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 İŞİN KISA TANIMI: 
 

    Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve 
talimatlara uygun olarak; İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği   yönünden  ilgili tüm konularda 
riskleri tespit edip  ortadan kaldırmaya yönelik  gerekli çalışmaları  yapmak, planlamak, 
kontrol etmek, uygunsuzluğun önlenmesi için önerilerde bulunmak. 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR: 

 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 önerilerde bulunmak. 

 İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek. 

 İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve 
tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene 
önerilerde bulunmak.  

 İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak 
çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin 
araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.  

 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. 

 Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı 
gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve 
uygulamalarını kontrol etmek. 

 İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu 
konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın 
veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına 
katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum 
planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek. 
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 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması 
konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya 
kontrol etmek. 

 Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim 
sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde 
hazırlamak. 

 Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve 
uygulamasını kontrol etmek. 

 Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin 
prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.  

 Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG 
KATİP’e bildirmek. 

 İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, 
tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici 
faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.  

 Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı 
yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.  

 Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak, 

 Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle 
işbirliği yapmak 

 Gerçekleştirmek üzere kendisine tanımlanan işlerle ilgili konularda araştırma yapmak, 
gelişme ve değişimleri kendisini uzmanlığa taşıyacak biçimde işlerinde kullanmak.  

 Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv 
oluşturmak ve düzenini sağlamak. 

 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sistemi tanım ve 
talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 Kurumun ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun 
giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ 
çalışmaları yapmak. 
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 Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

 Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır biçimde bulundurulmasını, rapor ve 
benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri 
sunmak. 
 

YETKİLERİ: 

 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. 
 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ: 

İdari ve Mali İşler Şube Müdürü 

 
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI: 

--- 
 
BU İŞTE ÇALIŞANLARIN NİTELİKLERİ: 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak, 

 İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip olmak 

 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

 Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 

 
ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

 Normal Çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

 Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapmak. 
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 Bina içi ve dışı , bahçe, jeneratör ve trafo odaları, Görevlendirilmesi halinde İlçe 
Müdürlüklerinde çalışma yapmak. 

 Görevi gereği seyahat engeli bulunmamak. 


