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KIRIKKALE  BELEDİYESİ 

SAĞLIK İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV  VE 

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

   

 Amaç 

 

 MADDE 1-  (1) Bu yönetmeliğin amacı Sağlık İşleri Müdürlüğünün görev alanını, 

sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişini ve yetkilerin kullanımında 

başvurulacak yöntemleri belirlemektir. 

  

 Kapsam 

 

 MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Kırıkkale Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri 

Müdürlüğü’nün kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin 

sağlık ile ilgili işlemlerinin yürütülmesindeki çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

 

 Hukuki dayanak 

 

  MADDE 3- (1) Sağlık İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı 

Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili 

mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir. 

 

  Tanımlar 

 

  MADDE 4-  (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında; 

 

 a) Belediye : Kırıkkale  Belediyesini, 

 

 b) Başkan : Kırıkkale  Belediye Başkanını, 

 

 c) Başkan Yardımcısı : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak 

görevlendirilen  Kırıkkale  Belediye Başkan Yardımcısını, 

 

 ç) Birim : Sağlık İşleri Müdürlüğünü, 

 

 d) Müdür : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı 

alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananlar, 

 

 e) Personel : Müdür ve şef tanımının dışındaki birim mensuplarını,  

 

 ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 



Kuruluş ve Teşkilat 

 

 Kuruluş 

 

 MADDE 5- (1) Sağlık İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48. ve 

22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve 

Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair 

Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Kırıkkale Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih ve 

2014/57 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.  

 

 Teşkilat 

 

 MADDE 6- (1) Sağlık İşleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür  işyeri hekimi, iş 

güvenliği uzmanı ve büro teşkilatından oluşur. 

                                                                           

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Müdürlüğün Görevleri ve Çalışma 

Şekli 

Personelin Unvan ve Nitelikleri 

 

 Sağlık müdürlüğü personellerinin atanmaları 

 

 MADDE 7- (1) Sağlık İşleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri 

aşağıdaki gibidir. 

 

 a) Sağlık İşleri Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen 

ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları 

Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri 

doğrultusunda atanır. 

 

 b) Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel 

İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve 

İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme 

ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır. 

 

 c) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde 

öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır. 

 

 ç) Sözleşmeli personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı 

gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır. 

 

 d) İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak 

Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre atanır. 

 

 Sağlık İşleri Müdürünün Görev ve Yetkileri 

 

 MADDE 8- (1) Sağlık İşleri Müdürün Görevleri şunlardır: 

 



 a) Belediye Başkanının Sağlık danışmanı olup gerekli sağlık hizmetlerini yürütür. 

 

Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder. 

 

 b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir. 

 

 c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür. 

 

 ç) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur. 

 

 d) Personeli arasında yazılı ve sözlü görev dağılımı yapar. 

 

 e) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil 

amiridir. 

 

 f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu 

programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar. 

 

 g) Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinin mesai ve çalışmalarını denetler, görev yapan 

bütün personelin görev ve sorumluluklarının zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, 

Belediyede çalışan personelin sağlık işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar. 

 

 ğ) Sağlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlayarak 

müdürlük ihtiyaçlarını temin eder, bilgi alışverişinde bulunur, hizmetin devamlılığı ve 

etkinliği için gerekli işbirliği sağlar. 

 

 h) Sağlıkla ilgili verilecek hizmetleri koordine eder, hizmetlerin üretimi ve 

sunulmasını kontrol eder.  

 

 ı) Günlük ve hafta sonu görev listelerini hazırlar veya hazırlatır. 

 

 i) Sağlıkla ilgili tüm giderlerin  kontrol ve denetimlerini yapar, kayıt altına alır, 

tahakkuklarını hazırlatır. 

 

 j) Arşiv ve muamelat işlerini denetler, kontrol ve takibini yapar. 

 

 k) Müdürlükte görevlendirilen işçi personelin işlerini takip ve kontrol eder, işlerin 

aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır. 

 

 l) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir. 

 

 (2) Sağlık İşleri Müdürünün Yetkileri Şunlardır: 

 

 a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen 

programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi. 

 

 b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve 

yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi. 

 

 c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 2. Derece  imza yetkisi. 



 

 ç) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme 

yetkisi. 

 

 d) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani 

denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi. 

 

 e) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi. 

 

 f) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz 

olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma 

yetkisi. 

 

 g) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi. 

 

 ğ) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla 

haberleşme yetkisi. 

 

 h) Müdürlüğün bütçesini yapma ve kadronun tamamlanmasına çalışma yetkisi. 

 

 ı) 6331 sayılı kanun ile işyerlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından kanun ve 

yönetmeliklerle verilen görevleri yerine getirmektir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

 

 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu ve Görevleri 

 

 MADDE 9- (1) Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur: 

a) İşveren veya işveren vekili, 

 

b) İş güvenliği uzmanı, 

 

c) İşyeri hekimi, 

 

ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli 

bir kişi, 

 

d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, 

 

e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, 

 

f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci. 

 

(2) Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği 

uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise 

kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel,sağlık işleri,  sosyal işler veya idari ve mali 

işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür. 



 

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde gösterilen üyeler 

işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar. 

 

(4) Birden fazla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulunduğu işyerlerinde işveren 

tarafından görevlendirme yapılır. İş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinde o işyerinin 

tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından birisi görevlendirilir. 

 

(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen üye o işyerindeki formen, 

ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimle 

belirlenememesi halinde işveren tarafından atanır. 

 

(6) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin 

aynı usullerle yedekleri seçilir. 

 

(7) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre kurulacak kurullarda üyeler ve 

kurul sekreteri asıl işveren ve alt işveren tarafından ortak kararla atanır. 

 

Kurulun Yetki ve Görevleri 

 

MADDE 10- (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 

 

a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, 

işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, 

izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul 

gündemine almak, 

 

b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek, 

 

c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, 

tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak, 

 

ç) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak 

iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli 

olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde 

gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek 

işveren veya işveren vekiline vermek, 

 

d) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve 

kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu 

programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak, 

 

e) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini 

planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek, 

 

f) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin 

yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek, 

 



g) İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o 

yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında 

yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak, 

 

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

belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek, 

 

h) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma 

ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme 

politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak. 

 

(2) Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından 

dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar. 

 

Kurulun Çalışma Usulleri  

 

MADDE 11- (1) Kurul inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve 

aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışır. 

 

a) Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate 

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

belirlenmesine karar verebilir. 

 

b) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce 

kurul üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 

projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu 

istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir. 

 

c) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri 

gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu 

olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine 

yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur. 

 

ç) Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun 

toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır. 

 

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

toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların 

eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir 

nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir. 

 

e) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak 

düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına 

alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene 

bildirilmiş sayılır. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır. 

 

f) Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. 

Ayrıca çalışanlara duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir. 

 



g) Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar 

hakkında başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme 

geçilir. 

 

ğ) Kurulca işyerinde ilân edilen kararlar işverenleri ve çalışanları bağlar. 

 

h) Kurul, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 13 üncü maddesinde 

belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı taleplerinde birinci fıkranın (a) bendine göre belirlenen 

süre dikkate alınmaksızın acilen toplanır. Toplantıda alınan karar çalışan ve çalışan 

temsilcisine yazılı olarak tebliğ edilir. 

İşverenin Yükümlülüğü 

 

MADDE 12- (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli 

işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda 

bulunmak üzere kurul oluşturur. 

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

 

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

alt işveren ayrı ayrı  kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve 

kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence 

sağlanır. 

 

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

kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul 

tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere 

vekâleten yetkili bir temsilci atar. 

 

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

altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu 

kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. 

 

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

sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, 

asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler              

6 ncı maddeye göre her iki işverenin ortak kararı ile atanır. 

 

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

işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, 

birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri 

bilgilendirir. 

 

(4) İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. 

 

 

İşyeri Hekimlerinin Görevleri 

 

MADDE 13- (1) İşyeri hekimlerinin görevleri şunlardır: 



          (a) İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. 

 

 (b) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri 

yapmakla yükümlüdür: 

 

   (2) Rehberlik; 

 

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma 

ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak. 

 

b) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin 

tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve 

uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği 

mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene 

önerilerde bulunmak. 

 

c) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda 

işverene tavsiyelerde bulunmak. 

 

ç) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin 

yürütümünde ergonomik ve psiko sosyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel 

kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki 

stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını 

rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak. 

 

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

tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip 

denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme 

suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak. 

 

e) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması 

ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde 

bulunmak. 

 

f) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde 

çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin 

araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak. 

 

g) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak 

bildirmek. 

 

(3) Risk değerlendirmesi; 

 

a) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara 

ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve 

güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. 

 

b) Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön 

tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu 

bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları 



yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel 

olarak dikkate almak. 

 

(4) Sağlık gözetimi; 

 

a) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler 

ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak. 

 

b) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak. 

 

c) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz 

önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi 

sonuçları doğrultusunda; 

 

1) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir, 

 

2) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir, 

 

3) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir,defa olmak üzere periyodik 

muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır. 

 

4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık 

muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak 

düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek. 

 

5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik 

hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun 

işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek 

hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki 

diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak. 

 

6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık 

tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile 

ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların 

çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak. 

 

7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe 

dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması 

sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek 

işverenin onayına sunmak. 

 

8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklıma çalışmalarının 

yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını 

sağlamak. 

 

9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile 

işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli 

olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını 

hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin 



onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve EK-3’te belirtilen örneğine uygun yıllık 

değerlendirme raporunu hazırlamak. 

 

(5) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; 

 

a) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak 

planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak 

veya kontrol etmek. 

 

b) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin 

eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek. 

 

c) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara 

genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının 

zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim 

vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak. 

 

ç) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik 

muayeneler konusunda bilgilendirmek. 

 

d) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık 

değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde EK-3’teki örneğine uygun 

olarak hazırlamak. 

 

(6) İlgili birimlerle işbirliği; 

 

a) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma 

ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını 

değerlendirmek. 

 

b) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde 

çalışmak. 

 

c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili 

taraflarla işbirliği yapmak. 

 

ç) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine 

yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test 

edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi 

çalışmalarına katılmak. 

 

d) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek 

hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde 

çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu 

konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak. 

 

e) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak. 

 

f) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma 

izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek. 



 

g) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer 

aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak. 

 

ğ) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek 

sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak. 

 

İşyeri Hekiminin Yetkileri 

 

MADDE 14- (1) İşyeri hekiminin yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 

 

a) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken 

tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, işyeri hekimi tarafından belirlenecek makul bir süre 

içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu 

çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek. 

 

b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil 

müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak. 

 

 

c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda 

inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. 

 

ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak. 

 

(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları işyeri ile 

ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara 

katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam 

beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin 

ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz. 

 

İşyeri hekiminin yükümlülükleri 
 

MADDE 15- (1) İşyeri Hekiminin Yükümlülükleri Şunlardır: 

 

         a) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını 

mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda 

bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki 

bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. 

 

b) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden 

dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. 

 

c) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün 

bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit 

edilen işyeri hekiminin yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki 

ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 31/5/2006 tarihli 

ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki 

kriterler esas alınır. 



 

ç) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve 

tavsiyeleri ile işyeri hekiminin görevleri başlıklı dokuzuncu maddede belirtilen hususlara ait 

çalışmalarını, iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer 

hususları onaylı deftere yazar. 

 

d) İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu 

tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. 

 

          İş güvenliği uzmanlarının görevleri 

 

 MADDE 16- (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle 

yükümlüdür: 

 

(2) Rehberlik ve danışmanlık; 

 

 a) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine 

ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin 

planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, 

kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına 

ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene 

tavsiyelerde bulunmak. 

 

 

 

(3) Risk değerlendirmesi; 

 

  a) Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak 

alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini 

yapmak. 

 

 (4) Çalışma ortamı gözetimi; 

 

 a) Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden 

yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol 

etmek.  

 

 b) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar 

yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar 

için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları 

yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak. 

 

 (5) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; 

 

 a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve 

uygulamak. 

 

 b) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme 

raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak. 

  



 (6) İlgili birimlerle işbirliği; 

 

 a) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili 

değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak 

gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. 

 

 b) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak 

 

 İş güvenliği uzmanlarının yetkileri 

 

 MADDE 17- (1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 

 

 a) İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında 

çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene 

bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor 

etmek. 

 

 b) İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale 

gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi 

durdurmak. 

 

 c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda 

inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. 

 

 ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve 

kuruluşlarla iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak. 

 

   (2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri 

ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi 

organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl 

içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş 

güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz. 

 

  

 İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri 

 

 MADDE 18- (1) İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri şunlardır: 

 

   a) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal 

akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına 

katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili 

bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. 

 

 b) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve 

tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve işyeri hekimi ile beraber suretlerini saklamak 

zorundadır. İşyerinde yapılan denetimlerde, bu zorunluluğu yerine getirmediğinin tespiti 

halinde; iş güvenliği uzmanı Bakanlıkça yazılı olarak uyarılır. Uyarı gerektiren durumun 

tekrarı halinde iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır. 

Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar, Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. Bir yıl 



sonunda iş güvenliği uzmanının tekrar görev alabilmesi için Bakanlığın onayının alınması 

zorunludur. 

 

 c) İkinci fıkrada belirtilen onaylı defter; iş güvenliği uzmanı ile işveren veya işveren 

vekilince, gerektiğinde işyeri hekimi ile eş zamanlı olarak imzalanır. Defterin imzalanmaması 

veya düzenli tutulmamasından işveren veya işveren vekili sorumludur.  

 

    Sağlık işleri idari memurlarının görevleri 

 

            MADDE 19- (1) Sağlık işleri idari memurlarının görevleri şunlardır: 

 

     a) Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, 

tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst 

amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. 

 

      (2) İşçi Personelin Görevleri şunlardır : 

 

 a) Müdürlüğe tahsis edilen oda ve eşyalarının temizliğini yapmak, 

 

 b) Tuvaletler, lavabolar, hol ve koridorların temizliğini yapmak, gerekli malzemeleri 

temin etmek ve muhafazasını sağlamak. 

 

 c) Çay ocağının faaliyetlerini yürütmek. 

 

 ç) Birimler arasında evrak intikalini sağlamak. 

 

 d) Kanun, tamim ve yönetmelikler çerçevesinde kendilerine verilen diğer görevleri de 

yapmak. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon 

 

            MADDE 20- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon: 

 

 a) Sağlık İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür 

tarafından sağlanır. 

 

 b) Sağlık İşleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına 

göre 

dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir. 

 

 c) Sağlık İşleri Müdürü dosyadaki evrakları gerekli memura havale eder. 

 

 ç) Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır. 

 

  (2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : Sağlık İşleri Müdürlüğü, Valilik, tüm Kamu 

Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu 

personel ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile 

yürütülür.  



 

ALTINCI BÖLÜM 

 

Denetim ve Disiplin 

 

 Müdürlük içi denetim 

 

  MADDE 21- (1) Müdürlük içi denetim; 

 

 a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur. 

 

 b) Sağlık İşleri Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde 

denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir. 

 

 Disiplin Cezaları 

 

 MADDE 22- (1) Sağlık İşleri Müdürlüğünde çalışan personelle ilgili disiplin 

işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer 

mevzuata uygun olarak yürütür. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

 Yönetmelikte yer almayan hususlar 

 

 MADDE 23- (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi 

hükümler çerçevesinde hareket edilir. 

 

 Yürürlükten Kaldırılan Yönetmenlik 

 

 MADDE 24-(1) Kırıkkale Belediye Meclisi'nin 04.07.2005 tarih ve 15 sayılı kararı ile 

kabul edilen "Kırıkkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma 

Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 Yürürlük 

 

 MADDE 25- (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi'nce kabulüne müteakiben 3011 

sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme 

 

 MADDE 26- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 
 


