça

belirlenen düzenli aralıklarla_

b) T.C. Alaşehir Belediyesinde işe başlayacak personel işe giriş sağIık raporu almadan ve bıı raporda

çok tehlikeli veya tehlikeli veya az tehtiketi işlerde çalışabilir ibaresi olmadan iş başı yaptırılamaz. İşveren bıı

hükmü tüm belediye birimlerinde sağlamakla yüküm|üdür.

t
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(2) Risk değerlendirmesi çalışmalarına kal|l|r. gereken önlemlerin alınmasını sağlar ı,c takip eder.

Risklerin belirlenmesi için yapılan ve yapılması muhlemel faaliyetler. bu faaliyetler sırasında ku llanı labilecek

ıırakiııe. ekipman ve kimyasal maddeler hakkında şeffafbilgiler paylaşır. iş birliğinde bulunur.

(3) Yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kııllanılması

gerekeıı koruyucu donanım veya ekipman temini için sipariş verilmesi ve takibini sağlar. Bıı donanımlarııı

sahada kullanımının yaygınlaştırılması için kontrol ve özendirme yapar.

(,l) Ça|ışana görev verirken. çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe ul,gunlıığıııtı göz ijniine

alır.

(5) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere

girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(6) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etki|ediği bilinen veya etkileınesi mııhtemel konular hakkındaı

görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluş|arı. başka işl,erlerinden çalışmak üzere kendi

işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

(7) Ça|ışma ortamı. kullanılan maddeler. iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkaıe alarak meydaııa

gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini elkilemesi mümkün ve

muhteınel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önlevici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

(8) Acil durum ekip|erinin yeni işe giriş ve çıkışlar sonucunda yeniden düzenlenmesini sağlar. Bu

konuda İş Sağlığı ve Kurullarına bilgi verir.

(9) Acil durum ekiplerinde görev alan kişilerin her vardiyada dengeli şekilde 1,er almasını

sağ|ar.

(t0) Acil durum tatbikatlarına ve eğitimlerine işirak eder. Kendisine bağlı bulunan çalışanların da

katılımın sağlar.

(ll) Ciddi.yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi duruınunda:

a) Çalışanlann işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp giivenli bir yere gidebilnıeleri iÇin.

öncedeı gerekli diizenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.

a) Durumun devam etmesi halinde. zorunluluk olmadıkça. gerekli donanıına sahip ve özel olarak

görev lend irilen ler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini iste"v- eınez.

(2l ÇaIışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği içi c di ,u akııı bir tehlike ile

r
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karşılaştıkları ve amirine hemen haber vermedikleri durumlarda: istennrel,en sonuçların iinlennıesi için.

bilgileri ve teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine inıkan sağlar. Böyle hiı, durun,ıda

çalışanlar. ihnıal ve dikkalsiz davranışları olmadıkça y,aptıklan müdahaleden dolaı ı soruınlu tutulanıaz.

(3) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydtn! iutar. gerekli ince|enıeleri cılav stıı,ırasında

y,aparak İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarına rapor halinde verir.

(4) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş

ekipnıanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan. işyeri ya da iş ekipnıanını zarara uğratma potansiyeli

olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporu düzenleyerek İş Sağlığı ve GüvenIiği Kurullarıı,ıa suııar.

(6) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini alması için eğitim planına uygun şekilde ilgili

müdürlük ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları tarafından planlanan eğitim|ere katılımlarıırı sağlaınak.

(7) Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan biitün çalışanları. ıehlikeler ile

bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirir.

(8) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde.

yapacağı iş ile ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemeyenlerin çalışmasına müsaade etmez.

(9) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışanına işe başlanıadan öı,ıce. söz konusu

kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma !öntemleri ile ilgili ilave

eğitim verilmesi hususunda iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içerisinde l,ıareket eder. Ayrıca. herhangi bir

sebeple 6 (altt) aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce ;-,eni|eme eğiıimi

alnıaları konusunda iş güvenliği birimine bilgi vererek çalışanın eğitim aIması konusunda işbirIiği yapar.

(l0) Başka işyerlerinden gelen çalışanalar konusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi'nin bilgisi ve

onayı olmadan bu çalışantarın işe başlatılmamaları konusunda ilgili alt sorumlulara bilgi verir ve bu işlenıin

ıakibini sağlar.

(lr) İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tespit ve önerileri imkinlar çerçevesinde derhal yerine

getirir ve getirilmesi konusunda görevlendirme yapar. Yapılan görevlendİrmeleri izler ve takip eder.

plan proje aşaınasında iSG

arınıır daha pro.ie aşamasındaKurullarına bilgi verir ve projeleri paylaşır. Böylece sağlık ve n k hıı

(5) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerinin dikkate alarak sağlık

gözetimine tabi tutulabilmeleri için ilgili müdürlük tarafından düzenlenen organizasyonlara katılımlarının

sağiaııak.
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(l3) lSG kurul toplantılarına katılır. tehlikeli olabiIecek makine. ekipınan. ıııetot !e koşulların

paylaşılmasıırı ve tedbirlerin beIirlenmesi konusunda kuruilar ile işbirliği içerisinde olur.

(l4) lş talimatları ve güvenli çalışma talimatlarının hazırlanması konusunda iş güvenliği uzmanı ile

koordineli çalışarak teknik anlamda destek olur ve talimatların çalışanlara tebliği edilmesi konusunda

biriminde gerekli çalışmanın yapılmasını sağlar.

(l5) İş laliınatları ve güvenIi çalışma taliınatlarının iş ortamında çalışanlar taratlndan rılgulanınası

konusunda iş dağılımı yaparak çalışanların talimatlara uymalarını koordine eder ve çalışınaları takip eder.

Birim sorumlulannın ve Teknik f,lemanlınn Görev yetki ve sorumlulukları

MADDE l l-(l) Birim sorumluları ve teknik elemanlar. sorumlu oldukları çalışma alanında iş sağlığı

ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahiptir.

(2) İşyerinde alınan iş sağlığı ve tedbir|erine uyulup uyulmadığını izler. denetler ve gerekli önlenılerin

alınması koııusunda biriııı müdürüne bilgi vererek önlemIerin alınmasını sağ|ar.

(2) Çalışana görev verirken. çalışanın sağlık ve güvenlik yönündeır işe rıygunluğuııtı göz öııüııe

alır.

(3) Birim müdürleri ve/veya İSG Kurulları tarafından kendisine tebliğ edilen görevleri yerine

getirmekIe sorumludur.

(4) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çal|şanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere

girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(5) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana

gelebilecek acil durumları İş Güvenliği Uzmanı velveya Uzmanları ile değerlendirerek. çalışanları ve çalışma

çevresinietkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumlan belirlerler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve

sınırlandırıcı tedbirleri al ırlar.

(6) Acil durum ekiplerinin yeni işe giriş ve çıkışlar sonucunda yeniden düzenlenmesi konusunda lş

Güvenliği Birimi'ne bilgi vererek yeniden düzenlenmesini sağlar|ar.

(7) Acil durum ekiplerinde görev alan kişilerin her birim ve ekipte dengeli şekilde yer alması

konusunda İş Güvenliği Uzmanı velveya Uzmanları ile koordineli olarak çalışırlar.

(8) Ciddi. yakıır ve önlenemeyen tehlikenin mevdana gelıne u nda:

iken bclirlcnıııesiıı i nıiinıkiin kılar.
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r) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için.

önceden gerekeli düzeniemeleri İş güvenliği Uzmanı ile birlikte yaparlar ve çaIışanlara gerekli talimatları

verirler.

r) Durumun devam etmesi halinde. zorunluluk olmadıkça. gerekli donanınıa sahip ve özel olarak

görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemezler.

(2' Çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve ı,akıı,ı bir tehlike1"le

karşılaştıklaıı durumlardal istenmeyen sonuçların önlenebilmesi için^ bilgileri ve ı]]evcut doıraııınıları

çerçereıinde müdahale ederek derhal İş Güvenliği Uzman ve/veya Uzmanlarına bilgi rerırler, ihnıal rera

dikkalsiz davranışları oImadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumIu tutulaınazlar.

(3) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işleri 1,a da iş

ekipmaııının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da ekipınanını zarara üğratma potansiyeli olan

olayları rapor halinde İş Güvenliği Uzman ve/veya Uzmanlarına bildirirler.

(4) Işyerinde meydana gelebilecek iş kazlarını ivedilikle öncelikle lş Güvenliği Uzmanı ve/veya

Uzmanlarına ayrıca ilgili Birim Müdürlerine bildirirler.

(5) İşyerinde çalışanlar arasında şüphelendikleri Mes|ek Hasıalığı olması ihtimalini diişiindlikleri

vakaları derhal İşyeri Hekimi ve/veya HekimIerine bildirirler.

(6) Çalışanların işyerinde maruz kalacaklan sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak lş Güvenliği

Kurııllarınca organize edilen sağlık gözetimine tabi tutulmaları için Kurullar tarafından kendilerine verilen

görevleri eksiksiz olarak yerine getirirler.

(7) İşyerinde uygulanmak iizere İSG Kurulları tarafından hazırlanan ve çalışanlara tebliği edilen

makine/ekipman güvenli kullanım talimatlarının ve güvenli çalışına talimatlarının uygulanması konusunda İş

Güvenliği Uzmanı ve/veya Uzmanları ile koordineli olarak çalışırlar.

(8) Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerlerine gelen çalışanların: İSC Kurullarınca

Belediyemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Birimine sunulmak üzere belirlenen evraklarını kontrol ederek çalışmaları

konusunda gerekli tüm işlemleri yaparlar.

(9) Risk değer|endirmesi, iş sağlığı ve güvenliği i|e i|gili korulucu re iinlelici tedhirler. ölçiiın.

anaIiz. leknik kontrol, kayıtlar. raporlar ve teftişten elde edilen bilgi ve belgelerin çalışanlara. çalışaıı

teınsilcilerine ve destek personeIlerine ulaştırılması konusun

gerçekleştirirler.

izaslonu 1apar|ar rc takibini
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(l0) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almaları konusunda İSG Kurulları tarafından

belirlenen gün ve saafte çalışanların eğitim yerine ulaşımları konusunda gerekli olan tüm organizasyonu

gerçekleştirirler.

(ll) Çalışanların herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle ve/veya yıllık izne çıkmaları durumunda gerekli

bilgiyi insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne verirler.

(12) lş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tespit. öneri ve uygu|amaları iınk6nlar çerçevesinde derha|

_"-erine getirilmesi için görevlendirme yaparlar ve yaptıkları görevlendirmeyi izler ve takip ederler.

(lJ) Elektrik ve araç kullanımı gibi ehliyet ve özel diploma gerekıiren işler için her rardil,ada reteri

kadar uygun ehliyet ve diplomalı çalışan olmasını sağlar.

(l4) Işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uvulup uyulmadığını izIer. denetler ve

uygu nsuz lukları n giderilmesi konusunda İş Sağ|ığı ve GüvenIiği Birimi ile koordineli olarak çalışır.

(15) Sorumluluk sahalarında iş sağlığı ve güvenliği i|e ilgili eksik ve kusurları. öneri ve önleınleri

belirler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile paylaşır.

(l6) Sorumluluğu altındaki faaliyetler için işin nasıl yapı|acağının tarif edildiği giivenli çalışına

talimatlarının hazırlanması konusunda İSG birimleri ile koordineli olarak çalışır. lıazırlanaıı talimatların sahada

uygulanması ile ilgiIi tüm işlemleri takip ve kontrol eder.

(t7) Acil durum tatbikatlarının planlanması. organizasyonu ve talbik edilmesi konusunda İSC

birimleri ile koordineliçalışır ve tüm organizasyonu kontrol eder.

(l8) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değer|endirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve

uygulamasına katılır. risklerin doğru belir|enebilnıesi için yapılan ve yapılııası muhtenrel tliııı faali!etleri

bildirir. Kullanılan ve kullanılması muhtemel tüm makine. ekipman. teçhizat. alet. kiml,asal ınadde hakkında

risk değer|endirme ekibine bilgi verir. Risk değerlendirmesi soııucunda alınınası gereken sağ|ık ve giivenlik

ön|emleri konusunda kendisine verilen görevleri yerine getirir, kontrol ve izlemeleri yapar. alınan i'iııleınler

konusunda iş güvenliği uzman ve/veya uzmanlarına bilgi verir ve işbirliği yapar.

(19) Sahaya yapılacak olan teknik ve genel ziyaretlerde. sahaya girecek olan kişilerin sahaya

alınınadan önce iş güvenliği uzman ve/veya uzınanlarına bildirilmesiı,ıdeıı. saha giiveırlik krıra llarıı'ı ııı

anlatıIn]asının sağlanmasından, saha ziyareti süresince sahada ziy,aretçilere refakat edilınesinden. acil bir

durumda eınniyetli tahliye için refakate devam edilmesinden. ziyaret sırasında oluşmuş olabilecek tehlikeli

duruınlarııı. ziyaret bitiııinde giderilmesinin sağlanmasından sorumlu
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(20) Günlük. haftalık, aylık periyotlarda yapılması gereken araç. ekipman. teçhizat ve sislem

kontrollerinin: sorumluluğu altındaki çalışanlarca yapıimasını sağlar ve kontrol eder. Söz konusıı kontrol

sonuçlarını onaylar ve kayıt alt|na alır. Uygun olmayan ve tehlike arz eden araç. ekipııran. teçhizaı. çalışma

sahası ve sistemin kullanılmasını engeller, söz konusu tehlike ortadan kalkana kadar çalışma ı,apılııadığını

kontrol eder. Bu durumlar|a i|gili olarak İş Güvenliği Birimi ile koordineliolarak çalışır.

(2l) Yüksekte çalışma, Ateşle Çalışma ve Kazı İşleri gibi izne tabi olan işIerde izin sistcıni ıır,gtılar

(22) Taşeron çalışmalarında Taşeron İşleri Talimatının ilgili firma çalışanlarıııa tebliği edilnıesinin

(23) Sahada gerek Belediye çalışanlarının gerekse taşeron çalışanlarının emniyetli çalışmalarının

sağlanmasından. gerekli önlemlerin alınması ve uyarılarının yapılmasından, gerekirse önlemler alınana kadar

işin durduruImasından sorumludur.

İş Güvenliği Uzmanlannın Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE l2-(l) T.C. Alaşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyeı gösteren ıel,a faalil,ete

açılacak tüm birimlerde, birimin i|gili NACE Kodu sınıflandırmasına uygun niıelikıe ve çalışan sayısına ilgili

yasa hükümlerince yetecek sayıda İş Güvenliği Uzmanı velveya Uzmanlarının atanıa sorumlulıığu Beledil,e

Başkanı'na aittir.

a) İşyerinde yapılan çalışınalar ve yapılacak değişikliklerle i|gili olarak. bu çalışınalar ve

değişik|ik|erin kendisine bildirilmesi koşulu ile, tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu. bakıını. seçiıni ve

kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlaması, organizasyonu ve uygulaırınası. kişisel korulucu

donanımların seçimi. temini, ku]lanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının. iş sağlığı ve güvenliği

mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamal için İşrerene ve/veya

işveren Vekiline ve/veya İSG Kurullarına önerilerde bulunmak.

a) İşyerinde bulunduğu süre|erde. kendisine bildirilen ve gösterilen faaliyetler için ve çalışma ortamı

gözetimi sırasında şahit olduğu faaliyet ve durumlarla ilgili olarak iş sağlığı ve güvenliği.v. le i|gili alınması

gereken ıedbirleri işverene ve/veya İşveren Vekiline ve/veya İSG Kurul|arına yazılı olarak bildirmek.

b) işyerinde meydana gelen ve kendisine bildirilen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin

araşttrı|ması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler koşunda ça|ışma yaparak İşverene veırela İşreren

Vekiline ve/veya İSG Kurullarına önerilerde bulunmak.

c) işyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yara|anmaya neden olınayaı,ı. ancak çalışaııa. ekipınana

vela işyerine zarar venne potansiyeli olan ve kendisine bildirilen olayları nedeı,ılerinin araştırılması

sG kurullarına önerilerdekr,ınusunda çalışma yapmak ve İşuerene ve/veya İşveren Vekiline v ı

sağlar.
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bu lu ıı nı ak

d) iş Sağlığı ve Güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışınaları organize

etmek. risk değerlendirme ekiplerinin teşkil edilmesini sağlamak. risk değerlenme ekipIeri tarat'ındaıı belirrilen

faaliyetleı makine. ekipman ve kimyasal maddeler için risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken

sağlık re güven|ik önlem|eri konusunda İşverene ve/veya İşıeren Vekiline reıve5a İSG Kurullarına önerilerde

bulunınak ve a|ınacak önlemlerin takibini sağlamak.

e) T.C. Alaşehir Belediyesine ait işyerierinde bulunduğu sürelerde çalışnra ortamının gözetiminin

yapılması. işyerlerinden iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım. kontrol ve

ölçümleri planlamak ve uygulamalarını konlrol etmek. Bu konu ile ilgili olarak proje içerisinde çalışınakta olan

Birim Müdürleri / Birim Sorumluları / Teknik Eleman|ar periyodik muayeneleriııin kontrollerini orgaırize eder

ve takibini yaparlar.

f) T.C. Alaşehir Belediyesine ait işyerlerinde kaza, yangın veya patlanıaların önlenmesi için _,-apılan

çalışmalara katılmal. bu konuda İşverene ve/rela İşveren Vekiline re/vela İSG Kuruluna önerilerde

bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil planlarının

hazırlanması için çaIışmalar yapmak. bu konu ile ilgiIi periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil

duruın planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve konffol etmek.

g) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğiiimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması

konusunda çalışma yaparak işveren ve/veya İşveren Vekili ve/veya İSG Kurulu onayıııa sunınak ve

uygulaınalarını yapmak veya kontrol etmek. Belediye Üst Yönetimi veya diğer birimlerin talepleri

doğrultusunda ça|ışanlar için uzmanlık alanına uygun eğitimleri vermek.

h) T.C. Alaşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren birimler ve ınüdürIükleri için ıılgun

NACE Kodlarına göre l5.05.20l3 tarih ve 28648 sayılı ÇALIŞANLARIN iŞ SAĞLIÜ ue e ÜvaıwiĞi

EĞiriMLENNiN IJSI]L ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMEL|K Md l l gereği:

-Az Tehlikeli dosyada çalışanalar için 3 yılda en az bir defa en az 8 saat

-Tehlikeli dosyada çalışanlar için 2 yılda en az bir defa en az l2 saat

-çok Tehlikeli dosyada çalışanalar için l yılda en az bir defa en az |6 saat süreleriı'ıde eğitİmler

düzen lenir.

i) çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma Ortamı gözetim

sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendinne raporunu İşyeri Hekim velveya Hekimleri i|e işbirliği halinde

uygun oIarak hazırlamak.

j) Gerekliye rlerde kullanılmak amacı ile kendisine bildiril li 1\,c lışmalar için iş sağlığı ve

f
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güvenliği talimatlan ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak İşveren ve/veya İşveren Vekili ve/veya İSC

Kurulu onayına sunmak, onayı alInan talimat ve prosedürlerin ilgili birimlere dağıt!mtntn yapılmasını organize

etmek ve uygulamalarının kontrol edilmesini sağlamak.

k) İşyeri Hekimi ve/veya Hekimleri ile kendilerine bildirilen iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla

ilgili olarak değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araşıırma yaparak

gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamalarını takip etmek.

l) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık

çalışma planlarını İşyeri Hekimi ve/veya Hekimleri ve İSG birimleri ile birlikte hazırlamak ve İşveren ve/veya

İşveren Vekili onayına sunmak.

m) İşyerinde bulunması halinde üyesi oldugu İSG Kurul ve/veya Kurullarına katılmak kuru|ların

sekretarya işlerini organize etmek.

n) Çalışan temsilcileri ve destek personellerinin çalışmalarına destek sağlaınak ve bu kişilerle

işbirliği içerisinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını yürütmek.

o) İşyerinde bulunduğu sürelerde işyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenenıez olınası

ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için İşverene başr urııa vetkisine sahiptir.

p) Cörevi gereği işyerinin kendisine gösterilen ve bilgisi verilen bütün bölümlerinde iş sağlığı ve

güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli biIgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşme

yetkiSine sahiptir.

q) Çalışma alanı içerisinde İş Güvenliği Uzmanı ve/veya Uzmanlarının bilgisi dahilinde olmayan

çalışınalardan ve İş Güvenliği Uzman ve/veya Uzmanlarının bilgisi dahilinde olmayan işe girişlerden. teınel

isc egitimi ve Sağlık Raporu olmadığı halde ve İş Güvenliği Uzman ı,e/veya Uzmanlarırıın onay,ı olamadan

sahaya girmesine izin verilen çalışanlardan İş Cüvenliği Uzmanı velveya Uzmanları sorumlu tutrılaınaz. Bu

duruında tüm sorumluluk Birim Müdürleri ve Birim sorumlularındadır.

r) Görevinin gerektirdiği konularda İşveren ve/veya İşveren Vekilinin bilgisi dahilinde ilgili kurum

re kuruluşlara işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapınak.

s) Kendisine bildirilen saha ziyaretçileriı,ıin. sahaya a|ınmadan önce salra güvenlik kuralları

konusunda bilgi lendirilmelerine destek vermek.

t) iş Güvenliği Uzman velveya Uzmanları işyerinde giirevIi İşl,eri Hekinı vclveya llekinleri ile

birlikıe sahada. işyerinde veya çalışma ortamında tespiı ettikleri eksik rl \ la! si\ elerini onaı lı deliere
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1 azı,ı,ıak la stırtını ludurlar.

u) T.C. Alaşehir Belediye Başkanlığına ait Müdürlük ve Birimlerde hizmet alım yönteıni1,|e işçi

temini sağlayan Alt Taşeron Firmaları İş Güvenliği Uzmanı ve/veya Uzmanları tarafından lalep edilen

çalışanlara ait ilgili yasa ve yönetme|ikler gereği bulundurulması zorunlu evrak. eğitim sertifikası. sağlık

raporu. aşı kartı, hijyen eğitim sertifikası. ilkyardım eğitim sertifikası, mesleki yeterlilik belgesi vb. tüm

evrakları vermekle yükümlüdürler. Bu evrakların İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından tekrar talep

edilmesi durumunda Alt Taşeron Firmaları tarafından en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde suııınakla

yükümlüdürler.

İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki ve Sorumluluklan

MADDE l3-( l ) T.C. Alaşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösıeren veya t'aaliyete

açılacak tüm birimlerde. birimin ilgili NACE Kodu sınıflandırmasına ııygun niıelikıe ve çalışaıı sayısına ilgili

yasa hükümlerince yetecek sayıda İşyeri Hekimi ve/veya Hekiınlerinin ataına sorumIuluğu Belediy-'e

Başkanı'na aittir.

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetieri kapsamında ça|ışanların sağlık gözetiıniın ve çalışn,ıa or[amının

gözetimi ile ilgili İşverene ve/veya İşveren Vekiline ve/veya İSC Kurullarına rehberlik yapııak.

a) işyerinde yapı|an çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak iş!,erinin lasarımı. kullanılan

maddeler dahil o|mak üzere işin planlanması, organizasyonu ve planlanması. kişisel koruyucu donanıınların

seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzualına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak

sürdürülmesini sağlamak için İşverene velveya İşveren Vekiline ve/ıeya İSG Kurullarına önerilerde bulunmak.

b) işyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda İşverene

ve/vey-a İşveren Vekiline ve/veya İSG Kurullarına tavsiyelerde bulunmak.

c) iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak. ayrıca işin yürütümünde

ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile

çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunınaları için araştırmalar

1,apmak ve bu araştırma sonuçlannı rehberlik faaliyetlerinde dikkate alınak.

d) Kantin. yemekhane, yatakhane. kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları. duş ve tııvaletler

dahil olmak üzere işyeri bina ve eklenıilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek. ça||şanlara

},ürüıülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyaclnın Ve uygun içme suyunun sağlanması konularlnda tavsiy'elerde

btılrınıııak

e) İşyerinde meydana gele iş kazası ve ıı,ıeslek haslalıkla n ıı l nllr araştlrılınaSı \e

f
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tekrarlannraması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak İşverene ve/veya işveren Vekiline

ve/veya İSG Kurullarına önerilerde buIunmak.

fl İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çaIışana. ekipmana

veya işyerine zarar verrne potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırı|ınası koııusunda çalışma yapınak ve

İşverene ve/veya İşveren Vekiline ve/veya İSG Kurullarına önerilerde bulunmak.

g) Işyerinde bulunduğu sürelerde, kendisine bildirilen ve gösterilen faaliyetler için vc çalışnıa ortaını

gözetimi sırasında şahit olduğu faa|iyet ve durumlarla ilgili olarak iş sağlığı ıe gürenliği ile ilgili alınınası

gereken tedbir|eri İşrerene veıveya İşveren Vekiline ve/reya İSG Kurullarına yazılı olarak hildirir.

h) İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılması ile ilgili çalışınalara ve

ııygulamasına katılmak. riske değerlendirmesi sonucunda alınması gereken önlemler konıısunda İşverene

ıe/veya İşveren Vekiline ve/veya İSG Kurullafına önerilerde bulunmak ve ıakibini yapmak.

İ) Gebe ve emziren kadınlar^ meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar. kronik hastalığı olanlar.

yaşlılar. malül ve engelliler, alkol, iIaç ve uyuşturucu bağımlılığı o|anlar birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar

gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak. bilgilendirmek ve yapılacak risk

değerlendirmesinde özeI oIarak dikkate almak.

j) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niıeliği öncelikli t,ılarak göz önünde

bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerIendirmesi sonuçları dtığrııltusunda:

-Az Tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş (5) yılda bir,

-Tehlikeli Sınıftaki işlerde en geç üç (3) yılda bir,

-Çok Tehlikeli Sınıftaki işlerde en geç bir (l) yılda bir,

_Öze| politika gerektiren grupta yer alan çocuk, genç ve gebe çalışan için en geç altı (6) ayda bir del-a

olmak üzere periyodik sağtık muayenesi tekrarlanır. Ancak işyeri hekim ve/veya hekimlerinin gerekli görmesi

halinde bu süreler kısaltılabilir.

k) Çalışanlann yapacakları işe uygun olduklarlnı belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile

gerekli tetkik sonuçlarını EK_2'de verilen ömeğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhat'aza etmek.

l) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanıst olanlar. kronik hastalığı.

ınadde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olan|ar gibi çalışanların. uy,gun işe 1erleştirilnıeleri için

gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastallğı taı]ısi veya ön lanlsl almlş çalıŞanın

olıırası durumunda kişinin ça!ıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini lekrarlan'ıak.

m) Sağ lık sorunları nedenivl işe devamsızlık duruınları ile i ll e olabilecek sağlık ıchlikeleri

f
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arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile İlgİli ölçümler yapılmasıırı

p|anlayarak işverene ve/veya İşveren Vekiline ve/veya İSG Kurullarının onayına suıııııak ve alınan sonuÇlarııı

çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.

n) Çalışanların sağltk nedeni ile tekrarlanan işten uzaklaşmalarından soııra işe dönüŞlerİnde taleP

etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı buIunanlara mevcut sağlık

durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek İşreren ve/veya İşreren Vekili ve/ve)a İSC

Kurullarının onayına sunmak.

o) Bulaşıcı hastalıklarln kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanl stra

gerekli hijyen eğitimlerinin aldırılmasını sağlama, gerekli muayene ve tetkiklerin yapılınasını sağlamak.

p) İşyerinde sağlık gözetimi ile ilgili çaIışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmaır ve/veya uzmanları

iIe işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendinne yapmak. tehlikeIi olayın

tekrarlanmaması için inceteme ve araşttrma yaparak gerekli önleyici faa|iyet planlarıııı hazırlamak ve bıı

konuları da içerecek şekilde yı||ık çalışma planı hazırlayarak İşveren ve/veya İşveren Vekili ve/rela İSC

Kurullarının onayına sunmak. uygulamaların takibini yapmak.

q) Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren

çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağl|k raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol

etmek.

r) Çalışanların iş sağlığı ve güvenIiği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlaı'ıması

konusunda iş güvenliği uzman ve/veya uzmanIarı ile işbirliği yapmak ve uy,gulamalarıııı konlrol etmek. İŞveren

ve/veya işveren Vekili ve/veya İSG birimleri taıafından organize edilen ve uzmanlık a|anına uygun konuların

eğiıimlerinin planlamasını yapmak ve eğitimleri vermek.

s) işyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin

sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütmek,

0 T.C. Alaşehir Belediyesi üst yönetimine. iSG Kurul üyelerine ve çalışanlara genel sağlık. iŞi

sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları. kişisel koru-v-ucu donanıırr|ar

ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek. eğitimin sürekliliğinin sağlanması için çalıŞnralar

yapmak.

u) Ça|ışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan

konusunda bilgilendirmek.

gl ş ve peri1"odik mual,eııeler
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v) Çatışma ortamıyla iIgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim

sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu İş Güvenliği Uzmanı ve/veya Uzmanları ile işbirliği

halinde uygun olarak hazırlamak.

w) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık

çalışma planlarını İş Güvenliği Uzmanı ve/veya Uzmanları ve İSG Kurulları ile birlikle lıazırlamak re İşreren

ve/veya İşveren Vekili onayına sunmak.

x) Çalışan temsilcileri ve destek personelIerinin çalışmalarına destek sağlaınak re bu kişilerle

işbirliği içerisinde iş sağlığı ve güvenliği çaltşmalarını yürütmek.

y) Çalışma alanı içerisinde İşyeri Hekimi velveya Hekimleri bi|gisi dahilinde olmayan

çalışınalardan ve İşyeri Hekimi veiveya Hekimlerinin bilgisi dahilinde olmayan işe girişlerden. teınel İSG

Eğitiıni ve Sağlık Raporu olmadığı halde ve İşyeri Hekimi ve/veı,a Hekiınlerinin onalı olamadaır sahala

girmesine izin verilen çalışanlardan İşyeri Hekimi veiveya Hekimleri soruııılu tululatıaz. Bu durumda tüın

sorumluluk Birim Müdürleri ve Birim sorumlularındadır.

z) İş Yeri Hekimi velveya Hekimleri işyerinde görevli İş Güvenliği Uzmanı velveya Uzmanları ile

birlikte sahada, işyerinde veya çalışma ortamında tespiı ettikleri eksiklikleri ve tavsiyelerini onaylı deflere

yazmakla sorumludurlar.

Ça|ışan Temsilcisinin Görev Yetki ve SorumIuluklırı

MADDE l4-(l) Çalışan Temsilcisiı iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışma|ara kaıılma. çalışırıaları

izleıne. tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için ledbir alıııınasını

isteıne, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yeıkilidir.

(2) Görevini yürütmesi nedeni ile çalışan temsilcisinin hakları kısıtIanamaz.

(2) Çalışan temsilcisi görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördiiğii. öğrendiği

hıısusları çalışanlara ait özel bilgileri gizli tuımakla yükümlüdür.

Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki ve SorumluIuklan

MADDE ril l ) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması. değerlendiri|mesi. izleıımesi ve

yönlendirilmesinde işyeri Hekimi ve/veya Hekimleri ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları

tutmak.

(2) çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe girişiperiyodik muayene lormuna 1'azmak ıe İşyeri

Hekim velveya Hekimleri tarafından yapılan muayene sırasında hekimlere yardımcı olmak.

ğlQ\ Özel politika gerekıiren grupların takip edilmesi ve gerek ll1tl eneleriııin 1 aptırılmasını
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sağlamak

(3) ilkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde İşyeri Hekimi ve/veya Hekimleri i|e

birlikte çalışmak.

(.1) Çalışanlara verilecek eğitimlerde görev alınak

(5) işyeri bina eklentilerinin genel hijyen şartlarınıı,ü sürekli izlenip denet len nıes inde İşyeri Hekimi

ve/veya Hekimleri ile birIikte çalışmak.

(6) İşyeri Hekimi ve/veya Hekimleri tarafindan verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer

görevIeri yürütmek.

(7) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek personellerinin çalışmalarına destek sağlamak ve bu

kişilerle işbirliği yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışanın
yükümlülükleri

Çalışanın Yükümlülükleri

MADDE 't6- T.C. Alaşehir Belediye Başkanlığı bünyesine bağlı biriınlerde çalışan tüm

personeI bu Yönetmelik hükümlerine uymak ve uygulamakla yükümlüdürler.

MADDE 17- Çalışanlar kendileri için düzenlenmiş olan tüm Eğitim programlarına katılmak

zorundadırlar.

MADDE 18_ çalışanlar ilk işe girişte ve yetkili birimler tarafından belirlenen aralıklarla sağlık

muayeneleri yaptırmak zorundadır.

MADDE .l9- çalışanlar, işyerinde İş Sağtığı ve Güvenliği kapsamında yapılan uyarı, ikaz ve

işaretlerine uymak zorundadır.

MADDE 20- çalışanlaı, kendilerine teslim tutanağı ile verilen. yaptıkları işe göre belirlenen kiŞisel

koruyucu donanımlarını işyerinde çalıştıkları süre boyunca giymek. takmak ve kullanmak zorundadırlar.

Kişisel koruyucu donanımlarını kullanmayan personel ile ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

tarafından disiplin soruşturması başlatılacai ve Toplu İş Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri uYgulaııacaktır.

MADDE 21- Çalışanların, bilerek ve isteyerek iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliklerine aykırı ve

kendilerini. çevrelerini ve işyeri güventiğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunınaIarı halinde, İş Sağlığı ve

Gtivenliği Kurulları tarafından haklarında disiplin soruşturması başlatılaca

ınaddeleri ııygulanacaktır

kveTq lu İş Sözleşn,ıesi' n in ilgili
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yükümIüdürler. Kendilerine iş haricinde başka bir işi yapmaları ve başka

yasaktır.
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MADDE 22- ÇaIışanlar ve çalışan lemsilcileri. sağlıklı bir çalışma ortamının oIuşıııası için bu konuda

l,ıazırlanaı,ı talinrat ve prosedürlere uymak, işyeri sağlık biriminin ve |ş Sağlığı ıe Güren|iği Kurulularıı,ıın

çalışmalarına destek sağlamak, sağlık muayeneleri. bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmak ve

gerektiğinde işbirl iği yapmakla yükümlüdürler.

MADDE 23- Çalışanlar ve çalışan teınsilcileri, işyerinde sağlık gözetiııinin yerine getirilınesine

ilişkin organizasyoı,ılarda karar verme sürecinde yer alırlar.

MADDE 24- Çalışanlar. kendi aralarından seçecekleri çalışan temsilcileri rasıtası ile İş Sağlığı ve

Gi_ivenIiği Kurulu'nda temsil ed ilecekleridir. Ancak iş sağlığı ve güvenliği kültürtiniiır T.C. Alaşehir BeIediy,esi

bünyesinde oluşturulması ve geliştirilmesi aşaınalarının tamamında etkin olarak görev alacaklarıdır. İşlerinde

gördükleri velveya gerçekleşmesini düşündükleri herhangi bir tehlikeli durum karşısıııda derhal ilgili birim

amirlerine ve İş Güvenliği Uzman ve/veya Uzmanlarına bilgi vermekle yükümliidürler.

BEŞiNCi BöLüM

Kurallar

İş Sağlığı ve Güvenllği ile İlgili Genel Kurallar

MADDE 25_ Çalışanlar. bu yönetmelikıe belinilen konuların ve görevlerin haricinde İş.eren,e İSG

Kurulları tarafıı,ıdan bildirilen ve bildirilecek İş Saglıgı Ve Güvenliği talimat ve kuralIarına uymakla

yiikiiırılüdürler.

MADDE 26- Çalışanlar, işveren tarafından kendilerine verilen iş araç. gereç. ınakiıre ve ekipmanları.

işyerinde bulunan ve kullanılan tiim makine, ekipman. araç, gereçler için hazırlanan iş ekipınanlarının güvenli

kullanım talimatlarına uygun olarak ku llanacaklardır.

MADDE 27- Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden yetersiz. tehlike arz edeır acil dunıınları ilk

amirleri 'ne ve/veya İş Sağlığı ve Güven|iği Kurullarına ve/veya İş Sağlığı ve Güvenliği Uzınaır ve/veya

Uzman]arına bildirmekle yükümlüdiirler.

MADDE 28- Çalışanlar. işyeri ilan panolarına ve işyerinin muhtelif klsımlarına asılan uyarı ve ikaz

levhalarına ve İSG duyularını okumak, kural ve talimatlara uymak zorundadırlar.

MADDE 29_ T.C. Alaşehir Belediyesi'ne ait binalarda ve biriınlerde asılınış olan uyarı. ikaz ve işaret

levhalarınıır yerleri ilgili sorumluların bilgisi olmadan değiştirilemez.

MADDE 30_ iş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yetkili olmayan kimselerin herhangi bir duruında

müdahalede bulunmaları kesinl ikle yasaktır.

MADDE 3l- ça|ışan|ar, kendilerine verilen görevi. kendilerine tarif edildiği şekilde yapmakla

r lşe dahale etmeleri kesinlikle
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llrADDE 32_ Çalışanlar. kendilerine verilen işleri o işle ilgili hazırlanmış iş sağlığı ve gtivenliği

talimatlarına uyarak yapacaklardır.

MADDE 33_ Çalışan|ar. kendi güvenliklerini gözetmelerinin yant sıra gerek işlerinin gerekse diğer

çalışma arkadaşlarının güvenliklerini de gözetmekle yükümlüdürler.

lrADDE 34- Çalışanlar. yaptıkları işin gereği olarak kendilerine verilen kişisel koruy'ucu

doııanımlarını eksiksiz ve devam|ı olarak kullanmak zorundadırlar. Kendilerine verilen kişisel korultıcu

donanımların kaybolması, ytpranması. kınlması vb. durumlarda amirlerine haber vererek !,enilerini tesliın

tutanağı ile alacaklardır.

MADDE 35- İşyerinde herhangi bir iş kazası meydana gelmesi durumunda derhal acil durum

ekiplerine. iIkyardım uzmanına ve ilgili birim amirine haber verilecektir. İlgili ve yetkili kişilerin haricinde

yaralanan çalışana müdahale etmek kesinlikle yasaktır. Kaza anında çalışanların yapması gereken ilgililere

haber vermek ve kaza yerinin güvenlik altına alınmasınü sağ|amaktır.

MADDE 36_ İşyerinde meydana gelen kazalar büyük küçük, önemli önemsiz ayrımı yapılmadaıı

mutlaka ilgili birim amiri ve/veya İSC Kurullarına velveya iş güvenliği uzmanı ve/veya sağlık birimine

bildirilecektir. Meydana gelen her iş kazasından dolayı detaylı çalışma yapmak. iş kazasının nedenlerini

sağlıklı şekilde tespit etmek ve gerekli önleyici ve düzeltici faaliyetlerin başlatılması açısından çalışaıılarıır bu

konudaki duyarlılıkları çok önemlidir. Bu durum çalışanların vazgeçilmez yükümlülükleri arasındadır.

iş ve İşyeri ortamı İıe i|giıi Kurallar

IllADDE 37- Çalışanların. yetkili amirleri tarafından görevlendirilmedikçe. kendi esas işleri ve

sorumlulukları altında olmayan işlere yapmaları veya yapmaya çalışmaları vasaktır.

MADDE 38- Çalışanların. işyerınde kapısında,iŞi OLMAYAN GiREMEZ' ,lazısı buluııaır veya

yetkililer tarafından girilmesi yasaklanmış yerlere girilmeleri kesinlikle yasaktır.

tltADDE 39- işyerinde zemin ve geçitler ma|zemeyle dolu ve kapalı olmal-acaklır. Çalışına alanının

güvenli şekilde oln,ıası böylece sağlanmış olacaktır. Teknik yönden geçerli olan konu ve durumlar dıŞında.

geçitler muhakkak vasıtaların veya çalışanların acit durumlarda çıkış olarak kullanılması iÇin aÇık

bulundurulacaktır.

ı'ADDE 40- Sağllk ve güvenlik işaretleri Yönetmeliği gereği tiim çalışanlar işyerinde buIuna acil

çıkış yön 1evhalarına uymak zorundadır. Özellikle gerekli işaretler ile işaretlenmiş veya vasaklaıımıŞ yerlerden

geçmek ve bu yerlerde durmak kesinlikle yasaktır.

MADDE 4l_ çalışanlar. çalışma süreleri içerisinden ilgili birim amirlerinin izni tı|ınadan işyerinden

ayrı|amazlar.

MADDE 42- çalışanlar işyerini ve özellikle kendi çalışma alanlarını düzenli ve temiz tütacaklardır,

Çalışaırlar tarafından işyerinde çalışma güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir nlc e yapılnrayacakt ır

f
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MADDE 43- İşyerinde işbaşı, paydos ve yemek saatleri kanun, sözleşme ve ilgili ınevzuat hiikünıleri

çerçevesinde ilgili birim tarafından tayin, tespit ve ifa edilir. T.C. Alaşehir Belediyesi bünl,esinde çallşan tüm

personel ( 5393 sayılı kanuna tabi sözleşmeli çalışanlar. alt işveren çalışanları. 657 sayılı kanuna tabi tüm

çalışanlar) ilgili biriın tarafından belirlenen çalışma saatlerine uymak zorundadır.

MADDE ıl4- T.C. Alaşehir Belediyesi'ne ait araçlar, taşıtlar ve iş makinaları kullanına yetkisine sahip,

ilgili kanun ve yönetmeIikle bu araçları kullanmak için gerekli belgeye haiz kişiler tarafıırdan kullanılır.

MADDE 45- T.C. Alaşehir Belediye Başkanlığı tarafından verilen görev haricinde hiçbir belediye

aracı özel işlerde, belirlenen güzergah haricinde ve verilen görev dışında kesinlikle kullanılamaz.

Tehlikeli Yöntem ve İşlemler ile İlgili Kurallar

MADDE 46- Çalışan ve hareket halinde bulunan makine parçalannın ve ırrakiııe kı sın,ı ların ıı,ı

temizlenmesi, yağlanması yasakhr. Teknik yönden temizlenmesi e|zem olan parça ve kısımlar bile, makine

durdurulduktan sonra temizlenmel i ve yağlanmalıdır.

MADDE 47- Hareket halindeki araç ve makinalarda ayarlama ve tamir yapmak yasaktır. Eğer ınakine

ve araçta ayarlama ve bakım yapılacaksa makine tamamen durdurulduktan soı,ıra yapıIacaktır.

MADDE 48- Makine ve ekipmanlarda bulunan koruyucu aparatların çıkartılması kesinlikle yasaktır.

MADDE 49_ Hareket halindekj araç ve iş makinalarına binmek veya inmek. ayrıca içine girmel,erek

asılı olarak gitmek yasaktır. İnsan taşımaya elverişli olmayan. ayrıca şofiir mahalli olan araçların kasalarına.

binnıek. asılmak, arkalarına takılmak yasaktır.

MADDE 50- İş gerekçesi nedeniyle yağlanmış veya yağ akıtan bir malzeme mevcutsa. yağın zemine

akmaması sağlanmalıdır. Eğer zemine yağ akmış ise zemin derhal temizlenmelidir.

MADDE 5l- Makine ekipmanların tamirinin gerektiği durumlarda ve arızalandığı durumlarda ilgili

birim amirinin izni olmadan tamir ve bakım işine başlamayacaktır.

MADDE 52- Zımba, keski. çekiç. nokta gibi el aletlerinin darbe nedeniyle baş kısıınları deforme

olınuş, şişmiş ise deformasyon ve şişme giderilmeden kullanılmaları yasaktır.

MADDE 53_ Tüm el aletlerinin kullanımda, kaynak işlerinin yapılmasında korrıyucu gözlük olmadan

çalışııa yapılması kesinIikle yasaktır.

MADDE 54- Kaynak işleminin yapılması esnasında bu iş için özel olarak üretilmiş koruyucu gözlük

ve/veya maske kullanılacaktır.

MADDE 55- Matkap ile deliııırıesi gereken parçalar. zorlama neticesinde eksenleri etrafıııda daire

çizeceklerinden. delme işlemine başlamadan önce muhakkak matkap tahtası üzeriı'ıe sabitlenmelidir veya

<leIinecek parçanın kendi ekseni etrafında dönmesi engelleyecek güvenlik önIemleri alınacaktır.

MADDE 56- Talaş ve)a toz çıkartaır makinalardan makine çalı İ aşln veya tozun alınması

nıııesiııin gerektiği duruı,ıılkesinlikle yasaktır. l'ozun veya talaştn temiz

f
lll lne amen kapatılacak.
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elektrik akümı kesilecek ve temizleme işlemi uygun aparatlar yardımı ile yapılacaktır. Çıplak elle temizleme

işleminin yapılması yasaktır.

MADDE 57- Tozun veya talaşın basınçlı hava ile temizlenmesinin gerektiği durumlarda etrafta başka

Çalışan olmayacaktır, eğer ortamda başka çalışan var ise çalışan|arın ortamdan uzaklaştırılıırası sağlaıracaktır.

Toz ve talaş temizlenmesi işlemi yapacak olan çalışan koruyucu gözlük ve diğer kişisel koruyuctı

ekipmanlarıı,ıı mutlaka kullanacaktır.

MADDE 58- İşin gerektirmediği durumIarda basınçIı havayı kullanmak kesinlikle yasakıır.

MADDE 59- İş bittikten sonra veya herhangi bir sebepten dola},| çalışan makiııe terk ediliyorsa.

makine mutlaka kapatılmalı ve elektrik bağlantısı kesilmelidir.

MADDE 60- T.C. Alaşehir Belediyesi'ne ait tüm binalarda ve birimlerde herhangi bir elektrik

arızasına yetkilendirilmiş elektrik işinden anIayan uzmaırlar dışında müdahale edilmesi kesinlikle yasaktır.

MADDE 61- Herhangi bir elektrik arızasında derhal ilgili birim amirine veiveya yelkili elektrikçiye

haber everilecektir.

MADDE 62- Elektrik arızasına müdahale edilirken arızalı makine veya panoya gelen giden tüm akım

ana panodan kesilecek. müdahale sırasında gerekli olan kişisel koruyucu donanımlar kullanılacak ve miidalıale

eden kişinin yanında mutlaka bir gözlemci personeI bulunacaktır.

MADDE 63- Elektrik hatlarına dokunmak. elektrik geçen kabloları kurcalamak veva sivri uçlu

ııalzeme ile üstüne bastırmak, kablosu eskimiş veya yırtılmış yer|eri tutmak yasaktır.

MADDE 64- Yüksek gerilimli elektrik nak|edicilere. ana elektrik pano|arına. yüksek geriliıı-ıli ana

elektrik kablolanna en fazla 5 (beş) metre yaklaşılabilir.

MADDE 65- T.C. Alaşehir Belediyesi'ne ait tüm binalardaki elektrik panolarına kaçak akıın rölesi

takılacak ve pano kapakları her zaman kapalı ve kilitli olacaktır. Kilit anahtarı o biı,ıaı,ıın veya biriınin yetkili

elektrikçisinde bulunacaktır.

MADDE 66- Tamirhane, bakımhane vb. yerlerde ku|lanılan el aletleri. tak|mlar ve aparatlar

kullanıldıktan sonra düzenli şekilde belirienmiş yerlerine konulacaktır. Belirlenmiş yerlerin haricinde hiçbir

yerde el aleti, takım ve aparat bulunmayacaktır.

MADDE 67- Herhangi bir yük elle taşlnacaksa; önce çömelme pozisyonu alınacak, dizler bükülecek.

yük kucaklanacak pozisyona getirilecek. bel dik tutulup malzeme kaldırılacaktır.

MADDE 68_ Elle taşıma işlerinde 25 (yirmi beş) kg'dan fazla ağırlıkta yük taşımak yasaktır. 25 (yirıni

beş) kg'dan daha ağır ııalzemeler ekipman yardımıyla veya ekip çalışması ile kaldırılacaktır.

MADDE 69- Yükleme. boşaltına, kaldırma ve istifleme esnasıııda krel,ı,ı- vinç. ceraskal. tbrklift,

kaldırma ve taşıma araçları devamlı olarak emniyetli vaziyelte olacaklardır. Avrıca bu ınakinalar }ükte Ve

Sayfa 24 / 3I

boşta ikeır altından geçmek, altında durmak kesinlikIe yasaktır

t'
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MADDE 70- Yük|eme ve taşımalarda. yüklenecek malzemenin cins ve ağırlığıı,ıa göre uygun ve

bakıını yapılınış kreyn. vinç, ceraskal ve diğer iş makinaları seçilecektir. Seçilen bu taşıma araçları gtiveı,ıli

kul lanım tal imatIarına göre kul lanılacaktır.

llrADDE 7l - Kaldırma, yükleme ve taşıma işIeri esnasında ınutlaka bir nezaretçi bulunacaktır.

Kesinlikle tek başına kaldırma, yükleme ve taşıma işIemi yapılmayacaktır.

MADDE 72- Araca yüklenen yükün tam olarak yüklendiğinden emin oluırııradan araç hareket

ettirilmeyecektir. Kullanılan aracın hızı. kaldırılan ve taşınan yükün özelliğine göre ayarlanacaktır.

MADDE 73- Kaldırma, yükleme ve taşıma işlemleri yağlı. kaygan ve buzlu zeminlerde kesinlikle

yapıImayacaktır.

MADDE 74- Katlı raf sistemi ile istifleme yapılan yerlerde daha ağır yükler alt raflarda. hafif olanlar

üst raflarda olacak şekilde ağırlık merkezinin dip kısımda olması sağlanacaktır.

MADDE 75- Yüklerin kaymasına ve devrilmesine karşın azaıni derecede dikkatli olunacaktır. Diiz,

parlak yüzeyli ve keskin kenarlı cisimleri kaldınnada önce gerekli tünr emniyet 1edbirleri alınacaktır.

MADDE 76- Yük taşınırken veya yerinden oynatılırken görüş sahasının kapalı olmamasına dikkat

edilecektir.

MADDE 77- Platform kenarlarıııa. gelip geçilen yerlere ve giriş çıkış kapılarıııa malzeme

koııulınayacaktır.

MADDE 78- Üst üste yapılan istiflemelerde malzeme her zaman en üstten alınacaktır. Malzeıne istif

ederken veya aIırken düşüp dağılmalarına ve hasarlanmaIarına engel olacak şekilde alınacaktır.

MADDE 79- Yüklerin altına. ağırlığa dayanabilecek tahta veya kereste konulacaktır. Yüklerin bu

ıııalzemeler üzerine konulması esnasInda yakında hiçbir çalışan bulunmayacaktır.

MADDE 80- Demir, çelik, boru vb. yuvarlak cisimler kesinIikle dik durumda istiflenmeyecektir. Bu

tip ınalzemelerin hepsi yatay olarak istiflenecek ve etrafı sıklca tespit edilecektir.

MADDE 81- Bidonla akaryakıt taşınması esnasında araçtaki statik elektrik yiikünün boşaltılması için.

çeki kancasına yer ile teması sağlayacak zincir bağlanacaktır.

MADDE 82- Özellik arz eden madde ve malzemelerin taşınması. yüklenınesi ve boşaltılmasında ait

olduğu özel talimata ve/veya özel emniyet kurallarına göre davranılacaktır.

MADDE 83- Taşınan kum. çakıl vb. malzemelerin yollara dökiilmeııesi için gereklı tedbirler

alınacak. taşınan malzemem mutlaka branda ile örtülecektir.

Yangın Tehlikesine Karşı Uyulması Gereken Kurallar

MADDE 84- Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde, sigara içilmesi, açık alevli cihaz kullanılması,

kaynak işlerinin yapılması yasaktır.

MADDE 85- Akaryakıt, gaz kaçakları. yağ döküntüleri vb. 1aırgıı,ı

görüImesi durumunda heınen ilgili birim amirine haber verilecektir

bep olabilecek sızıntıların
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llrADDE 86- Herhangi bir akaryakıt ürünü Veya diğer yanıcı maddelerin kulianılnlası gerektiği

durun1larda; öncelikle birim amirinden izin alınacak ve özel talimatına uygun olarak bu ınaddeler

kulIan ılacaktır.

MADDE 87_ Benzin vb. yanücı maddelerle ıslanmış elbiseler heınen ç ıkart ı lacaktır. Bu özcllikıeki

malzemeler cildi tahriş eder ve yangın çıkartabilir. Elbiseler çıkartılıncala kadar sigara içmek. aıeşe ve

ateşleme cihazlarına yaklaşmak yasaktır.

MADDE 88- ciyeceklerinizi. havlu vb. malzemeleri kurutmak ınaksadıyla soba. sıcak boru. açık a|ev

üzerine veya yakınına asmak yasaktır.

]UIADDE 89- ilgili birim amirinin izni ve bilgisi olmadan içinde gaz bulunma ihtimali olan kazan, baca

yolu. tank. kapalı alan vb. yerlere girınek bu alanlarda çalışma yapmak. kaynak işlemi yaPınak kesinlikle

yasaktır. Bu tip yerlerde çalışma yapılmasının ve girilmesinin gerektiği durumlarda öncelikle bu alanlarda gaz

ölçünıü yapılacak (parlayıcı ve patlayıcı gazlar) gaz ölçüm sonuçlarına göre gerekli güvenlik ön|emleri

a| ındıktan sonra çalışma yapılacaktır.

]$ADDE 90- Gaz birikme tehlikesi olan kazan. baca yolu, tank. kapall alan. çukur (mazgal boşlukları)

vb. alantarda çalışma yapılmadan önce mutlaka İş Güvenliği Birimi'ne bilgi verilecektir. Bu alanda yapılacak

bir ça|ışma öncesinde mutlaka gaz ölçümü yapllacaktlr. Bu ıip alanlarda öngörüleıneyen gaz birikimleri ve gaz

çıkışları gözlenebilir. ortamda birikebilme ihtimali olan gazlar boğucu Ve patlaylcı ve parlay'ıcı özellik gösterir.

Bu alanlarda gaz oranlnln be|irli oranın üzerinde olması hayati tehlike ortaya çlkarır. c)ranln taınamen 0 (slfır)

değerinde olması gerekmektedir. Bu değer sağlanmadığı sürece bu alanlarda hiçbir şekilde ÇalıŞma 1'aPılınası

içeri girilmesi ve yakınında bulunması yasaktır.

MADDE 9.|- 84. Maddede belirtilen nitelikteki yerterde yapılacak çalışmalarda öncelikle İş Gür'enliği

Uzmaıı'ının yazılı izni gerekmektedir. Bu alanlarda yapılacak çalışmalarda gerekli kişisel koruyucu özel

ekipınantar kullanılacak ve mutlaka ekip halinde çalışma yapı|acaktır,

MADDE 92_ Yangın söndürme tüpleri ve aletleri talimatı dışlnda başka iş|er için kullanılmal'acak ve

1,erleri kesinlikIe değiştirilmeyecektir.

MADDE 93_ Yakıt ikmali yapılırken aracın motoru mutlaka durdurulacak ve araç gerekli lertibat i|e

topraklanacaktır. ikmal esnaslnda sigara içilmesi, cep telefonu vb. e|ektronik eşya ile y,akınında bulunulması.

açık alevli sistem veya alet kullanılması yasaktır. ÖzeIlikle sıcak havalarda benzinin kolaYca buharlaŞıP havaYa

karışlığı unutulmama|ıdır.

irADDE 94_ Tüm birim ve binalarda yangın söndürme cihazları )ianlna ve}-a önüne. onlara eriŞimi

engel leyecek hiçbir malzeme konulmayacaktır.

lliAoDE 95_ Acil çıkış kapılarının önü ve arkasl her zaman açık bırakı|acaktır. Bu kapılar kesinlikle

kilitliolmayacaktır.

MADDE 96- Par|ayıcı. yanıcı. yakıcı. benzin, benzol, ınotorin, fue| vb nitelikte maddeler (izel

lanları her zaman kilitIi olacak şekild

f
alanlarda depolanacaktır. Bu depo l]1il Za ektir. ı]u alanlar
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uyaı'ı ve ikaz levhaları ile işaretlenecek ve bu alanlara giriş çıkış için ilgili birim amirinin izni gerekecektir.

Görevli olmayan personelin bu alanlara girmesi kesinlikle yasaktır.

llrADDE 97- 90. Maddede belirtilen depolar etrafında yüksek gerilim panoları bulunmavacaktır. Bu

depolarda depolanan malzeme haricinde başka hiçbir malzeme bulunmayacaktır. Depolarıır etrafında yeterli

sayıda ve kapasitede yangın söndürme cihazları bulunacaktır.

MADDE 98- Oksijen vb. tüm gaz tüp|eri ayrı bir kapalı alanda depolanacaktır. Tüm tüpler özellikle

kaynak tüpleri dik pozisyonda depolanacaktır. Bu depoların kapıları her zaman kapalı ve kilitli olacaktır. Bu

depolara sadece görevIi personel girecektir.

MADDE 99- Dolu ve boş tüm gaz tüpleri ayrt ayr! depolanacaktır. Bu depolarda sadece tüp|er

bulunacak tüp haricinde başka hiçbir maIzeme bulunmayacaktır.

MADDE 100- T.C. Alaşehir Belediyesi'ne ait tüm bina ve birimlerde elektrik tesisatı belirli periyotta

kontrol edilecektir. Bu kontroller E|ektrik Mühendisleri odası'na kavıtlı vetkili Elektrik Mühendisi tarafından

yapılacak ve sistemin uygunluk belgesi düzenlenecektir.

MADDE 10l- Tüm birimlerde kullanılan elektrik kabloları her zaman kontrol edilecek: ytpranmış

veya kopmuş olanIar ile ilgiIi yetkili elektrikçiye bilgi veriIecek ve değiştirilmeleri sağlanacaktır.

irADDE l02- TUm birimlerde kullanılan yangın söndürme tüpleri sık sık kontrol edilecektir. Bakıın

zamanı gelen tüpler var ise ilgili birim sorunIusuna bilgi verilecektir. Basınç seviye göstergelerinin devamlı

olarak yeşil bölgede olmasına dikkat edilecektir.

MADDE 103- Elektrik panoları, elektrik motorları. trafolar. kablolar vb. tüm elektrik tesisatı }angına

sebebiyet verebilecek yan|c| toz ve maddelerden korunacaktır. Tozlanma ve kirlenmeye maruz kaldığında.

gerekli şekiIde uygun periyotIarla temizlenecektir.

MADDE 104- Sıcak. rutubetli ve tozlu ortamlann aydınlatmalarında etanj. kapalı tip armatürler

ku llanılmalıdır.

MADDE l05- Herhangi bir tehlikeli duruma karşın elektrik panoIarının önüı]de ulaşıImasını

engelleyecek hiçbir malzemem bulunmayacaktır.

MADDE 106- Ahşap, k6ğıt. kumaş, odun. saman gibi maddelerde çıkalı yangıı,ılarda su ve köpüklü tip

yangın söndürme cihazları kullanılacaktır.

MADDE 107- Akaryakı1 yağ ve süratli yanan ve kolay alev alabilen maddelerin yangınlarında CO2.

kuru kimyasal ıozlu tip yangın söndürücüler kullanılacaktır. Bu tip yangınlarda kesinlikle su

kullanılmayacaktır.

|UADDE 108- Elektrik tesisatı, trafo ve benzeri yangınlarda öncelikle elektrik enerjisi kesilecek, C02.

kurrı kimyasal tozlu ve karbontetraklorit içerikli söndürme cihazları kullanılacaktır. Kesinlikle sulu tip yangın

söı]dlirliciiler kul laı,ıı lırıayacaktır.
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MADDE l09- meydana gelebilecek bir yangın anında öncelikle soğukkanlılıkla yangın çeşidine uygun

söndünne cihazları ile müdahale edilecek ve hemen ilgili amirler ve İTFAİYE 'ye haber rerilecekıır. itlaiye

Birimi'ne mutlaka yangının çeşidi hakkında bilgi veriIecektir.

MADDE l10- Meydana gelecek her türlü yangında yakında bulunan tüm elektrik panoIarında eIektrik

akIınInın kesilmesine azami özen gösterilecektir.

MADDE 111- meydana gelecek yangın anında yangın çeşidine uygun cihazlarla ilk ınüdahalenin

yapılması ve itfaiye geldikten sonra tüm kontrolün onlara bırakılması ve onların verecekleri talimatlara

uyulınası mutlaka yapılmalıdır.

Kişisel Koruyucular ile llgili Kurallar

MADDE 112-T.C. Alaşehir Belediye'si bünyesinde çalışan tüm personel (,l857 sayılı Kanuıra tabi. alt

işveren çalışanları, 657 sayılı kanuna tabi çalışanlar. 5393 sayılı kanuna tabi çalışanlar) İş Sağlığı ve Güvenliği

birimi ıarafindan belirlenen ıe kendilerine ZjMMET TUTANAĞt ile teslim edilen 1üm kişisel korulucu

donanımlarını kullanmakla yükümlüdürler.

MADDE 1l3- T.C. Alaşehir Belediye'si bünyesinde çalışan tüm persone| (alt işveren çalışanları.657

kanuna tabi çalışanlar. 5393 sayılı kanuna tabi çalışanlar) kendilerine veriIen iş elbiselerini giymekle

yükümlüdürler.

MADDE 'l 14- Çalışanlara verilen kişisel koruyucu malzemelerin ve iş elbiselerinin y-ıpranması.

kırılması gibi durumlarda ilgili yetkiliIer tarafından yenileri ile değiştirilir.

MADDE l15- Çalışanlara verilen kişisel koruyucular yaptıkları işin nitelik ve tehlikelerine göre

belirlenmiştir. Çalışanların kişisel koruyucu malzemelerini kullanmalarınııı kontrolü iincelikle ilk amirlerinde

sonrasıııda da İş Sağlığı ve GüvenIiği birimi/iş güvenliği uzmanlarındadır.

MADDE 116- Çalışanlara verilen kişisel koruyucu malzemeleri kullanmalarını sağlamakla yiikümlü

taraf işverendir. (633l Sayılı İş Sağlığı ve Cüvenliği Kanunu işverenin yükümlülükleri)

MADDE 117- Ça|ışanların. bilerek ve isteyerek kendilerine verilen kişisel koruyucu donaııım|arıııı ve

iş elbiselerini kullanmamaları halinde. İş Sağlığı ve Cüvenliği birimi tarafından haklarında disiplin

soruşturması başlatılacak ve Toplu İş Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

MADDE 'l18- Kişisel koruyucu donanımlar;

y) Çalışanlara ücretsiz olarak verilecektir. Kişisel koruyucu donanımların eskimesi. yıpranması ve

kırılması durumunda işveren tarafından yenisi ile değiştiriIecektir.

y) işveren çalışanları kişisel koruyucu donanımların hangi risklere karşı koruyacağı konrısuııda

bilgilendirecek ve kullaı,ıımları konusunda uygulaına|ı olarak eğitim almalarını sağlalacaktır.

z) Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu doıraıııın kullaııı|nrasııın

cu donanımların bir arada krıllanılmasıgerektiği durumlarda, bu kişisel koru

ü

ıııl olacak ve risklere karşı
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etkin olacaktır

Araçlar ve iş Makinalarının Kullanımı ile İlgili Kurallar

MADDE 1l9- Şoftir ve operatörlerde kullanacakları araçların niteligine göre yasalarca belirlenen

belgelerin bulunması zorunludur. Bu belgelerin tamamı çalışanlara ait özlük dosyalarında eksiksiz şekilde

bulunacaktır.

MADDE 120- Şoftir ve operatörler görevlendirildikleri araç ve iş ınakinalarını en iyi şekilde korumak.

lemiz tutmak. günlük ve periyodik bakımlarını yapmak, arızlarını iIgili hirim aırıirleriııe bildirınekle

yükümlüdürIer.

MADDE 121- 237 Sayılı Taşıl Kanunu gereği binek, kamyon. kamyonet. otobüs ve iş nıakinaları

ancak resmi görevlerde kullanılabilir. Görevi dışında. izinsiz olarak güzergah dışına çıkmaları kesinlikle

yasaktır.

MADDE 122- Araç sorumlusu şoliif ve/veya operatörler. aracın trafik sigorlası. fenni muayene. egzoz

muayene ve ilgili tüm yasal evraklarınt takip etmek ve bunların birer nüshasını araçta bulundurmak|a

yükümlüdürler.

MADDE l23- Şoforlerin ve operatörlerin görev kiğıdı olmadan araçla göreve çıkmaları yasaktır.

MADDE 124- Şoftir ve operatörler. tüm trafik kural ve kaidelerine. ikaz ve uyarı işarellerine uymakla

yükümlüdürler.

MADDE l25- Şoftjr ve operatörler. sorumIüsu oldukları araç ve iş makinalarının günlük bakımIarını

yapınakla yükümlüdürlet. Günlük bakımda aracın frenleri, yağı. suyu. akü şarj durumu, laınba ve far|arı,

lastikleri. genel süzıntı durumu, yangın tüpleri vb. parça ve aksamları kontroI edilir.

MADDE 126- Araçlarda ve iş makinalarında trafik yönünden bulunması zorrınlrı olan leçhizat

(ilkyardıın çantası. takoz, çeki halatı, yangın tüpü) mutlaka bulunmalıdır. Araçlarda ve iş ırıakinalarında eksik

veya yıpranmış. eskimiş teçhizat olması durumunda ilk amire bilgi vernıek şofiir ve operatörleriır

sorumIuluğundadır.

MADDE 127- araç ve iş makinalarının periyodik kontrollerinin takibi ve süresi geldiğinde 1aptırılıııası

şoior ve operatörlerin sorumluluğundadır.

MADDE ,l28- Zehirleyici karbon monoksit gazının toplanarak tehlikeli durum orta}a çlklnasına neden

olmamak için yeterli havalandırması olmayan kapalı ortamlarda ar

çal ıştırı lnıaııraI ıdır.

e s ı,lıakinası ınotorlaf ı

Ç) KiŞisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılacak ve taliınatlar işçiler tarafından

anIaşılır oIacaktır.

aa) T.C.AlaŞehir Be|ediyesi bünyesinde çalışanlara verilecek olan kişisel koruyucu dona1ımlar

iIgili standartlara göre üretilmiş. CE belgesine sahip olacaklardır.



T.c
AIAşEIIiR BELEDtYESİ

MEcLis KAR]ARI
Sayfa 30 / 31

irADDE 129- T.C. Alaşehir Belediyesi'ne ait tüm araç ve iş makinalarında emniyet kemeri takılması

zorun ludur.

İlADDE l30- Personel taşıyan araçlarda müsaade edilenden fazla sayıda personel taşımak yasaktır.

türADDE 13{- Şoftır ve operatörler, herhangi bir kaza durumunda en kısa zamaııda ilgili birim

amirlerine bilgi vermekle yükümlüdürler. Kaza raporlan ve diğer resmi evraklar tamamlanıncaya kadar olay

yerinden ayrılmayacaklardır. Amirlerinin izni olmadan olay mahallinden ve aracın 1'anından

ayrılmayacaklardır.

tsADDE ,t32- Araç ve iş makinalarının operatörleri ile arazi çalışmaları yapan ilgili ekipler^ aracın ıe

iş makinasının emniyetini ve çevre güvenliğini almakla yükümlüdürler.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim Faaliyetleri

ttılADDE 133- Çalışanlara verilecek eğitimin amacı; işyerinde sağlık|ı ve güvenli bir ortamIn temin

edilmesi. iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltılması, çalışanlartn yasaI hak ve sorumlulukları konusunda

bilgilendirilıneleri, çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risk|ere karşı alınması gerekli

tedbirlerin kendilerine anlatılması ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşıurarak uygun davranışların

kazandırılmasıdır.

irADDE 134- T.C. Alaşehir Belediyesi bünyesinde düzenlenecek olan tüm eğitim faaliyet|erinde

başta çalışan temsilcileri olmak üzere tüm çalışanların katılımIarı sağlanarak görüŞleri alınacaktır.

İIADDE ,t35- Çalışanlara verilecek olan eğitimlerin içeriği bu y,öneıınelikte Madde 8'de detay-lı

olarak veri|ıniş yönetmelik hükümIerinde adı geçen konu başlıkları esas alınarak belirlenir,

]ulADDE l36- T.C. Alaşehir Belediye'si bünyesindeki tüm çahşanlara ilk işe girişte eğitinı verilecek.

eğitim almadan hiçbir çalışan iş başı yapmayacaktlr. Belediye bünyesinde aIt işveren olarak

çalışanların işe başlamadan önce İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi,ne eğititn ald!klartna dair evrakları

verııreleri zorunludur.

YEDiNCi
BöLüM

yürürlük ve

ürütme

Hukuki Dayanak

uADDE l37_ Bu yönetmelikte; 4857 Sayılı İş Kanunu.633l Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği

Kanunu ve bu kanun ile ilgili tüm yönetmelik ve mevzuatlar. 5393 Sayılı Belediye Kanunu. Toplıı iş

Sözleşmesi. 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve diğer ilgili tüm mevzuatlar

y/l,,\

uki dayanak olarak alınınıştır

t'
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4857 Sayılı İş Kanunu, 633l Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanun i|e ilgili tüm

Yönetmelik ve mevzuatlar,5393 Sayılı Belediye Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi. 237 Sayılı Taşıt Kanunu

ve diğer ilgili tüm mevzuatlar da değişiklik yapıldığı takdirde, yeni madde hükümleri geçerli olacaktır.

Yürürlük

IUIADDE 138- (l) Bu yönetmelik T.C. Alaşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandıktan sonra

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 139- Bu yönetmelik hüküm]erini T.c. Alaşehir Belediyesi iş
Sağtrğr ve GüVenliğl Kulul]arllBirimleri yürütür.

İnsan Kaynakfar1 ve Eğitim Müdürlüğü taraffndan yapaLan açaklamanrn
ardrndani insan Kaynaklarr ve Eğit_im Müdür]üğü İş Sağlrğl ve Güvenliğl Birimi iş
Sağlrğr ve Güvenliği İç Yönetrneliğinin kabulü oylamaya sunu]du. Yapllan oy]arna
Şonucunda oturi_ımda mevcut tiim üyeferin Ve Belediye Başkanınrn eVet oylarlyla
oybirliğiyle, 5393 sayılr Belediye Kanunu'nun 1Blm maddeşi gereği kabu1 edildi.
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