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İş Güvenliği Sorumlusu Atama Yazısı 

 
              

................................................... Firmasında ..................................... olarak çalışmakta olan ; Sn 
..................................................  aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 
................................................ şantiyesinde İş Güvenliği Sorumlusu olarak atanmıştır. 
 

1. Yapmakta olduğu işler için kendi çalıştırdığı işçilere karşı doğrudan doğruya işveren vekili durumunda 
olduğundan şantiyede kendine ayrılan yerde ve işlerde iş kazası ve meslek hastalıkları olmaması için İş 
Kanunu' nun işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatında yer alan tüm önlemleri ve Sosyal Sigortalar 
Kanunu ile ilgili tüm önlemleri hiçbir uyarı veya yazışmaya meydan vermeden almak ve işyerinde 
uygulanmakta olan kurallara uymak, her türlü araç ve gereçleri sağlamak, işyerinde bulundurmak ve 
işçilerine kullandırmak ve bu konularda işçilerine sürekli eğitim vermek, 

2. Şantiyede kendilerine ayrılan yerlerde düzenli olarak iş güvenliği denetimlerini ve kontrollerini 
yapmak, kendi sorumluk alanındaki kontrolleri yapmak ve gözlemlenen emniyetsiz durum ve 
davranışları gidermek, 

3. Taşeron çalışanlarının SSK girişlerinin kontrolünü ve takibini yapmak, 
4. Taşeron çalışanlarının özlük dosyalarını tutmak, birer kopyasını Şantiye Seç Bölümüne iletmek. 
5. Taşeron çalışanlarına ilk işe girişte İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimini vermek ve kayıt altına almak. 
6. Taşeron çalışanlarına belirli periyotlarla, yapılan işin riskine göre eğitimler vermek, kayıt altına almak, 
7. Tüm kazalar, ucuz atlatmalar ve yaralanmaları şantiye SEÇ Bölümüne bildirmek, 
8. Yaşanmış iş kazalarının 2 gün içinde iş kazası raporu ile beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’nın ilgili Bölge Müdürlüğü’ne, 3 gün içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Md.’lüğüne 
bildirmek, 

9. Şantiyede yapılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurul toplantılarında firmasını temsil etmek, toplantılarda 
alınan kararlardan kendisine ait olanları derhal yerine getirmek. 

10. SEÇ ile ilgili tüm yazışmaları yapmak, 
11. Taşeronun ürettiği tüm atıkların, işverenin belirlediği kurallara uygun olarak bertarafını sağlamak, 
12. İşveren Seç Sorumlusu tarafından iş güvenliği konularında verilecek gerek yazılı gerekse sözlü 

talimatları geciktirmeden ve itiraz etmeden  yerine getirmek, 
13. Taşeron ile imazalanan Seç Ek’ indeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak. 
 

Yukarıda yazan sorumlulukları okuyup anladığımı ve uyacağımı aksi halde, gerek ihmal, gerekse 
dikkatsizlikten veya ehliyetsiz işçi çalıştırmaktan doğacak kazalardan ve meslek hastalıklarından yahut 
Sosyal Sigortalar Kanunu'ndaki ilgili hükümlerden dolayı her türlü cezai ve hukuki sorumluluğun bana ait 
olacağını beyan ve taahhüt ederim.  
 

Taşeron Yetkilisi Taşeron İş Güvenliği Sorumlusu 

ADI SOYADI GÖREVİ İMZA ADI SOYADI GÖREVİ İMZA 

      

İşveren Yetkilisi 
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