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İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

• İSG kurul toplantıları koordinasyonu

• İş sağlığı ve güvenliği saha kontrolleri

• Düzeltici ve önleyici faaliyetler

• Eğitim, bilgilendirme

• Acil durum planlaması

• Risk değerlendirmesi

• Tehlike- ramak kala bildirilerinin değerlendirilmesi

• Laboratuvar ve Alt Yönerge taslağı çalışmaları

• İş Sağlığı ve Güvenliği konularında danışmanlık
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İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı

• İş sağlığı ve güvenliği (İSG) ya da işyeri sağlığı ve güvenliği işyerlerinde işlerin yürütümü 
sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı ve güvensiz durumlardan korunmak 
amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

• İSG’de çalışanlar, aile üyeleri, işveren, öğrenciler ve iş ortamında bulunan herkesi 
kapsamaktadır.
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KANUNLAR – YÖNETMELİKLER - YÖNERGELER

❑ 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

❑ 4857 İş Kanunu

❑ 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

❑ 6098 Türk Borçlar Kanunu

❑ İlkyardım Yönetmeliği

❑ Bursa Uludağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi

❑ İlgili Mevzuatlar için: https://uludag.edu.tr/isg
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6331 Sayılı Kanun Amaç ve Kapsamı
•AMAÇ:

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının 
iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektedir.

•KAPSAM:

Bu kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile 
işveren vekillerine, stajyerler ve öğrenciler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet 
konularına bakılmaksızın uygulanır.
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İşyerlerinin Tehlike Sınıflarına Ayrılması
A. Çok Tehlikeli

B. Tehlikeli

C. Az Tehlikeli
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İş Kazası
•İşin yapımı ve yürütümü sırasında meydana gelen tehlikeli durum ve tehlikeli
davranışların zaman ve mekan şartlarında bir araya gelmesinden kaynaklanan,
ölüm, hastalık, yaralanma, zarar veya hasara sebebiyet veren istenmeyen olay

•Belirli bir zarara veya yaralanmaya neden olan, beklenmeyen veya
öngörülmemiş olay -İLO (Uluslararası Çalışma Örgütü)

•Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, mekinelerin araç ve
gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olay
-WHO(Dünya Sağlık Örgütü)
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5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununa göre İş Kazası
İş Kazası aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen, sigortalıya hemen veya sonradan 
bedenen ya da ruhen arızaya uğratan olaydır.

A. Çalışanın işyerinde bulunduğu sırada,

B. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

C. Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere 
gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

D. Emziren kadın sigortalının iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan 
zamanlarda,

E. Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında olan kazalar 
iş kazası sayılır.
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İşverenlerin Sorumlulukları
•Önlemleri almak

•Çalışanlarla işbirliği yapmak

•Çalışanları bilgilendirmek

•Gerekli denetimleri yapmak

•Kayıt-bildirim zorunluluğunu yerine getirmek

•İlk ve acil yardım hizmetlerinin organizasyonu

•Çalışanların eğitimi

•Veri akışının sağlanması

•İş kazalarının bilimsel analizi
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Çalışanların Sorumlulukları
Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

➢İşyerindeki makine, araç, gereç, tehlikeli madde ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun 
olarak kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak 
çıkarmamak ve değiştirmemek

➢Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak ve korumak

➢İşyerinde sağlık ve güvenlik yönünden bir tehlike ile karşılaştıklarında ya da koruma 
tedbirlerinde bir eksiklik olması durumunda , işverene ve/veya çalışan temsilcisine derhal haber 
vermek

➢Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ile işbirliği yapmak
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İş Kazasının Hukuki Sorumlulukları
❑Borçlar Kanunu (İş göremezlik, maddi ve manevi tazminat)

❑ Sosyal Sigortalar Kanunu (Geçici/sürekli İş göremezlik, hak sahiplerine gelir)
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İş Kazasının Cezai Sonuçları
❑Ceza Hukuku (taksirle öldürme, taksirle yaralanma, manevi tazminat)

❑İş Hukuku (idari yaptırım, 6331 idari para cezaları)
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İş Kazası Bildirimi
•İş Kazası bildirimi SGK’ya kazadan sonraki üç iş günü içinde yapılmalıdır.

•İşyerinde meydana gelen iş kazasını en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde, işveren tarafından 
Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek 
geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilecektir.
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İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim 
Formu 
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İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim 
Formu 
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İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim 
Formu 
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İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim 
Formunda Kazanın Gerçekleştiği Yer
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İş Kazası Tutanağı (İş Kazası Geçiren Personel 
Dolduracak ve Bildirim Yapacak Personele 
İşveren Vekili Aracılığıyla iletecek)
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İş Kazası Tutanağı
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İş Kazası Durumunda Yapılacak İşlemler
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İş Kazası Durumunda Yapılacak İşlemler
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İş Kazası Durumunda Yapılacak İşlemler 
(İşveren Vekilinin Yapacakları)
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İş Kazası Durumunda Yapılacak İşlemler
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İş Kazası Durumunda Yapılacak İşlemler
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