
MALKARA 
BELEDİYESİ  TOPLANTI TUTANAĞI 

TARİH 
27.05.2015 

 
SAYFA 

2 - 1 
 

   

 

KONU 
 

İŞ GÜVENLİĞİ KURULU MAYIS AYI TOPLANTISI  
 
KATILANLAR 
 

İmzaları ile birlikte ektedir. 

HAZIRLAYAN 
 

İbrahim Suat USTA / İş Güvenliği Uzmanı 

DAĞITIM 
 

Tüm Müdürlükler 

SIRA NO ALINAN KARARLAR / AÇIKLAMALAR SORUMLU UYGULAMA 

15 

Belediye araçlarında (kamyon,kamyonet,römork,yarı römork) işçilerin 
yolcu olarak taşınması hususu kurulda görüşüldü.  
- 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca Kamyon, Kamyonet ve 
Römorklarla Yolcu Taşınabilmesi Esaslasları  kısmı Madde 130  
hükümlerinde belirtilen kriterler sağlanarak işçilerin yolcu olarak 
taşınması, aksi takdirde yolcu taşımasının hiç bir şekilde bu araçlarla 
yapılmaması oy birliğiyle kabul edildi.   

 
 
Müdürlükler 
 
 

Süresiz 

16 
Belediye ek hizmet binası çatı katına giriş-çıkışların engellenmesi 
hususu kurulda görüşüldü. 
-   Yetkili kişiler dışında giriş çıkış yapılmasının engellenmesi, gerekli 
olan güvenlik önlemlerinin alınması hususu oy birliğiyle kabul edildi. 

 
Des. Hizm.M. 
 

Süresiz 

17 

Belediye personeline alınan kişisel koruyucu donanımlar kurulda 
konuşuldu. 
-   Belediye saha personeline 5 elektrikçi bareti, 47 darbe emicili şapka, 
52 çift nitril eldiven, 4 adet paraşüt tipi emniyet kemeri, 2 çift derili 
kumaş eldiven, 81 adet ventilli toz maskesi ve 5 adet filtreli gaz maskesi 
alınmış olup, kişisel koruyucu donanım alımına hazırlanarak destek 
hizmetleri müdürlüğüne tebliğ edilen listeye göre devam edilmesi, 
kişisel koruyucu donanımların kişilere zimmetlenerek çalışma esnasında 
kullanılmaması durumunda kullanmayan personeller için 4857 sayılı iş 
kanununun gereklerinin uygulanması kararı oy birliğiyle kabul edildi. 

 
 

Müdürlükler 
 

 
Süresiz 

18 

Belediye personeline verilmesi gereken iş güvenliği genel sağlık ve 
genel güvenlik eğitimleri kurulda görüşüldü. 
-   İş güvenliği genel konular, genel sağlık ve genel güvenlik eğitimlerine 
katılamayan personeller için tekrar eğitimleri planlaması yapıldı.  2015 
yılı Temmuz tarihlerinde tekrar eğitimleri verilmesi kararı oy birliğiyle 
alındı.    

Müdürlükler Süresiz 

19 

Belediye bünyesinde bulunması gereken sağlık personeli kurulda 
görüşüldü. 
-  6331 sayılı iş sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu Madde 38 ve İş 
sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği Madde 5 gereği diğer sağlık 
personelinin kısmi zamanlı görevlendirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.   

 
İnsan Kayn. M. Süresiz 

20 

Belediye kademe binalarında yapılan çalışmalar iş güvenliği kurulunda 
görüşüldü. 
- Yapılan işin niteliğine göre çalışma alanlarının bölmelerle bölünmesi, 
iş makinası ve araçların iç trafik alanlarının boyanması oy birliğiyle 
kabul edildi. 

Destek 
Hizm.M. 2 ay 

21 
 
- Belediye acil durum eylem planı gereği belediyemiz acil kurtarma ve 
tahliye ekibine 08.05.2015 tarihinde AFAD tarafından eğitim verilmiştir.  
 

Müdürlükler Süresiz  

22 - Belediye saha personeline yaptıkları işin niteliğe göre 04.05.2015 
tarihinde iş güvenliği teknik eğitimleri verilmiştir.  Müdürlükler  Süresiz  
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Geçmişte yaşanan iş kazaları, sebepleri ve olabilecek kazalara karşı alınması gereken önlemleri görüşerek karara bağlamıştır. 

Toplantıya aşağıda isimleri yazılı kurul üyeleri veya temsilcileri katılmışlar ve görüşülecek başka konu olmadığı için toplantıya son 
verilmiştir. 

Yetkililerce, iş kazaları ile ilgili hedeflerin birim bazında değerlendirilip sorgulanması, gündemdeki konular üzerinde hassasiyetle 
durulması, toplantı kararlarının çalışanlara duyurulması, iş kazalarının aşağıya çekilmesi, iş yeri, üretim ve en önemlisi de çalışanların 
güvenliğinin sağlanmasında gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz. 

İşbu tutanak alınan kararlara resmiyet kazandırmakta ve uygulanmasını zorunlu hale getirmektedir. Eksik uygulanan veya hiç 
uygulanmayan toplantı kararları bu kararın muhatabını kanun karşısında cezai yaptırıma maruz bırakacaktır, bu ihmaller sebebi ile 
oluşabilecek bir kaza, karar muhatabını doğrudan etkileyecektir. 

 Saygılarımızla, 
 

 
 
 
 

İSG KURUL ÜYELERİ 
 
 
 

  Ali İhsan USLU            İş yeri Hekimi           İbrahim Suat USTA                 Ünal AKKAYA                
   İşveren Vekili             Refet ÇEVİKER                 İş güvenliği uzmanı                İnsan Kayn.Müdürü         
 
 
 
 
 
      Saim ÜNAL                 Mehmet ENGİN                     Şevket GÜL                    Nazmi SAĞDIÇ  
Destek Hizm.Müd.            Mali Hizm.Müd.               Yazı İşleri Müdürü            Sivil Savunma Uz.Yrd. 
 
 
     
 
 
    Şafak Barış BOSTAN       Ferah ÇURLU 
  Elkt. ve Elktr.Mühendisi      İşçi Temsilcisi  
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