
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ 

İŞ AKIŞ ŞEMASI

6331 sayılı Kanun gereği HSGM’de 

İSG Hizmetlerinin yürütülmesi 

zorunluluğu

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimlerinin usul ve esasları 

hakkında yönetmeliğe göre 

eğitimlerin planlanması

Eğitim planları

Eğitim sertifikası Başarılı olanlara Eğitim 

sertifikalarının verilmesi.

İş sağlığı ve güvenliği risk 

değerlendirmesi yönetmeliğine göre 

risk değerlendirmelerinin 

planlanması

Risk analizi dosyası

İş yerlerinde acil durumlar hakkında 

yönetmeliğe göre acil eylem 

planının sivil savunma uzmanı ile 

birlikte hazırlanması

Acil eylem planı

İlgili yönetmelikler gereği periyodik 

sağlık muayenelerinin planlanması

Çalışanların Sağlık 

Kayıtları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 

Hakkında Yönetmeliğe göre İSG 

Kurulunun oluşturulması

İSG Kurul toplantılarının 

yönetmelikle belirlenen aralıklarda 

toplanması

İSG kurul toplantılarında alınan 

kararların tutanakla kayıt altına 

alınarak imzalanması.

İSG kurul toplantılarında alınan 

kararların ilgililere dağıtılması

İSG kurul 

tutanakları

HSGM’deki İSG hizmetlerini 

yürütmek üzere yıllık planların 

yapılması

Yıllık plana göre aylık planların 

hazırlanması

İSG ile ilgili toplantı, panel, kongre, 

sempozyum vb. gibi toplantılara 

katılım sağlanması

İSG Hizmetleri Yönetmeliğine göre 

ortam gözetimlerinin yapılması

Risk değerlendirme yönteminin 

belirlenmesi

Risk değerlendirmenin yapılması

Plana göre eğitimlerin yapılması

Sertifikaların personel özlük dosyasında 

saklanması

Eğitim kayıtları

Ortam gözetimlerinde tespit edilen 

uygunsuzluklar ve önerilerin tespit 

ve öneri defterine işlenmesi

Tespit ve öneri defterinin 

imzalatılması

İşyerindeki ramak kala olayların ve iş 

kazalarının kayıt altına alınması

İş kazalarının resmi yazıyla yasal 

süresi içinde SGK’ya bildirilebilmesi 

için işveren yada vekiline bilgi 

verilmesi.

İş kazası 

kayıtları

Ramak kala 

olay kayıtları

İş kazası veya ramak kala olay 

meydana gelmesi

İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

konularda rehberlik ve danışmanlık 

yapılması

Katılım sağlanan toplantılarla ilgili 

raporların hazırlanması

Toplantı raporları

Tespit ve öneri defterine yazılan 

uygunsuzluk ve önerilerin kurul 

gündemine dahil edilmesi

Çalışanlara muayene yapılması

Sağlık sorunu tespit edilen 

çalışanların ilgili hastanelere sevk 

edilmesi.

İSG kurulunun toplantı gündeminin 

oluşturulması

İSG hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için İdari ve 

Mali İşler Dairesi Başkanlığından Genel Müdürlük 

bünyesindeki personel değişiklerinin İSGB birimine 

gelmesi

Bu değişikliklere göre personel listesinin 

güncellenerek gerekli çalışmaların planlanması.

Acil eylem planının gerektiğinde 

güncellenmesi

Çalışanların sağlık durumlarına 

uygun yerlerde görev yapmaları 

için öneride bulunulması.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 

bakım-onarım çalışmaları başlamadan 

önce İdari ve Mali İşler Dairesi 

Başkanlığı tarafından İSG birimine 

haber verilmesi

Bakım-onarım yapacak olan firma 

yetkilileri ile görüşülerek gerekli İSG 

önlemlerini almalarının sağlanması.
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