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KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ Genel Sekreterlik / İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 

STATÜSÜ İdari Personel / Akademik Personel 

UNVANI İş Güvenliği Uzmanı 

BAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ İSG Koordinatör / Genel Sekreter / Rektör 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 
 

İş Güvenliği Uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği 

uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanlardan görevlendirilirler. 

Usul ve esasları kanun ve yönetmelikle belirlenen iş sağlığı ve güvenliği konularında faaliyetlerini yürütürler.  
 

2)      GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

İş/Görev 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak işyerinde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak. 

 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği kanununda belirtilen görevleri yapmak. 

 Hitit Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesi gereği gerekli raporlama işlemlerini yerine getirmek. 

 OHSAS 18001 ve/veya TS ISO 45001’da belirtilen iş koordinasyonunu sağlamak ve ilgili hükümleri yerine getirmek. 

Yetkiler 

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 

Yönetmelik ve Hitit Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinde tanımlanmış olan yetkilere sahiptir. 

 İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin 

durdurulması için işverene başvurmak. 

 Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi 

ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. 

 Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine 

uygun olarak işbirliği yapmak. 

 İş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil 

durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul 

bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il 

müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. 

 İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede 

belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı 

deftere yazar. 
 

B. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

 İş Güvenliği Uzmanı sertifikasına sahip olmak,  

 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.  

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

 

Adı ve Soyadı: 
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ONAYLAYAN 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü) 
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