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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ
1.AMAÇ
Bu prosedürün amacı Ahi Evran Üniversitesi birimlerinde çalışan tüm personelin, alt
işverenlerin, hizmet alımı yöntemi ile çalışanların, stajyer ve öğrenci statüsünde çalışanların iş
sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi usul
ve esaslarını düzenlemektir.
2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR
Bu prosedür; Ahi Evran Üniversitesi,
a)

Akademik çalışanları

b)

İdari çalışanları

c)

Hizmet alım firmaları ve çalışanları

d)

Stajyerleri

e)

Herhangi bir sebeple Ahi Evran Üniversitesine ait bina ve alanlarında faaliyet

gösteren kişi veya tüzel kişileri
f)

Her türlü sebeple Ahi Evran Üniversitesine ait bina ve alanlarını ziyaret eden

kişileri kapsamaktadır.
3.TANIMLAR VE KISALTMALAR
a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama,
tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,
ilkyardım veya can ve mal güvenliği açısından tahliye gerektiren olayları,
b) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve
işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,
c) Alt İşveren (taşeron): Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin
yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle
uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde
aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,
ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı
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d) Birim: Ayrı bir işyeri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) numarası veya Birim Kod
Numarası’na sahip olan ve Ahi Evran Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek
Yüksekokulu, Enstitü, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı
birimler, Genel Sekreterliğe bağlı Daire Başkanlıkları, Müşavirlik ve Müdürlükler dahil Ahi
Evran Üniversitesine bağlı tüm birimleri,
e) Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın Birimlerde bulunan Akademik
veya idari personeli (alt işveren bünyesinde çalışanlar bu tanım kapsamında değildir, Üniversite
dışından ücret karşılığı derse girenler gibi kısmi süreli çalışanlar, çalıştırıldığı süre içinde o
birimin çalışanı sayılır),
f) Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme,
tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye
yetkili çalışanı,
g) Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma,
tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun
donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi,
ğ) Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere
Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı
teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen İş Yeri Hemşireliği Belgesi’ne
sahip kişileri,
h) Geçici iş ilişkisi: Eğitim, görevlendirme gibi nedenlerle kadrosunun bulunduğu Birim,
kurum, kuruluş, işyeri vb. dışında görev yapan gerçek kişi ile görev yaptığı Birim arasındaki iş
ilişkisi,
ı) İş güvenliği uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği
alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine
sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik
veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı,
i) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren
veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli (geçici veya sürekli iş göremez) hâle
getiren olayı,
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j) İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı
k) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık
personelini,
l) İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve
kuruluşları,
m) İşveren, İşveren vekili (yönetim): Birimin yönetiminde görev alan, işveren adına hareket
eden, emir ve talimat veren görev ve yetki sınırlarına göre hareket eden tüm harcama yetkilileri
n) İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın
birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı
bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme,
yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri, laboratuar,
uygulama ve araştırma alanları, derslikler ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren
Üniversite birimini,
o) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip tıp doktorunu,
p) İSG-Kâtip: İş Sağlığı ve Güveliği Genel Müdürlüğü tarafından iş sağlığı ve güvenliği
hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan iş sağlığı ve
güvenliği kayıt, takip ve izleme programını,
r) Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına
uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini,
s) Kimyasal madde: Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan
veya atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya
arz olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımları,
ş) Kimyasal maddelerin kullanıldığı işlemler: Bu maddelerin üretilmesi, işlenmesi,
kullanılması,

depolanması,

taşınması,

atık

ve

artıkların

arıtılması

veya

uzaklaştırılması işlemlerini,
t) Kişisel 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 uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları, bir bütün
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haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanımı, ayrılabilir veya ayrılamaz
nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi, sadece bu tür donanımlarla kullanılan
değiştirilebilir parçalarını,
u) Kurul: Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin
yapıldığı birimlerde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere oluşturulan
iş sağlığı ve güvenliği kurulunu,
ü) Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı,
v) Koordinatörlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünü,
y) Koordinatör: İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörünü
z) Sağlık ve güvenlik işaretleri: Özel bir nesne, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk,
sesli veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el-kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında
bilgi ya da talimat veren veya tehlikelere karşı uyaran işaretleri,
aa) Onaylı defter: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler
ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı
şekilde düzenlenmiş, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü veya Noter tarafından her sayfası
mühürlenerek onaylanmış her birim için tek olan defteri,
bb) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,
cc) Periyodik kontrol: İşyerine ait işlerin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet,
tesis ve tesisatın ilgili mevzuatına uygun, öngörülen aralıklarda ve yöntemlerle yetkili kişilerce
yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini,
çç) Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara
uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,
dd) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,
ee) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana
gelme ihtimalini,
ff) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin
belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan
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risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla
yapılması gerekli çalışmaları,
gg) Stajyer: Birimlerin eğitim öğretim planında tanımlanan staj, yaz stajı, mesleki uygulama
ve diğer adlarla anılan, işletmelerde uygulamalı olarak yürütülen mesleki eğitim faaliyetlerine
katılan öğrencileri,
ğğ) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
hh) Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında
kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam
ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen “az tehlikeli”,
“tehlikeli”, “çok tehlikeli” grubu,
ıı) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini,
ii) Yabancı çalışan: 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre Türk vatandaşı sayılmayan
Üniversitede çalışan kişiyi,
jj) Yönetim temsilcisi: Birimlerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları takip etme,
izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma, çalışanlardan gelen teklifleri
değerlendirme ve benzeri konularda yönetimi temsil etmeye yetkili, birim yönetiminde görev
alan idari, akademik harcama yetkilisini veya görevlendirdiği kişiyi,
kk) Özel politika gerektiren gruplar: Çalışanlar içerisinden; gebe veya emziren kadınları, 18
yaşından küçükleri, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanları, kronik hastalığı olanları,
yaşlıları, malül ve engellileri, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanları, birden fazla iş
kazası geçirmiş olanları, yabancı uyruklu çalışanları, eski hükümlü-terör mağduru çalışanları,
ll) Sağlık hizmet sunucuları: Kamu sağlık hizmet sunucularını, ifade eder.
4. REFERANS DOKÜMANLARI
6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler
5. UYGULAMA
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantıları
 Risk Analizlerinin Yapılması
 Acil Durum Eylem Planlarının Uygulanması
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 Tatbikatlar
 İSG Eğitimleri
 Yerinde Denetlemeler
Ortam Ölçümleri
6.PERFORMANS KRİTERİ
Eğitim eksikliği ve güvenlik sorunlarından kaynaklı oluşan iş kazaları sayısı
7.PROSES SAHİBİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü
8. İLGİLİ DOKÜMANLAR
İSG Kurulları Toplantı Tutanağı
Çalışan İSG Eğitimi Katılım Formu
Tespit ve Tavsiye Defteri
9. SİSTEM REFERANSLARI
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Yönetmeliği ile diğer ilgili yönetmelikler
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