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ÖN BİLGİLENDİRME 

 

Bu çalışma İSG sınavlarına katılacak olan adaylara 

çalışmalarında yardımcı olması amacıyla hazırlanmış 

olup, içeriği sınavda karşılaşılacabilecek her soru tipine 

yönelik konuyu kapsamayabilir.  

Geçmiş dönemlerde çıkmış olan soru tiplerinden yola 

çıkılarak, kanun ve yönetmeliklere çalışmamızda 

daraltılarak yer verilmiştir. 

Mevzuatlarda yapılan değişikliklerin bazıları bu 

çalışmada yer alan yönetmelik özetleri ve son bölümde 

yer alan sorularda işlenmemiş olabilir. 

Sınavlara hazırlanırken; adayların, kanunların ve ilgili 

yönetmeliklerinin en güncel hallerinin tümünü detaylı 

olarak okuması ve öğrenmesi  gerekmektedir. 

BULUŞ EĞİTİM KURUMU 
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Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının Konuları ve Eğitimde Ayrılan 

Süreler 

 
 

Sıra No. 

DERSİN ADI DERS SAATİ 

Yüz yüze Uzaktan Toplam 

1 Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması 1 0 1 

2 Türkiye ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 2 

3 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü 1 1 2 

4 Uygun İşe Yerleştirme 1 1 2 

5 Temel Hukuk ve İş hukuku 1 2 3 

6 Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 0 1 1 

7 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri 2 4 6 

8 İşyeri Tehlike Sınıfı ve İSG-KATİP Uygulamaları 1 1 2 

9 İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme 2 2 4 

10 Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 1 1 2 

11 Psikososyal Risk Etmenleri 1 0 1 

12 Fiziksel Risk Etmenleri 1 0 1 

13 Kimyasal Risk Etmenleri 1 0 1 

14 Biyolojik Risk Etmenleri 1 0 1 

15 Ergonomi 1 0 1 

16 Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni 1 1 2 

17 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 0 1 1 

18 İşyerinde Kaynağa ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları 2 2 4 

19 İşyerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları 1 3 4 
 

20 
İşyerinde Korunmaya Yönelik Yönetsel Yaklaşımlar ve 
Uygulamalar 

 
1 

 
2 

 
3 

21 İş Kazaları 1 3 4 

22 İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi ve Acil Tıbbi Müdahale 1 0 1 

23 Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar 3 3 6 

24 Toksikolojinin Temel İlkeleri 1 1 2 

25 İş Sağlığında Güncel Konular 1 1 2 

26 Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar 2 4 6 

27 Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları 2 3 5 

28 İşyerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi 2 2 4 

29 İletişim Teknikleri 2 1 3 

30 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Araştırma Yöntemleri 2 2 4 

31 İşyerinde Sağlık ve Güvenlikle İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi 2 2 4 

32 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik İlkeler 1 0 1 

33 Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması 3 0 3 

34 Genel Değerlendirme ve Son Test 1 0 1 

 TEORİK EĞİTİM TOPLAMI: 45 45 90 
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Diğer Sağlık Personeli Sınavları için açıklanan konulara yönelik 

yaklaşık soru yüzdeleri 

 

Konu       Yaklaşık Yüzde (%) Oranı 

Hukuk         5 

Genel İSG Konuları      30 

Mevzuat        20 

Sağlık        35 

Teknik        10 
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İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının Konuları ve Eğitimde Ayrılan Süreler 
 

Sıra 

No. 
DERSİN ADI 

DERS SAATİ 

Yüz yüze Toplam 

1 Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması 1 1 

2 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi 1 1 

3 İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 1 3 

4 Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 

5 Temel Hukuk 1 2 

6 İş Hukuku 3 5 

7 Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 0 2 

8 Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar 1 3 

9 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler 1 4 

10 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 4 12 

11 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 2 

12 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 1 3 

13 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 6 6 

14 İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme 3 6 

15 Çalışma Ortamı Gözetimi 3 4 

16 İş Hijyeni 1 3 

17 Fiziksel Risk Etmenleri 4 8 

18 Kimyasal Risk Etmenleri 3 6 

19 Biyolojik Risk Etmenleri 1 2 

20 Psikososyal Risk Etmenleri 2 4 

21 Ergonomi 3 6 

22 Korunma Politikaları 4 6 

23 Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 2 

24 Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar 1 3 

25 Büyük Endüstriyel Kazalar 1 3 

26 İş Kazaları 3 6 

27 İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi 0 1 

28 Meslek Hastalıklarına Giriş 3 6 

29 İşle İlgili Hastalıklar 1 2 

30 Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları 4 8 

31 Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları 1 1 

32 Mesleki Cilt Hastalıkları 1 3 

33 Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları 1 2 

34 Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları 1 1 

35 Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar 1 2 

36 Mesleki Kanserler 1 2 

37 Kas İskelet Sistemi Hastalıkları 1 4 

38 Mesleki İşitme Kayıpları 1 2 

39 Toksikoloji 1 2 

40 İş Sağlığında Güncel Konular 1 2 

41 Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları 0 3 

42 Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi 2 4 

43 Çalışma Yaşamı Ve Beslenme 0 2 

44 Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim 2 4 

45 İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım 3 6 

46 İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi 2 5 

47 İş Sağlığı Etiği 2 5 

48 Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması 8 8 

49 Son Test ve Genel Değerlendirme 1 1 

   TEORİK EĞİTİM TOPLAMI: 90 180 

50 İşyerinde Pratik Uygulamalar  - 40 

  GENEL TOPLAM:  - 220 
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İşyeri Hekimliği Sınavları için açıklanan konulara yönelik yaklaşık 

soru yüzdeleri 

 

Konu       Yaklaşık Yüzde (%) Oranı 

Hukuk         5 

Genel İSG Konuları      15 

Mevzuat        30 

Sağlık        35 

Teknik        15 
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İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının Konuları ve Eğitimde Ayrılan 

Süreler 

Sıra 

No. 
DERSİN ADI 

DERS SAATİ 

A B C 

Yüz yüze Toplam Yüz yüze Toplam Yüz yüze Toplam 

1 
Açılış, Tanışma, Programın 

Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması 
1 1 1 1 1 1 

2 
İş Sağlığı ve Güvenliğinin 

Kavram ve Kurallarının Gelişimi  
1 1 1 1 2 3 

3 
İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel 

Bakış ve Güvenlik Kültürü 
- 3 1 3 2 4 

4 
Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı 

ve Güvenliği 
1 1 1 1 1 1 

5 Temel Hukuk - 1 - 1 - 2 

6 İş Hukuku 2 4 2 4 3 5 

7 
Kanunlarda İş Sağlığı ve 

Güvenliği 
- 1 - 1 - 2 

8 
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar 

ve Sözleşmeler  
- 1 1 2 1 3 

9 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 2 4 2 4 2 4 

10 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 1 1 2 1 2 

11 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 

Sistemleri 
3 4 2 4 2 4 

12 
Risk Yönetimi ve 

Değerlendirmesi 
12 18 15 18 15 18 

13 Çalışma Ortamı Gözetimi 1 2 1 2 1 2 

14 İş Hijyeni 1 2 1 2 1 2 

15 İşyeri Bina ve Eklentileri 1 2 1 2 1 2 

16 Fiziksel Risk Etmenleri 6 9 6 9 4 9 

17 Kimyasal Risk Etmenleri 6 12 4 8 4 8 

18 Biyolojik Risk Etmenleri 1 4 1 4 1 2 

19 Psikososyal Risk Etmenleri 1 4 1 4 1 2 

20 Ergonomi 2 4 2 4 2 6 

21 Korunma Politikaları 2 4 2 4 2 4 

22 
Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve 

Güvenliği 
3 4 3 6 2 3 

23 
Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı 

ve Güvenliği 
2 6 3 6 3 6 

24 
Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı 

ve Güvenliği 
2 4 2 4 3 6 

25 
Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve 

Güvenliği 
2 3 2 3 1 2 

26 
El Aletlerinde İş Sağlığı ve 

Güvenliği 
1 2 1 2 1 2 

27 
Bakım - Onarım İşlerinde İş 

Sağlığı ve Güvenliği 
2 3 1 3 1 2 

28 Yangın 3 6 3 6 5 10 

29 Acil Durum Planları 2 4 2 4 2 4 

30 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri - 2 - 2 - 2 

31 
Havalandırma ve İklimlendirme 

Prensipleri 
2 4 2 4 1 3 

32 
Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş 

Sağlığı ve Güvenliği 
2 4 2 4 2 4 

33 
Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş 

Sağlığı ve Güvenliği 
1 2 2 4 2 2 

34 
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş 

Sağlığı ve Güvenliği 
- 1 - 1 - 1 
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35 
Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
1 1 1 2 2 3 

36 
Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı 

ve Güvenliği 
1 3 2 4 1 3 

37 
İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve 

Güvenliği 
6 12 3 8 2 6 

38 
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve 

Güvenliği 
6 12 3 8 2 6 

39 Kişisel Koruyucu Donanımlar 1 3 1 3 2 4 

40 

İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat 

ve Kullanımında İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

1 3 2 5 2 4 

41 İş Kazaları 3 6 3 6 3 6 

42 
Sağlık Gözetimi ve Meslek 

Hastalıkları 
1 2 1 3 1 3 

43 

İş Güvenliği Yönünden Yapılması 

Gereken Kontroller ve 

Düzenlenecek Belgeler 

1 2 1 2 1 2 

44 
Çalışma Yaşamında Özel  Politika 

Gerektiren  Gruplar 
- 1 - 1 - 2 

45 
Vardiyalı Çalışma ve Gece 

Çalışması 
- 1 - 1 - 1 

46 Çalışma Hayatında Etik 1 2 1 2 1 2 

47 
Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık 

Güvenlik Eğitimi ve İletişim 
1 2 2 3 2 3 

48 

Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık 

Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve 

Güvenliği   
- 1 - 1 - 1 

49 Değerlendirme ve Son Test 1 1 1 1 1 1 

   TEORİK EĞİTİM TOPLAMI: 90 180 90 180 90 180 

50 İşyerinde Pratik Uygulamalar  - 40 - 40 - 40 

 GENEL TOPLAM: - 220 - 220 - 220 
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İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavları için açıklanan konulara yönelik 

yaklaşık soru yüzdeleri 

 

Konu       Yaklaşık Yüzde (%) Oranı 

Hukuk         5 

Genel İSG Konuları      15 

Mevzuat        30 

Sağlık        10 

Teknik        40 
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4857 SAYILI İŞ KANUNU 
 
İŞ KANUNUN AMACI:  

Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma 
şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir 
İŞ İLİŞKİSİ:  

Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye 
yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan 
ilişkiye iş ilişkisi denir 
İŞ YERİ:  

İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile 
işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir. 
İŞ YERİNDEN SAYILAN YERLER: 

 İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı 
yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, 
uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve 
araçlar da işyerinden sayılır. 
İŞ VEREN VEKİLİ:  

İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere 
işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden 
doğrudan işveren sorumludur. 
Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri 
hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan 
kaldırmaz. 
Asıl işveren-alt işveren ilişkisi: 

 Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya 
asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren 
işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran 
diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. 
Asıl işveren-alt işveren ilişkisi:  

Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş 
sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan 
yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur 
Asıl işveren-alt işveren ilişkisi: 

 Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi 
suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi 
kurulamaz 
Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul 
edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler 
Asıl işveren-alt işveren ilişkisi:  

İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş 
bölünerek alt işverenlere verilemez.  
İşyerini bildirme:  

Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, 
çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son 
veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma 
konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, 
varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne 
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bildirmek zorundadır. 
İş alan alt işveren;  
Kendi işyerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi ve gerekli 
belgelerle birlikte, bildirim yapmakla yükümlüdür. Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu 
işyerine ait belgeler gerektiğinde iş müfettişlerince incelenir. İnceleme sonucunda muvazaalı 
işlemin tespiti halinde, bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilir. Bu 
rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz iş günü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine 
itiraz edilebilir. 
Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde 4857 sayılı iş kanunu hükümleri uygulanmaz: 

          a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,  
 b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya 
işletmelerinde, 
 c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri, 
 d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında 
dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,  
 e) Ev hizmetlerinde, 
 f) (…) (1) çıraklar hakkında, (1)  
 g) Sporcular hakkında,  
 h) Rehabilite edilenler hakkında, 
 ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin 
çalıştığı işyerlerinde. 
Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde 4857 sayılı iş kanunu hükümleri uygulanır: 

          a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan 
yükleme ve boşaltma işleri,  
 b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler, 
 c) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda 
görülen işler,  
 d) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri,  
 e) Halkın faydalanmasına açık veya  işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe 
işleri, 
 f) Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde 
çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işler, 
Eşit davranma ilkesi 

 İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve 
benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. 
İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, 
belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. 
İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş 
sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona 
ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. 
Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. 
İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin 
uygulanmasını haklı kılmaz. 
İşyerinin veya bir bölümünün devri: 

İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, 
devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları 
ile birlikte devralana geçer 
Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren 
yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. 
Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde 
ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu 
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yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. 
Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte 
sorumluluk hükümleri uygulanmaz. 
Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün 
devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. 
Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu 
değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih 
hakları saklıdır. 
Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir 
bölümünün başkasına devri halinde uygulanmaz. 
Geçici iş ilişkisi 

Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı 
şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilir. 
Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam 
bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini geçici olarak bu 
işverene devri ile; 
a) Bu Kanunun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile 74 üncü maddesinde belirtilen hâllerde, 
işçinin askerlik hizmeti hâlinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hâllerde, 
b) Mevsimlik tarım işlerinde, 
c) Ev hizmetlerinde, 
d) İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde, 
e) İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen 
zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde, 
f) İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını 
gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde, 
g) Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları hâlinde, 
kurulabilir. 
Geçici işçi sağlama sözleşmesi ikinci fıkranın (a) bendinde sayılan hâllerin devamı süresince, (b) 
ve (c) bentlerinde sayılan hâllerde süre sınırı olmaksızın, diğer bentlerde sayılan hâllerde ise 
en fazla dört ay süreyle kurulabilir. Yapılan bu sözleşme ikinci fıkranın (g) bendi hariç toplam 
sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilir. Geçici işçi çalıştıran işveren, belirtilen 
sürenin sonunda aynı iş için altı ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramaz. 
Bu Kanunun 29 uncu maddesi kapsamında toplu işçi çıkarılan işyerlerinde sekiz ay süresince, 
kamu kurum ve kuruluşlarında ve yer altında maden çıkarılan işyerlerinde bu maddenin ikinci 
fıkrası kapsamında geçici iş ilişkisi kurulamaz. 
Geçici işçi çalıştıran işveren, grev ve lokavtın uygulanması sırasında 18/10/2012 tarihli ve 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 65 inci maddesi hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla geçici iş ilişkisiyle işçi çalıştıramaz. 
 
İş sözleşmesi 

Bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi 
üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle 
tâbi değildir 
Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu 
belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. 
Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma 
koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret 
ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda 
oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen 
belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre 
dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi 
zorunludur 
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İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından 
tam süreli veya kısmî süreli yahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir. 
Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri 

Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam 
edenlere  sürekli iş denir. 
Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi 

İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli 
işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif 
koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş 
sözleşmesidir.  
Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) 
yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. 
Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi 

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre 
önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. 
Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş 
sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi 
tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli 
emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir. 
Çağrı üzerine çalışma 

Yazılı sözleşme ile  işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması 
halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine 
çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir. 
Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar 
belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine 
çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır. 
İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu 
çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak 
zorundadır. Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. 
Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az 
dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır. 
Deneme süreli iş sözleşmesi 

Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. 
Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir 
Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri 

Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu 
sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir. 
Takım sözleşmesinin, oluşturulacak iş sözleşmeleri için hangi süre kararlaştırılmış olursa olsun, 
yazılı yapılması gerekir. Sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücret ayrı ayrı gösterilir. 
Takım sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerden her birinin işe başlamasıyla, o işçi ile işveren 
arasında takım sözleşmesinde belirlenen şartlarla bir iş sözleşmesi yapılmış sayılır. Ancak, 
takım sözleşmesi hakkında Borçlar Kanununun 110 uncu maddesi hükmü de uygulanır. 
İşe başlamasıyla iş sözleşmesi kurulan işçilere ücretlerini işveren veya işveren vekili her birine 
ayrı ayrı ödemek zorundadır. Takım kılavuzu için, takıma dahil işçilerin ücretlerinden işe 
aracılık veya benzeri bir nedenle kesinti yapılamaz 
Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshi 

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 
İş sözleşmeleri; 
 a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 
iki hafta sonra,  
 b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa 
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yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, 
 c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa 
yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,  
 d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, 
 Feshedilmiş sayılır.  
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.  
Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek 
zorundadır.  
İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. 
Feshin geçerli sebebe dayandırılması 

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan  işçinin belirsiz süreli 
iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da 
işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak 
zorundadır. Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz. 
Aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz: 

 a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri 
içinde sendikal faaliyetlere katılmak. 
 b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak. 
 c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine 
getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta 
başlatılmış sürece katılmak.  
 d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş 
ve benzeri nedenler.  
 e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde 
işe gelmemek.  
 f) Hastalık veya kaza nedeniyle “İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek 
nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması 
durumunda” öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık. 
Fesih bildirimine itiraz ve usulü 

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen 
sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay 
içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak 
zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın 
düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Taraflar 
anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. 
Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde 
ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki 
hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.  

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka 
bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.  

Dava ivedilikle sonuçlandırılır. Mahkemece verilen karar hakkında istinaf yoluna 
başvurulması hâlinde, bölge adliye mahkemesi ivedilikle ve kesin olarak karar verir.  
Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları 

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece 
veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, 
işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe 
başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle 
yükümlü olur.  
Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması 
halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.  
Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş 
bulunan ücret ve diğer hakları  ödenir.  
Mahkeme veya özel hakem, ikinci fıkrada düzenlenen tazminat ile üçüncü fıkrada düzenlenen 
ücret ve diğer hakları, dava tarihindeki ücreti esas alarak parasal olarak belirler. 
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İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı,  
yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye 
bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait 
ücret tutarı ayrıca ödenir. 
İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe 
başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda 
bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun 
hukuki sonuçları ile sorumlu olur.  

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları 
hâlinde;  

a) İşe başlatma tarihini,  

b) Üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakların parasal miktarını, 

c) İşçinin işe başlatılmaması durumunda ikinci fıkrada düzenlenen tazminatın parasal 
miktarını, 

belirlemeleri zorunludur. Aksi takdirde anlaşma sağlanamamış sayılır ve son tutanak 
buna göre düzenlenir. İşçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması hâlinde fesih geçerli hâle 
gelir ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.  

Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle 
değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.  
 
Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi 

İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve 
benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği 
ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak 
yapılmayan ve işçi tarafından  altı işgünü içinde yazılı olarak  kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi 
bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir 
nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak 
açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 
17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir. 

 Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma 
koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.  
 
İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 

Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden 
önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:  
 I. Sağlık sebepleri: 
 a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin 
sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. 
 b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan  buluşup görüştüğü işveren yahut başka 
bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa. 
 II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: 
 a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında   
yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler 
söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa. 
 b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde 
sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa. 
 c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı 
verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, 
sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut 
işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa. 
 d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve 
bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa. 
 e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun 
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olarak hesap edilmez veya ödenmezse,  
 f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren 
tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman 
esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları  
uygulanmazsa. 
 III. Zorlayıcı sebepler: 
İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı 
sebepler ortaya çıkarsa 
İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 

I- Sağlık sebepleri: 
 a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye 
düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu 
sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla 
sürmesi. (1) 
 b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde 
çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda. 
 (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi 
hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki 
çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. 
Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak 
işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.  
 
II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: 
 a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli 
vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri 
sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni 
yanıltması. 
 b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak 
sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı 
asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması. 
 c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. 
 d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine 
sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu 
maddeleri kullanması. 
 e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek 
sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. 
 f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir 
suçişlemesi. 
 g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki 
işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç 
işgünü işine devam etmemesi. 
 h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde 
yapmamakta ısrar etmesi. 
 ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, 
işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka 
eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba 
uğratması. 
 
III- Zorlayıcı sebepler:  
 İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin 
ortaya çıkması. 
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IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki 
bildirim süresini aşması. 
 
Derhal fesih hakkını kullanma süresi 

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan 
sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın 
öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden 
itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık 
süre uygulanmaz. 
Yeni iş arama izni 

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş 
saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde 
iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak 
iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere 
rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. 
İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. 
İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı 
olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder. 
Toplu işçi çıkarma 

İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu 
toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika 
temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.  
 İşyerinde çalışan işçi sayısı:                                                     
 a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin, 
 b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin, 
 c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin, 
 bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma 
sayılır. 
Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz  
gün sonra hüküm doğurur.  
İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, 
işveren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş 
Kurumuna bildirmek ve işyerinde ilan etmekle yükümlüdür. İşveren toplu işçi çıkarmanın 
kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği 
takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırır. 
Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu 
işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.  
Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu 

İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu 
işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 
1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek 
Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep 
ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına 
uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. 
İşyerinin işçisi iken engelli hâle gelenlere öncelik tanınır.  
İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar. 
Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz 
Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler 
eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya 
benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o 
andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi 
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yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık 
ücret tutarında tazminat öder.  
Askerlik ve kanundan doğan çalışma 

Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut 
herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi 
işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş sayılır. 
İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıldan çok 
çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki bu sürenin tamamı doksan 
günü geçemez. 
Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona 
ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri 
veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, 
o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi 
yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık 
ücret tutarında tazminat öder. 
Ücret ve ücretin ödenmesi 
Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından 
sağlanan ve para ile ödenen tutardır. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak 
kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret, 
prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise 
ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir. Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, 
ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak 
suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, 
çalıştırdığı işçi sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak işverenleri 
veya üçüncü kişileri zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu 
nitelikteki her çeşit istihkakının, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net 
miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidir. 
Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan 
banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler veya üçüncü kişiler, 
işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka 
hesapları dışında ödeyemezler. 
Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır. 
Mazeret izni 

İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, 
çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir. 

 İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun 
tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından 
kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin 
verilir. 
Zamanaşımı süresi 
İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve 
aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi beş yıldır. 

a) Kıdem tazminatı. 
b) İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.  
c) Kötüniyet tazminatı. 
d) İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat. 

Asgari ücret 
 İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin 

ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir.  

 Komisyon kararları kesindir. Kararlar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.  
 Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, asgari ücretlerin tespiti sırasında uygulanacak 

esaslar ile başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur hakları Maliye Bakanlığı ve  Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının birlikte hazırlayacakları yönetmelikte belirtilir. 
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 Asgari Ücret Tespit Komisyonunun sekretarya hizmetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı  tarafından yerine getirilir.  
Yarım ücret 

 Madde 40 - 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı 
sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir 
haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.  
Fazla çalışma ücreti 
Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma 
yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan 
çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat 
başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.  Haftalık çalışma süresinin 
sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar 
dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş  saate kadar yapılan 
çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma 
için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş 
yükseltilmesiyle ödenir.  
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret 
yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat 
karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.  
İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti 
olmadan kullanır. 
Gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz.  
Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.  
Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. 
Zorunlu ve olağanüstü haller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma 
yaptırılamaz 
(Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, zorunlu ve olağanüstü hâllerde haftalık otuz 
yedi buçuk saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin 
saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenir 
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi 
veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu 
günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. 
Yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. 
Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti 
tam olarak ödenir 
 
Genel tatil ücreti 

işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen 
günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak 
çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.  
Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri 
işverence işçiye ödenir. 
Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedibuçuk katıdır. 
 
Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri 

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl 
çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. 
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. 
Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu 
Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. 
 İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;  
 a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, 
 b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, 
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 c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, 
 Az olamaz. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün 
arttırılarak uygulanır. 
 Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek 
yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. 

Yıllık izin süreleri  iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir 
 
Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:  

 a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 
25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.). 
 b) Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları 
günler. 
 c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı 
ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası 
sayılmaz.). 
 d) Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok 
tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden 
işe başlaması şartıyla).  
          e) 66 ncı maddede sözü geçen zamanlar. 
 f) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri. 
 g) 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde 
çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler. 
 h) İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu 
kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan 
meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların 
konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle 
işlerine devam edemedikleri günler. 
 ı) Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,  
 j) İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri.  
 k) Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.  
66 ncı maddede sözü geçen zamanlar; 

        a) Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında 
çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya 
girmeleri ve bu yerlerden  çıkmaları için gereken süreler. 
 b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere 
gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler. 
 c) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın 
ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.  
 d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya 
bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini 
yapmaksızın geçirdiği süreler.  
 e) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler. 
 f) Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, 
işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip 
götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp 
getirilmeleri esnasında geçen süreler. 
İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp 
getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz. 
 
Yıllık ücretli iznin uygulanması  
Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.  
   Bu iznin “Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri” maddesinde  gösterilen süreler içinde 
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işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. 
 Ancak, “Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri” maddesinde öngörülen izin süreleri, 
tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde 
kullanılabilir. 
 İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya 
dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.  
 Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili 
ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. 
 Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek 
olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde 
yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek 
zorundadır. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir  izin kayıt belgesi 
tutmak zorundadır. 
 Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam 
edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. 
Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin 
sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını 
sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir 
örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür. 
 
Yıllık izin ücreti  

İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili 
işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır. 

Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon 
ücreti, kâra katılma ve yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden ücret 
alan işçinin izin süresi için verilecek ücret, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili 
olarak çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır. 
 Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, izin ücreti işçinin izine 
çıktığı ayın başı ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan 
günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.  
 Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret, yüzdelerden toplanan para dışında 
işveren tarafından ödenir. 

Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri 
ayrıca ödenir. 
 

Çalışma süresi 
Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi 

kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek 
uygulanır.  

Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, 
haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.  
 Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan 
günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık 
süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. 
Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir. 

Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, 
normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya 
kadar artırılabilir. 
 
Ara dinlenmesi 

 Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine 
göre ayarlanmak suretiyle işçilere;       
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 a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,  
 b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım 
saat,     
           c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat, 
 Ara dinlenmesi verilir. 
 Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir.  
 Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde 
tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir.  
 Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir.   

Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz 
 
Gece süresi ve gece çalışmaları 

Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen 
ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir 
İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez. Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık 
hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde 
gece çalışması yaptırılabilir. 
Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece 
çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle 
postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da 
uygulanabilir. 
Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden diğer postada 
çalıştırılamaz. 
 
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı 

On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır.  
 Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; 
bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına 
devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. On dört yaşını doldurmamış çocuklar 
ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına 
devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve 
her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler.  

Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, 
sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. 
Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel olamaz, onun 
derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez. 

Onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile onbeş 
yaşını tamamlamış, ancak onsekiz yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin 
verilecek işler, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış çocukların 
çalıştırılabilecekleri hafif işler, onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç 
işçilerin hangi çeşit işlerde çalıştırılabilecekleri ve çalışma koşulları Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 
 Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların 
çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde 
çalışanların ise günde beş ve haftada otuz saatten fazla olamaz. Bu süre, on beş yaşını 
tamamlamış çocuklar için günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir. 

Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma 
süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. 
Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri yukarıda dördüncü fıkrada öngörülen 
süreleri aşamaz. 

Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin kapsamı, bu faaliyetlerde çalışacak çocuklara 
çalışma izni verilmesi, yaş grupları ve faaliyet türlerine göre çalışma ve dinlenme süreleri ile 
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çalışma ortamı ve şartları, ücretin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı 
ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
 
Yer ve su altında çalıştırma yasağı  
Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında 
çalışılacak işlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması 
yasaktır. 
 
Gece çalıştırma yasağı  

Sanayiye ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece 
çalıştırılması yasaktır.  

Onsekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul 
ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 
 
Analık halinde çalışma ve süt izni  

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı 
haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğu gebelik halinde doğumdan önce 
çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun 
olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar 
işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. 
Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı 
çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır. 
Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan 
süreler babaya kullandırılır. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya 
evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni 
kullandırılır. 
Birinci fıkra uyarınca kullanılan doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren 
çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile 
üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci 
doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün 
süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum hâlinde bu 
sürelere otuzar gün eklenir. Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre üç yüz altmış gün olarak 
uygulanır. Bu fıkra hükümlerinden yararlanılan süre içerisinde süt iznine ilişkin hükümler 
uygulanmaz. 
Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve 
sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. 
Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.  
Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif 
işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.  
İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik 
halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu izin, üç yaşını 
doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir. Bu süre, 
yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. 
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt 
izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi 
belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. 
Bu madde hükümleri iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan 
her türlü işçi için uygulanır. 
İşçi özlük dosyası  
 İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin 
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kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu 
her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere 
göstermek zorundadır. 
 İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak 
kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür. 
 
Mazeret izni 

İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun 
ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir. 
İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun 
tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından 
kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin 
verilir. 
 
Zamanaşımı süresi 

İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti 
ve aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi beş yıldır. 

a) Kıdem tazminatı. 
b) İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.  
c) Kötüniyet tazminatı. 
d) İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat. 

 
ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU: 

Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesinde, çalışma hayatıyla ilgili mevzuat 
çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla; Hükümet ile işveren, kamu görevlileri ve 
işçi sendikaları konfederasyonları arasında etkin danışmayı sağlamak üzere, üçlü temsile dayalı 
istişari  mahiyette bir danışma kurulu oluşturulur.  
Sanayi, ticaret, tarım ve orman  işleri  

Bu Kanunun uygulanması bakımından; sanayiden, ticaretten, tarım ve orman işlerinden 
sayılacak işlerin esasları aşağıda belirtilmiştir. 
 Sanayiden sayılacak işlerin esasları şunlardır; 
 a) Her türlü madenleri arama ve topraktan çıkarma, taş, kum ve kireç ocakları. 
 b) Ham, yarı ve tam yapılmış maddelerin işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, 
süslenmesi, satış için hazırlanması. 
 c) Her türlü kurma, onarma, sökme, dağıtma ve yıkma. 
 d) Bina yapılması ve onarımı, değiştirilmesi, bozulması, yıkılması ve bunlara yardımcı her 
türlü sınai yapım. 
 e) Yol, demiryolu, tramvay yolu, liman, kanal, baraj, havaalanı, dalgakıran, tünel, köprü, 
lağım ve kuyuların yapılması ve onarımı, batıkların çıkarılması ve bataklık kurutma.  
 f) Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvetlerin elde edilmesi, değiştirilmesi, taşınması, 
kurma ve dağıtma. 
 g) Su ve gaz tesisatı kurma ve işletmesi. 
 h) Telefon, telgraf, telsiz, radyo ve televizyon kurma.  
 i) Gemi ve vapur yapımı, onarımı, değiştirilmesi ve bozup dağıtma. 
 j) Eşyanın istasyon, antrepo, iskele, limanlar ve havaalanlarında yükletilmesi, 
boşaltılması.  
 k) Basımevleri.  
Ticaretten sayılacak işlerin esasları şunlardır:  

 a) Ham, yarı ve tam yapılmış her çeşit bitkisel, hayvani veya sınai ürün ve malların alımı 
ve satımı.  
 b) Bankacılık ve finans sektörü ile ilgili işlerle, sigortacılık, komisyonculuk, depoculuk, 
ambarcılık, antrepoculuk.  



 28 
0 242 334 80 88                                     BULUŞ EĞİTİM KURUMU                                    www.bulusisg.com 

 c) Su ürünleri alımı ve satımı.  
 d) Karada, göl ve akarsularda insan veya eşya ve hayvan taşıma. 
Tarım ve orman işlerinden sayılacak işlerin esasları şunlardır: 
 a) Her çeşit meyveli ve meyvesiz bitkiler; çay, pamuk, tütün, elyaflı bitkiler; turunçgiller; 
pirinç, baklagiller; ağaç, ağaççık, omca, tohum, fide, fidan; sebze ve tarla ürünleri; yem ve süt 
bitkilerinin yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı, araştırılması, bunlarla ilgili her türlü toprak işleri, 
ekim, dikim, aşı, budama, sulama, gübreleme, hasat, harman, devşirme, temizleme, hazırlama 
ve ayırma işleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, toprak ıslahı, çayır, mera, toprak ve su 
korunması. 
 b) Ormanların korunması, planlanması (amenajman), yetiştirilmesi, işletilmesi, 
sınırlandırılması çalışmaları, bunlara ait alt yapı çalışmaları ile tohum toplama, fidanlık, 
ağaçlandırma, erozyon kontrolü, etüt proje ve rehabilitasyonu, ormancılık araştırma ile milli 
park, orman içi dinlenme yerleri ve kent ormanlarının kurulması, bakım ve geliştirilmesi. 
 c) Her türlü iş ve gelir hayvanlarının (arı, ipek böceği ve benzerleri dahil) yetiştirilmesi, 
üretimi, ıslahı ve bunlarla ilgili bakım, güdüm, terbiye, kırkım, sağım ve ürünlerinin elde 
edilmesi, toplanması, saklanması ile bu hayvanların hastalık ve asalaklarıyla mücadele.  

d) 854 sayılı Deniz İş Kanununun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kara ve su avcılığı ve 
üreticiliği ile bu yoldan elde edilen ürünlerin saklanması ve taşınması. 

6331 SAYILI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile 
işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet 
konularına bakılmaksızın uygulanır. 
 Aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında 6331 sayılı  Kanun hükümleri uygulanmaz: 

a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı 
Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. 

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. 
c) Ev hizmetleri. 
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. 
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında 

yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri. 
 
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme 
ihtimalini, 
Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, 
bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin 
analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması 
gerekli çalışmaları, 
Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek 
zarar veya hasar verme potansiyelini, 
İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya 
vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı, 
ifade eder. 

İşverenin genel yükümlülüğü 

(1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu 
çerçevede; 

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, 
organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik 
tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için 
çalışmalar yapar. 

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler 
ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. 
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c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. 
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz 

önüne alır. 
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan 

yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. 
(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin 

sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 
(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin 

sorumluluklarını etkilemez. 
          (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz 

Risklerden korunma ilkeleri 

İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde 
bulundurulur: 

a) Risklerden kaçınmak. 
b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek. 
c) Risklerle kaynağında mücadele etmek. 

          ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli 
ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim 
temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek. 

d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak. 
e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek. 
f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili 

faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek. 
g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek. 
ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek. 

 
*******Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli 
görevlendirilmesi zorunlu değildir****** 
*********İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate 
alınır.******** 

Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 

(1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya 
yaptırmakla yükümlüdür.  

Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 
a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu. 
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi. 
c) İşyerinin tertip ve düzeni. 
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar 

ile kadın çalışanların durumu. 
(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği 

tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler. 
(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim 

yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve 
işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır. 

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda 
maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve 
araştırmaların yapılmasını sağlar. 

İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 

 (1) İşveren; 
a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri 

yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. 
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b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya 
da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara 
uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler. 

(2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde 
bulunur: 

a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. 
b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek 

hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde. 
(3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları 

vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk 
eder. 

(4) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık 
hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal 
Güvenlik Kurumuna bildirir. 

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü 
alınarak Bakanlıkça belirlenir. 

Sağlık Gözetimi 

(1) İşveren;  
a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak 

sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak 

zorundadır: 
1) İşe girişlerinde. 
2) İş değişikliğinde. 
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından 

sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. 
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre 

Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. 
 

******Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun 
olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz******** 

Çalışanların eğitimi  

(1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim 
özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi 
hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni 
risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.  

(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.  
(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 

işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.  
(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz 

konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma 
yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten 
uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. 

(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak 
sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge 
olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.  

(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli 
eğitimin verilmesini sağlar.  

(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. 
Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin 
üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak 
değerlendirilir. 
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Çalışan temsilcisi  

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını 
isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı, 
ifade eder. 

(1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde 
bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim 
veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan 
temsilcisini görevlendirir:  

a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.  
b) Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.  
c) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.  
ç) Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.  
d) Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.  
e) İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.  
(2) Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan 

temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir. 
          İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi 
olarak da görev yapar. 

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi 

1) Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için 
tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey kurulmuştur. 

2-3-4-5-6-7 nolu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. 
Mevzuatta Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyine yapılmış olan atıflar, 

Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılır. 
 
İş sağlığı ve güvenliği kurulu 

1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı 
işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. 
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. 

(2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; 
a) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin 

yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence 
sağlanır. 

b) Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt 
işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. 

c) İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula 
iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. 

ç) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden 
fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından 
birlikte bir kurul oluşturulur. 

(3) Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla 
kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul 
kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir. 

İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu 

 (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler; iş 
hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapar, yapılan işin yapısı 
göz önüne alınarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını 
koordinasyon içinde yapar, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda 
bilgilendirir. 

(2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri 
gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. 
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Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler 
hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri 
Bakanlığa bildirir. 

İşin durdurulması 

İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında 
çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye 
kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile 
çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Ayrıca çok 
tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin 
yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi 
yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. 

İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı 
ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri 
yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir. Ancak 
tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde; tespiti yapan iş müfettişi, heyet 
tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işi durdurur. 
        İşin durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu Çalışma 
ve İş Kurumu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. İşin durdurulması kararı, mülki idare 
amiri tarafından kolluk kuvvetleri marifetiyle yirmidört saat içinde yerine getirilir. Ancak, tespit 
edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen işin durdurulması kararı, mülki 
idare amiri tarafından kolluk kuvvetleri marifetiyle aynı gün yerine getirilir 

İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin 
durdurulması kararına itiraz edebilir. İtiraz, işin durdurulması kararının uygulanmasını 
etkilemez. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Mahkeme 
kararı kesindir. 

İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak 
bildirmesi hâlinde, en geç yedi gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi 
sonuçlandırılır.ii 
          İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya 
ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle 
yükümlüdür. 
 Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü 
kapasitesinin artırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan 
üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması 
nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, işin durdurulma sebebi sayılır.  

İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine üç 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi  

İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin 
büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından 
hazırlanır. 

İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü 
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı 

görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2020 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği 

uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş 

güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2019 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip 

iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır. 

*****EK BİLGİLER***** 
6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ile getirilen yeniliklerden bazıları;  
· Risk değerlendirmesi, 
· Çalışanların katılımı, 
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· Uzman katkısı sağlanması, 
· Çalışanların bilgilendirilmesi, 
· Çalışanların eğitimi, 
· Koruma önleme anlayışı, 
· Acil durum hazırlığı, 
 
6331 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 
Risk bazlı proaktif yaklaşım, 
Her konuda geniş çaplı çalışan katılımı, 
Yaygın sertifikasyon ve geniş uzman desteği, 
Haberdar etme ve diğer kişileri kapsama, 
Programlı ve nitelikli eğitim ve belgeleme, 
Önleme ve korumaya dayalı anlayış 

6331 -  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 

Çalışan temsilcisi; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, 
tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye 
yetkili çalışanı, 

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB); İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini 
yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi, 

İSG-KÂTİP; İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe 
kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan iş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme 
programını, 

Onaylı defter; İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler 
ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde 
düzenlenmiş her işyeri için tek olan defteri, 

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB);  Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi 
bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren 
şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli 
donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi, 

Toplum Sağlığı Merkezi Birimi (TSMB); Sağlık Bakanlığına bağlı, işyerlerine iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve 
Bakanlıkça yetkilendirilen birimi, 
ifade eder. 

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri 
- İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve 
uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım 
ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları 
arasından ilgili yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş 
güvenliği uzmanı görevlendirir.  
On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri ayrıca diğer sağlık 
personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını 
dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. 
- İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde iş sağlığı güvenliği 
tedbirlerini yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak yerine 
getirebilir. 
- İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken 
durumlarda İSGB kurar. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık 
personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir. Birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirilen 
kamu, maden, inşaat, metal, tekstil, sağlık, ulaşım, taşımacılık, ticaret, imalat, bakım, onarım, 
kurulum, enerji, kimya, tarım, ziraat, hayvancılık, mobilya, ormancılık, gıda, matbaa, atık 
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yönetimi, su temini, temizlik, ilaçlama sektörlerine ait işyerlerinde, tam süreli iş güvenliği 
uzmanlarından sadece birisinde uygun belge sınıfı aranır. 

İşveren; 
a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde 

çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla, 
b) Görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, 

gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla, 
c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu 

sağlamakla, 
ç) Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile 

ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle, 
d) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine 

getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma 
süresini sağlamakla, 

e)  Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün 
bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı 
kararı ile kesinleşen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanını Genel Müdürlüğe bildirmekle, 

f) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG 
KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bilgi vermekle,  

yükümlüdür. 
- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel görevlendirmek veya 
OSGB’lerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin bu hizmetlere 
ilişkin yükümlülükleri devam eder. 
- İşveren işyerinde görev yapan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile 
hizmet alınan OSGB’lerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre geçerli yetki belgesi ile 
görevlendirilmesinden sorumludur. 
- Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak ondan az çalışanı bulunan ve az 
tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen 
eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.  
- İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesine ilişkin 
zorunlu çalışma sürelerinin hesabında; 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 
ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde 
olan çırak ve stajyerler, toplam çalışan sayısına dâhil edilmez. 
- İşveren, sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sektörlerde öncelikli olarak 
hangi mesleki unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının ve bunların yanında görev yapacak diğer 
mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar Bakanlıkça 
düzenlendikten sonra sektörel iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan iş güvenliği uzmanı 
görevlendirmek zorundadır. 

İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri 
İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; 
a) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, 
b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık 

dosyalarını, saklar. 
Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni 

işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir 
örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir. 

Onaylı defter 
 işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya noterce her sayfası 

mühürlenmek suretiyle onaylanır. 
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Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren 
tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene 
tebliğ edilmiş sayılır. 
        Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi 
tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. 
Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır 
********* İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri çalışanlara mali yük getirmeyecek şekilde 
sunulur********* 

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) 
İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş 

güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur.  
Bu birimde işveren diğer sağlık personeli de görevlendirebilir. 
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işveren tarafından işyerlerinde 

kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde aşağıdaki şartlar sağlanır. 
.)  İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel sayısına 

uygun büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve giriş katta 
kurulması esastır. 

.)  Bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası 
ile işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden az 
olmamak üzere bir ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur. Tam zamanlı görevlendirilecek 
her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda tahsis edilir. 

.) İSGB’ler yönetmelik ekinde belirtilen araç ve gereçler ile donatılır ve işyerinde 
çalışanların acil durumlarda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç 
bulundurulur. 

İSGB’nin bölümleri aynı alanda bulunur ve bu alan çalışanlar tarafından kolaylıkla 
görülebilecek şekilde işaretlenir. 

********Sağlık Bakanlığından ruhsatlı sağlık hizmeti sunucusu olan işyerlerinde 
kurulacak İSGB’lerde ilk yardım ve acil müdahale odası şartı ve yönetmelik ekinde belirtilen 
araç ve gereçler ile ulaşım amaçlı araç bulundurulması zorunluluğu aranmaz.******** 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sağlanacak şartlar 
50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde işveren, 
a) İşyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8 metrekareden az 

olmamak üzere toplam iki oda temin eder. 
b) İşyerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını 

sağlamak üzere uygun araç bulundurulur. 
50’den az çalışanı olan işyerlerinde işveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer 

sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini etkin verebilmesi için çalışma süresince 
kullanılmak üzere uygun bir yer sağlar. 

 İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi için işveren tarafından ayrılan çalışma 
yerlerinin bölüm ve birimlerinin aynı alan içerisinde bulunması esastır. Bu bölüm ve birimlerin 
bulunduğu yerler çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde işaretlenir. 

Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi zorunlu olmayan 
hallerde, işyerinde bu maddeye göre oluşturulan ve belirtilen şartları karşılayan birim, 
düzenlenen sağlık raporları bakımından İSGB olarak kabul edilir. 

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; işveren ve hizmet 
sunanlar arasında mutabık kalınarak aynı sözleşme yılı içerisinde, aylık hizmet süreleri 
birleştirilebilir veya hizmet sunum aralıkları belirlenebilir. 

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) 
OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az 

bir; 
a) İşyeri hekimi, 
b) İş güvenliği uzmanı, 
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c) Diğer sağlık personeli, istihdamı zorunludur. 
OSGB’lerde tam süreli görevlendirilenler, başka bir OSGB’de veya işyerinde aynı unvanla 

veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla görev alamaz. 
OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve personel sayısına yetecek 

asgari büyüklükte; işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 metrekarelik bir 
muayene odası, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği 
uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir 
tuvalet ve lavabodan oluşur. 

OSGB’ler, sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, 
işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile 
yürütür. 

OSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır illerin 
dışında hizmet verilebilmesi için, bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak o illerde şube 
açılması zorunludur. Ancak niteliği gereği birden fazla ilde yürütülmesi gereken raylı sistem, 
yol ve nakil hattı inşası veya bakımı ve onarımı gibi işlerde hizmet alınan OSGB’nin işin yapıldığı 
illerden herhangi birisinde yetkilendirilmiş olması yeterlidir. 

OSGB’ler yetkilendirildikleri il sınırı içerisinde izinsiz şube açamayacağı gibi herhangi bir 
şekilde irtibat bürosu da açamazlar. Şube açmak istediklerinde bu Yönetmelikte belirtilen 
şartları sağlarlar. 

OSGB’lerin, işyerlerine hizmet verdikleri sürece yetki aldıkları adreste, açık ve faaliyette 
bulunması esastır. Günlük çalışma süresi içinde verilen hizmet ve faaliyetler konusunda yetkili 
bir kişinin OSGB’de hazır bulunması sağlanır. 

OSGB’lerin zemin katta veya müstakil binalarda kurulması esastır. Ancak tuvalet ve arşiv 
bölümleri hariç OSGB’lerde bulunması gereken diğer bölümler, yol seviyesinden girişi olmayan 
katlarda kurulamaz. Tuvalet ve arşiv bölümleri ise OSGB’ye ait olmak kaydıyla bodrum katta 
bulunabilir. Kat niteliklerinin tespitinde tapu kayıtları esas alınır. 

İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları 

- İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına 
katkıda bulunulması amacıyla; 

a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve 
düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik 
yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından, 

b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin 
uygulanmasından, 

c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama 
yapılarak işverenin onayına sunulmasından, 

ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların 
belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından 
yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yapılmasından, 

d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, 
çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından, 

e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve 
maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek 
hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak 
saklanmasından, 

f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili 
yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 
Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip 
getirilmediğinin izlenmesinden, 

sorumludurlar. 
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- İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen 
işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, yıllık 
çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara verilen iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimlerine dair kayıtlar OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime 
yetkili memurlara gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda 
bütün kayıt ve dosyalar OSGB’lerce işverene teslim edilir. 

- İSGB ve OSGB’ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal 
akışını aksatmamaya özen gösterirler. 

- OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi 
veya kuruma devredemezler. 

- OSGB’lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden beş işgünü 
içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir. 

6331- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE 

EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça 
yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma 
hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin 
mezunları ile teknik elemanı, (Teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip 

olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları) tanımlar. 
 
İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri 
İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye 
sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike 
sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler. 
Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, tam süreli 
olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarından sadece birinin, işyerinin tehlike sınıfına 
uygun belgeye sahip olması yeterlidir. (Danıştay Onuncu Dairesinin 17/5/2016 tarihli ve Esas 
No:2016/1110 sayılı kararı ile 15/2/2016 tarih ve 29625 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği 
Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin 1 inci maddesinin Yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.) 
İş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma 
süreleri bölünerek birden fazla iş güvenliği uzmanına verilemez. Ancak vardiyalı çalışma 
yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır. 
İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen zorunlu çalışma sürelerine bağlı kalmak şartıyla işyerinin 
tehlike sınıfına uygun olarak görevlendirilmesi zorunlu olan en az bir iş güvenliği uzmanının 
yanında, Kanunda ve Yönetmelikte belirtilen esas sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla iş 
güvenliği uzmanına yardımcı olmak üzere, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip ve işyerinin 
tam süreli sigortalı çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi yapabilir. 
 

İş güvenliği uzmanlığı belgesi; 
(1) İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir: 
a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; 
1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği 

uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak 
yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara, 

2) Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan; iş 
sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olanlara, 

3) Genel Müdürlük veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya 
mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlara, 

4) İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev 
yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine, 
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5) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl fiilen 
görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanı 
olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına, 

EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir. 
b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; 
1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği 

uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak 
yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık 
eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara, 

2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik 
veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği 
uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara, 

3) İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan 
iş müfettişleri hariç, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az on 
yıl görev yapan müfettişlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) 
sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara, 

EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir. 
c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; 
1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği 

uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin 
mezunları ile teknik elemanlara, 

2) İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan 
iş müfettişleri hariç Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on 
yıl görev yapan müfettişlerden (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılanlara, 

3) Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans programını tamamlayanlardan yapılacak 
(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara, 

EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir. 
İş güvenliği uzmanlarının görevleri 
(1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: 
a) Rehberlik; 
1) 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. 

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

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

4) 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. 

b) Risk değerlendirmesi; 
1) 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. 

c) Çalışma ortamı gözetimi; 
1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı 

gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını 
kontrol etmek. 
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2) 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. 

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; 
1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak 

planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak 
veya kontrol etmek. 

2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim 
sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-
2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak. 

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

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

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

d) İlgili birimlerle işbirliği; 
1) 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. 

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

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

4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu 
kişilerle işbirliği yapmak. 

İş güvenliği uzmanlarının yetkileri 
(1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 
b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil 

müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak. 
c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme 

ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. 
ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla 

işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak. 
(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile 

ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara 
katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam 
beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının 
ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz. 

İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri 
(1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal 

akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına 
katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili 
bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. 

(2) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki 
ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. 

(3) 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 
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tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il 
müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. 

(4) 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. 

 
İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri 
(1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için 

aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: 
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. 
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika. 
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika. 
(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 

çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 
sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde 
bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek 
olarak görevlendirilir. 

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan 
için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 
sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde 
bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek 
olarak görevlendirilir. 

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 
çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 250 
sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde 
bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek 
olarak görevlendirilir. 

(5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden 
fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen 
süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz. 

(6) İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz. 
 
İş güvenliği uzmanlarının eğitimleri 
(1) İş güvenliği uzmanlarının eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki 

bölümden oluşur ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Komisyon 
tarafından belirlenir. Eğitim programının süresi, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 
saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz ve bu kısımlar ancak tek bir program dâhilinde 
uygulanabilir. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, 
iş güvenliği uzmanları için en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde 
yapılır. 
Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır. 

6331- İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ 

SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça 
belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni 
diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri 
İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş 
işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi, 
Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü, 
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İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, 
takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programını, 
tanımlar. 

İşyeri hekimliği belgesi 
a) İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça 

yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere, 
b) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan Bakanlıkça 

yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere, 
c) Hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına, iş sağlığı 

ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış olan hekim iş 
müfettişlerine, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz 
yıl fiilen çalışmış hekimlere istekleri halinde, 

ç) İş ve meslek hastalıkları yan dal uzmanlığını alan hekimlere istekleri halinde, 
Genel Müdürlükçe verilir. 
 
İşyeri hekimlerinin görevleri 
İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri 

yapmakla yükümlüdür: 
a) Rehberlik; 
1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma 

ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak. 
2) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, 

kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması,  
kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş 
sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.  

3) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda 
işverene tavsiyelerde bulunmak. 

4) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin 
yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel 
kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres 
faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik 
faaliyetlerinde dikkate almak. 

5) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve 
tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip 
denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme 
suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak. 

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

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

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

b) Risk değerlendirmesi; 
1) 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. 

2) Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön 
tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu 
bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları 
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yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel 
olarak dikkate almak. 

c) Sağlık gözetimi; 
1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile 

ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak. 
2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak. 
3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz 

önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi 
sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki 
işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren 
grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere 
periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler 
kısaltılır. 

4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık 
muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza 
etmek. 

5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik 
hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe 
yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı 
tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer 
çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak. 

6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık 
tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile 
ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların 
çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak. 

7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe 
dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması 
sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek 
işverenin onayına sunmak. 

8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı 
sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak. 

9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile 
işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın 
tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını 
hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin 
onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve EK-3’te belirtilen örneğine uygun yıllık 
değerlendirme raporunu hazırlamak. 

10) Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt 
işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin 
dolup dolmadığını kontrol etmek. 

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; 
1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak 

planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak 
veya kontrol etmek. 

2) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin 
eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek. 

3) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara 
genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, 
kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin 
sürekliliğini sağlamak. 

4) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler 
konusunda bilgilendirmek. 
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5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık 
değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde EK-3’teki örneğine uygun 
olarak hazırlamak. 

6) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri İSG 
KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmek. 

d) İlgili birimlerle işbirliği; 
1) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma 

ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını 
değerlendirmek. 

2) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde 
çalışmak. 

3) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili 
taraflarla işbirliği yapmak. 

4) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik 
programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi 
gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına 
katılmak. 

5) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek 
hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde 
çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu 
konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak. 

6) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak. 
7) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin 

prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek. 
8) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı 

yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak. 
9) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek 

sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak. 
İşyeri hekiminin yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 
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. 
***********Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları 

işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi 
organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl 
içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri 
hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.*********** 

İşyeri hekiminin yükümlülükleri 
 (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını 

mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda 
bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler 
ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. 

(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden 
dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. 

(3) İşyeri hekimleri, işverene yazılı olarak bildirdikleri 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.  
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(4) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri 
ile işyeri hekiminin görevleri başlıklı dokuzuncu maddede belirtilen hususlara ait çalışmalarını, 
iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı 
deftere yazar. 

(5) İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. 

İşyeri hekiminin çalışma süreleri 
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika. 
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. 
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika. 
Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan 

için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının 
tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak 
uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir. 

Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000  çalışan 
için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000  sayısının 
tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak 
uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir. 

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan 
için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 750  sayısının tam 
katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak 
birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir. 

İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet 
sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında 
yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz. 

 *********Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan 
tabipler ile aile hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri 
dışında fazla çalışma yapamaz.********** 

 
İşyeri hekimlerinin eğitimleri 
İşyeri hekimlerinin eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden 

oluşur ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe 
belirlenir. Eğitim programının süresi, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve 
toplamda 220 saatten az olamaz ve bu kısımlar ancak tek bir program dâhilinde uygulanabilir. 
Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, işyeri 
hekimleri için en az bir işyeri hekiminin görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde yapılır. 
Sınavlarda 100 puan üzerinden işyeri hekimliği için en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır. 
 

Diğer sağlık personeli belgesi 
a) Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça 
yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara, 
b) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlara, 
c) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara, 
Genel Müdürlükçe verilir. 

Diğer sağlık personelinin görevleri 
(1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır. 
(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir: 
a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve 

yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak. 
b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak 

ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak. 
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c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin 
yaptırılmasını sağlamak. 

ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte 
çalışmak. 

d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak. 
e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde 

işyeri hekimiyle birlikte çalışmak. 
f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek. 
g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek 

sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak. 
Diğer sağlık personelinin yetkileri  
a) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme 

ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. 
b) Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dâhilinde ilgili 

kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak. 
***********Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen diğer sağlık personeli, çalıştığı işyeri 
ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara 
katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam 
beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle diğer sağlık personelinin 
ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz********* 

Diğer sağlık personelinin yükümlülükleri 
 (1) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini 

yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma 
ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve 
ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla 
yükümlüdürler. 

(2) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. 

(3) Diğer sağlık personeli, görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit 
ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür. 

Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri 
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en 

az 10 dakika. 
b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en 

az 15 dakika.  
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda 

en az 20 dakika. 
Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli 

görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin 
sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde 
diğer sağlık personeli görevlendirilebilir. 

Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar 
işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu 
işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz. 

 
Diğer sağlık personelinin eğitimleri 

Diğer sağlık personelinin eğitim programları uzaktan ve yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve 
programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Komisyonca belirlenir. Eğitim 
programının süresi 90 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile 
verilebilir. 
Sınavlarda 100 puan üzerinden Diğer sağlık personeli için en az 60 puan alan adaylar başarılı 
sayılır. 
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6331- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI 

TEBLİĞİ 
20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca 
işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları Ek-1’de yer alan İşyeri 
Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir. 
Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır. 
İşveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına bildirir. 
Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır. İşyerinde 
birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı 
yüksek olan iş esas alınır. 6331 sayılı Kanunun işyeri tanımına giren işyerlerinde yapılan asıl işin 
yanında veya devamı niteliğinde faaliyet alanının genişletilmesi halinde o işyerinde bu fıkrada 
esas alınan kurala göre belirlenir. 
İşyeri tehlike sınıfına yapılan itirazlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirilir. 
Değerlendirme, Bakanlık tescil kayıtları üzerinden ve işyerinin tesciline esas alınan asıl iş 
dikkate alınarak sonuçlandırılır. 
Gerekli görülmedikçe işyerlerinde yapılan asıl işe ilişkin inceleme yapılmaz. 
Bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde işyerinde yapılan asıl işin tescil kayıtlarından 
farklı olması halinde, denetim ve incelemeye ilişkin kayıtlar dikkate alınarak işyeri tehlike sınıfı 
yeniden belirlenebilir. 
Alınan karar işyerine tebliğ edilir. Kararın işyerinin tehlike sınıfı değişikliğine neden olması 
halinde tehlike sınıfının gerektirdiği iş ve işlemleri, işverenler 90 gün içinde yerine getirmek ve 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 
İşyeri Tehlike Sınıfları Listesindeki faaliyet kodunun tehlike sınıfına ait itirazlardan, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Komisyonda alınacak karar sonucunda, 
itiraza ilişkin faaliyet kodunun tehlike sınıfının değişmesi halinde bu Tebliğde gerekli değişiklik 
yapılır. 
İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ-Tebliğ Ekinde yer almaktadır. 

6331 -  İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
Acil durum; İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, 

patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, 
mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları, 

Acil durum planı; İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve 
işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı, 

Güvenli yer; Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği 
mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri, 
ifade eder. 

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak 
belirlenir: 

a) Risk değerlendirmesi sonuçları. 
b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali. 
c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar. 
ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali. 
d) Sabotaj ihtimali. 
 
İşveren;  
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      1.   İşyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta 
yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; 

a) Arama, kurtarma ve tahliye, 
b) Yangınla mücadele, 
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı 

destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması 
halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha 
görevlendirir.  
      2.  10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen 
yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir. 

Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar 
konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur 
      3.   İşveren, ilkyardım konusunda İlkyardım Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde 
destek alemanı görevlendirir.  

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, 
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, 
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, 
bulundurması zorunludur.  
ACİL DURUM PLANLARIN YENİLENMESİ 
Hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az 

tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. 
 

4857- POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN 

İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

İşveren veya işveren vekilleri, posta sayısı ile her postanın işe başlama ve bitirme saatlerini, 
postalar halinde çalıştırdıkları işçilerin ad ve soyadlarını, ara dinlenmelerini, hafta tatillerini ve 
bunlara ilişkin değişiklikleri düzenleyerek işyerinde işçilerin kolayca görüp okuyabilecekleri 
şekilde ilan etmekle yükümlüdür. 
İşçi Postaları Sayısının Düzenlenmesi 
İşçi postaları; 

a) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde 
işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası 
çalıştırılacak şekilde düzenlenir. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde 
ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde 
düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir. 

b) Bu maddenin (a) bendi dışında kalan ve işçi postaları ile yürütülen diğer işlerde 24 
saatlik süre içinde çalıştırılacak işçi postaları sayısı, her bir işçi postasının çalışma süresi, 4857 
sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen Yönetmelikte belirtilen 
günlük çalışma süresini aşmayacak şekilde düzenlenir. 

c) Sağlık kuralları bakımından günde 7,5 saat ya da daha az çalışılması gereken işlerde 
işçi postaları sayısı, her bir postanın çalışma süresi, 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü 
maddesinin son fıkrasında öngörülen Yönetmelikte belirtilen günlük çalışma sürelerini 
aşmayacak şekilde düzenlenir. 

d) İşçi postaları sayısının düzenlenmesinde, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Milli Korunma 
Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı 
Hükümler İhdasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş 
Kanununun 43 üncü maddesi hükümleri gözönünde tutulur. 
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Gece Çalıştırılma Yasağı 
4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan gece 

dönemine denk düşen 20.00-06.00 saatleri arasındaki işçi postalarında, 18 yaşını doldurmamış 
çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları yasaktır. 

Ücretten İndirim Yapılamayacağı 
Bir işçi postası ile yürütülen işlerde, ikili ya da daha çok posta sayısının artırılması ya da 

üç posta halinde çalışılan işyerlerinde günlük çalışma süresinin 7,5 saatin altında saptanması 
sonucunda, çalışma sürelerindeki azalma nedeniyle, işçilerin ücretlerinden her ne şekilde 
olursa olsun, indirim yapılamaz. 

Gece Çalışma Süresi 
Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, 4857 sayılı Kanunun 42 ve 43 üncü 

maddeleri ile 70 inci maddesinde öngörülen yönetmelikte belirtilen haller dışında işçilerin gece 
postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık 
hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde 
gece çalışması yaptırılabilir. Bu fıkranın uygulanmasında; 

a) Turizm hizmet yürütülen işler; ilgili mevzuatı uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından turizm işletmesi belgesi veya turizm yatırımı belgesi verilen ya da belediye 
tarafından turizm işletmesi olarak faaliyet göstermek üzere işletme belgesi verilen tesislerde, 

b) Özel güvenlik hizmeti yürütülen işler; 10/6/2004 tarihli ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilen özel güvenlik 
şirketlerinde veya özel güvenlik görevlisi olarak herhangi bir işyerinde, 

c) Sağlık hizmet yürütülen işler; Sağlık hizmeti sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile 
kamu ve özel hukuk tüzel kişilerin işyerinde ve bunların tüzel kişiliği olmayan 
şubelerinde, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda tanımlanan sosyal 
hizmet kuruluşlarında, 

çalışan işçiler ile bu işyerlerinde alt işveren tarafından çalıştırılan işçileri kapsar. 
Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, gece 

çalışması sayılır. 
İşçi Postalarının Değişme Süresi 
Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde 

postalar; en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftasında 
gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde düzenlenir. 

Zorunluluk olmadıkça işçilerin postaları değiştirilemez. Ancak 4857 sayılı İş Kanununun 
69 uncu maddesi uyarınca, gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla 
belgeleyen işçiye işveren, olanakların elverdiği ölçüde gündüz postasında durumuna uygun bir 
iş verir. 

İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği gözönünde tutularak, gece ve gündüz 
postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir. 

Posta Değişiminde Dinlenme Süresi 
Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. 

Bu hüküm, postası değiştirilen işçilere de uygulanır. 
Ara Dinlenmesi 
Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, 4857 sayılı İş Kanununun 68 

inci maddesindeki esaslar uyarınca ara dinlenmesi verilir. İşin niteliği, bir işyerinin aynı 
bölümündeki bütün işçilere aynı saatte ara dinlenmesi verilmesine olanak bırakmıyorsa, bu 
dinlenme, işçilere, gruplar halinde arka arkaya çalışma süresinin ortalarından başlayarak İş 
Kanunu ve bu Yönetmelikteki esaslara göre verilir. 

Hafta Tatili 
Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde 24 

saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur. 
İsim Listeleri 
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İşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her 
postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeleri Bakanlıkça talep edildiğinde 
sunmak üzere işyerinde bulundurmakla yükümlüdür. 

4857- İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE 

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 
Fazla çalışma: İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan 

çalışmaları, 
Fazla sürelerle çalışma: Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında 

belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları 
ifade eder. 
Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti 
Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına 

düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. 
Fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma 

ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir. 
Parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde, fazla çalışma süresince 

işçinin ürettiği parça veya iş tutarının hesaplanmasında zorluk çekilmeyen hallerde, her bir 
fazla saat içinde yapılan parçayı veya iş tutarını karşılayan ücret esas alınarak fazla çalışma veya 
fazla sürelerle çalışma ücreti hesaplanır. Bu usulün uygulanmasında zorluk çekilen hallerde, 
parça başına veya yapılan iş tutarına ait ödeme döneminde meydana getirilen parça veya iş 
tutarları, o dönem içinde çalışılmış olan normal ve fazla çalışma saatleri sayısına bölünerek bir 
saate düşen parça veya iş tutarı bulunur. Bu yolla bulunan bir saatlik parça veya iş tutarına 
düşecek bir saatlik normal ücretin, yüzde elli fazlası fazla çalışma ücreti, yüzde yirmibeş fazlası 
fazla sürelerle çalışma ücretidir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde fazla çalışma ücreti, 4857 sayılı İş Kanununun 
51 inci maddesinde öngörülen yönetmelik hükümlerine göre ödenir. 

Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, 4857 sayılı Kanunun 42 nci maddesi uyarınca 
zorunlu nedenlerle ve 43 üncü maddesi uyarınca olağanüstü hallerde, haftalık otuz yedi buçuk 
saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına 
düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenir. 

Fazla Çalışmada Sınır 
Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. Bu süre sınırı, 

işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir. 
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan 

süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır. 
Serbest Zaman 
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak 

başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat 
karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş 
dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. 

İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi 
koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren 
iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. 

İşçinin bu kanundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest 
zaman kullandırılamaz. 

Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler 
Aşağıda sayılan işlerde fazla çalışma yaptırılamaz. 
a) İş Kanununun 63 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca sağlık kuralları bakımından 

günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde, 
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b) Aynı Kanunun 69 uncu maddesinin l inci fıkrasındaki tanıma göre gece sayılan gün 
döneminde yürütülen işlerde (şu kadar ki, gündüz işi sayılan çalışmalara ek olarak bu 
Yönetmelikte öngörülen fazla çalışmalar gece döneminde yapılabilir), 

c) Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin yer ve su 
altında yapılanlarında. 

Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşçiler 
Aşağıda sayılan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz. 
a) 18 yaşını doldurmamış işçiler, 
b) İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul 

etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği işyeri hekiminin veya Sosyal Sigortalar Kurumu 
Başkanlığı hekiminin, bunların bulunmadığı yerlerde herhangi bir hekimin raporu ile 
belgelenen işçiler, 

c) İş Kanununun 88 inci maddesinde öngörülen Yönetmelikte belirtilen gebe, yeni doğum 
yapmış ve çocuk emziren işçiler, 

d) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler. 
e) 4857 sayılı Kanunun 42 nci maddesi uyarınca zorunlu nedenler ve 43 üncü maddesi 

uyarınca olağanüstü haller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma 
yaptırılamaz. 

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere fazla sürelerle çalışma da yaptırılamaz. 
Fazla Çalışma Yaptırılacak İşçinin Onayı 
Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması 

gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla 
sürelerle çalışma için bu onay aranmaz. 

Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da 
bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla 
sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak 
bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir. 

Fazla Çalışmanın Belgelenmesi 
İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini 

gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak 
zorundadır. İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal 
çalışmalarına ait ücretlerle birlikte, 4857 sayılı İş Kanununun 32 ve 34 üncü maddeleri uyarınca 
ödenir. Bu ödemeler, ücret bordrolarında ve İş Kanununun 37 nci maddesi uyarınca işçiye 
verilmesi gereken ücret hesap pusulalarında açıkça gösterilir. 

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ 
İlkyardım: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık 

görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye 
gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve 
gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları, 

İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya 
tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardım 
eğitimi alarak ilkyardımcı belgesi almış kişiyi,  
ifade eder. 

İlkyardımcı bulundurulması; 
(1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında; 
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, 
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, 
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, 
bulundurması zorunludur.  
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(2) Özel güvenlik ve sürücü kursları gibi ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği 
kurslarda ilkyardım eğitimlerinin, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış eğitimciler 
tarafından verilmesi zorunludur. 

(3) Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programı dahilinde, ilkyardım eğitimi verecek 
öğretmenlerin 16 saatlik ilkyardım eğitimini almaları zorunludur. 

Eğitim süreleri ve standartları;  
Eğitim süreleri;  
a) İlkyardım eğitimi 16 saat,  
b) Temel yaşam desteği eğitimi 2 saat, 
c) OED eğitimi 2 saat, 
ç) Afetlerde ilkyardım eğitimi 4 saat, 
d) İlkyardım eğitici eğitimi 40 saat, 
e) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi 40 saat, 
olarak düzenlenir. 
İlkyardımcı belgesi/yetki belgesi; 
İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en 

geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde 
güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır. 

6331 -  KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA 

SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
Kanserojen madde; 

1) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna 
neden olabilecek veya kanser oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları, 

2) Aşağıda belirtilen maddeler, işlemler ve bu işlemler sırasında ortaya çıkan madde veya 
müstahzarı,  

ifade eder. 
-   Üreamin üretimi. 
- Kömür kurumu, kömür katranı ve ziftinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonlara 

maruziyete neden olan işler. 
-  Bakır-nikel cevherinin kavrulması ve elektro rafinasyonu işleminde açığa çıkan toz, 

serpinti ve dumana maruziyete neden olan işler. 
-  Kuvvetli asit işlemi ile isopropil alkol üretimi. 
-  Sert odun tozuna maruziyete neden olan işler. 

Mutajen madde; 
Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik 

hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek madde veya 
müstahzarları, ifade eder. 
Sınır değer:  

Aksi belirtilmedikçe kanserojen veya mutajen maddenin, çalışanın solunum bölgesinde 
bulunan havadaki, Ek-2’de belirlenen referans zaman aralığındaki, zaman ağırlıklı ortalama 
konsantrasyonunu, 
Solunum bölgesi:  
Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın 
ön kısmında kalan yarısını,  
ifade eder. 

Risklerin değerlendirilmesi 
İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca işyerinde 

gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde; kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet riski 
bulunan işlerde çalışanların; bu maddelere maruziyet türü, maruziyet düzeyi ve maruziyet 
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süresini belirleyerek riskleri değerlendirir ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini 
belirler. 

Risk değerlendirmesinde kanserojen veya mutajen maddelerin, deri yolu da dâhil olmak 
üzere vücuda giriş yollarının tümü dikkate alınır. 

Risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken, belirli risklerden etkilenecek çalışanların sağlık 
ve güvenlikleri ile kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu istekleri 
özel olarak dikkate alınır. 

Kullanımın azaltılması 
İşverenler; 

a)   Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla teknik olarak mümkün olduğu hâllerde,  
tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde, müstahzar veya işlem kullanarak işyerindeki 
kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltır. 
b) Kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma 
sonuçlarını, istenmesi hâlinde Bakanlığa verir. 

Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması 
(1) Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi ve 
azaltılması için; 

a) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlık ve 
güvenliği yönünden risk bulunduğunun ortaya çıkması hâlinde çalışanların tehlikeli maddelere 
maruziyeti önlenir. 

b) Kanserojen veya mutajen maddelerin tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarıyla 
değiştirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hâllerde, bu maddelerin üretiminde ve 
kullanılmasında teknik imkânlara göre kapalı sistemler kullanılır. 

c) Kapalı sistemle çalışmanın teknik olarak mümkün olmadığı hâllerde, çalışanların 
maruziyeti mümkün olan en az düzeye indirilir. 

ç) Çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyeti, Ek-2’de verilen sınır 
değerleri aşamaz. 

d) İşveren, kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde;  
    1) İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarını belirler ve yapılan 

iş için gereken miktardan fazla madde bulunmasını önler. 
    2) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısının 

mümkün olan en az sayıda olmasını sağlar. 
    3) Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya 

en aza indirmek için işlem tasarımını uygun şekilde yapar ve gerekli mühendislik kontrol 
önlemlerinin alınmasını sağlar. 

    4) Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma 
sistemi veya diğer yöntemlerle, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan 
ortamdan dışarı atılmasını sağlar. 

    5) Herhangi bir kaza sonucunda veya beklenmeyen bir şekilde kanserojen veya 
mutajen maddelerin ortama yayılması hâlinde, bu durumun erken tespiti için uygun ölçüm 
sistemleri bulunmasını sağlar. 

    6) Uygun çalışma yöntemleri ve işlemlerin kullanılmasını sağlar. 
    7) Alınan diğer önlemlerle toplu korumanın sağlanamadığı veya maruziyetin 

önlenemediği durumlarda uygun kişisel korunma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımların 
kullanılmasını sağlar. 

    8) Özellikle çalışma ortam zemini, duvarlar ve diğer yüzeylerin düzenli olarak 
temizlenmesini ve hijyen şartlarını sağlar. 

    9) Çalışanları bilgilendirir. 
  10) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma riski bulunan 

yerleri uygun ikaz levhaları ve güvenlik işaretleri ile belirler. Bu yerlerde sigara kullanılmasının 
ve yeme, içmenin yasak olduğunu belirten ikaz levhalarını bulundurur. 
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  11) İlgili mevzuat gereği hazırlanacak acil durum planında, yüksek düzeyde maruziyete 
neden olabilecek durumlara yönelik eylemler de planlanır.  

  12) Kanserojen veya mutajen maddelerin güvenli şekilde depolanması, taşınması veya 
işlem görmesi için bu maddelerin açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı 
kaplarda bulundurulmasını sağlar. Bu maddelerin kullanıldığı ve depolandığı alanlara görevli 
olmayanların giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutar. 

  13) Atıkların çalışanlar tarafından güvenli bir şekilde toplanması, depolanması ve 
uzaklaştırılıp zararsız hale getirilmesinde açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz 
kapalı kaplar kullanılmasını sağlar. 

Yetkili makama bilgi verilmesi 
(1) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve 

güvenliği yönünden risk bulunduğu saptanan işlerde, Bakanlıkça istendiğinde, işveren 
aşağıdaki konularda yeterli bilgileri verir. 

a) İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu maddelerin 
kullanılma nedeni. 

b) Kanserojen veya mutajen maddelerin işyerinde üretilen ve kullanılan miktarı. 
c) Maruz kalan çalışan sayısı. 
ç) Alınan koruyucu önlemler. 
d) Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü. 
e) Maruziyetin türü ve düzeyi. 
f) İkame yapılıp yapılamadığı. 
Öngörülemeyen Maruziyet 
Çalışanların yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olay veya 

kaza hâlinde; 
a) İşveren, çalışanlara durum hakkında derhal bilgi verir. 
b) Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kaldırılıp, durum normale dönünceye 

kadar; 
1) Etkilenmiş alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak çalışanların girmesine izin 
verilir. 
2) Etkilenmiş alana girecek çalışanların koruyucu giysi ve solunum koruyucu ekipman 
kullanmaları sağlanarak, her bir çalışan etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli 
çalıştırılır ve bu durumun süreklilik arz etmesi engellenir. 
3) Koruma sağlanmayanların etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmez. 

Öngörülebilir maruziyet 
(1) İşveren; çalışanların maruziyetinin önemli ölçüde artma ihtimali olan ve çalışanların 

maruziyetini azaltıcı tüm teknik koruyucu önlemlerin hâlihazırda alınmış olduğu bakım, onarım 
gibi işlerde; 

a) Genel sorumlulukları devam etmek şartıyla, çalışanlar ve/veya temsilcilerine 
danıştıktan sonra, bu işlerde çalışanların korunmasını sağlamak ve maruziyetlerini asgari 
süreye indirmek için gerekli önlemleri belirler ve alır. 

b) Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek koşulların devamı süresince, çalışanların 
koruyucu giysi ve solunum koruyucu ekipman kullanmalarını sağlar. Bu koşullardaki 
çalışmaların mümkün olduğunca kısa süreli olmasını sağlayarak bu koşulların süreklilik arz 
etmesini engeller. 

c) Bu işlerin yapıldığı alanları belirleyerek açık bir şekilde işaretler ve yetkili olmayan 
kişilerin bu alanlara girmesini önler. 

Riskli alanlara giriş 
İşveren; işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesine göre sağlık ve güvenlik 

yönünden risk bulunan alanlara, sadece işi veya görevi gereği bu alana girmesi gereken 
çalışanlara izin verir, bunların dışındakilerin girmemesi için gerekli önlemleri alır. 

Hijyen ve kişisel korunma 
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 (1) İşveren kanserojen veya mutajen maddelerle kirlenme ihtimali olan işlerde aşağıdaki 
önlemleri alır. 

a) Bu işlerin yapıldığı yerlerde çalışanların yemeleri, içmeleri ve sigara kullanmaları 
önlenir. 

b) Çalışanlara, koruyucu giysi veya uygun özel giysi verilir ve bunların günlük 
kıyafetlerinden ayrı yerlerde saklanabilmesi için birbirinden ayrı elbise dolapları bulundurulur. 

c) Çalışanlara uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanır. 
ç) Kişisel koruyucu donanımların özel yerlerde ve uygun şartlarda saklanması sağlanır ve 

her kullanımdan sonra ve mümkünse kullanmadan önce kontrol edilerek temizlenir, tamir 
edilir veya değiştirilir. 
          (2) İşveren bu maddede belirtilen tedbirlerin maliyetini çalışanlara yansıtamaz 

Kayıtlar maruziyetin sona ermesinden sonra en az 40 yıl süre ile saklanır. 
İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren bu kayıtları Sosyal Güvenlik Kurumu İl 

Müdürlüğüne teslim eder. 

6331 – ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer (ZAOD/TWA): Günlük 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen 
veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değer. 

a) Asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı, 
b) Asbest içeren her türlü ürünün ithalatı ve satılması, 
c) Asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi 
yasaktır. 

Bu yönetmelikte adı geçen asbestler; 
1) Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4, 
2) Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5, 
3) Grünerit Asbest (Amosit), CAS No 12172-73-5, 
4) Krizotil, CAS No 12001-29-5, CAS No 132207-32-0, 
5) Krosidolit, CAS No 12001-28-4, 
6) Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6 
lifli silikatları,  
ifade eder. 

RİSK: İşveren, asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda, asbestin türü ve fiziksel 
özellikleri ile çalışanların maruziyet derecesini dikkate alarak risk değerlendirmesi yapmakla 
yükümlüdür. 
 
Sınır Değer; İşveren, bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı 
havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-
TWA) 0,1 lif/cm3’ü geçmemesini sağlar 

Sınır değerlerin aşılmasının önlenmesi 
a) Çalışmalar mümkün olan en az sayıda çalışan ile yapılır. 
b) Çalışma sistemi, asbest tozu çıkarmayacak şekilde tecrit edilecek, bu mümkün değilse 

çıkan tozun ortama yayılması önlenecek şekilde tasarlanır. 
c) Asbeste maruziyet riski olan çalışmaların yapıldığı yerlerin ve kullanılan ekipman 

temizlik ve bakım işlerinin düzenli ve etkili şekilde yapılması sağlanır. 
ç) Asbest veya toz çıkaran asbestli malzemeler, sızdırmaz uygun paketler içerisinde 

taşınır ve diğer malzemelerden ayrı olarak depolanır. 
d) Asbest içeren atıklar derhal toplanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili 

mevzuatındaki işaretlemeler kullanılarak içinde asbest olduğunu gösterecek şekilde 
etiketlenip sızdırmaz paketler içinde en kısa zamanda işyerinden uzaklaştırılır ve ilgili mevzuata 
uygun şekilde yok edilir. 
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Sınır değerin aşılması halinde; 
a) Sınır değerin aşılmasının nedenleri tespit edilerek asbest konsantrasyonunun bu 

değerin altına inmesi için derhal gerekli önlemler alınır. Çalışanların korunması için uygun 
önlemler alınıncaya kadar etkilenmiş alanda çalışma yapılamaz. 

b) Alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını belirlemek için ortam havasında tekrar 
asbest konsantrasyonu ölçümü yapılır. 

c) Maruziyetin diğer önlemlerle azaltılmasının mümkün olmadığı ve ancak solunum 
sistemi koruyucusu kullanılarak sınır değere uyumun mümkün olduğu hallerde, çalışanların 
koruyucu ile çalışmaları süreklilik arz edemez, her bir çalışanın çalışacağı azami süre önceden 
belirlenir ve bu süre kesinlikle aşılamaz. Koruyucu kullanılarak yapılan çalışma süresince, fiziki 
şartlar, iklim şartları ve çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak uygun 
dinlenme araları verilir. 

Asbest veya asbestli malzeme tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda aşağıdaki 
önlemler alınır. 

a) Asbest olduğu belirlenen çalışma alanlarında; 
1) Gerekli işaretlemeler yapılır ve uyarı levhaları konulur. 
2) Görevli olanlar dışındaki çalışanların girmesi önlenir. 
3) Sigara içilmesi yasak olan alanlar belirlenir. 
4) Yeme içme için ayrılan yerler, asbest tozu ile kirlenme riski bulunan yerlerin dışında 

seçilir. 
b) Asbestle çalışılan işyerlerinde; 
1) Çalışanlara koruyucu giysi, solunum cihazları gibi yapılan işe uygun kişisel koruyucu 

donanım verilir. 
2) Kişisel koruyucu donanımlar işyeri dışına çıkarılmaz. Koruyucu giysiler işyerinde veya 

temizlik işlerinin yapıldığı yerlerde temizlenir ve işyerinden yalnızca kapalı kaplar içerisinde 
çıkarılır. 

3) Koruyucu giysiler ile çalışanların kendilerine ait giysileri ayrı ayrı yerlerde muhafaza 
edilir. 

4) Çalışanlara uygun el ve yüz yıkama yerleri, tozlu işlerde ise duş imkanı sağlanır. 
5) Kullanılan kişisel koruyucu donanımlar, özel olarak belirlenmiş yerlerde saklanır, her 

kullanımdan sonra kontrol edilip temizlenir, tamir ve bakımı yapılır. 
Önlemler için çalışanlara herhangi bir mali yük getirilemez. 
Sağlık gözetimi 
Çalışanlar aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi tutulur. 
a) Bu yönetmelik kapsamındaki işleri ilk defa yapacak kişinin, önce işyeri hekimi 

tarafından genel sağlık durumu değerlendirilir. Özellikle solunum sistemi muayeneleri başta 
olmak üzere genel sistemik fizik muayene ile diğer tetkik ve kontrolleri yapılır. İşyeri hekimi, 
risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarını dikkate alarak çalışanların sağlık durumlarını 
değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre akciğer radyografilerini uygun sürelerle 
tekrarlar, bu süre 2 yılı aşamaz. 

b) Sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, 
çalışanın asbeste maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dahil her türlü koruyucu ve önleyici 
tedbirleri belirleyerek işverene önerilerde bulunur. 

c)Çalışanlara maruziyetin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık 
değerlendirmeleri ile ilgili bilgi verilir. Hekim, maruziyetin bitmesinden sonra sağlık 
gözetiminin devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir. 

ç) Çalışan ve/veya işveren sağlık muayene ve tetkiklerinin yeniden yapılmasını isteme 
hakkına sahiptir. 

KAYITLARIN SAKLANMASI 
Asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az 40 yıl süreyle saklanır. 
İşyerinin çalışanlarıyla devri halinde kayıtlar devredilen işletmeye teslim edilir. 
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İşyerinin kapanması halinde kayıtlar Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne teslim 
edilir. 

 
*********Asbest söküm uzmanlarının eğitimi İSGÜM(İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü 
Müdürlüğünü,) tarafından yürütülür********* 

Sağlık gözetimleri ile ilgili hususlar şunlardır: 
a) Mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hastalıklara sebep 

olabilir. 
1) Asbestoz 
2) Mezotelyoma 
3) Akciğer kanseri (bronşiyal karsinom) 
4) Mide-bağırsak kanseri 
b) İşyeri hekimi ve/veya diğer sağlık personeli, asbeste maruz kalan çalışanların her 

birinin maruz kalma durumunu ve çalışma şartlarını izlemekle yükümlüdür. 
c) Çalışanların sağlık muayeneleri, iş sağlığı prensip ve uygulamalarına uygun şekilde 

yapılır ve en az aşağıdaki hususları içerir. 
1) Çalışanın mesleki ve tıbbi özgeçmişi ile ilgili kayıtlarının tutulması, 
2) Her çalışanın genel sistemik fizik muayenesi ve özellikle solunum sistemi muayenesini, 
3) Yukarıda belirtilen muayeneler yapılırken gerekli gizlilik esasına dikkat edilmesi, 
4) 35x35 standart akciğer radyografisinin veya dijital akciğer radyografisinin çekilmesi, 
5) Solunum fonksiyon testinin yapılması (Solunan havanın hacmi ve hızı). 
ç) Uygun olarak yapılan sağlık gözetimi sonucunda, çalışanın sağlığında şüpheli durum 

saptandığında, hekim mevzuata uygun olarak çalışanın ileri tetkiklerinin yapılmasını ve ilgili 
uzman tarafından değerlendirilmesini isteyebilir. Ayrıca çalışana sağlık durumu ile ilgili bilgi 
verilir. Benzer biçimde maruz kalan diğer çalışanların sağlık durumu da gözden geçirilir. 

d) Yapılan sağlık gözetimi ile ilgili olarak her çalışanın kişisel sağlık kaydı tutulur ve 
güncellenir. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde incelenebilecek şekilde 
saklanır. 
          e) İşyeri hekimi, iş sağlığındaki gelişmeleri göz önüne alarak balgam sitoloji testi, 
bilgisayarlı tomografi, tomodansitometri gibi daha ileri tetkikler isteyebilir. 
 
*********Asbest söküm uzmanlığı eğitimine katılmak için iş güvenliği uzmanlığı belgesine 
sahip olunması zorunludur.***********(Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin 
Tebliğ uyarınca) 

6331 - ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN 

KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK 

En yüksek ses basıncı (Ptepe): C-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının tepe değerini, 
Günlük gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat) [dB(A) re. 20 µPa]: TS 2607 ISO 1999 

standardında tanımlandığı gibi en yüksek ses basıncının ve anlık darbeli gürültünün de dahil 
olduğu A-ağırlıklı bütün gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik bir iş günü için zaman 
ağırlıklı ortalamasını, 

Haftalık gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat): TS 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı 
gibi A-ağırlıklı günlük gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik beş iş gününden oluşan bir 
hafta için zaman ağırlıklı ortalamasını, 

ifade eder. 
En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A) veya (Ptepe) = 112 Pa [135 dB(C) 

re. 20 µPa] (20 µPa referans alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan değer). 
En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A) veya (Ptepe) = 140 Pa [137 

dB(C) re. 20 µPa]. 
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Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya (Ptepe) = 200 Pa [140 dB(C) re. 20 
µPa]. 

Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın 
kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır. 

Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz. 
Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin 

olarak tespit edildiği işlerde, maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin 
uygulanmasında günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine, haftalık gürültü maruziyet düzeyi 
kullanılabilir. Bu işlerde; 

a) Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A) maruziyet 
sınır değerini aşamaz. 

b) Bu işlerle ilgili risklerin en aza indirilmesi için uygun tedbirler alınır. 
İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, gürültüden kaynaklanabilecek riskleri 

değerlendirirken; 
a) Anlık darbeli gürültüye maruziyet dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine, 
b) Maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerine, 
c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların 

sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine, 
ç) Teknik olarak elde edilebildiği durumlarda, işle ilgili ototoksik maddeler ile gürültü 

arasındaki ve titreşim ile gürültü arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine 
olan etkisine, 

d) Kaza riskini azaltmak için kullanılan ve çalışanlar tarafından algılanması gereken uyarı 
sinyalleri ve diğer seslerin gürültü ile etkileşiminin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan 
dolaylı etkisine, 

e) İş ekipmanlarının gürültü emisyonu hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan 
sağlanan bilgilerine, 

f) Gürültü emisyonunu azaltan alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına, 
g) Gürültüye maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da 

devam edip etmediğine, 
ğ) Sağlık gözetiminde elde edinilen güncel bilgilere, 
h) Yeterli korumayı sağlayabilecek kulak koruyucularının bulunup bulunmadığına, 
özel önem verir. 
Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması 

(1) İşveren, risklerin kaynağında kontrol edilebilirliğini ve teknik gelişmeleri dikkate 
alarak, gürültüye maruziyetten kaynaklanan risklerin kaynağında yok edilmesini veya en aza 
indirilmesini sağlar ve hangi tedbirlerin alınacağını belirler. 

(2) İşveren, maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasında, risklerden korunma ilkelerine 
uyar ve özellikle; 

a) Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemlerinin seçilmesi, 
b) Yapılan işe göre mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanının 

seçilmesi, 
c) İşyerinin ve çalışılan yerlerin uygun şekilde tasarlanması ve düzenlenmesi, 
ç) İş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve 

eğitimin verilmesi, 
d) Gürültünün teknik yollarla azaltılması ve bu amaçla; 
1) Hava yoluyla yayılan gürültünün; perdeleme, kapatma, gürültü emici örtüler ve 

benzeri yöntemlerle azaltılması, 
2) Yapı elemanları yoluyla iletilen gürültünün; yalıtım, sönümleme ve benzeri 

yöntemlerle azaltılması, 
e) İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulanması, 
f) Gürültünün, iş organizasyonu ile azaltılması ve bu amaçla; 
1) Maruziyet süresi ve düzeyinin sınırlandırılması, 
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2) Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerinin düzenlenmesi, 
hususlarını göz önünde bulundurur. 
(3) İşyerinde en yüksek maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespiti halinde, işveren; 
a) Bu maddede belirtilen önlemleri de dikkate alarak, gürültüye maruziyeti azaltmak için 

teknik veya iş organizasyonuna yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve 
uygulamaya koyar. 

b) Gürültüye maruz kalınan çalışma yerlerini uygun şekilde işaretler. İşaretlenen 
alanların sınırlarını belirleyerek teknik olarak mümkün ise bu alanlara girişlerin kontrollü 
yapılmasını sağlar. 

(4) İşveren, çalışanların dinlenmesi için ayrılan yerlerdeki gürültü düzeyinin, bu yerlerin 
kullanım şartları ve amacına uygun olmasını sağlar. 

(5) İşveren, bu Yönetmeliğe göre alınacak tedbirlerin, Kanunun 10 uncu maddesi 
uyarınca özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumlarına uygun olmasını 
sağlar. 

Kişisel korunma 

(1) Gürültüye maruziyetten kaynaklanabilecek riskler, belirtilen tedbirler ile önlenemiyor 
ise işveren; 

a) Çalışanın gürültüye maruziyeti en düşük maruziyet eylem değerlerini aştığında, kulak 
koruyucu donanımları çalışanların kullanımına hazır halde bulundurur. 

b) Çalışanın gürültüye maruziyeti en yüksek maruziyet eylem değerlerine ulaştığında ya 
da bu değerleri aştığında, kulak koruyucu donanımların çalışanlar tarafından kullanılmasını 
sağlar ve denetler. 

c) Kulak koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterir ve 
bu madde gereğince alınan kişisel korunma tedbirlerinin etkinliğini kontrol eder. 

(2) İşveren tarafından sağlanan kulak koruyucu donanımlar; 
a) 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu 

Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve 29/11/2006 tarihli ve 26361 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun 
olur. 

b) İşitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek şekilde seçilir. 
c) Çalışanlar tarafından doğru kullanılır ve korunur. 
ç) Çalışana tam olarak uyar. 
d) Hijyenik şartların gerektirdiği durumlarda çalışana özel olarak sağlanır. 
Maruziyetin sınırlandırılması 

Çalışanın maruziyeti, hiçbir durumda maruziyet sınır değerlerini aşamaz. Bu 
Yönetmelikte belirtilen bütün kontrol tedbirlerinin alınmasına rağmen, maruziyet sınır 
değerlerinin aşıldığının tespit edildiği durumlarda, işveren; 

a) Maruziyeti, sınır değerlerin altına indirmek amacıyla gerekli tedbirleri derhal alır. 
b) Maruziyet sınır değerlerinin aşılmasının nedenlerini belirler ve bunun tekrarını 

önlemek amacıyla, koruma ve önlemeye yönelik tedbirleri gözden geçirerek yeniden düzenler. 
 
Yükümlülük süresi: Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih 

ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi ifade eder. 
Gürültü sonucu işitme kaybı yükümlülük süresi: 6 ay 
Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için gürültülü işte en az iki yıl, gürültü 

şiddeti sürekli olarak 85 desibelin üstünde olan işlerde en az 30 gün çalışılmış olması gereklidir. 
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6331 - ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN 

KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK 
Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk 
oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik 
titreşimi, 
El-kol titreşimi: İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk 
oluşturan ve özellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik 
titreşimi, 
Maruziyet eylem değeri: Aşıldığı durumda, çalışanın 
titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren 
değeri, 
Maruziyet sınır değeri: Çalışanların bu değer üzerinde bir titreşime kesinlikle maruz 
kalmaması gereken değeri, 
ifade eder. 

Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri 

a) El-kol titreşimi için; 
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2. 
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2. 
b) Bütün vücut titreşimi için; 
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2. 
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2. 
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca işyerinde 
gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri 
değerlendirirken aşağıda belirtilen hususlara özel önem verir; 

a) Aralıklı titreşim veya tekrarlanan şoklara maruziyet de dahil maruziyetin türü, düzeyi 
ve süresine, 

b) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine, 
c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların 

sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine, 
ç) Mekanik titreşim ile çalışma ortamı arasındaki veya mekanik titreşim ile diğer iş 

ekipmanları arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine,  
d) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca 

imalatçılardan sağlanan bilgilere, 
e) Mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde tasarlanmış alternatif bir iş 

ekipmanının bulunup bulunmadığına, 
f) Bütün vücut titreşimine maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma 

saatleri dışında da devam edip etmediğine, 
g) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına, 
ğ) Sağlık gözetiminden elde edilen uygun en güncel bilgilere. 
Maruziyetin önlenmesi veya azaltılması 

(1) Riskler ile kaynağında mücadelenin uygulanabilirliği ve teknik gelişmeler dikkate 
alınarak, mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanabilecek riskler kaynağında yok edilir veya 
en aza indirilir. 

(2) Maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasında 6331 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde 
yer alan risklerden korunma ilkelerine uyulur. 

(3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının 
tespit edilmesi halinde; işveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza 
indirmek için özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak teknik ve organizasyona yönelik 
önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar: 

a) Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemlerini seçmek. 
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b) Yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en düşük düzeyde titreşim 
oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek. 

c) Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan 
oturma yerleri, el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı 
ekipman sağlamak. 

ç) İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları uygulamak. 
d) İşyerini ve çalışma ortamını uygun şekilde tasarlamak ve düzenlemek. 
e) Mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla, iş ekipmanını doğru ve güvenli 

bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek. 
f) Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak. 
g) Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenlemek. 
ğ) Mekanik titreşime maruz kalan çalışana soğuktan ve nemden koruyacak giysi 

sağlamak. 
(4) İşveren; bu Yönetmeliğe göre alınacak önlemlerin, 6331 sayılı Kanunun 10 uncu 

maddesi uyarınca özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumlarına uygun 
olmasını sağlar. 

Maruziyetin sınırlandırılması 

(1) Çalışanın maruziyeti, hiçbir koşulda bu Yönetmelikte belirtilen maruziyet sınır 
değerlerini aşmayacaktır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm kontrol tedbirlerinin alınmasına 
rağmen, maruziyet sınır değerinin aşıldığının tespit edildiği durumlarda, işveren; 

a) Maruziyeti, maruziyet sınır değerinin altına indirmek üzere gerekli olan tedbirleri 
derhal alır. 

b) Maruziyet sınır değerinin aşılmasının nedenlerini belirler ve bunun tekrarını önlemek 
amacıyla, koruma ve önlemeye yönelik gerekli tedbirleri alır. 

Sağlık gözetimi 

(1) Mekanik titreşime maruziyet sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi 
ve erken tanı amacıyla, işveren; 

a) Çalışanların aşağıdaki koşullarda sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar: 
1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken 

durumlarda. 
2) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerektirmesi halinde. 
3) Bu Yönetmelikte belirtilen maruziyet eylem değerlerini aşan mekanik titreşime 

maruziyetin olduğu her durumda. 
b) Sağlık gözetimi sonuçlarını dikkate alarak, gerekli koruyucu önlemleri alır. 
(2) Sağlık gözetimi, aşağıdakilere uygun olarak yürütülür; 
a) Sağlığa zararlı bir etki ya da belirli bir hastalık ile maruziyet arasında bir ilişki olduğu 

tespit edilebildiği durumlarda çalışanların titreşime maruziyeti, 
b) Hastalığın veya etkilenmenin çalışanın özel çalışma koşullarından ortaya çıkma 

ihtimalinin olması, 
c) Hastalık veya etkilenmenin saptanması için geçerli yöntemlerin bulunduğu durumlar. 

 
Yükümlülük süresi: Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile 
meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi ifade eder. 
Titreşim sonucu kemik-eklem zararları ve anjönöratik bozukluklarla ilgili yükümlülük süresi: 2 
yıl 

6331- İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK 
Müfettiş: İşyerlerini iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili iş müfettişini, 

Mülki idare amiri: İllerde valiyi, büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakamı, 

Rapor: Müfettiş tarafından 7 nci veya 11 inci maddeler gereği işyerinde işin durdurulmasına 

sebep olan hususların tespit edilmesi halinde veya 10 uncu madde gereği yapılan inceleme 

sonucu düzenlenen idari tedbir raporunu, 
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ifade eder. 
Heyetin oluşturulması 

(1) İşyerinde işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili heyet, üç 

müfettişten oluşur. Kurul Başkanlığı heyete başkanlık edecek müfettişi belirler. 

(2) Kurul Başkanlığı birden fazla heyet oluşturabilir. 

Heyetin görevleri ve kararlar 
(1) Heyet, kendisine intikal eden raporlar üzerinde gerekli incelemeyi yapar ve kararını, 

müfettişin tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde verir. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve 

heyetçe imzalanır. 

(2) Heyet, raporda belirtilen hususlara katılmadığı durumlarda kararını, gerekçeleri ile birlikte 

yazar. 

(3) Heyet, gerekli görüldüğü takdirde, karara konu işyerinde inceleme yapabilir. 

(4) İşyerinin açılmasına yönelik taleplere ilişkin düzenlenen raporlar ile işverenin mühürlerin 

geçici olarak sökülmesi taleplerinin değerlendirilmesi heyet tarafından yapılır. 

İşin durdurulması 
(1) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında 

çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye 

kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile 

çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. 

(2) Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan 

işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi 

yapılmadığının tespit edilmesi halinde iş durdurulur.  

(3) Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü 

kapasitesinin arttırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan, 

üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması 

nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri de işin durdurulma sebebi sayılır. 

(4) Müfettişçe, işyerinde birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen durumlardan biriyle 

karşılaşıldığında, durumu belirtir bir rapor düzenlenir ve en geç tespitin yapıldığı tarihin ertesi 

günü ilgili heyete verilmek üzere Kurul Başkanlığına gönderilir. Raporda, durdurmayı 

gerektiren hususlara, alınması gereken tedbirlerin niteliğine ve yapılması gereken diğer iş ve 

işlemlere ayrıntılı olarak yer verilir. 

(5) Heyetin işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı vermesi halinde 

karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir.  

(6) Heyetin işin durdurulmaması yönünde karar vermesi halinde rapor işleme konulmaz ve 

Kurul Başkanlığına iletilir. 

Durdurma kararının uygulanması 
(1) İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından kolluk kuvvetleri marifetiyle 24 saat 

içinde yerine getirtilir. 

(2) İşin durdurulması kararında belirtildiği şekilde, işyerinin bir bölümü veya tamamında iş 

durdurulur. Durdurma kararına ilişkin mühürleme işlemi mülki idare amirinin emriyle kolluk 

kuvvetleri marifetiyle gerçekleştirilir. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Düzenlenen 

tutanağın bir nüshası işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne gönderilir. 

Durdurmayla ilgili belgeler il müdürlüğünde saklanır.  

(3) Niteliği bakımından sürekli olmasında teknik zorunluluk bulunan işlerin yürütüldüğü 

işyerlerinde alınacak durdurma kararlarında; faaliyetin devamlılığını veya işyerinin güvenliğini 

sağlamak üzere ve mühürlerin geçici sökülmesi kararının uygulanmasına kadar, hiçbir surette 

üretim veya satış yapmaksızın müfettişçe idari tedbir raporunda belirtilen işlerde çalışmasına 

izin verilir. Söz konusu işyerinde uygulanacak durdurma kararı mühürleme yapılmadan tutanak 

düzenlenerek ikinci fıkrada belirtilen şekliyle tatbik edilir. 

6331 - EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK 

ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve ekranlı araçlarla 

çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerini kapsar. 



 62 
0 242 334 80 88                                     BULUŞ EĞİTİM KURUMU                                    www.bulusisg.com 

(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 
a) Hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve sürücü mahallinde, 
b) Taşıma araçlarında aracın kumandasındaki bilgisayar sistemlerinde, 
c) Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde, 
ç) İşyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde, 
d) Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri veri veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük 

ekranlı cihazlarda, 
e) Ekranlı daktilolarda, 
uygulanmaz. 

 
Ekranlı araç: Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, 

grafik ve resim gösteren her türlü aracı, 
Operatör: Esas işi ekranlı araçlarla çalışmak olan ve normal çalışmasının önemli bir 

bölümünde ekranlı araç kullanan kişiyi, 
          Çalışma merkezi: Operatörün/çalışanın oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu 
masa ya da yüzey, operatör/çalışan-makine ara yüz yazılımı, monitör, klavye, yazıcı, telefon, 
faks, modem ve benzeri aksesuar ve ekranlı araçla ilgili tüm donanımların tamamının veya bir 
kısmının bulunduğu çalışma alanını, 
ifade eder. 

Çalışanların eğitimi, özellikle aşağıdaki konuları içerir; 
a) Ekranlı araçlarla çalışmalarda riskler ve korunma yolları, 
b) Doğru oturuş, 
c) Gözlerin korunması, 
ç) Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler, 
d) Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı, 
e) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi, 
f) Ara dinlenmeleri ve egzersizler. 

 

İşveren, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi 
azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yaparak operatörlerin periyodik olarak ara vermesini 
veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını sağlar. 

İşyerinde, ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ve ekranlı araçlarla çalışmadan 
kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında çalışanların göz muayeneleri yapılır. 

 
Ekranlı araçlarla çalışmalarda operatörlerin gözlerinin korunması için; 
a) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce, 
b) Yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyeri hekimince belirlenecek düzenli 

aralıklarla, 
c) Ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında, 
göz muayeneleri yapılır. 
 
Muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa operatörlere/çalışanlara yaptıkları işe uygun araç 

ve gereç verilir. 
 
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA ARANACAK ASGARİ GEREKLER 

1. Ekipman 
a) Genel hususlar 
Bu tür ekipmanların kullanımı çalışanlar için risk kaynağı olmamalıdır. 
b) Monitör 
Ekran, operatörün/çalışanın çalışma pozisyonuna uygun mesafede ve göz hizasında 

olmalıdır. 
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Ekranda görünen karakterler, kolayca seçilir şekil ve formda, uygun büyüklükte olmalı, 
satır ve karakterler arasında yeterli boşluk bulunmalıdır. 

Ekran görüntüsü stabil olmalı, görüntü titrememeli ve benzeri olumsuzluklar 
bulunmamalıdır. 

Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operatör/çalışan tarafından 
kolaylıkla ayarlanabilmelidir. 

Ekran, operatörün/çalışanın ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek 
ayarlanabilir olmalıdır. 

Ekran, ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılabilir olmalıdır. 
Ekranda kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar olmamalıdır. 
c) Klavye 
Klavye, operatörün/çalışanın el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için 

ekrandan ayrı ve hareketli olmalıdır. 
Klavyenin ön tarafına, operatörün/çalışanın bileklerini dayayabileceği özel destek 

konulmalıdır. 
Operatörün/çalışanın elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır. 
Klavye yüzeyi ışığı yansıtmayacak şekilde mat olmalıdır. 
Klavye tuşlarının özellikleri ve yerleri klavye kullanımını kolaylaştıracak şekilde olmalıdır. 
Klavye tuşları üzerindeki semboller, çalışma pozisyonuna göre kolaylıkla okunabilir ve 

seçilebilir nitelikte olmalıdır. 
ç) Çalışma masası veya çalışma yüzeyi 
Çalışma masası veya çalışma yüzeyi; ekran, klavye, dokümanlar ve diğer ilgili 

malzemelerin rahat bir şekilde düzenlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde, yeterli 
büyüklükte ve ışığı yansıtmayacak nitelikte olmalıdır. 

Operatörün/çalışanın rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek 
şekilde yerleştirilmiş ve ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullanılmalıdır. 

Çalışanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli alan olmalıdır. 
d) Çalışma sandalyesi 
Sandalye dengeli ve operatörün/çalışanın rahat bir pozisyonda oturabileceği ve 

kolaylıkla hareket edebileceği şekilde olmalıdır. 
Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır. 
Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir, sırt desteği bele uygun ve 

esnek olmalıdır. 
İstendiğinde operatöre/çalışana uygun bir ayak desteği sağlanmalıdır. 
 
2. Çalışma ortamı 
a) Gerekli alan 
Operatörün/çalışanın oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için 

çalışma merkezi yeterli genişlikte olmalı ve uygun şekilde düzenlenmelidir. 
b) Aydınlatma 
Operatörün/çalışanın gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun 

aydınlatma şartları sağlanmalı, arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunmalıdır. 
Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipman 

üzerindeki parlama ve yansımalar önlenecek şekilde olmalıdır. 
c) Yansıma ve parlama 
Çalışma merkezlerinde yansımalara ve parlamalara neden olabilecek ışık gelmesini 

önlemek amacıyla tedbirler alınmalıdır. 
Ekrana gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perdeler 

kullanılmalıdır. 
ç) Gürültü 
Çalışma merkezlerinde kullanılan ekipmanın gürültüsü çalışanların dikkatini 

dağıtmayacak ve karşılıklı konuşmayı engellemeyecek düzeyde olmalıdır. 
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d) Isı 
Çalışma merkezindeki ekipman çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı 

vermemelidir. 
e) Radyasyon 
Çalışma merkezindeki görünür ışık dışındaki tüm radyasyonların sağlığa zarar 

vermeyecek düzeylerde olması için gerekli önlemler alınmalıdır. 
f) Nem 
Çalışma ortamında nem, uygun düzeyde tutulmalı ve bu düzey korunmalıdır. 
 
3. Operatör-Bilgisayar arayüzü 
İşveren, ekranlı araçlarla yapılacak işin düzenlenmesinde ve kullanılacak programların 

seçiminde aşağıdaki hususlara uyar: 
a) Programların işe uygun olması sağlanır. 
b) Programların kolay kullanılabilir ve eğer uygunsa operatörün bilgi düzeyine ve 

deneyimine göre ayarlanabilir olması sağlanır. Operatörün bilgisi dışında programlara 
müdahale edilemez. 

c) Sistemler çalışanların verimini artıracak ve kolaylık sağlayacak şekilde geri beslemeli 
olmalıdır. 

ç) Sistemler operatöre uygun hız ve formatta bilgi verecek şekilde olmalıdır. 
       d) Programların, özellikle verilerin algılanması ve kullanılması konusunda yazılım 
ergonomisi prensiplerine uygun olmalıdır. 

6331 – ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ 

Elle taşıma işi 
Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, 

çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan 
ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri 
kapsayan nakletme veya destekleme işlerini ifade eder. 
YÜKLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ 

1. Yükün özellikleri 
Yük; 
- Çok ağır veya çok büyükse, 
- Kaba veya kavranılması zorsa, 
- Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa, 
- Vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir 

konumdaysa, 
- Özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekildeyse, 
elle taşınması, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir. 
2. Fiziksel güç gereksinimi 
İş; 
- Çok yorucu ise, 
- Sadece vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa, 
- Yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa, 
- Vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa, 
bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden 

olabilir. 
3. Çalışma ortamının özellikleri 
- Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise, 
- Zeminin düz olmamasından kaynaklanan düşme veya kayma tehlikesi varsa, 
- Çalışma ortam ve şartları, çalışanların yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun bir 

vücut pozisyonunda taşımasına uygun değil ise, 
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- İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren 
seviye farkı varsa, 

- Zemin veya üzerinde durulan yer dengesiz ise, 
- Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değil ise, 
bilhassa sırt ve bel incinmesi riskini artırabilir. 
4. İşin gerekleri 
Aşağıda belirtilen çalışma şekillerinden bir veya birden fazlasını gerektiren işler bilhassa 

sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir. 
- Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel 

çalışmalar, 
- Yetersiz ara ve dinlenme süresi, 
- Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri, 
- İşin gerektirdiği, çalışan tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu. 

BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ 
Çalışanlar; 
- Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması, 
- Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmaları, 
- Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamaları, 

durumunda risk altında olabilirler. 
 

6331 - GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

Bu Yönetmeliğin amacı, geçici veya belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanların sağlık ve 
güvenlikleri bakımından işyerindeki diğer çalışanlarla aynı düzeyde korunmalarını sağlamaktır. 

Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren; belirli süreli işlerde veya 
belli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi, sözleşme süresinin 
sona ermesinin objektif koşullara bağlı olduğu işlerde ve bu işlerde çalışanlara veya geçici 
iş ilişkisi kurulan işverene ait işyerinde geçici iş sözleşmesi ile çalışanlara uygulanır. 

Geçici iş ilişkisi kurulan işveren: Herhangi bir işverenden geçici bir süre ile işçilerini kendi 
işyerinde mesleklerine uygun işlerde çalıştırmak üzere devralan işvereni, 

Özel sağlık gözetimi: Çalışanın kişisel sağlık durumu dikkate alınarak işin 
yürütümü dolayısıyla maruz kaldığı tehlikelere yönelik yapılan sağlık gözetimini, 

ifade eder. 
Eşit davranma 
(1) İşveren, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde, özellikle kişisel koruyucu 

donanımlara erişim dâhil olmak üzere işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerinin 
korunmasını içeren çalışma koşulları bakımından farklı uygulamalarda bulunamaz. 

Çalışanların bilgilendirilmesi 
(1) İşveren, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde 6331 sayılı Kanunun 16 

ncı maddesinde belirtilen bilgilendirme yükümlülüğü saklı kalmak kaydı ile çalışanlara; 
a) İşe başlamadan önce yapacakları işin ne olduğu ve bu işte karşılaşacakları riskler 

hakkında gerekli bilgilerin verilmesini sağlar. 
b) Özellikle yapılacak işin gerektirdiği mesleki bilgi, yetenek, tecrübe ve gerekli sağlık 

gözetiminin neler olduğu konusunda bilgi verilmesini sağlar. Ayrıca iş nedeniyle ortaya 
çıkabilecek ilave özel riskler açıkça belirtilir. 

Eğitim 
İşveren, belirli süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edeceği çalışanların 

bilgi ve tecrübelerini de dikkate alarak, yapacakları işin niteliğine uygun yeterli eğitim 
almalarını sağlar. 

Sağlık gözetimi 
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Sağlık gözetimlerinde aşağıdaki hususlara uyulacaktır: 
a) Sağlık ve güvenlik yönünden özel sağlık gözetimi gerektiren işlerde; işveren, belirli 

süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edeceği çalışanların, işin gerektirdiği özel 
sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 

b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen özel sağlık gözetimi, işten kaynaklanan gereklilik 
devam ettiği sürece, çalışanın sözleşme süresinin sona ermesinden sonra da sürdürülür. 

Geçici iş ilişkisinde bilgilendirme 
(1) Bu Yönetmelikte çalışanların bilgilendirilmesi maddesinde belirtilen hususlar ile 

birlikte; 
a) Geçici iş ilişkisi ile çalıştırılacaklarla ilgili olarak geçici iş ilişkisi kurulacak işveren diğer 

işverene, 6331 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hususlar ile 
yapılacak işin gerektirdiği mesleki bilgi, yetenek ve işin özellikleri hakkında gerekli bilgiyi verir. 
Bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlar. 

b) Çalışanlarını geçici olarak devredecek işveren de aldığı bu bilgileri geçici iş ilişkisi 
ile çalıştırılacak çalışanlara verir. 

Geçici iş ilişkisinde sorumluluk 
(1) Çalışanlarını geçici olarak devreden işveren ile birlikte geçici iş ilişkisi kurulan işveren, 

yapılan iş süresince işin yapılması ile ilgili koşullardan sorumludur. 
(2) Birinci fıkranın uygulanması bakımından, işin yapılmasına ilişkin sorumluluk, 

iş sağlığı ve güvenliği ile işhijyeni konuları ile sınırlıdır. 
 

6331 - İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 
 

Bu Yönetmelik, 
a) İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının içindeki işyerlerinde, 
b) Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında, 
c) Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde, 
ç) Balıkçı teknelerinde, 
d) Tarım veya orman işyerlerine ait işyeri bina ve eklentileri hariç, işyerinin sınırları içerisinde 
olmakla beraber işyeri bina ve eklentilerinde çalışanları iş sağlığı ve güvenliği açısından 
etkilemeyecek uzaklıkta olan veya işyeri bina ve eklentileri ile iş sağlığı ve güvenliği açısından 
etkileşim içerisinde olamayacak kadar uzak tarım ve orman alanlarında, 
uygulanmaz. 
 
İşyeri bina ve eklentileri: 
İşyerine bağlı çalışılan alanlar, çalışanların girip çıkılabileceği bina, tesis vb. ile dinlenme, çocuk 
emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu 
gibi diğer eklentileri, ifade eder. 
İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için; 

a) Ek-1’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik şartlarını yerine getirir. 
b) Acil çıkış yolları ve kapılarını her zaman kullanılabilir durumda tutar. 
c) İşyeri bina ve eklentileri ile işyerinde bulunan, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve 

araç-gereçlerin düzenli olarak teknik bakımlarını yapar, çalışanların sağlık ve güvenliklerini 
olumsuz etkileyebilecek aksaklıkları en kısa zamanda giderir ve gerekli kayıtları tutar. 

ç) İşyeri bina ve eklentileri ile ekipmanlarının, araç ve gereçlerinin, özellikle havalandırma 
sistemlerinin uygun hijyen şartlarını sağlayacak şekilde düzenli olarak temizliğini yapar ve 
gerekli kayıtları tutar. 
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d) Risklerden kaynaklanan zararları önlemek veya ortadan kaldırmak amacıyla güvenlikle 
ilgili kullanılan, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım ve 
kontrolünü yapar ve ilgili kayıtları tutar. 

e) İşyeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, havalandırma ve termal konfor 
şartlarını sağlar. 

f) İşyerinin düzenini, sağlık ve güvenlik risklerine yol açmayacak ve çalışanların işlerini 
rahatça yapacakları şekilde sağlar. 

g) Acil durumları ve yangını önleyici ve bunların olumsuz sonuçlarını sınırlandırıcı gerekli 
tedbirleri alır, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım ve 
kontrolünü yapar, gerekli kayıtlarını tutar. 

ğ) Çalışanların barınma ihtiyacını karşılaması durumunda, barınma şartlarını çalışanların 
sağlığını ve güvenliğini koruyacak şekilde düzenler. 

(2)  İşveren birinci fıkrada belirtilen hükümleri yerine getirmek üzere, ihtiyaç duyduğu 
hallerde, temizlik, periyodik bakım ve kontroller için, yapılacak işe uygun kişi, kurum ve 
kuruluşlardan destek alabilir. 
EK-1 
Genel yükümlülük 

1 - İşveren,  işyerinin ve yapılan işin niteliğinin ve risklerinin gerektirdiği her durumda, 
bu yönetmelik ve ekinde belirtilen hususları yerine getirir. 

2 – Elektrik, havalandırma ve yangın tesisatıyla ilgili periyodik bakım ve kontroller 
25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde yapılır. 

Binaların yapısı ve dayanıklılığı 
3 - İşyeri binaları ile bunlara yapılacak her çeşit ek ve değişiklikler, yapılan işin özelliğine 

uygun nitelik ve yeterli sağlamlıkta inşa edilir. Binaların dayanımına ilişkin değerlendirmelerde 
6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak 
Binalar Hakkında Yönetmelikten ve TS 500 standardından yararlanılabilir. 

Elektrik tesisatı 
4 - Elektrik tesisatı, yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip 

tesis edilir ve çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunur. 
5 - Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu 

cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, 
onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 
standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur. 

6 - Elektrik tesisinin kurulmasında 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile 21/8/2001 tarihli ve 24500 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri 
dikkate alınarak gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınır. 

7 - Patlayıcı ortam oluşması muhtemel olan iş yerlerinde elektrik tesisleri 30/12/2006 
tarihli ve 26392 4 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı 
Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik hükümlerine uygun 
şekilde kurulur. 

8 - İşyerinin ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun kaçak akım 
rölesi (artık akım anahtarı) tesis edilir. 

9 - Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı 
yerlerde, yüksek bina ve bacalar ile direk veya sivri çıkıntılar gibi yüksek yerler bulunan 
binalarda, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü tedbirler alınır ve tesisler kurulur. 

Acil çıkış yolları ve kapıları 
10 - İşyerlerindeki bütün acil çıkış yolları ve kapılarının; 
a) Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır ve önlerinde ya da 

arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz. 
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b) Herhangi bir tehlike durumunda, bütün çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir 
şekilde terk etmelerini mümkün kılacak şekilde tesisi sağlanır. Gerekli durumlarda bu konuyla 
ilgili planlar hazırlanarak düzenli tatbikatlar yapılır. 

c) Sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne, 
kullanım şekline, işyerinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre 
belirlenir. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olması sağlanır. 

ç) Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri 
şekilde olması sağlanır. Bu kapılar dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner 
kapılar kullanılmaz. 

d) Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir 
engel bulunmaması, acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır. 

e) Acil çıkış yolları ve kapıları, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. İşaretlerin 
uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır. 

f) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli 
aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulur. 

Yangınla mücadele 

11 - İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, işyerinde bulunan ekipmanlara, 
kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ve işyerinde bulunabilecek azami kişi 
sayısına göre, işyerinde etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanı ile gerektiğinde yangın 
detektörleri ve alarm sistemleri bulundurulur. 

12 - Yangın söndürme ekipmanları her zaman kullanıma hazır bulundurularak, bu 
ekipmanların mevzuatın öngördüğü periyotlarda bakımı ve kontrolü yapılır. Yangın söndürme 
ekipmanları kolay kullanılır nitelikte olur, görünür ve kolay erişilir yerlere konulur ve bu 
ekipmanların önlerinde engel bulundurulmaz. 

13 - Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri 
Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. İşaretler uygun yerlere konulur ve bu işaretlerin kalıcı 
ve görünür olması sağlanır. 

14 - İşyerlerinde bağımsız kaçış,  çıkış ve merdivenler ile yangınla ilgili bütün özel 
düzenlemelerin Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun 
olması esastır. 

Kapalı işyerlerinin havalandırılması 
15 - Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması 

sağlanır. Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların 
yaptıkları iş dikkate alınır. 

16 - Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların 
ve artıkların derhal dışarı atılması sağlanır. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, 
duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, genel havalandırma sisteminden 
ayrı olarak mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulur. 

17 - Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda 
olması sağlanır. Havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli 
ise arızayı bildiren kontrol sistemi tesis edilir. Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin 
bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve değişimleri yıllık olarak yetkili kişilere yaptırılır. 

18 - Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız 
etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek 
sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır. 

Ortam sıcaklığı 
19 - İşyerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların 

fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması esastır.  Çalışılan 
ortamın sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olması sağlanır. 
Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım 
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odaları kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulundurulur. Isıtma ve soğutma amacıyla 
kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilir, 
bakım ve kontrolleri yapılır. İşyerlerinde termal konfor şartlarının ölçülmesi ve 
değerlendirilmesinde TS EN 27243 standardından yararlanılabilir. 

20 - Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir ortamda 
çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, çalışanları fazla sıcak veya 
soğuktan koruyucu tedbirler alınır. 

21 - İşyerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencerelerin ve çatı aydınlatmalarının, güneş 
ışığının olumsuz etkilerini önleyecek şekilde olması sağlanır. 

Aydınlatma 

22 - İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya 
işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece 
çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanır. İşyerlerinin aydınlatmasında TS 
EN 12464-1: 2013;  TS EN 12464-1.2011: 2012;  standartları esas alınır. 

23 - Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski 
oluşturmayacak türde olur ve uygun şekilde yerleştirilir. 

24 - Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği 
yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi 
bulunur. 

İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı 
25 - İşyeri, çalışanların fiziksel faaliyetleri, yapılan işlerin niteliği ve termal konfor şartları 

dikkate alınarak uygun bölümlere ayrılır. 
26 - İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamalarının sağlam, kuru ve mümkün olduğu 

kadar düz, kaymaz ve seviye farkı bulunmayacak bir şekilde olması sağlanır, buralarda tehlikeli 
eğimler, çukurlar ve engeller bulundurulmaz. Patlayıcı ve tehlikeli maddelerin imal edildiği, 
işlendiği ve depolandığı işyeri binalarında taban, tavan, duvar ve çatıların Binaların Yangından 
Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olması sağlanır. 

27 - Taban ve asma kat döşemeleri, üzerine konulacak makine, araç-gereç ve benzeri 
malzeme ile buralarda bulunabilecek çalışanların ağırlığına dayanabilecek şekilde yapılır. 

28 - İşyerlerinde taban döşeme ve kaplamaları, tavan ve duvarlar uygun hijyenik şartları 
sağlayacak şekilde temizlemeye elverişli ve sağlık ve güvenlik yönünden uygun malzemeden 
yapılır. 

29 - İşyerlerinde bina, avlu, geçit ve ulaşım yollarında ve bunların civarında bulunan 
saydam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle camlı bölmeler, açık bir şekilde işaretlenir, 
ayrıca güvenli malzemeden yapılır veya çarpma ve kırılmaya karşı korunur. 

30 - İşyeri tavanının, yeterli hava hacmini ve havalandırmayı sağlayacak ve sağlık 
yönünden sakınca meydana getirmeyecek yükseklikte olması esastır. 

31 - İşyerlerinin çatıları dayanıklı malzemeden inşa edilir, mevsim şartları dikkate 
alınarak çalışanları dış etkilerden tamamen koruyacak ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk 
oluşturmayacak şekilde yapılır. 

32 - Yeterli sağlamlıkta olmayan çatılara çıkılmasına ve buralarda çalışılmasına, güvenli 
çalışmayı temin edecek ekipman sağlanmadan izin verilmez. 

Pencereler 

33 - İşyerlerinde pencerelerin ve tavan pencerelerinin, güvenli bir şekilde açılır, kapanır 
ve ayarlanabilir olması sağlanır. Pencereler açık olduklarında çalışanlar için herhangi bir tehlike 
oluşturmayacak şekilde yerleştirilir. Çalışanları, pencere ve menfezlerden gelen güneş ışığının, 
ısısının ve hava akımlarının olumsuz etkilerinden koruyacak gerekli tedbirler alınır. 

34 - Pencerelerin güvenli bir şekilde temizlenebilir özellikte olması sağlanır. Ayrıca 
pencerelerin, temizlik ekipmanlarının kullanılmasına uygun olması sağlanır veya temizliğini 
yapanlar ile temizlik sırasında bina içinde ve dışında bulunanlar için tehlike oluşturmayacak 
araç-gereçler seçilir. 

Kapılar ve girişler 
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35 - Kapı ve girişlerde aşağıda belirtilen esaslara uyulur: 
a) Kapı ve girişlerin yerlerinin, sayılarının, boyutlarının ve yapıldıkları malzemelerin, 

bulundukları oda ve alanların yapısı ile kullanım amacına ve çalışanların rahatça girip 
çıkmalarına uygun olması sağlanır. 

b) Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılır veya bu kapılarda karşı 
tarafın görünmesini sağlayan saydam kısımlar bulunur. 

c) Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike oluşturmayan 
güvenli malzemeden yapılır veya kırılmalara karşı korunur.  Saydam kapıların üzeri kolayca 
görünür şekilde işaretlenir. 

ç)  Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyici güvenlik sistemi bulunur. 
d) Yukarı doğru açılan kapılarda aşağı düşmeyi önleyici güvenlik sistemi bulunur. 
e) Kaçış yollarında bulunan kapılar, uygun şekilde işaretlenir. Bu kapılar yardım 

almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olur. 
f) Araçların kullanıldığı geçit ve kapılar yayaların geçişi için güvenli değilse bu mahallerde 

yayalar için ayrı geçiş kapıları bulunur. Bu kapılar açıkça işaretlenir ve bu kapıların önlerinde 
hiçbir engel bulunmaz. 

g) Mekanik kapıların çalışanlar için kaza riski taşımayacak şekilde çalışması sağlanır. Bu 
kapılarda kolay fark edilebilir ve ulaşılabilir acil durdurma cihazları bulunması ve herhangi bir 
güç kesilmesinde otomatik olarak açılır olmaması durumunda kapıların el ile de açılabilmesi 
sağlanır. 

Ulaşım yolları - tehlikeli alanlar 
36 - Merdiven, koridor, geçiş yolu, yükleme yeri ve rampa dâhil bütün yolların, yaya ve 

araçların güvenli hareketlerini sağlayacak ve yakınlarında çalışanlara tehlike oluşturmayacak 
şekil ve boyutlarda olması sağlanır. İşyeri içerisindeki erişim yollarının engebeli, çukur, kaygan 
olmaması sağlanır ve bakımları yapılır. 

37 - İşyerinde yayalar tarafından veya malzeme taşımada kullanılan yolların, 
bulunabilecek azami kullanıcı sayısına ve yapılan işin niteliğine uygun boyutlarda olması 
sağlanır ve bu yollar açıkça işaretlenir. Malzeme taşınan yollarda yayalar için yeterli güvenlik 
mesafesi bırakılır. 

38 - Araç geçiş yolları ile kapılar, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında 
yeterli mesafe bulunması sağlanır. Çalışma mahallerinde yapılan iş, kullanılan makine ve 
malzeme göz önüne alınarak, çalışanların korunması amacıyla araç geçiş yolları açıkça 
işaretlenir. 

39 - Yapılan işin özelliği nedeniyle malzeme veya çalışanların düşme riski bulunan 
tehlikeli alanlara, görevli olmayan kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle engellenir. 
Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan kişilerin korunması için uygun tedbirler alınır, bu alanlar 
açıkça işaretlenir. 

40 - Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının serbest bulunan bütün tarafları 
ile çalışanların yüksekten düşme riskinin bulunduğu yerlere, düşmelere karşı uygun 
korkuluklar yapılır. Bu korkuluk ve ara elemanlarının yükseklikleri, dayanımı ve açıklıkları 
çalışma alanının güvenliğini sağlayacak ve buralardan düşme riskini ortadan kaldıracak 
nitelikte olur. 

Merdivenler 

41 - Merdivenlerin; işyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, işyerinde 
bulunabilecek azami kişi sayısına göre, ateşe dayanıklı yanmaz malzemeden, sağlam, yeterli 
genişlik ve eğimde, etrafı düşmelere karşı uygun korkuluklarla çevrili olması sağlanır. 
Merdivenler, ilgili mevzuatın öngördüğü hükümler esas alınarak sağlık ve güvenlik yönünden 
risk oluşturmayacak şekilde yapılır. 

Yürüyen merdivenler ve bantlar için özel tedbirler 

42 - Yürüyen merdiven ve bantların güvenli bir şekilde çalışması ve gerekli güvenlik 
donanımlarının bulunması sağlanır. Bunlarda kolay fark edilir ve kolay ulaşılır acil durdurma 
tertibatı bulundurulur. 
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Yükleme yerleri ve rampalar 
43 - Yükleme yerleri ve rampalarının, taşınacak yükün boyutlarına uygun olması, 

çalışanların düşmesini önleyecek şekilde güvenli olması, bu yerlerde en az bir çıkış yeri 
bulunması, belirli bir genişliğin üzerinde olan yükleme yerlerinde teknik olarak mümkünse her 
iki uçta da çıkış yeri bulunması sağlanır. 

Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi - çalışma yerinde hareket serbestliği 
44 - Çalışma yerinin taban alanının, yüksekliğinin ve hava hacminin, çalışanların sağlık ve 

güvenliklerini riske atmadan işlerini yürütebilmeleri, rahat çalışmaları için, yeterli olması 
sağlanır. İşyerlerinin hava hacminin hesabı, makine, malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı 
hacimler de dâhil edilerek yapılır. 

45 - Çalışanın işini yaptığı yerde rahat hareket edebilmesi için yeterli serbest alan 
bulunur. İşin özelliği nedeniyle bu mümkün değilse çalışma yerinin yanında serbest hareket 
edeceği alan olması sağlanır. 

Dinlenme yerleri 
46 - Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli 

hallerde veya 10 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri 
sağlanır. İş aralarında uygun dinlenme imkânı bulunan büro ve benzeri işlerde ayrıca dinlenme 
yeri aranmaz. İşyerlerinde daha uygun bir yer yoksa gerekli şartların sağlanması şartıyla, 
yemek yeme yerleri dinlenme yeri olarak kullanılabilir. 

47 - Çalışma süresi, işin gereği olarak sık ve düzenli aralıklarla kesiliyorsa ve ayrı bir 
dinlenme yeri yoksa çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan hallerde, bu aralarda 
çalışanların dinlenebileceği uygun yerler sağlanır. 

Yemek yeme yeri 
48 - Yemeklerini işyerinde yemek durumunda olan çalışanlar için, rahat yemek 

yenebilecek nitelik ve genişlikte, uygun termal konfor ve hijyen şartlarını haiz yeteri kadar 
ekipman ve araç-gereç ile donatılmış yemek yeme yeri sağlanır. İşyerlerinde daha uygun bir 
yer yoksa gerekli şartların sağlanması şartıyla, dinlenme yerleri yemek yeme yeri olarak 
kullanılabilir. İşveren, çalışanlarına belirtilen şartları taşımak kaydıyla işyeri dışında yemek 
imkânı sağlayabilir. 

Gebe ve emziren kadınlar 
49 - Gebe ve emziren kadınların uzanarak dinlenebilecekleri uygun şartlar sağlanır. 

14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların 
Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri 
de dikkate alınarak uygun şartlar sağlanır. 

Soyunma yeri ve elbise dolabı 
50 - İş elbisesi giyme zorunluluğu olan çalışanlar için, yeterli büyüklükte, uygun 

aydınlatma, havalandırma, termal konfor ve hijyen şartlarını haiz, kadın ve erkek çalışanlar için 
ayrı ayrı soyunma yerleri sağlanır. Çalışanların soyunma yerleri dışındaki yerlerde giysilerini 
değiştirmelerine izin verilmez. Soyunma yerlerinin kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede 
olması ve buralarda yeterli sayıda oturma yeri bulunması sağlanır. 

51 - Soyunma odalarında her çalışan için çalışma saatleri içinde giysilerini koyabilecekleri 
yeterli büyüklükte kilitli dolaplar bulundurulur. Nemli, tozlu, kirli, tehlikeli maddeler ile 
çalışılan yerlerde ve benzeri işlerde iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde 
saklanabilmesi için yan yana iki bölmeli veya iki ayrı elbise dolabı sağlanır. Soyunma yeri 
gerekmeyen işyerlerinde çalışanların elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer ayrılır. 

Duşlar ve lavabolar 
52 - Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde veya çalışanların 

yıkanmalarının temizlenmelerinin gerektiği her durumda, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı 
sıcak ve soğuk akarsuyu bulunan uygun yıkanma yerleri ve duşlar tesis edilir. Duşlar, 
çalışanların rahatça yıkanabilecekleri genişlikte, dışarıdan içerisi görünmeyecek, uygun 
havalandırma, aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartları sağlanacak şekilde yapılır. 
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53 - Duşlar ve lavaboların her zaman çalışanların kullanımına hazır halde olması sağlanır, 
buralarda gerekli temizlik malzemeleri bulundurulur. Duş veya lavaboların soyunma 
yerlerinden ayrı yerlerde bulunması durumunda, duş ve lavabolar ile soyunma yerleri arasında 
kolay bağlantı sağlanır. 

54 - Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının 
yakınında, gerekiyorsa akar sıcak suyu da olan, lavabolar bulunur. Lavabolar erkek ve kadın 
çalışanlar için ayrı ayrı yapılır. 

Tuvalet ve lavabolar 
55 - Çalışma yerlerine, dinlenme odalarına, soyunma yerlerine, duş ve yıkanma yerlerine 

yakın yerlerde, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı olmak üzere, uygun havalandırma, 
aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartları sağlanacak nitelikte yeterli sayıda tuvalet, 
lavabolar tesis edilir. Tuvalet ve lavabolarda gerekli temizlik malzemeleri bulundurulur. 

56 - Tuvalet ve lavabolar,  insan ve çevre sağlığı yönünden risk oluşturmayacak şekilde 
su depolarına, su geçen yerlere,  gıda maddelerinin depolandığı veya işlendiği yerlere uzak 
şekilde yerleştirilir. 

Atık sulara drenaj kanalı 
57 - İşyerlerinde atık ve birikinti suların aktığı ve toplandığı yerler, özel veya genel bir 

kanalizasyona veya fosseptiğe bağlanır ve uygun bir kapak ile örtülür, bu yerlerin çalışılan 
mahalden yeteri kadar uzakta bulunması sağlanır. Atık su kanalizasyon kotunun kurtarmadığı 
durumlarda ise cebri olarak drenaj yapılarak taşmanın önlenmesi sağlanmalıdır. 

İlkyardım odaları 
58 - İşyerinin büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre, işyerinde bir ya da daha 

fazla ilk yardım ve acil müdahale odası bulunması sağlanır. 
59 - İlkyardım odaları yeterli ilk yardım malzemesi ve ekipmanı ile teçhiz edilir ve 

buralarda sedyeler kullanıma hazır halde bulundurulur. Bu yerler, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri 
Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. 

60 - Çalışma şartlarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanları kolay erişilebilir 
yerlerde bulundurulur, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. 
Acil servis adresleri ve telefon numaraları görünür yerlerde bulundurulur. 

Engelli çalışanlar 
61 - Engelli çalışanların bulunduğu işyerlerinde bu çalışanların durumları dikkate alınarak 

gerekli düzenleme TS 9111- TS 12460 standartları göz önünde bulundurularak yapılır. Bu 
düzenleme özellikle engelli çalışanların doğrudan çalıştığı yerlerde ve kullandıkları kapı, geçiş 
yeri, merdiven, servis araçları, duş, lavabo ve tuvaletlerde yapılır. 

Açık alanlardaki çalışmalarda özel önlemler 

62 - İşyerindeki açık çalışma yerleri, yollar ve çalışanların kullandığı diğer açık alanlar, 
yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. İşyeri 
sahasındaki ana yollar, tamir, bakım, gözetim ve denetim için kullanılan diğer yollar ile yükleme 
ve boşaltma yerlerinde, kapılar ve girişler, ulaşım yolları - tehlikeli alanlar, merdivenler, 
yürüyen merdivenler ve bantlar için özel tedbirler başlıkları altında belirtilen hususlar 
uygulanır. Ulaşım yolları - tehlikeli alanlar başlığı altında belirtilen hususlar aynı zamanda açık 
alanlardaki çalışma yerlerinde de uygulanır. 

63 - Açık çalışma alanları gün ışığının yeterli olmadığı hallerde uygun şekilde aydınlatılır. 
64 - Açık alanda yapılan çalışmalarda riskler değerlendirilerek çalışanlar özellikle; 
a) Olumsuz hava şartlarına ve gerekli hallerde cisim düşmelerine, 
b) Zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilere, 
c) Düşme ve kaymalara, 
karşı korunur. 
65- Açık alanda yapılan çalışmalarda çalışanların, herhangi bir tehlike durumunda işyerini 

hemen terk etmeleri veya kısa sürede yardım alabilmeleri sağlanır. 
Barınma yerleri 
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66 - Barınma, dinlenme ve sosyal amaçlı kullanılan tesisler, yanıcı olmayan ve kolay 
tutuşmayan malzemeden inşa edilir. Barınma amacıyla çadır ve branda kullanılmaz. Barınma 
yerlerinin ısıtılmasında, duman, gaz ve yangın tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınır, mangal, 
maltız, açık ateş vb. kullanılmaz. Bu yerlerde uygun ve yeterli hijyenik şartlar, aydınlatma, 
havalandırma ve termal konfor şartları sağlanır. Barınma yerlerinde yeterli sayıda tuvalet, 
lavabo, duş yerleri bulunur. Bu yerlerde temizlik malzemeleri ile üst baş temizliği için gerekli 
araç-gereç ve makineler sağlanır. 

Çalışan konutları 
67 - Çalışan konutları, sağlık gereklerine ve teknik şartlara uygun bir şekilde inşa edilir ve 

bu konutlarda bir konutta bulunması gereken tesisat kurulur ve tertibat bulundurulur. Çalışan 
konutlarının, aileleri ile birlikte oturan çalışanlar için ayrı ev veya apartman şeklinde olması 
sağlanır. Bekâr çalışanlara özgü binalarda, kadınlar ve 18 yaşından küçük çocukların, erkeklerin 
bulunduğu kısım ile bağlantısı olmayan ve birbirinden ayrı özel kısımlarda yatırılmaları sağlanır. 

6331 - KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK 

ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
Alerjik madde: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana 
getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin 
ortaya çıkmasına neden olan maddeleri, 
Alevlenir madde: Parlama noktası 21°C - 55°C arasında olan sıvı haldeki maddeleri, 
Aşındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddeleri 
Biyolojik sınır değeri: Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki 
konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırını, 
Çevre için tehlikeli madde: Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için 
hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddeleri, 
Çok kolay alevlenir madde: 0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşük kaynama 
noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında 
yanabilen, gaz haldeki maddeleri, 
Çok toksik madde: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla 
emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan 
maddeleri, 
Kanserojen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan kanserojen maddeyi, 
Kimyasal madde: Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya 
atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz 
olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımları, 
Kimyasal maddelerin kullanıldığı işlemler: Bu maddelerin üretilmesi, işlenmesi, kullanılması, 
depolanması, taşınması, atık ve artıkların arıtılması veya uzaklaştırılması işlemlerini, 
Kolay alevlenir madde: Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında 
ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen maddeyi veya ateş kaynağı ile kısa süreli temasta 
kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam 
eden katı haldeki maddeyi veya parlama noktası 21°C’nin altında olan sıvı haldeki maddeyi 
veya su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan 
maddeleri, 
Mesleki maruziyet sınır değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların 
solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı 
ortalamasının üst sınırını, 
Mutajen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan mutajen maddeyi, 
Oksitleyici madde: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında 
önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeleri, 
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Patlayıcı madde: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon 
verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş 
test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki 
maddeleri, 
Sağlık gözetimi: Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık 
durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmeleri, 
Solunum bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm 
yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısını, 
Tahriş edici madde: Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan 
temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak 
sınıflandırılmayan maddeleri, 
Tehlikeli kimyasal madde: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, 
toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik 
ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeleri ve müstahzarları veya 
yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal veya 
toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli nedeni ile çalışanların 
sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeleri veya mesleki maruziyet sınır 
değeri belirlenmiş maddeleri, 
Toksik madde: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde 
insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, 
 Üreme için toksik madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde erkek 
ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu etkileyecek 
kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu 
hızlandıran maddeleri, 
 Zararlı madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı 
üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, 
ifade eder. 
 
Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden riskler 
aşağıdaki önlemlerle ortadan kaldırılır veya en az düzeye indirilir: 
a) İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılır. 
b) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda çalışan ile yapılır. 
c) Çalışanların maruz kalacakları madde miktarlarının ve maruziyet sürelerinin mümkün olan 
en az düzeyde olması sağlanır. 
ç) İşyerinde kullanılması gereken kimyasal madde miktarı en az düzeyde tutulur. 
d) İşyeri bina ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz tutulur. 
e) Çalışanların kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanır. 
f) Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların işyerinde en uygun şekilde işlenmesi, 
kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır. 
g) İkame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine çalışanların sağlık ve güvenliği 
yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde kullanılır. Yapılan işin özelliği 
nedeniyle ikame yöntemi kullanılamıyorsa, risk değerlendirmesi sonucuna göre ve öncelik 
sırasıyla aşağıdaki tedbirler alınarak risk azaltılır: 
1) Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek bakım onarım işleri de dahil 
tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda ve teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun 
proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilir ve uygun makine, malzeme ve ekipman 
kullanılır. 
2) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi 
kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanır. 
3) Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden çalışanların toplu olarak korunması için 
alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri 
uygulanır. 
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ğ) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve 
gözetim sağlanır. 
h) İşveren, çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak 
ölçümünün ve analizinin yapılmasını sağlar. İşyerinde çalışanların kimyasal maddelere 
maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler 
tekrarlanır. Ölçüm sonuçları, bu Yönetmelik eklerinde belirtilen mesleki maruziyet sınır 
değerleri dikkate alınarak değerlendirilir. 
ı) İşveren, belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, ölçüm sonuçlarını da göz önünde 
bulundurur. Mesleki maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı her durumda, işveren bu durumun en 
kısa sürede giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alır. 
i) Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla işveren, risk değerlendirmesi sonuçlarını ve risk önleme prensiplerini 
temel alarak, çalışanları kimyasal maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden kaynaklanan 
tehlikelerden korumak için, bu maddelerin işlenmesi, depolanması, taşınması ve birbirini 
etkileyebilecek kimyasal maddelerin birbirleriyle temasının önlenmesi de dâhil olmak üzere, 
yapılan işin özelliğine uygun olarak aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre teknik önlemleri alır 
ve idari düzenlemeleri yapar: 

1) İşyerinde parlayıcı ve patlayıcı maddelerin tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması ve 
kimyasal olarak kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması önlenir. Bu mümkün 
değilse, 

2) İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların 
bulunması önlenir. Kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesine 
sebep olabilecek şartlar ortadan kaldırılır. Bu da mümkün değilse, 

3) Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde 
veya kimyasal olarak kararsız madde ve karışımlarının zararlı fiziksel etkilerinden çalışanların 
zarar görmesini önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınır. 
j) İş ekipmanı ve çalışanların korunması için sağlanan koruyucu sistemlerin tasarımı, imali ve 
temini, sağlık ve güvenlik yönünden yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yapılır. İşveren, 
patlayıcı ortamlarda kullanılacak bütün donanım ve koruyucu sistemlerin 30/12/2006 tarihli 
ve 26392 4 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda 
Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)  hükümlerine uygun 
olmasını sağlar. 
k) Patlama basıncının etkisini azaltacak düzenlemeler yapılır. 
l) Tesis, makine ve ekipmanın sürekli kontrol altında tutulması sağlanır. 
m) İşyerlerinde, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot bulunan depolama tanklarının 
yerleştirilmesinde Ek-4’te belirtilen asgari güvenlik mesafelerine uyulur. 

Acil durumlar 
(1) İşveren, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı 

kalmak kaydıyla işyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak acil durumlarda 
özellikle aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 

a) Acil durumların olumsuz etkilerini azaltacak önleyici tedbirler derhal alınır ve 
çalışanlar durumdan haberdar edilir. Acil durumun en kısa sürede normale dönmesi için gerekli 
çalışmalar yapılır ve etkilenmiş alana sadece bakım, onarım ve zorunlu işlerin yapılması için 
acil durumlarda görevlendirilen çalışanlar ile işyeri dışından olay yerine intikal eden ekiplerin 
girmesine izin verilir. 

b) Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun kişisel koruyucu donanım ve 
özel güvenlik ekipmanı verilir ve acil durum devam ettiği sürece kullanmaları sağlanır. Uygun 
kişisel koruyucu donanımı ve özel güvenlik ekipmanı bulunmayan kişilerin etkilenmiş alana 
girmesine izin verilmez. 

c) Tehlikeli kimyasallarla ilgili bilgiler ve acil durum müdahale ve tahliye prosedürleri 
kullanıma hazır bulundurulur. İşyerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalışanların ve işyeri 
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dışındaki ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet 
gösteren kuruluşların bu bilgilere ve prosedürlere kolayca ulaşabilmeleri sağlanır. Bu bilgiler; 

1) İşyerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalışanların ve işyeri dışındaki ilk yardım, 
acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet gösteren 
kuruluşların önceden hazır olabilmeleri ve uygun müdahaleyi yapabilmeleri için, yapılan işteki 
tehlikeleri, alınacak önlemleri ve yapılacak işleri, 

2) Acil durumda ortaya çıkması muhtemel özel tehlike ve yapılacak işler hakkındaki 
bilgileri, 

içerir. 
Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi 
 (1) İşveren, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla çalışanların ve temsilcilerin eğitimini ve 
bilgilendirilmelerini sağlar.  Bu eğitim ve bilgilendirilmeler özellikle aşağıdaki hususları içerir: 

a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgileri. 
b) İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili bu 

maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır 
değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgileri. 

c) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikeye atmamaları için gerekli 
önlemleri ve yapılması gerekenleri. 

ç) Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi 
formları hakkındaki bilgileri. 

d) Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla 
ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri. 

(2) Tehlikeli kimyasallarla yapılan çalışmalarda çalışanlara veya temsilcilerine verilecek 
eğitim ve bilgiler, yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine 
bağlı olarak, sözlü talimat ve yazılı bilgilerle desteklenmiş eğitim şeklinde olur. Bu bilgiler 
değişen şartlara göre güncellenir. 

(3) Kimyasal madde üreticileri veya tedarikçileri, işverenin talep etmesi halinde, risk 
değerlendirmesi için gerekli olan, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan hususlar ile ilgili tüm 
bilgileri vermek zorundadır. 

6331 - ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 
ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİNİN KURULUŞ AMACI: 

Konsey, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi 
için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur. Konsey, çalışmalarında ulusal ve uluslararası 
gelişmeleri ve ülke koşullarını göz önünde bulundurur. Çalışma hayatının iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili mevcut şartlarının iyileştirilmesi ve güvenlik kültürünün ülke genelinde 
yaygınlaştırılması amacıyla üyelerin işbirliği içinde çalışmasını esas alır. İş sağlığı ve güvenliği 
alanında ülke politikalarını oluşturmada tarafların görüş ve düşüncelerinin alınmasını sağlar. 
Konsey, Müsteşarın başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur 

a) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu 
Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür, 

b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Millî Eğitim 
Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından ilgili birer genel müdür, 

c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel 
Başkanlığından bir başkan yardımcısı, 

ç) İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk 
üçünden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonundan, Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden 
ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi, 
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d) İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin 
kararı ile belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya 
kuruluşlardan en fazla iki temsilci. 

********Konsey üyeleri, iki yıl için seçilir ve üst üste iki olağan toplantıya katılmaz ise 
ilgili kurum veya kuruluşun üyeliği sona erer.********** 

Konseyin görevleri şunlardır: 

a) Ulusal iş sağlığı ve güvenliği politika ve stratejileri için öneriler geliştirmek ve alınan 
kararların kurumlarda uygulanmasını tavsiye etmek, 

b) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak Ulusal İş Sağlığı 
ve Güvenliği Politika Belgesi, hedefler ve eylem planının belirlenmesi için öneriler geliştirmek, 

c) Çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda eğitimleri, 
bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması 
konusunda görüş bildirmek, 

ç) İş sağlığı ve güvenliği konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler önermek, 
d) Ülke çapında yapılacak iş sağlığı ve güvenliği alanındaki seminer, konferans gibi 

faaliyetleri yıllık olarak planlamak ve değerlendirmek, 
e) Gerekli görülmesi durumunda çalışma grupları kurmak ve üyelerini belirlemek, 
f) İş sağlığı ve güvenliği konusunda toplum ve çalışan yararını gözeterek, Bakanlık ve 

diğer kurumlar arası koordinasyon, bilgi paylaşımı ve işbirliğine katkı sağlamak, 
g) İş sağlığı ve güvenliğinin izleme ve inceleme çalışmalarında bulunmak, 
ğ) Konsey üyelerinin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlarda, Konsey toplantılarında alınan 

her türlü karar ve düzenlemenin ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasını izlemek, 
görüş ve önerilerde bulunmak, 

h) Her yıl Mart ayı sonuna kadar, politika belgesi ve eylem planı kapsamında bir önceki 
yıla ait kurum faaliyet raporunu Konsey sekretaryasına iletmek. 

Başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Konsey toplantılarına başkanlık yapmak, 
b) Konseyin toplanma tarihi ve yerine karar vermek, 
c) Üyeler tarafından gönderilen gündem önerilerini dikkate alarak Konsey gündemini 

onaylamak, 
ç) Konseyin görüşleri doğrultusunda, çalışma gruplarında yer alacak üyeleri ve 

başkanlarını belirlemek, 
d) Konseyin ve çalışma gruplarının faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde 

yürütülmesini sağlamak, 
e) Konseyde alınan kararları Bakana sunmak, 
f) Konseyin faaliyetleri ile ilgili toplantı ve görüşmelerde Konseyi temsil etmek ve 

kamuoyunu bilgilendirmek. 
********Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 

yürütülür.******** 
Sekretaryanın görevleri şunlardır: 
a) Toplantı tarihini, yerini ve gündemini içeren davet yazılarını hazırlamak ve Konsey 

üyelerine bildirmek, 
b) Konsey çalışmalarının tutanak, dosyalama, evrak işlemleri ile arşiv faaliyetlerini 

yürütmek, 
c) Konsey ve çalışma gruplarının toplantıları için gerekli organizasyon ve koordinasyonu 

sağlamak, 
ç) İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve bilgi akışını sağlamak, 
d) Oluşturulan görüş, öneri ve faaliyet raporlarını Başkana sunmak, 
e) Çalışma grupları üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, çalışmalarının 

ilerlemesini ve faaliyetlerini izlemek. 
Konseyin Çalışma usül ve esasları 
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(1) Konsey, yılda iki defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Haziran ve Aralık 
aylarında yapılır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da 
toplanabilir. 

(2) Konsey üyesi olarak Bakanlığa bildirilmiş olan üyenin toplantılara katılımı esastır. 
(3) Konsey üyeleri ihtiyaç duymaları halinde toplantılara ilgili uzman personel ile 

katılabilirler. Çalışma grubu üyeleri de toplantıya davet edilebilir. 
(4) Konsey üyelerine, olağan ve olağanüstü toplantıya davet yazısı toplantı gününden en 

az bir ay önce gündem taslağı ile birlikte gönderilir. 
(5) Yıllık olağan ve olağanüstü toplantılar öncesinde Konsey üyeleri, gündem maddesi 

önerilerini ve toplantıya katılıp katılamayacaklarını en geç yedi gün önce Konsey 
sekretaryasına yazılı olarak bildirirler. 

(6) Konsey üyeleri ve Konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da tüzel kişiler, iş sağlığı ve 
güvenliği alanında ele alınması ve üzerinde çalışılmasını gerekli gördüğü konuları yazılı olarak 
Konsey sekretaryasına bildirebilir. 

(7) Toplantı yetersayısı temsilcilerin salt çoğunluğudur. 
Konseyin toplantı gündemi;  
Konsey üyelerinden, çalışma gruplarından veya Konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da 

tüzel kişilerden gelen öneriler doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün 
teklifi ve Konsey Başkanının onayı ile belirlenir. 

Karar alma 
Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Konsey üyeleri dışındaki 

temsilcilerin oy hakkı yoktur. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu yönünde karar alınır. 
Çekimser oy kullanılamaz. 
       Alınan kararlar toplantı tutanağı ile kayıt altına alınır ve tutanak toplantıya katılan üyeler 
tarafından imzalanır. Karara katılmayan üye, gerekçelerini tutanakta belirtir 

Çalışma grupları ve görevleri 
(1) Çalışma grupları, Konsey üyesi kurum ve kuruluşlar ile Konsey dışındaki gerçek ya da 

tüzel kişilerin önerdikleri konu başlıkları ile ilgili olarak Konseyce uygun bulunması halinde 
kurulur. Çalışma grubunun üyeleri ve başkanı Konsey Başkanı tarafından belirlenir. 

(2) Çalışma grubu üyesi olarak; Konsey üyeleri, uzmanlık alanlarına göre üniversite, sivil 
toplum kuruluşları, özel sektör, kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcileri belirlenebilir. 
Ayrıca Konsey üyesi, çalışma grubu çalışmalarında yer almak üzere, kendi kurumundan 
konuyla ilgili başka bir temsilciyi görevlendirebilir. 

(3) Çalışma grupları, Konsey tarafından karar verilen çalışma konusu ve süresi ile ilgili 
çalışma planını hazırlayarak sekretaryaya gönderir. 

(4) Çalışma grubu, yürüttüğü çalışmalar hakkındaki bilgileri, yıllık olağan toplantı 
tarihinden onbeş gün önce sekretaryaya iletir. 

(5) Çalışma grupları çalışmalarını tamamladıktan sonra, çalışma grubu Başkanı 
sekretaryaya yazılı olarak sonuç raporunu gönderir ve ilk Konsey toplantısında raporunu sunar. 

6331 -  YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 
Proje: Yapı işlerinin tasarımından tamamlanmasına kadar yürütülen bütün işleri, 
Proje sorumlusu: İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin 
hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel 
kişiyi, 
Sağlık ve güvenlik koordinatörü: Projenin hazırlık ve uygulama aşamalarında, işveren veya 
proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen kişiyi, 
Sağlık ve güvenlik planı: Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve 
güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara 
ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, 
aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve 
hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların 
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koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje 
sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan planı, 
Yapı alanı: Yapı işlerinin yürütüldüğü alanı, 
Yapı işleri: İnşaat ve çeşitli mühendislik işlerinin yürütüldüğü, yerüstü veya yeraltında, 
su üstü veya su altında yapılan, Ek–1’de yer alan işler ile benzeri diğer işleri, 
ifade eder. 
 
İşveren, yapı işlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki yükümlülüklerinin yanında özellikle 
aşağıdaki hususları sağlar; 
a) Yapı alanının düzenli tutulmasını ve yeterli temizlikte olmasını, 
b) Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ve 
ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesini, 
c) Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesini, 
ç) Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve 
kontrollerinin yapılmasını, 
d) Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları 
ayrılmasını ve bu alanların sınırlarının belirlenmesini, 
e) Tehlikeli malzemelerin kullanımı ile uzaklaştırılma koşullarının düzenlenmesini, 
f) Atık ve artıkların depolanmasını, atılmasını veya uzaklaştırılmasını, 
g) Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre 
yeniden belirlenmesini, 
ğ) Alt işverenler ve kendi nam ve hesabına çalışanlar arasında işbirliğini, 
h)Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkileşimin dikkate alınmasını, 
ı) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe ve 
uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun kişisel koruyucu donanımların bulundurulmasını ve 
çalışanlar tarafından kullanılmasını. 
(2) Yapı alanında uygun sağlık ve güvenlik şartlarının devamının sağlanması için, işveren ve alt 
işverenler; 
a) Özellikle birinci fıkranın uygulanmasında Ek-4’te belirtilen asgari şartları dikkate alarak 
uygun tedbirleri alırlar. 
b) Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin uyarı, tespit ve 
talimatlarını dikkate alırlar. 
(3) İnşaatta yapılan çalışmalara bizzat katılmaları halinde işveren ve alt işverenler, yapı 
alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartlarının sürdürülmesi için, sağlık ve güvenlik 
koordinatörlerinin sağlık ve güvenlikle ilgili konularda görüş ve önerilerini dikkate alır.  
 
Proje sorumlusu ve işverenlerin sorumlulukları 
İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri bizzat yerine getirebileceği gibi, kendi adına 
hareket etmek üzere, gerekli fenni yeterliliğe sahip olan bir veya daha fazla proje sorumlusu 
tayin edebilir. 
İş sağlığı ve güvenliği konularında, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik 
koordinatörü görevlendirilmesi proje sorumlusunun veya işverenin sorumluluklarını ortadan 
kaldırmaz. 
Bu Yönetmeliğe göre sağlık ve güvenlik koordinatörleri atanmış olması ve sağlık ve güvenlik 
koordinatörlerinin kendi görevlerini yapmaları, alt işverenlerin sorumluluğunu etkilemez. 
 
Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin görevlendirilmesi, sağlık ve güvenlik planı ve bildirim 
(1) Aynı yapı alanında birden fazla işveren veya alt işverenin bulunması durumunda, işveren 
veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik 
koordinatörü görevlendirir. 
(2) İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, 
sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar. 
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(3) Yapı işinde dördüncü fıkrada belirtilen bildirim gerektiren işler haricinde ve Ek-2’deki 
listede belirtilen riskleri içeren çalışmaların bulunmaması halinde sağlık ve güvenlik 
koordinatörü görevlendirilmeyebilir. 
(4) İşveren veya proje sorumlusu; 

1) Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20’den fazla çalışan 
istihdam edileceği, 

2) İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektireceği, 
durumlarda yapı işine başlamadan önce bildirimi, Bakanlığın ilgili çalışma ve işkurumu 

il müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. 
(5) Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanının 
uygun bir yerine konulur. Gerektiğinde bu bilgiler güncellenir. 
Yüksekte çalışma 

Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda 
yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir. 
Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulur: 
a)  Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri çalışmaların mümkün olduğunca 
öncelikle yerde yapılması sağlanır. 
b) Yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu planlama yapılırken 
yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verildiğinden emin olunması 
sağlanır. 
c)   Çalışanların, çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları uygun araç ve ekipmanlarla 
sağlanır. 
ç) Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici 
platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi 
toplu koruma tedbirleri ile sağlanır. 
d) Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskini tamamen ortadan kaldıramadığı,  uygulanmasının 
mümkün olmadığı, daha büyük tehlike doğurabileceği, geçici olarak kaldırılmasının gerektiği 
hallerde, yapılan işlerin özelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaşam hatları oluşturularak 
tam vücut kemer sistemleri veya benzeri güvenlik sistemlerinin kullanılması sağlanır. 
e) Yapı işleri sırasında ve yapı işleri bitirilip yapı kullanıma geçtikten sonra yüksekte yapılacak 
çalışmalarda kullanılmak üzere oluşturulacak yatay ve dikey yaşam hatları için gerekli olan 
bağlantı noktaları ve yapısal düzenlemeler, projenin hazırlık aşamasında belirlenerek sağlık ve 
güvenlik planı ve sağlık ve güvenlik dosyasında yer alır. 
f) Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının, düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması 
sağlanır. Uygun olmayan donanımların kullanılması engellenir. 
g) Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme 
yapılarak gerekli eğitim verilir. 
ğ)  Yüksekte yapılan çalışmalar işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişinin gözetim ve 
kontrolü altında gerçekleştirilir. 
Acil çıkış yolları ve kapıları 

Acil çıkış yolları ve kapıları ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur: 
a) Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılır ve çıkışı önleyecek 
hiçbir engel bulunmaz. 
b) Acil çıkış yolları ve kapıları herhangi bir tehlike durumunda, bütün çalışanların işyerini derhal 
ve güvenli bir şekilde terk etmelerine imkan sağlar. 
c) Acil çıkış yollarının ve kapılarının sayısı ile yerleşimi ve boyutlarının, yapı alanının ve çalışan 
barakalarının kullanım şekline ve boyutlarına, içinde bulunan ekipmana, bulunabilecek azami 
çalışan sayısına ve 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olması 
sağlanır. 



 81 
0 242 334 80 88                                     BULUŞ EĞİTİM KURUMU                                    www.bulusisg.com 

ç) Acil çıkış yolları ve kapıları, 11/09/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre işaretlenir. İşaretlerin uygun yerlere 
konulması ve kalıcı olması sağlanır. 
d) Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel 
bulunmaz. 
e) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli 
aydınlatmayı sağlayacak sistem bulundurulur. 
Acil çıkış kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılır ve çıkışı önleyecek hiçbir engel 
bulunmaz. 
Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde 
olması sağlanır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz. 
Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı bulundurulmaz. 
Acil çıkış kapıları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. 
İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır. 
İskelelerde genel tedbirler 

İskelelerin aşağıdaki hususlara uygun olması sağlanır; 
a) Kendiliğinden hareket etmeyecek, stabilitesi bozulmayacak ve çökmeyecek şekilde 
tasarlanmış, imal edilmiş ve kurulmuş olması, 
b) İskele sistemlerinin güvenli bir şekilde desteklenmesi, yatay ve düşey kuvvetlere karşı uygun 
şekilde sabitlenmesi, 
c) Doğru şekilde ve bakımlı bulundurulması, 
ç) Korozyona karşı uygun malzeme kullanılması, 
d) İskele sisteminde çatlak, kırık, yıpranmış ve korozyona uğramış özellikteki iskele ve bağlantı 
elemanlarının kullanılmaması, 
e) İskelelerde görülen kusurların derhal giderilerek zayıf kısımların güçlendirilmesi. 
 
İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişi 
tarafından kontrole tabi tutularak, belirtilen hususları içeren kontrol raporu hazırlanır, rapor 
sonucunda sadece güvenli olduğu tespit edilen iskelelerde çalışma yapılır; 
a) Kullanılmaya başlamadan önce, 
b) Haftada en az bir kez, 
c) Üzerinde değişiklik yapıldığında, 
ç) Belli bir süre kullanılmadığında, 
d) Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve sağlamlığını 
etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında. 
İskelelerin taşıyabilecekleri azami ağırlıklar, levhalar üzerine yazılarak iskelelerin uygun ve 
görülebilir yerlerine asılır. Belirtilen bu ağırlıkları aşan yükler iskelelere yüklenmez. 
İskelelerin üzerine moloz ve artıklar ile geçişi engelleyecek malzemeler bırakılmaz. 
İskelelerde geçiş amacıyla en az 60 santimetre genişliğinde ve kenarlarında uygun korkuluk 
sistemleri bulunan geçitler kullanılır. 
 
YAPI İŞİNE İLİŞKİN BİLDİRİM (EK-3) 
1– Bildirim tarihi, 
2– İnşaatın açık adresi (mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilçe ve il adları), 
3– İşverenin ad ve adresi(mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilçe ve il adları), 
4– Proje tipi (*), 
5– Görevlendirilmesi halinde proje sorumlusunun adı ve adresi, 
6– Proje hazırlık safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı 
ve adresi, 
7– Proje uygulama safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin 
adı ve adresi, 
8– İşin planlanan başlama tarihi, 
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9– Planlanan çalışma süresi (inşaatın muhtemel bitiş tarihi),  
10– Yapı alanında çalışacağı tahmin edilen azami çalışan sayısı, 
11– Yapı alanında bulunması muhtemel yüklenicilerin(**) sayısı, 
12– Belirlenmiş olan yükleniciler(**) hakkında bilgi. 
(*)Yapılan inşaatın yapı çeşidi yazılacaktır. (köprü, bina, yol gibi) 
(**)Alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile mal veya hizmet tedarik edenler 
belirtilmelidir. 

6331 - SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ 
Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri: Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren 
işaretleri, 
Bilgilendirme işareti: Yasak işareti, uyarı işareti, emredici işaret, acil çıkış ve ilkyardım işaretleri 
dışında bilgi veren diğer işaretleri, 
Ek bilgi levhası: Bir işaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan levhayı, 
El işareti: Çalışanlar için tehlike oluşturabilecek manevra yapan operatörleri yönlendirmek 
üzere ellerin ve/veya kolların önceden anlamları belirlenmiş hareket ve/veya pozisyonlarını, 
Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işareti, 
Güvenlik rengi: Güvenlik açısından özel bir anlam yüklenen rengi, 
Işıklı işaret: Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış, içeriden veya arkadan 
aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneğini, 
İşaret levhası: Geometrik bir şekil, renkler ve bir sembol veya piktogramın kombinasyonu ile 
özel bilgi ileten ve yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş levhayı, 
İşaretçi: İşareti veren kişiyi, 
Operatör: İşareti izleyerek araç ve gereci kullanan kişiyi, 
Sağlık ve güvenlik işaretleri: Özel bir nesne, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli 
veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el-kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi 
ya da talimat veren veya tehlikelere karşı uyaran işaretleri, 
Sembol veya piktogram: Bir durumu tanımlayan veya özel bir davranışa sevk eden ve bir işaret 
levhası veya ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan şekli, 
Sesli sinyal: İnsan sesi ya da yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmış bir 
düzenekten çıkan ve yayılan kodlanmış ses sinyalini, 
Sözlü iletişim: İnsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, önceden anlamı belirlenmiş sözlü 
mesajı, 
Uyarı işareti: Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işareti, 
Yasak işareti: Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir davranışı 
yasaklayan işareti, 
ifade eder. 
 
Ek- 1 
İŞYERİNDE KULLANILAN SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GENEL GEREKLER 
2. İşaret çeşitleri 

2.1. Sabit ve kalıcı işaretler 
2.1.1. Sabit ve kalıcı işaret levhaları; yasaklamalar, uyarılar ve yapılması zorunlu işler 

ile acil kaçış yollarının ve ilk yardım bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tanınması için 
kullanılacaktır. 

Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, işaret levhası ve kırmızı renkle 
kalıcı şekilde işaretlenecektir. 

2.1.2. Konteynır ve borular üzerindeki işaretler ek-3’te belirtildiği şekilde olacaktır. 
2.1.3. Engellere çarpma veya düşme riski olan yerler, işaret levhası ve güvenlik rengi 

ile kalıcı şekilde belirlenecektir. 
2.1.4. Trafik yolları güvenlik rengi ile kalıcı olarak işaretlenecektir.   

2.2. Geçici işaretler 
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2.2.1. Gerekli hallerde ve aşağıda 3 üncü maddede belirtildiği şekilde 
işaretlerin  birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak; tehlike sinyali 
vermek, gerekli önlemlerin alınması için ilgili kişinin çağrılması ve çalışanların acil tahliyesi için 
ışıklı işaretler, sesli sinyaller ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır. 

2.2.2. Gerekli durumlarda, tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan 
kimseleri yönlendirmek için el işaretleri ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır. 
3. İşaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılması 

3.1. Aynı derecede etkili ise, aşağıdaki işaretlerden herhangi biri kullanılabilir: 
– Engel veya düşme tehlikesi olan yerlerde; işaret levhası veya güvenlik rengi 
– Işıklı işaret, sesli sinyal veya sözlü iletişim  
– El işaretleri veya sözlü iletişim 
3.2. Aşağıda belirtilen işaretler birlikte  kullanılabilir. 
– Işıklı işaret ve sesli sinyal 
– Işıklı işaret ve sözlü iletişim  
– El işaretleri ve sözlü iletişim  

4. Aşağıdaki tabloda yer alan hususlar, güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanır. 
 

Renk Anlamı veya Amacı Talimat  ve Bilgi 

Kırmızı Yasak işareti Tehlikeli hareket veya davranış 

Tehlike alarmı Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et 

Yangınla mücadele 
ekipmanı 

Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve 
tanımlanması 

Sarı  Uyarı işareti Dikkatli ol, önlem al, kontrol et 

Mavi (1) 
Zorunluluk işareti 

Özel bir davranış ya da eylem 
Kişisel koruyucu donanım kullan 

Yeşil 
Acil çıkış, ilk yardım işareti 

Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, 
tesisler 

Tehlike yok Normale dön 

(1) Mavi:  
 
(2) Parlak 
turuncu:  

Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul 
edilir.  
Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal 
görüş şartlarında floresan özellikli bu renk çok dikkat 
çekicidir.                                    

 
5. Güvenlik işaretinin işlevinin aşağıda belirtilenler tarafından olumsuz etkilenmemesi için :  

5.1. Görülmesini veya işitilmesini zorlaştıracak veya engelleyecek, aynı türden bir başka 
emisyon kaynağının bulunması önlenecek, özellikle; 

5.1.1. Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmeyecektir. 
5.1.2. Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmayacaktır. 
5.1.3. Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmayacaktır. 
5.1.4. Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmayacaktır. 
5.1.5. Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmayacaktır. 

5.2. İşaretlerin ya da sinyal aygıtlarının; uygun tasarımı, yeterli sayıda olması, uygun bir 
şekilde yerleştirilmesi, bakım ve onarımının iyi yapılması ve doğru çalışması sağlanacaktır. 
6. İşaretler ve sinyal aygıtları imalindeki karakteristik özelliklerini ve/veya işlevsel niteliğini 

korumak için, düzenli aralıklarla temizlenecek, kontrol, bakım ve tamiri yapılacak ve 
gerektiğinde değiştirilecektir. 

7. İşaretlerin ve sinyal aygıtlarının sayısı ve yerleştirileceği yerler, tehlikenin büyüklüğüne ve 
bunların uygulanacağı alana göre belirlenecektir.  
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8. Herhangi bir enerji ile çalışan işaretlerin, enerjinin kesilmesi ve tehlikenin başka bir şekilde 
önlenememesi durumunda, işaretlerin yedek enerji kaynağı ile derhal çalışması 
sağlanacaktır. Kullanılan enerji kaynakları, güvenlik koşullarına uygun nitelikte olacaktır. 

9. Işıklı işaret ve/veya sesli sinyallerin çalışmaya başlaması, yapılacak işin veya hareketin 
başlayacağını belirtir. Yapılan iş veya hareket süresince ışıklı işaret veya sesli sinyal 
çalışmasına devam edecektir. Işıklı işaret ve sesli sinyal kullanılıp durmasından hemen 
sonra tekrar çalışabilir olacaktır. 

10. Işıklı işaretler ve sesli sinyaller, doğru ve etkili çalışmalarını sağlamak için, kullanılmadan 
önce ve kullanım süresince yeterli sıklıktaki aralıklarla kontrol edilecektir. 

11. Kişisel koruyucu kullanımından kaynaklanan hususlar da dahil olmak üzere, çalışanların  
görme ve işitmelerine engel olacak herhangi bir husus var ise; ilgili işaretlerin 
güçlendirilmesi veya değiştirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. 

12. Önemli miktarda tehlikeli madde ya da preparat depolanan alanlarda, odalarda veya kapalı 
yerlerde bulunan her bir paket ya da kap üzerinde bulunan etiketlerin, bu yerlerde alınması 
gereken güvenlik önlemlerini ikaz için yeterli değilse, ek-2’nin 3.2 inci maddesi ve ek-3’ün 
1 inci bölümünde belirtilenlere uygun olarak ikaz işareti bulundurulacak veya 
işaretlenecektir.  

 
Ek-2 
İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER 
 
1. Temel nitelikler 

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda 
kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının 
biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir. 

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir. 
1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale 

getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha 
ayrıntılı olabilir. 

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı 
malzemeden yapılacaktır. 

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların 
kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır. 
 
2. Kullanım koşulları 

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, 
genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik 
ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. İşyeri Bina 
ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri saklı 
kalmak şartıyla, doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde floresan renkler, reflektör malzeme veya 
yapay aydınlatma kullanılacaktır. 

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da 
kaldırılacaktır. 
 
3. Kullanılacak işaret levhaları 

3.1. Yasaklayıcı işaretler 
Temel nitelikler 
- Daire biçiminde, 
- Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı 

kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır) 
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Sigara İçilmez 
Sigara içmek ve 
açık alev 
kullanmak yasaktır 

     Yaya giremez 

   
Suyla söndürmek 
yasaktır 

      İçilmez 
Yetkisiz kimse   
giremez 

  

 

İş makinası 
giremez 

     Dokunma  

 
3.2. Uyarı işaretleri 

Temel nitelikler 
- Üçgen şeklinde 
- Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en 

az % 50’sini kapsayacaktır) 

   
Parlayıcı madde 
veya yüksek ısı 

Patlayıcı madde 
Toksik (Zehirli) 
madde 

   
Aşındırıcı madde Radyoaktif madde         Asılı yük 

   

İş makinası  Elektrik tehlikesi           Tehlike 
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Lazer ışını  Oksitleyici madde 
İyonlaştırıcı olmayan 
radyasyon 

     
Kuvvetli manyetik 
alan 

           Engel  Düşme tehlikesi 

      

Biyolojik risk     Düşük sıcaklık 
Zararlı veya tahriş 
edici madde 

3.3. Emredici işaretler 
Temel nitelikler 
-  Daire biçiminde, 
- Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az %50’sini 

kapsayacaktır) 

      
Gözlük kullan        Baret tak       Eldiven giy 

      
Maske kullan İş ayakkabısı giy Yaya yolunu kullan 

      
Koruyucu elbise giy Yüz siperi kullan Emniyet kemeri kullan 
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Kulak koruyucu tak  
Genel emredici işaret 
(gerektiğinde başka işaretle 
birlikte kullanılacaktır) 

  

 
3.4. Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri 

Temel nitelikler 
- Dikdörtgen veya kare biçiminde, 
- Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini 

kapsayacaktır) 
 

                      

     
Acil çıkış ve kaçış yolu 

     
Yönler (Yardımcı bilgi işareti) 

      
İlk Yardım       Sedye Güvenlik duşu 

  
Göz duşu Acil yardım ve ilk yardım telefonu 

 
 
3.5. Yangınla mücadele işaretleri 

Temel nitelikler 
- Dikdörtgen veya kare biçiminde, 
- Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 

50’sini kapsayacaktır) 
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Yangın Hortumu Yangın Merdiveni 
Yangın Söndürme 
Cihazı 

Acil Yangın Telefonu 

    
Yönler (Yardımcı bilgi işareti) 

 
Ek- 3 
BORU VE KAPLAR ÜZERİNDEKİ İŞARETLER İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER 
1. İçinde tehlikeli madde veya preparatların bulunduğu veya depolandığı kaplar ile bunları 
ihtiva eden veya taşıyan, görünür borular; meri mevzuata uygun olarak, renkli zemin üzerinde 
piktogram veya sembol bulunan etiket ile işaretlenir.  

Söz konusu etiketler; 
- Aynı piktogram veya semboller kullanılarak, ek-2’de verilen uyarı işaretleri ile 

değiştirilebilir. 
- Tehlikeli madde veya preparatın adı ve/veya formülü ve tehlikesi hakkında ek bilgileri 

de içerebilir. 
2.  İçinde tehlikeli madde veya preparatların bulunduğu borular, vanalar, supaplar ve 
bunlarla ilgili parçalar, taşındıkları maddelere göre ayrı renklerde boyanır ve kolay görülebilen 
yerlere belirti işaretler konulur ve kollu veya saplı vana ve muslukların üzerinde, bunların açık 
veya kapalı olduklarını gösteren işaret veya tertibat bulundurulur. 
3.  İşaretler; katlanmaz, kendinden yapışkanlı ya da boyama biçiminde yapılır ve görünür 
yüzeylere yerleştirilir.  
4.  Bu Ek’in 1 inci bölümünde belirtilen işaretler, ek-2, bölüm 1.4’te belirtilen temel nitelikleri 
ve ek-2, bölüm 2’de yer alan işaret levhalarının kullanımıyla ilgili şartları sağlar. 
5. Borular üzerinde kullanılan işaretler, 1, 2, 3 ve 4 üncü bölümlerde belirtilen hususlar ile 
birlikte, vanalar ve bağlantı yerleri gibi tehlikeli noktaların yakınına görünür şekilde ve uygun 
aralıklarla konulur. 
6. Önemli miktarlarda tehlikeli madde veya preparat içeren paketler veya konteynerler ek-2, 
Bölüm 1.5’de belirtilen şartlara göre etiketlenmemiş ise, bunların depolandığı alanlar, odalar 
veya kapalı yerler, ek-2, bölüm 3.2’de yer alan uygun ikaz işareti ile belirtilir veya ek-3, bölüm 
1’de belirtilen şekilde işaretlenir.  
7. Değişik tehlikeli madde ya da preparatın depolandığı yerlerde, genel tehlikeyi belirten uyarı 
işareti kullanılabilir. 
8. Bu işaret veya etiketler depolama bölgesinin yakınına ya da depo için kullanılan odanın giriş 
kapısına yerleştirilir. 
 
Ek- 4 
YANGINLA MÜCADELE İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER 
Genel hususlar 

1. Bu Ek yangınla mücadele amacıyla kullanılan ekipmana uygulanır. 
2. Yangınla mücadele ekipmanı özel bir renk ile belirtilir ve yerini bildiren bir 

işaret  levhası yerleştirilir ve/veya bu gibi ekipmanın saklandığı yer ya da erişim noktaları için 
özel bir renk kullanılır. 

3. Bu tür ekipmanı belirlemede kırmızı renk kullanılır. Kırmızı alan, ekipmanın kolayca 
tanınabilmesi için yeterince geniş olması sağlanır.  
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4. Bu tür ekipmanın bulunduğu yeri işaretlemek için ek-2, bölüm 3.5’te verilen işaret 
levhaları kullanılır. 
 
Ek- 5 
ENGELLER, TEHLİKELİ YERLER VE TRAFİK YOLLARINI  BELİRLEMEK İÇİN KULLANILAN 
İŞARETLER İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER 
  
1. Engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretler 

1.1. Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler ile 
işletme tesisleri içinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgeler, birbirini takip 
eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenir. 

1.2. İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olur. 
1.3. Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve aynı 

büyüklükte boyanır. 
1.4. Örnek: 

 
 
 

2. Trafik yollarının işaretlenmesi 
2.1. Çalışma yerlerinin kullanım biçimi ve ekipmanlar, çalışanların korunmasını 

gerektiriyorsa; araç trafiğine açık yollar, zemin rengi de dikkate alınarak, açıkça seçilebilir 
şekilde, sarı ya da beyaz renkli sürekli şeritlerle belirtilir. 

2.2. Şeritler; araçlar ile araçlara yakın bulunabilecek nesneler arasında ve araçlarla 
yayalar arasında, emniyetli bir mesafeyi belirtecek şekilde çizilir. 

2.3. Tesislerin açık alanlarındaki sürekli trafiğin olduğu yollar, uygun bariyerler ve 
kaldırımlar yoksa, uygulanabilir olduğu ölçüde, yukarıda belirtildiği şekilde işaretlenir. 

 
Ek- 6 
IŞIKLI İŞARETLER İÇİN ASGARİ KURALLAR 
1. Temel Nitelikler 

1.1. Işıklı işaretlerin, kullanım amacına ve şartlarına uygun olarak, bulunduğu ortama 
göre iyi görünür ve seçilir olması, aşırı ışık nedeniyle parlamaması veya yetersiz ışık nedeniyle 
görünürlüğünün azalmaması sağlanır.   

1.2. Işıklı işaretlerin sinyal gönderen ışıklı alanı, tek renk ya da belirli bir zemin üzerinde 
piktogramdan oluşur. 

1.3. Kullanılacak tek renk ek-1, bölüm 4’te yer alan renk tablosuna uygun seçilir. 
1.4. İşaret bir piktogram içeriyorsa, bu piktogram ek-2’de belirtilen ilgili kuralların 

hepsine uygun olması sağlanır. 
2. Özel kullanım kuralları 

2.1. Bir aygıt hem sürekli hem de aralıklı işaretler gönderiyorsa, aralıklı gönderilen işaret 
sürekli işaretin belirttiğinden daha fazla tehlikeli bir durumu ya da daha acil olarak yapılması 
istenen/emredilen müdahale ya da eylemi ifade eder. Aralıklı gönderilen ışıklı işaret için, ışığın 
yanık kalma süresi ve yanıp sönme sıklığı,  

- mesajın tam olarak anlaşılmasını sağlar 
- diğer ışıklı işaretlerle veya sürekli yanan ışıklı işaretlerle karışmaz. 
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2.2. Yanıp sönen ışıklı işaret, sesli sinyal yerine ya da sesli sinyalle birlikte kullanılıyorsa, 
aynı kodlama kullanılacaktır. 

2.3. Ciddi bir tehlikeyi bildiren yanıp sönen ışıklı işaretler, özel olarak gözlem altında 
tutulacak ve yedek bir lamba bulundurulacaktır. 
 
Ek- 7 
SESLİ SİNYALLER İÇİN ASGARİ KURALLAR 
1. Temel Nitelikler 

1.1. Sesli sinyaller; 
(a) ortam gürültüsünden hayli yüksek, ancak aşırı derecede yüksek ve zarar verici 

olmayacak şekilde duyulabilir bir ses düzeyinde olacak ve 
(b) teknik özellikleri itibariyle kolaylıkla tanınabilir, diğer sesli sinyaller ile ortamdaki 

seslerden açıkça ayırt edilebilir olacaktır.  
1.2. Eğer bir aygıt sabit ve değişken frekansta sesli sinyal yayıyorsa; aygıtın yaydığı 

değişken frekanslı sinyal, sabit frekanslı sinyale göre daha tehlikeli bir durumu veya  daha acil 
olarak yapılması istenen/emredilen müdahale ya da eylemi ifade eder. 
2. Kodlama 
Tahliye işaretleri sürekli olacaktır. 
 
Ek- 8 
SÖZLÜ İLETİŞİM İÇİN ASGARİ KURALLAR 
1. Temel Nitelikler 

1.1. Bir veya birden fazla kişiler arasında yapılan sözlü iletişimde; belirli bir formda veya 
kodlanmış haldeki kısa metinler, cümleler, kelime veya kelime grupları kullanılacaktır.  

1.2. Sözlü mesajlar mümkün olduğunca kısa, yalın ve açık olmalıdır. Konuşanın konuşma 
becerisi ve dinleyenin duyma yeteneği güvenilir bir sözlü iletişime uygun olacaktır. 

1.3. Sözlü iletişim doğrudan insan sesi veya uygun bir vasıtayla yayınlanan insan sesi ya 
da yapay insan sesi ile olacaktır.  
2. Özel kullanım kuralları 

2.1. Sözlü iletişimde yer alan kişiler, sağlık ve güvenlik açısından istenilen davranışı 
yapabilmeleri için sözlü mesajı doğru telaffuz edebilecek ve anlayabilecek seviyede kullanılan 
dili  bileceklerdir. 

2.2. Sözlü iletişim, el–kol hareketleri yerine ya da onlarla birlikte kullanıldığında aşağıda 
verilen komutlar kullanılacaktır. 

– başlat: bir işlem veya hareketi başlatmak için 
– dur: bir hareketi durdurmak veya sona erdirmek için 
– tamam: bir işlemi sona erdirmek için 
– yukarı: bir yükü yukarı kaldırmak için 
– aşağı: bir yükü aşağı indirmek için 
– ileri – geri – sağ – sol: (Bu komutlar uygun el hareketleri ile eşgüdümlü olacak şekilde 

kullanılacaktır.) 
– kes: acil olarak durdurmak için 
– çabuk: güvenlik nedeniyle bir hareketi hızlandırmak için 

Ek- 9 
EL İŞARETLERİ İÇİN ASGARİ GEREKLER 
1. Özellikler 

El işaretleri kesin, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olacak ve benzer işaretlerden 
belirgin bir şekilde farklı olacaktır. 

Aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa, bunlar simetrik olarak hareket ettirilecek ve bir 
harekette sadece bir işaret verilecektir. 

Yukarıdaki şartlara uymak, aynı anlamı vermek ve anlaşılabilir olmak kaydıyla 3 üncü 
bölümde gösterilen işaretlerden biraz farklı veya daha detaylı işaretler kullanılabilir. 
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2. Özel kullanım kuralları  

2.1. İşaretçi: El–kol hareketleri ile İşaretleri veren kişi,   
Operatör: İşaretçinin talimatları ile hareket eden kişi  
İşaretçi, operatöre manevra talimatlarını vermek için el–kol hareketleri kullanacaktır.  
2.2. İşaretçi, kendisi tehlikeye düşmeyecek şekilde, bulunduğu yerden bütün manevraları 

görsel olarak izleyebilmelidir. 
2.3. İşaretçinin esas görevi; manevraları yönlendirmek ve manevra alanındaki çalışanların 

güvenliğini sağlamaktır. 
2.4. Yukarıda, 2.2’deki şart yerine getirilemiyorsa ek olarak bir veya daha fazla işaretçi 

konuşlandırılacaktır.  
2.5. Operatör, almış olduğu emirleri güvenlik içerisinde yerine getiremeyeceği 

durumlarda yürütmekte olduğu manevrayı durdurarak yeni talimat isteyecektir. 
2.6. Yardımcı unsurlar: 
- Operatör, işaretçiyi kolaylıkla fark edebilmelidir. 
- İşaretçi, ceket, baret, kolluk veya kol bandı gibi ayırt edici eşyalardan bir veya daha 

fazlasını giyecek ya da uygun bir işaret aracı taşıyacaktır. 
- Ayırt edici eşyalar; parlak renkli, tercihen hepsi aynı renkte ve sadece işaretçilere özel 

olacaktır. 
 

3. Kodlanmış işaretler. 
Genel hususlar 
Aşağıda verilen kodlanmış işaretler, belirli sektörlerde aynı manevralar için 

kullanılacaktır. 
 

A. Genel İşaretler 

Anlamı Tarifi Şekil 

BAŞLAT 
Hazır ol 
Başlama komutu 

Avuç içleri öne bakacak 
şekilde her iki kol yere 
paralel 

 
DUR 
Kesinti / ara 
Hareketi durdur 

Avuç içi öne bakacak 
şekilde sağ kol yukarı 
kalkık 

 
TAMAM 
İşlemin sonu 

Her iki kol göğüs 
hizasında eller kenetli 

 
 
 

B. Dikey hareketler 
 Anlamı Tarifi Şekil 

KALDIR Sağ kol avuç içi öne 
bakacak şekilde yukarı 
kalkıkken yavaşça daire 
çizer 
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İNDİR Sağ kol avuç içi içeri 
bakacak şekilde yere doğru 
indirilmişken yavaşça daire 
çizer 

 
DÜŞEY MESAFE Mesafe her iki elin 

arasındaki boşlukla ifade 
edilir 

  

 
  

  
 
C. Yatay Hareketler 

Anlamı Tarifi Şekil 

İLERİ Her iki kol avuç içleri yukarı 
bakacak şekilde bel 
hizasında bükülüyken kollar 
dirsekten kırılarak yukarı 
hareket eder 

 

GERİ Her iki kol avuç içleri aşağı 
bakacak şekilde göğüs 
önünde bükülüyken kollar 
dirsekten kırılarak yavaşça 
gövdeden uzaklaşır 

 

SAĞ 
İşaretçinin sağı* 

Sağ kol avuç içi yere bakacak 
şekilde yere paralel sağa 
uzatılmışken sağa doğru 
yavaşça küçük hareketler 

 
SOL 
İşaretçinin solu* 

Sol kol avuç içi yere bakacak 
şekilde yere paralel sola 
uzatılmışken sola doğru 
yavaşça küçük hareketler 

 
YATAY MESAFE Eller arasındaki boşluk 

mesafeyi ifade eder 

 
 
D. Tehlike 

Anlamı Tarifi Şekil 

KES 
Acil dur. 

Avuç içleri öne bakacak 
şekilde her iki kol yukarı 
kalkık 
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HIZLI Bütün hareketler daha hızlı   
 

YAVAŞ Bütün hareketler daha yavaş  
 

KALDIRMA ARAÇLARIYLA YAPILAN İŞLEMLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ 
ASGARİ GEREKLİLİKLER 

1. Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmaları, 
yetiştirilmiş işaretçiler tarafından verilecek el ve kol işaretlerine göre yapılır. 

2. Bir kaldırma makinasında birden çok çalışanın görevli bulunduğu hallerde, kaldırma 
makinası operatörü, işaretçi veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret alacak ve 
işaretçi, operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır. Operatör, her 
kim tarafından verilirse verilsin, her dur işaretini daima yerine getirecektir. 

3. Kaldırma araçlarının veya kaldırılan yükün hareketi esnasında çalışanları uyarmak için 
operatör, sesi açıkça işitilebilen zil, ışıklı işaret ve benzerleriyle işaret verir ve bunlar 
hareket halinde devamlı olarak çalışır. 

4. Araçlarda onarım yapılıyorsa, araçların üzerine ve uygun yerlere, onarım yapıldığına 
dair uyarma levhaları konulur. 

5. Kaldırma Araçlarının kaldıracakları en ağır yükler, kabinlerin içinde veya dışında 
bilgilendirme işareti olarak belirtilir ve kaldırılabilecek en ağır yükten fazlası 
kaldırıldığında, durumu bildiren sesli ve ışıklı otomatik bir uyarma tertibatı 
bulundurulur. 

6. Kaldırma araçlarında kullanılan zil sesleri, ışıklı işaretler işyerindeki diğer sinyal 
seslerinden ve ışıklı işaretlerden farklı, diğer makinaların meydana getirdiği gürültüleri 
bastıracak kadar kuvvetli, kolayca fark edilebilen olmalı ve aynı işyerinde çalışan tüm 
kaldırma araçları için aynı olmalıdır. 

7. Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı veya taşındığı hallerde, önceden belirtilen 
kodlanmış hareket ve işaretler kullanılır. 

6331 - TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ 

İnert toz: Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel 
bozukluk yapmayan tozları, 
Kristal yapıda SiO2: Kuvars, tridimit ve kristobaliti, 
Lifsi tozlar: Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu 
eninin üç katından büyük olan parçacıkları, 
Okuyucu: ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması konusunda eğitim 
almış hekimi, 
Pnömokonyoz (Akciğer Toz Hastalığı): Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku 
reaksiyonu ile oluşan hastalığı, 
Solunabilir toz: Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf 
yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozları, 
Standart akciğer radyografisi: En az 35x35 cm ebatında ILO 
Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması kriterlerine göre değerlendirilebilir 
akciğer radyografisini veya dijital akciğer radyografisini, 
Toz: Bu Yönetmeliğe göre işyeri ortam havasına yayılan veya yayılma potansiyeli olan 
parçacıkları, 
Toz ölçümü: İşyeri ortam havasındaki toz miktarının gravimetrik esasa veya lifsi tozlarda lif 
sayısına göre belirlenmesini, 
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Tozla Mücadele Komisyonu (TMK): Bu Yönetmelik çerçevesinde çalışma hayatında tozla ilgili 
konularda ihtiyaç ve öncelikleri belirleyerek teknik ve tıbbi açıdan görüş ve öneri hazırlamak 
amacıyla Bakanlıkça oluşturulan komisyonu, 
Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer (ZAOD/TWA): Günlük 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen 
veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değeri, 
ifade eder. 

İşverenin yükümlülükleri 
(1) İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz maruziyetini önlemek 
ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli tüm koruyucu ve önleyici 
tedbirleri almakla yükümlüdür. 
(2) İşveren, ayrıca tozdan kaynaklanan maruziyetin önlenmesinde; 
a) İkame yöntemi uygulanarak, toz oluşumuna neden olabilecek tehlikeli madde 
yerine çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan 
maddelerin kullanılmasını, 
b) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonunun yapılmasını ve toplu koruma 
yöntemlerinin uygulanmasını, 
c) Toz çıkışını önlemek için uygun mühendislik yöntemlerinin kullanılmasını, 
ç) İşyerlerinin çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyulan yeterli temiz 
havanın bulunmasını, 
d) Alınan önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda çalışanlara tozun niteliğine uygun kişisel 
koruyucu donanımların verilmesini ve kullanılmasını, 
e) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve 
gözetim yapılmasını, 
f) İşyerlerinde oluşan atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olarak 
bertaraf edilmesini, 
sağlar. 
 
Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate 
alınır. 
a) Ortamda bulunan tozun çeşidi, 
b) Ortamda bulunan tozun sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları, 
c) Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı, 
ç) Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan mesleki maruziyet sınır değerleri, 
d) Toz ölçüm sonuçları, 
e) Alınması gereken önleyici tedbirleri, 
f) Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları. 
Tozla mücadele komisyonu 
(1) İSGGM Genel Müdürü veya Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı 
başkanlığında; Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından birer temsilci ile İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığından iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili bir 
iş müfettişi, SGK’den bir temsilci, Genel Müdürlükten bir hekim ile bir mühendis veya bir 
iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, en çok üyesi olan çalışan ve işveren konfederasyonlarından birer 
temsilci ve Bakanlıkça uygun görülecek tozla mücadele ve toza bağlı meslek 
hastalıkları konularında çalışmaları bulunan üniversitelerin tıp ve mühendislik fakültelerinden 
birer öğretim üyesinin katılımıyla bir komisyon kurulur. Bu komisyon üyelerinin görev 
süresi üç yıldır. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir. 
(2) Bu komisyon yılda iki defa toplanır. Komisyon, Bakanlığın ve komisyon üyelerinin 
isteği üzerine olağanüstü toplanarak gelen görüş ve önerileri değerlendirir. Komisyon tozla 
ilgili hangi sektörlerde rehber hazırlanması gerektiğine karar verir ve bu rehberlerin 
hazırlanmasında hangi kurum ve/veya kuruluşların görev alacağını belirler. 
(3) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür. 
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Sağlık gözetimi 
(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde çalışan ve çalışacak kişilerin yapılacak sağlık 
gözetiminde aşağıdaki hususlar dikkate alınır. 
a) 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık 
Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan İşe 
Giriş / Periyodik Muayene Formuörneğine göre yapılır. 
b) Çalışanların sağlık gözetimi; risk değerlendirmesi, aralıklarla yapılan toz ölçüm sonuçları ve 
tozun cinsi dikkate alınarak işyeri hekimince belirlenen sıklıkta tekrarlanır ve her çalışan için 
sağlık kaydı tutulur. 
c) Pnömokonyoz yönünden yapılan periyodik sağlık muayenelerinde Ek-2’de 
verilen “Pnömokonyoz Tanı Şeması” dikkate alınır. 
ç) Sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, çalışanın 
toza maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dahil, her türlü koruyucu ve önleyici tedbirleri 
belirler ve tavsiyelerde bulunur. 
d) İşyeri hekimi, çalışanın maruziyetinin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık 
değerlendirmesi ile ilgili bilgi verir ve maruziyetin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam 
etmesi gereken süreyi belirleyebilir. 
e) Çalışan veya işveren sağlık muayenesi ve tetkiklerinin yeniden yapılmasını isteme hakkına 
sahiptir. 
Akciğer radyografilerinin değerlendirilmesi 
(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
15 inci maddesinde belirtilen durumlarda ve işyeri hekimince belirlenen sıklıkta ILO 
Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılmasına uygun standartlarda akciğer 
radyografileri çekilir. 
(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren asbest ve türleri, kuvars içeren tozların bulunabileceği 
işyerlerinde; risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçları ile çalışanların sağlık durumları dikkate 
alınarak hangi sıklıkta standart akciğer radyografilerinin çekileceği işyeri hekimince belirlenir. 
(3) Bu Yönetmelik kapsamına giren asbest ve türleri, kuvars içeren tozların bulunabileceği 
işyerlerinde çalışanların standart akciğer radyografileri okuyucu tarafından ILO 
Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılmasına göre değerlendirilir. Farklılık 
gösteren değerlendirme sonuçları, okuyucular tarafından birlikte değerlendirilerek nihai 
sonuçlar işverene yazılı olarak bildirilir. 
(4) Okuyucu listeleri, İSGGM veya İSGÜM’ün internet sayfasından temin edilebilir. 
(5) Bu Yönetmelik kapsamına giren asbest ve türleri, kuvars içeren tozlar hariç diğer tozların 
bulunduğu işyerlerinde çalışanların ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi 
Sınıflandırılmasına uygun standartlarda akciğer radyografisi işyeri hekimi tarafından maruz 
kalınan tozun özellikleri de dikkate alınarak değerlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde ileri 
tetkik ve değerlendirme için, okuyucuya gönderilebilir. 
Pnömokonyoz olgularının belirlenmesi 
(1) Ek-3’te verilen ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi Çizelgesi’ne göre 
okuyucuların nihai değerlendirme sonuçlarına ilişkin raporunu alan işveren; 
a) Kategori 0 olarak değerlendirilenlerin; aralıklı muayenelerle takibinin yapılmasını, 
b) Kategori 1 ve üzeri olarak değerlendirilenlerin; SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet 
sunucularına sevkini sağlar. 
(2) Meslek hastalıkları tıbbi tanısında yetkili sağlık kuruluşu, düzenlediği raporların 
birer örneğini ilgili işverene gönderir. 
Pnömokonyoz tanısı alan çalışanların çalışma durumu 
(1) İşveren, meslek hastalıkları tanısında yetkili sağlık kuruluşunun çalışanla ilgili düzenlediği 
raporda belirtilen çalışma koşullarını sağlamakla yükümlüdür. 
Kayıtların saklanması 
(1) İşveren, işyerinde çalışanların yaptıkları iş, çalışma süresi, toz ölçüm sonuçları ile kişisel 
sağlık dosyalarının kayıtlarını ilgili mevzuatta ayrıca belirlenmemişse çalışanın işten ayrılma 
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tarihinden itibaren on beşyıl süreyle saklar. İşyeri ortamındaki tozlardan kaynaklanan 
hastalıkların yükümlülük süresi bu süreyi aşan işyerlerinde, evrakların saklanması hastalıkların 
yükümlülük süresine göre uzar. Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya 
başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını ve diğer kayıtları ister, önceki 
işveren de dosyanın bir örneğini onaylayarak gönderir. 
(2) Çalışanlar kendilerine ait kayıtların bir örneğini alabilirler. Çalışanlar ve/veya çalışan 
temsilcileri de kayıtlar hakkında isimsiz olarak genel bilgileri alabilirler. 

6331- BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK 
Biyolojik etkenler: Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, 
genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dâhil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan 
endoparazitlerini, 
Hücre kültürü: Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in–vitro olarak 
geliştirilmesini, 
Mikroorganizma: Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya 
hücresel yapıda olmayan mikrobiyolojik varlığı, 
ifade eder. 
Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre aşağıdaki 4 risk grubunda sınıflandırılır: 
a) Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik 
etkenler. 
b) Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, 
ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan 
biyolojik etkenler. 
c) Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike 
oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi 
imkânı olan biyolojik etkenler. 
ç) Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike 
oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi 
bulunmayan biyolojik etkenler. 

 
Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 

1) Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, çalışanın sağlık 
ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri 
belirlemek için, çalışanın maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenir. 

(2) Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu 
işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate 
alınarak yapılır. 

(3) Risk değerlendirmesi, çalışanın biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını 
etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda yenilenir. 

(4) Aşağıda sayılan hususlar dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılır: 
    a) İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması. 
    b) Yetkili makamların, çalışanların sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim 

altına alınması hakkındaki önerileri. 
    c) Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler. 
    ç) Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler. 

                 d) Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıklar ile ilgili 
bilgiler. 

İkâme (kullanılan zararlı bir maddeyi deha az zararlı veya zararsız bir maddeyle 
değiştirmek) 
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İşveren, yapılan işin özelliğine göre zararlı biyolojik etkenleri kullanmaktan kaçınır ve mevcut 
bilgiler ışığında, biyolojik etkenleri kullanım şartlarında durumuna uygun olarak çalışanların 
sağlığı için tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanlar ile ikame eder. 

İşveren, işyerinde biyolojik etkenlere maruziyet riskinin azaltılması için aşağıdaki 
önlemleri alır: 

a) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, çalışanların sağlık ve güvenliği için risk 
olduğu ortaya çıkarsa, çalışanların maruziyetini önler. 

b) Bunun teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, yapılan iş ve risk değerlendirmesi 
dikkate alınarak, sağlık ve güvenlik yönünden yeterli korumayı sağlayacak şekilde, çalışanların 
maruziyet düzeyinin en aza indirilmesi için özellikle aşağıdaki önlemleri alır: 

1) Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısı, mümkün olan en az sayıda tutulur. 
2) Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama 

yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. 
3) Öncelikle toplu koruma önlemleri alınır veya maruziyetin başka yollarla 

önlenemediği durumlarda kişisel korunma yöntemleri uygulanır. 
4) Hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kazara dışarıya taşınması 

veya sızmasının önlenmesi veya azaltılmasını sağlamaya uygun olur. 
5 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğinde yer alan ilgili diğer uyarı işaretleri de 

kullanılır. 
6) Biyolojik etkenleri içeren kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanır. 
7) Gerektiğinde, kullanılan biyolojik etkenlerin muhafaza edildikleri ortam dışında 

bulunup bulunmadığının belirlenmesi için 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (ç) bendine göre yürürlüğe konulan Yönetmeliğe uygun ölçümler yapılır. 

8) Atıkların, gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar tarafından 
güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması, güvenli ve özel 
kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılır. 

9) Biyolojik etkenlerin işyeri içinde güvenli bir şekilde kullanılması ve taşınması için 
gerekli düzenlemeler yapılır. 

Bakanlığın bilgilendirilmesi 
(1) Risk değerlendirmesi sonuçları, çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk 

bulunduğunu ortaya koyuyorsa, Bakanlıkça istenmesi halinde, işveren aşağıdaki konularda 
gerekli bilgileri çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne verir: 

a) Risk değerlendirmesinin sonuçları. 
b) Çalışanların biyolojik etkenlere maruz kaldığı veya kalma ihtimali bulunan işler. 
c) Maruz kalan çalışan sayısı. 
ç) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve 

diğer sağlık personelinin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliği. 
d) Çalışma şekli ve yöntemleri de dâhil olmak üzere alınan koruyucu ve önleyici 

tedbirler. 
e) Çalışanların, grup 3 veya grup 4’te biyolojik etkenlere ait fiziksel korumalarının 

ortadan kalkması sonucu oluşacak maruziyetten korunması için yapılan acil eylem planı. 
(2) İşveren, biyolojik etkenin ortama yayılmasına ve insanda ciddi enfeksiyona veya 

hastalığa sebep olabilecek herhangi bir kaza veya olayı derhal Bakanlığa ve Sağlık Bakanlığına 
bildirir. 

(3) İşletmenin faaliyeti sona erdiğinde, 13 üncü maddesine göre düzenlenen biyolojik 
etkene maruz kalan çalışanların listesi ile 16 ncı maddeye göre tutulan tüm tıbbi kayıtlar 
çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne verilir. 

Hijyen ve kişisel korunma 
(1) İşverenler, çalışanların biyolojik etkenlerle çalışmaya bağlı sağlık veya güvenlik 

riskleriyle karşılaştıkları bütün işlerde, aşağıdaki önlemleri alırlar: 
a) Çalışanların, biyolojik etkenlerin bulaşma riskinin olduğu çalışma alanlarında yiyip 

içmeleri engellenir. 
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b) Çalışanlara uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel giysi sağlanır. 
c) Çalışanlara, göz yıkama sıvıları ve/veya cilt antiseptikleri de dahil, uygun ve yeterli 

temizlik malzemeleri bulunan yıkanma ve tuvalet imkanları sağlanır. 
ç) Gerekli koruyucu donanım ve ekipman, belirlenmiş bir yerde uygun olarak muhafaza 

edilir. Her kullanımdan sonra ve mümkünse kullanımdan önce kontrol edilip temizlenir. 
Koruyucu donanım ve ekipman, kullanımından önce bozuksa tamir edilir veya değiştirilir. 

d) İnsan ve hayvan kaynaklı numunelerin alınması, işlem yapılması ve incelenmesi 
yöntemleri belirlenir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen koruyucu giysiler de dahil, biyolojik etkenlerle kirlenmiş 
olabilecek iş giysileri ve koruyucu ekipman, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılır ve 
diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilir. İşverence, kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucu 
ekipmanın dekontaminasyonu ve temizliği sağlanır, gerektiğinde imha edilir. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralara göre alınan önlemlerin maliyeti çalışanlara yansıtılmaz. 
 
İşveren; biyolojik etkenlerle çalışma sırasında oluşan ciddi bir kaza veya olay durumunda veya 
grup 4 biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda, işyerinde asgari takip edilecek prosedürleri 
içeren yazılı talimatları sağlar ve mümkün olduğu yerlerde uyarıları görünür şekilde asar. 
Çalışanlar, biyolojik etkenlerin kullanımı sırasında meydana gelen herhangi bir kaza veya olayı, 
işyerinde görevli iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya işveren veya işveren vekiline derhal 
bildirir. 
İşverenler, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasından doğan ve insanda ciddi enfeksiyona 
ve/veya hastalığa neden olabilecek kaza veya olayı, çalışanlara ve/veya çalışan temsilcilerine 
derhal bildirir. İşverenler, kazanın sebeplerini ve durumu düzeltmek için alınan önlemleri de 
en kısa zamanda çalışanlara ve/veya çalışan temsilcilerine bildirir. 
 
İşverenler, grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesini, 
yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, 
kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutar. Bu liste ve kayıtlar, maruziyet sona 
erdikten sonra en az onbeş yıl saklanır; ancak aşağıda belirtilen enfeksiyonlara neden 
olabilecek biyolojik etkenlere maruziyet söz konusu olduğunda, bu liste, bilinen son 
maruziyetten sonra en az kırk yıl boyunca saklanır: 

a)  Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyet. 
b) Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis 

edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet. 
c) Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan 

biyolojik etkenlere maruziyet. 
ç) Tedaviye rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuçlanan biyolojik 

etkenlere maruziyet. 
d) Uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere 

maruziyet. 
İşverenler, aşağıdaki biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve iş kurumu il 
müdürlüğüne ön bildirimde bulunur: 

a) Grup 2 biyolojik etkenler. 
b) Grup 3 biyolojik etkenler. 
c) Grup 4 biyolojik etkenler. 

Bu bildirim işin başlamasından en az otuz gün önce yapılır. 
Bir çalışanın, maruziyete bağlı olduğundan kuşkulanılan bir enfeksiyona ve/veya hastalığa 
yakalandığı saptandığında, işyeri hekimi, benzer biçimde maruz kalmış diğer çalışanların da 
aynı şekilde sağlık gözetimine tabi tutulmasını sağlar. Bu durumda maruziyet riski yeniden 
değerlendirilir 
Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından 
sonra en az onbeş yıl süre ile saklanır 
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İşveren, grup 4’te yer alan her bir biyolojik etkeni veya geçici olarak kendisinin yaptığı 
sınıflandırmaya göre grup 3’te yer alan yeni bir biyolojik etkeni ilk defa kullandığında da ön 
bildirimde bulunur. 
Grup 4 biyolojik etkenlerle ilgili tanı hizmeti veren laboratuvarlar için, hizmetin içeriği hakkında 
başlangıçta bildirimde bulunulur. 
İşyerinde bildirimi geçersiz kılan, proses ve/veya işlemlerde sağlık veya güvenliği önemli 
ölçüde etkileyecek büyük değişiklikler olduğunda, bildirim yeniden yapılır. 
Sözü edilen bildirim; 
a) İşyerinin unvan ve adresini, 
b) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer 
sağlık personelinin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliğini, 
c) Risk değerlendirmesinin sonucunu, 
ç) Biyolojik etken türlerini, 
d) Öngörülen korunma ve önleme tedbirlerini, 
içerir. 

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYETİN OLABİLECEĞİ BAZI İŞLER LİSTESİ   

1- Gıda üretilen fabrikalarda çalışma. 
2- Tarımda çalışma. 
3- Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma. 
4- Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalışma. 
5- Mikrobiyolojik teşhis laboratuvarları dışındaki klinik, veterinerlik ve teşhis 

laboratuvarlarındaki çalışma. 
6- Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma. 
7- Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma. 
 

6331- GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA 

EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR 

YÖNETMELİK 

Gebe çalışan: Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan belge ile gebeliği hakkında işverenini 
bilgilendiren çalışanı, 
Emziren çalışan: Tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca süt izni kullanmakta olan ve 
işverenini durum hakkında bilgilendiren çalışanı, 
Emzirme odaları: Çalışanların bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için ayrılan odaları, 
Yeni doğum yapmış çalışan: Yeni doğum yapmış ve işverenini durumu hakkında bilgilendiren 
çalışanı, 
Yurt/Çocuk bakım yurdu/Kreş: 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı 
yapılmayan 60-66 aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri, 
İfade eder. 
Çalışma Koşulları ve İzinler 
Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen 
sürede gece çalışmaya zorlanamazlar. 
Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu 
sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği 
dönem boyunca gece çalıştırılmaz. 
Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz 
Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir 
Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe başlamalarından önce, çalışmalarına 
engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir. Çalışmasının sakıncalı olduğu hekim 
raporu ile belirlenen çalışan, raporda belirtilen süre ve işlerde çalıştırılamaz. 
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Oda ve yurt açma yükümlülüğü 
Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren 
çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve 
işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur. 
Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 
yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için 
işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun 
kurulması zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla 
yükümlüdür. 

1593- HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ 
Hijyen: Her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisinin ve halkın sağlığını tehlikeye 
sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve alınan 
temizlik önlemlerinin bütününü, 
ifade eder. 
Belge alan kişilerin çalıştırılması 
Bu Yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. İş yeri sahipleri ve 
işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci 
derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi 
almaya mecburdur. 
Eğitimlerin veriliş şekli 
(1) Eğitimler, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı öğretim 
kurumları tarafından verilir. İş yeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve 
esaslar çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir. 
(2) Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, iş kollarının özelliğine göre 
komisyonca belirlenen eğitim içeriklerinin eğitim formatına uygun olarak ülke genelinde 
verilmesini sağlar. Eğitimler sekiz saatten az olamaz. 
(3) Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı öğretim 
kurumlarınca, katılımcılara eğitim sonunda e-yaygın sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi 
verilir. Belgeler, kişi hizmet verdiği sürece geçerli kabul edilir. 
(4) Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, eğitim ile ilgili yapacağı 
masrafları karşılamak üzere eğitime katılanlardan ücret talep edebilir. Kurslarda, uygulama 
yapılması gerekir ise uygulama sırasında kullanılabilecek şahsi malzemeler katılımcılar 
tarafından tedarik edilir. 
Çalışmaya engel teşkil eden hastalıklar 
Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla 
belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar: 
a) Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler ile ishali 
bulunanlar. 
b) Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta 
tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına 
yakalananlar. 
c) Hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek 
hastalığı bulunanlar. 
Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür. 

6331- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

İşverenin yükümlülüğü 
(1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı 

işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. 
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(2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; 
a) Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt 

işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca 
alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. 

b) Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul 
asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından 
alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili 
bir temsilci atar. 

c) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında 
ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula 
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. 

ç) Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan 
sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, 
asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler 
6 ncı maddeye göre her iki işverenin ortak kararı ile atanır. 

(3) Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla 
işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, 
birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir. 

(4) İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. 
İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri 
bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul 
kurulur. 
İhtiyaç duyulması halinde kurullar arasında koordinasyon ve bilgi alış verişi işverence sağlanır. 
İşveren, birden çok işyerinin her birinde kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, iş 
ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların, 
en az üç ayda bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar. Ayrıca bu raporları 
göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar. 

Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur: 
a) İşveren veya işveren vekili, 
b) İş güvenliği uzmanı, 
c) İşyeri hekimi, 
ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir 

kişi, 
d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, 
e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, 
f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci. 
Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. 

İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul 
sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli 
bir kişi tarafından yürütülür. 

İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi, İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve 
mali işleri yürütmekle görevli bir kişi ve sivil savunma uzmanı işveren veya işveren vekili 
tarafından atanırlar. 

Birden fazla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulunduğu işyerlerinde işveren 
tarafından görevlendirme yapılır. İş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinde o işyerinin 
tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından birisi görevlendirilir. 
Formen, ustabaşı veya usta olarak kurulda görev alacak kişi; o işyerindeki formen, ustabaşı 
veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimle belirlenememesi 
halinde işveren tarafından atanır. Formen, ustabaşı veya usta, çalışan temsilcisi, varsa baş 
temsilcinin aynı usullerle yedekleri seçilir. 
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İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim 
verilmesi sağlanır. 
Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari aşağıdaki konular kapsar; 

a) Kurulun görev ve yetkileri, 
b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, 
c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, 
ç) İş hijyeninin temel ilkeleri, 
d) İletişim teknikleri, 
e) Acil durum önlemleri, 
f) Meslek hastalıkları, 
g) İşyerlerine ait özel riskler, 
ğ) Risk değerlendirmesi. 
Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda eğitimden her iki işveren 

birlikte sorumludur. 
Kurulun görev ve yetkileri şunlardır; 
a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, 

işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme 
sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine 
almak, 

b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek, 
c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, 

tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak, 
ç) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası 

olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları 
veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli 
araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren 
veya işveren vekiline vermek, 

d) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla 
ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların 
uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak, 

e) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini 
planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek, 

f) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin 
yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek, 

g) İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki 
çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer 
alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak, 

ğ) Çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek, 
h) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı 

ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik 
çalışmalar yapmak. 

Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı hakları 
kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar. 

 
Çalışma usulleri 
a) Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate 

alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak 
belirlenmesine karar verebilir. 

b) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul 
üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerin önem 
sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun 
görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir. 
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c) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli 
hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki 
tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun 
ivedilik ve önemine göre tespit olunur. 

ç) Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun 
toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır. 

d) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında 
toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği 
halinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle 
toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir. 

e) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. 
Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına alınan kararlar 
herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır. İmzalı tutanak ve kararlar 
sırasıyla özel dosyasında saklanır. 

f) Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca çalışanlara 
duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir. 

g) Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında 
başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir. 

(2) Kurulca işyerinde ilân edilen kararlar işverenleri ve çalışanları bağlar. 
(3) Kurul, çalışmaktan kaçınma hakkı taleplerinde belirlenen süre dikkate alınmaksızın 

acilen toplanır. Toplantıda alınan karar çalışan ve çalışan temsilcisine yazılı olarak tebliğ edilir. 
İşverenin veya işveren vekilinin kurula ilişkin genel yükümlülüğü 
İşveren veya işveren vekili, kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve gereçleri sağlar. 
İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer 

vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul 
raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurur. 

Kurulun yükümlülüğü  
(1) Kurullar, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda 

işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar. 
(2) Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle işyerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari sırları 

ve ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmak zorundadırlar. 
(3) Kurullar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş 

müfettişlerine işyerlerinde yapacakları teftiş ve incelemelerde kolaylık sağlamak ve yardımcı 
olmakla yükümlüdür 

Çalışanların yükümlülüğü 
1) Çalışanlar sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve 

güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak 
zorundadırlar. 

(2) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan 
tedbirlere uyulması hususunda çalışanlar kurullarla işbirliği yaparlar. 

(3) Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında 
çalışanlar çalışan temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi verirler. 

6331- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

YÖNETMELİĞİ 
Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, 
kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini, 
Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri 
ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü, 
Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma 
potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı, 
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Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme 
ihtimalini, 
Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, 
bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin 
analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması 
gerekli çalışmaları, 
Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek 
zarar veya hasar verme potansiyelini, 
ifade eder. 

Risk değerlendirmesi ekibi; 
(1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk 

değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur; 
a) İşveren veya işveren vekili. 
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri 

hekimleri. 
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri. 
ç) İşyerindeki destek elemanları. 
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen 

çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi 
çalışanlar. 

(2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve 
kuruluşlardan hizmet alabilir. 

(3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından 
ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir. 

(4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin 
görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün 
ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz. 

(5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren 
tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar. 

Tehlikelerin tanımlanması 
(1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre 

asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır. 
a) İşyeri bina ve eklentileri. 
b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler. 
c) Üretim süreç ve teknikleri. 
ç) İş ekipmanları. 
d) Kullanılan maddeler. 
e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler. 
f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar. 
g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri. 
ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri. 
h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları. 
ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar 

ile kadın çalışanların durumu. 
i) İşyerinin teftiş sonuçları. 
j) Meslek hastalığı kayıtları. 
k) İş kazası kayıtları. 
l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya 

da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar. 
m) Ramak kala olay kayıtları. 
n) Malzeme güvenlik bilgi formları. 
o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları. 



 105 
0 242 334 80 88                                     BULUŞ EĞİTİM KURUMU                                    www.bulusisg.com 

ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları. 
p) Acil durum planları. 

           r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde 
hazırlanması gereken dokümanlar. 

(2) Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim 
yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da 
değerlendirilebilir. 

(3) Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler 
de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, 
ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya 
çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu 
hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur. 

a) İşletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler. 
b) Seçilen alanda, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi veya planda 

olmayan ilavelerin yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler. 
c) İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden 

kaynaklanabilecek tehlikeler. 
ç) Bakım ve onarım işleri de dahil işyerinde yürütülecek her türlü faaliyet esnasında 

çalışma usulleri, vardiya düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarşik 
düzen, ziyaretçi veya işyeri çalışanı olmayan diğer kişiler gibi faktörlerden kaynaklanabilecek 
tehlikeler. 

d) İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve 
gereçler ile bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya 
kullanılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler. 

e) Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenleri 
ile ısıtma, havalandırma, atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, arıtma, yangın 
önleme ve mücadele ekipmanı ile benzeri yardımcı tesisat ve donanımlardan 
kaynaklanabilecek tehlikeler. 

f) İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi, 
kullanılması, taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler. 

g) Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından 
kaynaklanabilecek tehlikeler. 

ğ) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek 
tehlikeler. 

h) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması, bilgilendirilmemesi, 
çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü gereken durumlarda bu izin 
olmaksızın çalışılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler. 

(4) Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve 
benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, 
ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında 
kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet 
seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır. 

Risklerin belirlenmesi ve analizi 
(1) Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden 

kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne 
şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol 
tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur. 

(2) Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin 
özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da 
ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir 
arada kullanılarak analiz edilir. 
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(3) İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci 
ve ikinci fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır. 

(4) Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate 
alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır. 

(5) Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin 
büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır 
ve yazılı hale getirilir. 

Risk kontrol adımları 
(1) Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır. 
a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen 

risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır. 
b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu 

mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır. 
1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması. 
2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi. 
3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi. 
c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem 

basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama 
ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya 
konulur. 

ç) Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak 
izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler 
tamamlanır. 

(2) Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma 
önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması 
sağlanır. 

(3) Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk 
seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki 
adımlar tekrarlanır. 

Dokümantasyon 
(1) Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir. 
a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı. 
b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri 

hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri. 
c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi. 
ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı. 
d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler. 
e) Tespit edilen riskler. 
f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler. 
g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları. 
ğ) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit 

edilen risk seviyesi. 
(2) Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler 

tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır. 
(3) Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp 

arşivlenebilir. 
Risk değerlendirmesinin yenilenmesi 
(1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az 

tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. 
(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını 

veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen 
veya kısmen yenilenir. 
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a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması. 
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler 

meydana gelmesi. 
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması. 
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi. 
d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması. 
e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi. 
f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya 

çıkması. 
Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi 
(1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde: 
a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca 

gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. 
b) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk 

alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır. 
c) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve 

bu konudaki çalışmaları koordine eder. 
(2) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. 

Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk 
kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların 
giderilmesini sağlar. 

6331-İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK 

ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ 
İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı, 
İş ekipmanının kullanımı: İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, 
tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü 
faaliyeti, 
Maruz kişi: Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişiyi, 
Operatör: İş ekipmanını kullanma görevi verilen çalışan veya çalışanları, 
Özel risk taşıyan iş ekipmanı: Tehlikelerin teknik önlemlerle tam olarak kontrol altına 
alınamadığı iş ekipmanını, 
Periyodik kontrol: İş ekipmanlarının, bu Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen 
yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini, 
Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi: Bu Yönetmelikte belirtilen iş ekipmanlarının teknik 
özelliklerinin gerektirdiği ve EK-III’te yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla ilgili branşlardan 
mühendis, teknik öğretmen, tekniker ve yüksek teknikerleri, 
Tehlikeli bölge: İş ekipmanının bünyesinde veya çevresinde yer alan ve kişiler için sağlık ve 
güvenlik yönünden risklerin bulunduğu bölgeyi, ifade eder. 
 
İşveren: 
a) İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden 
tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike 
oluşturmamasına dikkat eder. 
b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını 
sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri alır 
İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur. 
a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, 
ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde 
ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru 
kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir. 
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b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş 
ekipmanının; 
1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması, 
2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre 
kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan 
sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının  korunması 
için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, 
sağlanır. 
c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun 
şekilde saklanır. 
Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden, özel risk taşıyan iş ekipmanlarının kullanılmasında 
aşağıdaki önlemler alınır. 
a) İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen kişilerce kullanılır. 
b) Bu ekipmanların tamiri, tadili, kontrolü, bakımı ve hizmete alınması bu işleri yapmakla özel 
olarak görevlendirilen kişilerce yapılır. 
İş sağlığı ve ergonomi 
(1) Asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında, çalışanların iş ekipmanı kullanımı 
sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ergonomi prensipleri işverence tam olarak 
dikkate alınır. 
Çalışanların bilgilendirilmesi 
(1) İşveren, iş ekipmanları ve bunların kullanımına ilişkin olarak çalışanların 
bilgilendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür. 
a) Çalışanlara, kullandıkları iş ekipmanına ve bu iş ekipmanın kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve 
uygun olması halinde yazılı talimat verilir. Bu talimat, imalatçı tarafından iş ekipmanıyla birlikte 
verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanır. Talimatlar iş ekipmanıyla beraber 
bulundurulur. Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde hazırlanır. 
1) İş ekipmanının kullanım koşulları. 
2) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar. 
3) Bulunması halinde iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar. 
(2) Çalışanlar, kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş 
ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak 
değişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilir. 
(3) Bu bilgiler ve yazılı talimatların, basit ve kolay anlaşılır bir şekilde olması gerekir. 
Çalışanların eğitimi 
(1) İşverence iş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, bunların kullanımından 
kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim almaları sağlanır. Ayrıca 
8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen, iş ekipmanının tamiri, tadili, kontrol 
ve bakımı konularında çalışanlara işverenlerce yeterli özel eğitim verilir. 
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 
(1) İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda çalışanların veya temsilcilerinin 
görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar. 
 
Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi 
(1) Bu Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa 
elektronik ortamda kayıt yaptırır. Elektronik ortama kayıt için istenecek bilgiler ile elektronik 
kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile belirlenir. 
(2) Bildirimde beyan esastır. Bu kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir. 
(3) Bakanlıkça yapılan araştırma sonucu beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit 
edilenlerin kaydı silinir. Kaydı silinenler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişiler 
hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır. 
(4) Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın 
tamamlanmasına kadar askıya alınır. 
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(5) Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir. 
(6) Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası almayanlar 
tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır. 
Yetkilendirme, eğitim ve denetim 
(1) Periyodik kontrol yapacak kişi ve kuruluşlara akreditasyon, yetkilendirme ve eğitim 
zorunluluğu getirmeye Bakanlık yetkilidir. 
(2) Periyodik kontrolleri yapılmış iş ekipmanları ile ilgili olarak, periyodik kontrol raporunun 
gerçeğe aykırı düzenlenmesi, bu Yönetmelikte yer alan kriterlere uygun olmayan kişilerce 
yapılması, uygun olmayan deney ve test yöntemleri kullanılarak yapılması gibi 
uygunsuzlukların Bakanlıkça tespit edilmesi durumunda, periyodik kontrol raporları geçersiz 
sayılır. Ayrıca düzenleyen kişiler hakkında 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem 
yapılır. 
(3) Birinci fıkra kapsamında kişi ve kuruluşlara getirilecek zorunluluklar iş ekipmanları esas 
alınarak Bakanlıkça çıkartılacak Tebliğ ile belirlenir. Tebliğde belirtilen süre içerisinde periyodik 
kontrol yapacak kişilerin eğitim alması, periyodik kontrol yapacak kuruluşların ise hizmet 
yeterliliği belgesi alması veya akredite olması zorunludur. 
 
İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gerekler 
İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları için asgari gerekler; 
1. İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve 
tanınabilir özellikte olur. Gerektiğinde uygun şekilde işaretlenir. 
2. Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilir ve bunların 
kullanımı ek bir tehlike oluşturmaz. Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde tehlikeye 
neden olmaması gerekir. 
3. Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin 
bulunmadığından emin olması gerekir. Bu mümkün değilse makine çalışmaya başlamadan 
önce otomatik olarak devreye girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunur. 
4. İş ekipmanının çalıştırılması veya durdurulması sebebiyle doğabilecek tehlikelere maruz 
kalan çalışanlar yeterli zaman ve imkân sağlayan tedbirlerle bu tehlikelerden korunur. 
5. Kumanda sistemleri güvenli ve planlanan kullanım şartlarında meydana gelebilecek arıza, 
bozulma veya herhangi bir zorlanma göz önüne alınarak uygun nitelikte seçilir. 
 
İş ekipmanlarının çalıştırılması, bu amaç için yapılmış kumandaların ancak bilerek ve isteyerek 
kullanılması ile sağlanır. 
1.  Bu kural, çalışanlar için tehlike oluşturmadığı sürece; 
a) Herhangi bir sebeple iş ekipmanın durmasından sonra tekrar çalıştırılmasında, 
b) Hız, basınç gibi çalışma şartlarında önemli değişiklikler yapılırken de, 
uygulanır. 
2. Bu kural otomatik çalışan iş ekipmanının normal çalışma programının devamı süresindeki 
tekrar harekete geçme veya çalışma şartlarındaki değişiklikler için uygulanmaz. 
3. Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde durdurabilecek bir sistem 
bulunur. Her bir çalışma yerinde, tehlikenin durumuna göre, iş ekipmanının tamamını veya bir 
kısmını durdurabilecek ve bu ekipmanın güvenli bir durumda kalmasını sağlayacak kumanda 
sistemi bulunur. İş ekipmanlarının durdurma sistemleri, çalıştırma sistemlerine göre öncelikli 
olması gerekir. İş ekipmanı veya tehlikeli kısımları durdurulduğunda, bunları harekete geçiren 
enerji de kesilecek özelliğe sahip olur. 
4. İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde iş ekipmanında acil 
durdurma sistemi bulunur. 
5. Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldırmaya 
uygun güvenlik tertibatı ile donatılır. 
     Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları kaynağında tutacak 
veya çekecek uygun sistemlerle donatılır. 
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6. Çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekiyorsa, iş ekipmanı ve parçaları uygun 
yöntemlerle sabitlenir. 
7. Çalışanların sağlık ve güvenliği açısından önemli bir tehlike oluşturabilecek, iş ekipmanının 
parçalarının kırılması, kopması veya dağılması riskine karşı uygun koruma önlemleri alınır. 
8. İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; 
iş ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan önce hareketli 
parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile donatılır. 
Koruyucular ve koruma donanımı; 
a) Sağlam yapıda olur, 
b) İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur, 
c) Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olur, 
ç) Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunur, 
d) Ekipmanın görülmesi gereken operasyon noktalarına engel olmayacak özellikte olur, 
e) Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların çıkarılmasına gerek kalmadan parça 
takılması, sökülmesi ve bakımı için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olur. 
9. İş ekipmanının çalışılan veya bakımı yapılan bölge ve operasyon noktaları, yapılacak işleme 
uygun şekilde aydınlatılır. 
10. İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçalarına çalışanların yaklaşmasını 
veya temasını engelleyecek tedbirler alınır. 
11. İş ekipmanına ait ikaz donanımları kolay algılanır ve anlaşılır olur. 
12. İş ekipmanı sadece tasarım ve imalat amacına uygun işlerde ve şartlarda kullanılır. 
13. İş ekipmanının bakım işleri, ancak iş ekipmanı kapalı iken yapılabilir. Bunun mümkün 
olmadığı hallerde, bakım işleri yürütülürken gerekli önlemler alınır veya bu işlerin tehlike 
bölgesi dışında yapılması sağlanır. 
13.1. Bakım defteri bulunan makinelerde bakımla ilgili işlemler günü gününe bu deftere işlenir. 
5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak güvenli elektronik imza ile imzalanmış ve 
elektronik ortamda saklanan kayıtlar da bakım defteri olarak kabul edilir. 
14. İş ekipmanlarının enerji kaynaklarını kesecek araç ve gereçler kolayca görülebilir ve 
tanınabilir özellikte olur. Ekipmanın enerji kaynaklarına yeniden bağlanması çalışanlar için 
tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur. 
15. İş ekipmanlarında, çalışanların güvenliğinin sağlanmasında esas olan ikaz ve işaretler 
bulunur. 
16. Çalışanların üretim, bakım ve ayar işlemleri yapacakları yerlere güvenli bir şekilde 
ulaşabilmeleri ve orada güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun şartlar sağlanır. 
17. Bütün iş ekipmanları, ekipmanın aşırı ısınması veya yanmasına veya ekipmandan gaz, toz, 
sıvı, buhar veya üretilen, kullanılan veya depolanan diğer maddelerin yayılması riskine karşı 
çalışanların korunmasına uygun olur. 
18. Bütün iş ekipmanları, ekipmanda üretilen, kullanılan veya depolanan maddelerin veya 
ekipmanın patlama riskini önleyecek özellikte olur. 
19. Bütün iş ekipmanları, çalışanların doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle temas riskinden 
korunmasına uygun olur. 
 
Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanları için 
asgari gerekler; 
1. Üzerinde çalışan bulunan iş ekipmanı, ekipmanın bir yerden bir yere götürülmesi sırasında 
tekerleklere veya paletlere takılma veya temas etme riski de dahil çalışanlar için oluşabilecek 
bütün riskleri azaltabilecek uygun sistemlerle donatılır. 
2. İş ekipmanının çekicisi ile çekilen ekipman veya aksesuarları ya da yedekte çekilen herhangi 
bir nesnenin, birbirine çarpma veya sıkışma riskinin bulunduğu durumlarda, bu ekipmanlar 
çarpma ve sıkışmayı önleyecek koruyucularla donatılır. 
Çarpma veya sıkışma riski önlenemiyorsa, çalışanların olumsuz etkilenmemesi için gerekli 
önlemler alınır. 
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3. İş ekipmanının hareketli kısımları arasında enerji aktarımını sağlayan kısımların yere teması 
nedeniyle hasar görmesi veya kirlenmesine karşı önlem alınır. 
4. Üzerinde çalışan bulunan hareketli iş ekipmanı, normal çalışma koşullarında devrilme riskine 
karşı; 
a) Cihaz bir çeyrekten (90 derecelik açı) fazla dönmeyecek şekilde yapılmış olur veya 
b) Bir çeyrekten fazla dönüyorsa, üzerinde bulunan çalışanın etrafında yeterli açıklık bulunur 
veya 
c) Aynı etkiyi sağlayacak başka koruyucu yapı veya sistem bulunur. 
Bu koruyucu yapı veya sistem iş ekipmanının kendi parçası olabilir. 
Çalışma sırasında iş ekipmanı sabitleniyorsa veya iş ekipmanının, devrilmesi mümkün 
olmayacak şekilde tasarımı yapılmışsa koruyucu yapı veya sistemler gerekmez. 
İş ekipmanında; devrilmesi halinde, üzerinde bulunan çalışanın ekipman ile yer arasında 
sıkışarak ezilmesini önleyici koruyucu yapı veya sistem bulunur 
 
Üzerinde bir veya daha fazla çalışanın bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan 
risklerin azaltılması için; 
a) Sürücü için kabin bulunur veya 
b) Forklift devrilmeyecek yapıda olur veya 
c) Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan çalışanlar için, 
yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda veya 
ç) Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini önleyecek 
yapıda olur. 
Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa aşağıdaki 
şartları sağlar: 
a) Yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını önleyecek donanım bulunur. 
b) Aynı anda hareket eden birden fazla elemanı bulunan iş ekipmanında bu elemanların 
çarpışmasının etkilerini en aza indirecek önlemler alınır. 
c) İş ekipmanında frenleme ve durdurma donanımı bulunur. Güvenlik şartları gerektiriyorsa, 
ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca 
ulaşılabilecek şekilde yapılmış acil frenleme ve durdurma sistemi bulunur. 
ç) Sürücünün görüş alanının kısıtlandığı durumlarda, güvenliğin sağlanması için görüş alanını 
iyileştirecek uygun yardımcı araçlar kullanılır. 
d) Gece veya karanlık yerlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış iş ekipmanında, yapılan işi 
yürütmeye uygun ve çalışanların güvenliğini sağlayacak aydınlatma sistemi bulunur. 
e) Çalışanları etkileyebilecek yangın çıkma tehlikesi olan iş ekipmanının kendisinin veya 
yedekte taşıdığı ekipmanın kullanıldığı yerin hemen yakınında yangın söndürme cihazları 
bulunmuyorsa, bu ekipmanlarda yeterli yangın söndürme cihazları bulunur. 
f) Uzaktan kumandalı iş ekipmanının, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak 
hemen duracak şekilde olması gerekir. 
g) Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, normal şartlarda çarpma ve ezilme tehlikelerine karşı 
korunaklı olur, bunun sağlanamadığı hallerde diğer uygun araçlarla çarpma riski kontrol altına 
alınır 
 
Yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanları için asgari gerekler; 
1. Yük kaldırma ekipmanı kalıcı olarak kurulduğunda, özellikle kaldırılan yük ve montaj veya 
bağlantı noktalarındaki gerilmeler dikkate alınarak ekipmanın mukavemet ve kararlılığı 
sağlanır. 
2. Yüklerin kaldırılması için kullanılan makinelerde, kaldırılabilecek maksimum yük açıkça 
görünecek şekilde işaretlenir, makinenin değişik şekillerde kullanımında da maksimum yükü 
gösteren levhalar veya işaretler bulunur. 
2.1. Kaldırma için kullanılan aksesuarlar da güvenli kullanım için gereken özelliklerini 
gösterecek şekilde işaretlenir. 



 112 
0 242 334 80 88                                     BULUŞ EĞİTİM KURUMU                                    www.bulusisg.com 

2.2. İnsan kaldırmak ve taşımak için tasarlanmamış iş ekipmanları, amacı dışında kullanımını 
önlemek için uygun bir şekilde ve açıkça işaretlenir. 
3. Sabit olarak kurulacak iş ekipmanı, yükün; 
a) Çalışanlara çarpması, 
b) Tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi veya düşmesi, 
c) İstem dışı kurtulması, 
riskini azaltacak şekilde tesis edilir. 
4. Çalışanları kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında; 
a) Taşıma kabininin düşme riski uygun araçlarla önlenir, 
b) Kullanıcının kendisinin kabinden düşme riski önlenir, 
c) Özellikle cisimlerle istenmeyen temas sonucu, kullanıcının çarpma, sıkışma veya ezilme riski 
önlenir, 
ç) Herhangi bir olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan çalışanların tehlikeye maruz 
kalmaması ve kurtarılması sağlanır. 
4.1. Şayet, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme 
riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, emniyet katsayısı daha yüksek 
güvenlik halatı ile teçhiz edilip, her çalışma günü kontrol edilir. 
  
İŞ EKİPMANININ KULLANIMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR 
1. Tüm iş ekipmanları için genel hükümler 
1.1. İş ekipmanları, bunları kullananlara ve diğer çalışanlara en az risk oluşturacak şekilde 
yerleştirilir, kurulur ve kullanılır. Bu amaçla, iş ekipmanının hareketli kısımları ile çevresinde 
bulunan sabit veya hareketli kısımlar arasında yeterli mesafe bulundurulur. Ayrıca iş 
ekipmanında kullanılan ya da üretilen enerjinin veya maddelerin güvenli bir şekilde temini ve 
uzaklaştırılması sağlanır. 
1.2. İş ekipmanının kurulması veya sökülmesi, özellikle imalatçı tarafından verilen kullanma 
talimatı doğrultusunda güvenli koşullar altında yapılır. 
1.3. Kullanımı sırasında yıldırım düşmesi ihtimali bulunan iş ekipmanı yıldırımın etkilerine karşı 
uygun araçlarla korunur. 
2. Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanlarının 
kullanımı ile ilgili hükümler 
2.1. Kendinden hareketli iş ekipmanları, bu ekipmanların güvenli kullanımı ile ilgili uygun 
eğitim almış çalışanlar tarafından kullanılır. 
2.2. İş ekipmanı bir çalışma alanı içinde hareket ediyorsa, uygun trafik kuralları ile hız sınırları 
konulur ve uygulanır. 
2.3.1. Kendinden hareketli iş ekipmanının çalışma alanında, görevli olmayan çalışanların 
bulunmasını önleyecek gerekli düzenleme yapılır. 
2.3.2. İşin gereği olarak bu alanda çalışan bulunması zorunlu ise, bu çalışanların iş ekipmanı 
nedeniyle zarar görmesini önleyecek uygun tedbirler alınır. 
2.4. Mekanik olarak hareket ettirilen seyyar iş ekipmanlarında, ancak güvenliğin tam olarak 
sağlanması halinde çalışan taşınmasına izin verilebilir. Taşıma sırasında iş yapılması 
gerekiyorsa ekipmanın hızı gerektiği gibi ayarlanır. 
2.5. Çalışma yerlerinde, çalışanlar için güvenlik ve sağlık riski yaratmayacak yeterli hava 
sağlanması şartıyla içten yanmalı motorlu seyyar iş ekipmanı kullanılabilir. 
3. Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili hükümler 
3.1. Genel hususlar 
3.1.1. Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp-takılabilir iş ekipmanlarının zemin 
özellikleri de dikkate alınarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve kararlı bir 
şekilde kullanılması sağlanır. 
3.1.2. İnsanların kaldırılmasında sadece bu amaç için sağlanan iş ekipmanı ve aksesuarları 
kullanılır. 
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3.1.2.1. Olağanüstü veya acil olan istisnai durumlarda insanları kaldırmak amacıyla yapılmamış 
iş ekipmanı, gerekli önlemleri almak ve gözetim altında olmak şartıyla insanların 
kaldırılmasında kullanılabilir. 
3.1.2.2. Çalışanlar yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın 
kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunur. Kaldırma ekipmanındaki kişilerin güvenilir 
haberleşme imkânlarıyla herhangi bir tehlike halinde tahliye için güvenilir araçları bulunur. 
3.1.3. Teknik zorunluluk olmadıkça kaldırılan yükün altında insan bulunmaması için gerekli 
tedbir alınır. Çalışanların bulunabileceği korunmasız çalışma yerlerinin üzerinden yük 
geçirilmez. Bunun mümkün olmadığı hallerde uygun çalışma yöntemleri belirlenir ve uygulanır. 
3.1.4. Kaldırma aksesuarları, sapanın şekli ve yapısı dikkate alınarak, kaldırılacak yüke, kavrama 
noktalarına, bağlantı elemanlarına ve atmosfer şartlarına uygun seçilir. Kaldırmada kullanılan 
bağlantı elemanları kullanımdan sonra sökülmüyorsa, bunların özellikleri hakkında 
kullanıcıların bilgi sahibi olması için belirgin bir şekilde işaretlenir. 
3.1.5. Kaldırma aksesuarları bozulmayacak veya hasar görmeyecek şekilde muhafaza edilir. 
3.2. Kılavuzsuz (askıda iken serbest olan) yükleri kaldırmakta kullanılan iş ekipmanı 
3.2.1. Çalışma alanları kesişen iki veya daha fazla kaldırma aracı ile kılavuzsuz yüklerin 
kaldırıldığı bir alanda, yüklerin ve kaldırma araçlarının elemanlarının çarpışmaması için gerekli 
önlemler alınır. 
3.2.2. Kılavuzsuz yüklerin seyyar iş ekipmanı ile kaldırılmasında ekipmanın eğilmemesi, 
devrilmemesi ve eğer gerekiyorsa kaymaması veya yerinden oynamaması için gerekli tedbirler 
alınır. Bu önlemlerin tam olarak uygulanmasını sağlayacak kontroller yapılır. 
3.2.3. Kılavuzsuz yükleri kaldırmakta kullanılan iş ekipmanının operatörü doğrudan veya 
gerekli bilgileri sağlayan yardımcı cihazlar vasıtasıyla yük yolunun tamamını göremiyorsa, 
operatöre yol gösterecek bu konuda eğitimli ve deneyimli bir kişi görevlendirilir. Çalışanları, 
yüklerin birbiriyle çarpışmasından kaynaklanan tehlikelerden korumak için gerekli 
organizasyonel önlemler alınır. 
3.2.4. Yükün elle bağlanması veya çözülmesinin güvenle yapılabilmesi için özellikle iş 
ekipmanının kontrolü doğrudan ya da dolaylı olarak çalışanda bulunacak şekilde gerekli 
düzenleme yapılır. 
3.2.5. Bütün yük kaldırma işleri çalışanların güvenliğini korumak için uygun şekilde planlanır ve 
gözetim altında yürütülür. Özellikle bir yük, kılavuzsuz yükleri kaldırmakta kullanılan iki veya 
daha fazla iş ekipmanıyla aynı anda kaldırılacaksa operatörler arasında eşgüdümü sağlayacak 
düzenleme yapılır ve uygulanır. 
3.2.6. Kılavuzsuz yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanı, kendisini besleyen güç kaynağı 
tamamen veya kısmen kesildiğinde yükü askıda tutamıyorsa, ortaya çıkabilecek risklerden 
çalışanları korumak için uygun önlemler alınır. Tehlikeli bölgeye giriş engellenmedikçe veya 
yükün güvenli bir şekilde askıda kalması sağlanmadıkça askıdaki yük gözetimsiz bırakılmaz. 
3.2.7. Hava şartlarının, güvenli kullanımı engelleyecek ve çalışanları tehlikeye maruz bırakacak 
şekilde bozulması halinde, kılavuzsuz yüklerin kaldırılması için tasarlanmış iş ekipmanlarının 
açık havada kullanılması durdurulur. Çalışanları riske atmamak için özellikle iş ekipmanının 
devrilmesini önleyecek tedbirler alınır. 
4. Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili hükümler 
4.1. Genel hususlar 
4.1.1. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun olarak, yüksekte yapılan geçici işler uygun bir 
platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma 
koşullarını sağlayacak ve devam ettirecek en uygun iş ekipmanı seçilir. Toplu koruma 
önlemlerine kişisel koruma önlemlerine göre öncelik verilir. İş ekipmanının boyutları, yapılacak 
işin doğasına ve öngörülen yüke uygun, geçişlerin tehlikesiz şekilde yapılmasını sağlayacak 
şekilde olması gerekir. 
4.1.1.1. Yüksekteki geçici çalışma yerlerine ulaşmak için en uygun yol ve araçlar, geçişlerin 
sıklığı, söz konusu yerin yüksekliği ve kullanım süresi göz önüne alınarak belirlenir. Seçilen bu 
araçlar, yakın bir tehlike durumunda çalışanların tahliyesini de mümkün kılacak şekilde olur. 
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Ulaşımda kullanılan yol, araç ve platformlar ile katlar veya ara geçitler arasındaki geçişlerde 
düşme riski ortadan kaldırılır. 
4.1.2. El merdivenleri ancak düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı 
gerekmiyorsa, kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri 
koşullarında, EK-II madde 4.1.1’de belirtilen şartlara uymak kaydıyla yüksekte yapılan 
çalışmalarda kullanılabilir. 
4.1.3. Halat kullanılarak yapılan çalışmalar ancak risk değerlendirmesi sonucuna göre işin 
güvenle yapılabileceği ve daha güvenli iş ekipmanı kullanılmasının gerekmediği durumlarda 
yapılabilir. 
4.1.3.1.Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve 
ergonomik zorlamalara bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanır. 
4.1.4. Seçilen iş ekipmanının türüne bağlı olarak iş ekipmanının yapısında bulunan riskleri 
minimuma indirmek için uygun önlemler belirlenir. Eğer gerekiyorsa yüksekten düşmeyi 
önleyecek ve çalışanların yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda ve 
yeterli sağlamlıkta koruyucular yapılır. Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular 
ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir. 
4.1.5. Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucuların, özel bir işin yapılması için 
geçici olarak kaldırılması gerektiği durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik 
önlemleri alınır. Bu önlemler alınıncaya kadar çalışma yapılmaz. Bu özel iş geçici veya kesin 
olarak tamamlandıktan sonra koruyucular tekrar yerine konulur. 
4.1.6. Yüksekte yapılan geçici işler, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak 
uygun hava koşullarında sürdürülür. 
4.2. El merdivenlerinin kullanımı ile ilgili özel hükümler 
4.2.1. El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilir. Portatif el 
merdivenleri, basamakları yatay konumda olacak şekilde düzgün, sağlam, ölçüsü uygun, sabit 
pabuçlar üzerinde durmalıdır. Asılı duran el merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulur, ip 
merdivenler hariç, yerlerinden çıkarılması ve sallanması önlenir. 
4.2.2. Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt uçları sabitlenerek veya 
kaymaz bir malzeme kullanılarak veya aynı korumayı sağlayan diğer tedbirlerle, ayaklarının 
kayması önlenir. Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer 
bulunmadığı durumlarda, güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesini yeteri kadar aşacak 
uzunlukta tesis edilir. Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının 
birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılır. Mobil el merdivenleri, üzerine 
çıkılmadan önce hareketleri durdurulur ve sabitlenir. 
4.2.3. El merdivenlerinde her zaman çalışanların elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve 
sağlam destek bulunur. Özellikle, bir el merdiveni üzerinde elle yük taşınıyorsa bu durum elle 
tutacak yer bulunması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. 
4.3. İskelelerin kullanımı ile ilgili özel hükümler 
4.3.1. Seçilen iskelenin sağlamlık ve dayanıklılık hesabı mevcut değilse veya var olan hesaplar 
seçilen iskele tipinde tasarlanan yapısal değişikliklere uygun değilse veya iskelenin genel olarak 
alışılmış standart konfigürasyonlara uygun yapıda imal edilmemiş olduğu durumlarda bunların 
sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılır. Bu hesaplar yapılmadan iskeleler kullanılamaz. 
4.3.2. Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı; yapı 
işlerinde inşaat mühendisi,  inşaat veya yapı eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmen, inşaat 
teknikeri veya yüksek teknikeri; gemi inşası ve sökümü işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi 
tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu plan, iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form 
şeklinde olabilir. 
4.3.3. İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; yeterli sağlamlıktaki taşıyıcı zemine 
sabitlenerek, kaymaz araçlar kullanarak veya aynı etkiye sahip diğer yöntemlerle önlenir. 
İskelenin sağlam ve dengeli olması sağlanır. Yüksekte çalışma sırasında tekerlekli iskelelerin 
kazara hareket etmesini önleyecek uygun araçlar kullanılır. 
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4.3.4. İskele platformlarının boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılan işin özelliklerine ve taşınan 
yüke uygun ve güvenli çalışma ve geçişlere izin verecek şekilde olması gerekir. İskele 
platformları normal kullanımda, elemanları hareket etmeyecek şekilde kurulur. Platform 
elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar 
bulunmaması gerekir. 
4.3.5. Kurma, sökme veya değişiklik yapılması sırasında iskelenin kullanıma hazır olmayan 
kısımları, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik ve Sağlık 
İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde genel uyarı işaretleri ile işaretlenir ve tehlikeli bölgeye 
girişler fiziki olarak engellenir. 
4.3.6. İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, görevli inşaat 
mühendisi, inşaat veya yapı eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmen, inşaat teknikeri veya 
yüksek teknikeri; tersanelerde ise gemi inşaatı mühendisi gözetimi altında ve bu Yönetmeliğin 
11 inci maddesi uyarınca, özel riskleri ve ayrıca aşağıda belirtilen hususları kapsayan konularda 
yapacakları işle ilgili yeterli eğitim almış çalışanlar tarafından yapılır. 
a) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anlaşılması,  
b) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik, 
c) Çalışanların veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler, 
ç) İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre alınacak 
güvenlik önlemleri, 
d) İskelelerin taşıyabileceği yükler, 
e) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında ortaya 
çıkabilecek diğer riskler. 
4.3.6.1. Gözetim yapan kişi ve ilgili çalışanlara gerekli talimatları da içeren EK-II madde 
4.3.2.’de belirtilen kurma ve sökme planları verilir. 
4.4. Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümler 
4.4.1 Halat kullanılarak yapılan çalışmalarda aşağıdaki şartlara uyulur. 
a) Sistemde biri, inip çıkmada veya destek olarak kullanılan çalışma halatı, diğeri ise güvenlik 
halatı olacak şekilde ayrı kancalı en az iki halat bulunur. 
b) Çalışanlara, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilir ve kullandırılır. 
Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı sağlanır. 
c) Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilir ve kullanıcının hareket kontrolünü 
kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olması 
gerekir. Güvenlik halatında da, çalışan ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici bir sistem 
bulunur. 
ç) Çalışan tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet 
kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilir. 
d) Acil bir durumda çalışanın derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanır ve gözetim 
sağlanır. 
e) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi doğrultusunda, çalışanlara yapacakları işe uygun ve 
özellikle kurtarma konusunda yeterli eğitim verilir. 
4.4.2 Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ikinci bir halat kullanılmasının işin 
yapılmasını daha tehlikeli hale getirdiği istisnai durumlarda, güvenliği sağlayacak yeterli 
önlemler alınmak şartıyla tek bir halatla çalışma yapılabilir. 
  
BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR 
1. Genel hususlar 
1.1. İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası 
standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin 
gereklilikleri dikkate alınarak yapılır. 
1.2. İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili 
standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından 
yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır. 
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1.3. İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrollere 
tabi tutulmaları sağlanır. 
1.3.1. Test, deney ve tahribatsız muayeneler dışında iş ekipmanı günlük muayeneden geçirilir. 
Kullanım sırasında ekipman, çatlak, gevşemiş bağlantılar, parçalardaki deformasyon, aşınma, 
korozyon ve benzeri belirtiler bakımından gözle muayene edilir. 
1.3.2. Çatlak, aşırı aşınma ve benzeri tespit edilen herhangi bir iş ekipmanı daha ayrıntılı 
muayene için kullanım dışı bırakılır. Gözle muayene, operatör veya iş ekipmanını ve işlevlerini 
bilen personel tarafından yapılarak kayıt altına alınır. 
1.3.3. Muayeneler; haftalık, aylık, üç aylık ve benzeri periyotlarla iş ekipmanının ilgili olduğu 
standartların veya imalatçısının öngördüğü düzenli aralıklarla tekrarlanır. 
1.3.4. İş ekipmanında günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve benzeri düzenli aralıklarla yapılan 
muayeneler ile tüm bakım ve onarımlar kayıt altına alınır. 
1.4. Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının 
periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, 
imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri 
ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, 
yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen 
periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması 
gerekir. 
1.5. Birden fazla iş yapmak amacıyla imal edilen iş ekipmanları yaptıkları işler göz önünde 
bulundurularak ayrı ayrı periyodik kontrole tabi tutulur. 
1.6. Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılacak kontroller sonucunda 
periyodik kontrol raporu düzenlenir. Düzenlenen belgeler, iş ekipmanının kullanıldığı sürece 
saklanır. 
1.7. İş ekipmanının periyodik kontrolü sonucunda düzenlenecek raporda aşağıdaki bölümler 
bulunur: 
1.7.1. Genel bilgiler: Bu bölümde işyerinin adı, adresi, iletişim bilgileri (telefon, faks, elektronik 
posta adresi, internet sitesi ve benzeri), periyodik kontrol tarihi, normal şartlarda yapılması 
gereken bir sonraki periyodik kontrol tarihi ve gerekli görülen diğer bilgilere yer verilir. 
1.7.2. İş ekipmanına ait teknik özellikler: Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi 
tutulacak iş ekipmanının adı, markası, modeli, imal yılı, ekipmanın seri numarası, konumu, 
kullanım amacı ile gerek görülen teknik özellikler ve diğer bilgilere yer verilir. 
1.7.3. Periyodik kontrol metodu: İlgili standart numarası ve adı, periyodik kontrol esnasında 
kullanılan ekipmanların özellikleri ve diğer bilgiler belirtilir. 
1.7.4. Tespit ve değerlendirme: Raporun bu bölümünde EK-III madde 1.7.3’te belirlenen 
kurallar ve yapılan periyodik kontrolden elde edilen değerlerin, yine EK-III madde 1.7.2’de yer 
verilen iş ekipmanının teknik özelliklerini karşılayıp karşılamadığı hususu ile ilgili standart ve 
teknik literatürde yer alan sınır değerlere uygun olup olmadığı kıyaslanarak değerlendirilir. 
Periyodik kontrolde uygulanan test ve diğer işlemlere ilişkin bilgilere yer verilir. 
1.7.5. Test, deney ve muayene: İş ekipmanının periyodik kontrolü esnasında yapılan test deney 
ve muayene (hidrostatik test, statik test, dinamik test, tahribatsız muayene yöntemleri ve 
benzeri) sonuçları belirtilir. 
1.7.6. İkaz ve öneriler: Yapılan periyodik kontrol sonucunda iş sağlığı ve güvenliği yönünden 
uygun bulunmayan hususların belirlenmesi halinde, bunların nasıl uygun hale getirileceğine 
ilişkin öneriler ile bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanımının güvenli olmayacağı 
belirtilir. 
1.7.7. Sonuç ve kanaat: Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulan iş ekipmanının 
varsa tespit edilen ve giderilen noksanlıklar açıklanarak, bir sonraki periyodik kontrole kadar 
geçecek süre içerisinde görevini güvenli bir şekilde yapıp yapamayacağı açıkça belirtilir. 
1.7.8. Onay: Bu bölümde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişinin/kişilerin kimlik bilgileri, 
mesleği, diploma tarihi ve numarasına ilişkin bilgiler, Bakanlık kayıt numarası ile raporun kaç 
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nüsha olarak düzenlendiği belirtilerek, imza altına alınır. Yukarıdaki bilgilerin veya yetkili kişinin 
imzasının bulunmadığı raporlar geçersizdir. 
1.8. İş ekipmanının özelliği gereği birden fazla branştaki periyodik kontrolleri yapmaya yetkili 
kişiler tarafından periyodik kontrolün yapılması gerekmesi halinde, müştereken veya her bir 
branştan yetkili kişi kendi konusu ile ilgili kısmın raporunu düzenleyip imzalar. 
1.9. İş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu 
hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının uygun olmadığının belirtilmesi halinde; 
bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı kullanılmaz. Söz konusu eksikliklerin 
giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda; eksikliklerin giderilmesi için yapılan 
iş ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine kadar güvenle kullanılabileceği 
ibaresinin de yer aldığı ikinci bir belge düzenlenir. 
2. Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları 
2.1. Basınçlı kap ve tesisatlar 
2.1.1. Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, 
standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan 
sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar 
gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine 
standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, 
düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir. 
2.1.2. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli 
ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve 
bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda 
belirtilen kriterlere göre yapılır. 
2.1.3. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, metalurji ve 
malzeme mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da 
makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde 
tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 
9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek 
teknikerler tarafından uygulanabilir. 
2.1.4. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım basınçlı kap ve 
tesisatın periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri Tablo: 1’de belirtilmiştir. 
 
Tablo-1: Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri 
 

EKİPMAN ADI 

KONTROL 
PERİYODU 

(Azami Süre) 

(İlgili standartın 
ön-gördüğü 
süreler saklı 

kalmak koşulu ile)* 

  

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ 

(İlgili standartlar aşağıda 
belirtilmiştir.)** 

 

Buhar kazanları 

Standartlarda süre 
belirtilmemişse 

1 Yıl 

TS 2025, TS EN 12952-6 ve TS 377-5 EN 
12953-5 standartlarında belirtilen 
kriterlere uygun olarak yapılır. 

 

 

Kalorifer kazanları 

Standartlarda süre 
belirtilmemişse 

1 Yıl 

TS EN 13445-5, TS EN 303-1, TS EN 303-
3 ve TS EN 303-5 standartında belirtilen 
kriterlere uygun olarak yapılır. 
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Taşınabilir gaz tüpleri 

(Dikişli, dikişsiz) 

Standartlarda süre 
belirtilmemişse 

3Yıl 

TS EN 1802, TS EN 1803, TS EN 1968, TS 
EN 14876 ve TS EN ISO 16148 
standartlarında belirtilen kriterlere 
uygun olarak yapılır. 

 

Taşınabilir asetilen tüpleri 
TS EN ISO 10462 
standartında 
belirtilen sürelerde 

TS EN ISO 10462 standartında belirtilen 
kriterlere uygun olarak yapılır. 

 

Manifoldlu asetilen tüp 
demetleri 

Standartlarda süre 
belirtilmemişse 

1 Yıl 

TS EN ISO 13088, TS EN 13720 ve TS EN 
15888 standartlarında belirtilen 
kriterlere uygun olarak yapılır. 

 

Manifoldlu tüp demetleri 

Standartlarda süre 
belirtilmemişse 

1 Yıl 

TS EN 13385, TS EN ISO 10961 ve TS EN 
15888 standartlarında belirtilen 
kriterlere uygun olarak yapılır. 

 

Sıvılaştırılmış gaz tankları 
(LPG, ve benzeri) (yerüstü) (1) 

10 Yıl 
TS 1446, TS EN 12817 ve TS EN 12819 
standartlarında belirtilen kriterlere 
uygun olarak yapılır. 

 

Sıvılaştırılmış gaz tankları 
(LPG, ve benzeri) (yer altı) (1) 

10 Yıl 
TS  EN 12817, TS EN 12819 
standartlarında belirtilen kriterlere 
uygun olarak  yapılır. 

 

Kullanımdaki LPG tüpleri 

Standartlarda süre 
belirtilmemişse 

1 Yıl 

TS EN 1440 standartında belirtilen 
kriterlere uygun olarak yapılır. 

 

Basınçlı hava tankları(2), (3) 

Standartlarda süre 
belirtilmemişse 

1 Yıl 

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1, TS EN 
13445-5 standartlarında belirtilen 
kriterlere uygun olarak yapılır. 

 

Kriyojenik tanklar 

TS EN ISO 21009-2 
standartında 
belirtilen 
sürelerde. 

TS EN ISO 21029-2, TS EN ISO 21009-2, 
TS EN 13530-3 ve TS EN 14197-3 
standartlarında belirtilen kriterlere 
uygun olarak yapılır.  

  

 

Tehlikeli sıvıların(4), (5) 

bulunduğu tank ve depolar 
10 Yıl 

API 620,  API 650, API 653, API 2610 
standartlarda belirtilen kriterlere uygun 
olarak yapılır. 

 

(1) LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur. 

(2) Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve 
bunların sabit donanımı.  

(3) Kademeli sıkıştırma yapan kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, 
basınçlı hava tankları ile bunların sabit donanımlarının, o kademede müsaade edilen en yüksek 
basıncının 1,5 katı ile yapılır. 

(4) Tehlikeli sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır.   

(5) Tahribatsız muayene yöntemleri kullanılır.  

 

(*) Periyodik kontrol süreleri API 510 standartı esas alınarak belirlenen basınçlı ekipmanlarda; 
basınçlı ekipmandaki içerik (basınç ve benzeri) kayıpları ile korozyon gibi nedenlerle meydana 
gelen bozulmalar dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesi ve yönetimi çerçevesinde 
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belirlenen periyodik kontrol süreleri, ekipmanın kalan ömrünün yarısını ve her halükarda beş 
yılı aşmaması gerekir.   

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak 
verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan 
konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı 
olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test 
ve deneyler uygulanmayacaktır. 

 
 
2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları 
2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen 
yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur 
ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur. 
2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine 
veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek 
teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene 
yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre 
eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından 
uygulanabilir. 
2.2.3. Madde 2.2.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme 
ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 2’de belirtilmiştir. 
2.2.4. İnsan ve yük taşıyan asansörlerin periyodik kontrolleri 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde 
belirtilen hususlara göre yapılır. Bu bentte sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü 
maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz. 
 
Tablo-2: Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri 

EKİPMAN ADI 

KONTROL 
PERİYODU 

(Azami Süre) 

(İlgili standartın ön-
gördüğü süreler 

saklı kalmak koşulu 
ile) 

  

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)* 

Kaldırma ve/veya iletme 
araçları (1), (2), (3), (4), (5) 

Standartlarda süre 
belirtilmemişse 

1 Yıl  

TS 10116, TS EN 280+A1, TS EN 818-
6+A1, TS EN 1495+A2, TS EN 1709, TS EN 
12079-3, TS EN 81–3+A1, TS EN 
13015+A1, TS ISO 9386-1, TS ISO 9386-2, 
TS EN 12158-1+A1, TS EN 12158-2+A1, 
TS EN 12159, TS EN 12927-7, TS EN 
13157+A1,  TS EN ISO 13534, TS ISO 789-
2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, 
TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 
12480-1, TS ISO 12482, 
ASME B30.17(8),  FEM 9.751,  FEM 9.752, 
FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında 
belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.  

Yürüyen merdiven ve 
yürüyen bant 

Standartlarda süre 
belirtilmemişse 

1 Yıl  

TS EN 13015+A1 standartında belirtilen 
şartlar kapsamında yapılır. 
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İstif Makinesi (forklift, 
transpalet, lift) 

Standartlarda süre 
belirtilmemişse 

1 Yıl  

TS 10689, TS EN ISO 3691-5, TS ISO 5057, 
TS 10201 ISO 3184, TS ISO 1074 ve FEM 
4.004 standartlarında belirtilen kriterlere 
uygun olarak yapılır.  

Yapı İskeleleri(6),(7) 

Standartlarda süre 
belirtilmemişse 

6 Ay 

TS EN 1495 + A2 ve TS EN 1808 
standartlarında belirtilen kriterlere 
uygun olarak ve EK-II’nin 4 üncü 
maddesinde belirtilen hususlar dikkate 
alınarak yapılır. 

(1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen 
yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir. 

(2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise 
gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. 

(3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük 
görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz 
konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda 
belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma 
aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.) 

(4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik 
kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler 
birlikte görev alır. 

(5) Asansörler ile ilgili standartlar; 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Asansör Yönetmeliği kapsamı haricinde kalan işyerlerinde dikkate alınır. 

(6) İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine 
mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları, inşaat, yapı, makine veya metal eğitimi bölümü 
mezunu teknik öğretmenler, makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası 
işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır. 

(7) İskeleler, üzerlerinde taşıyabileceği azami yük görünecek şekilde işaretlenir. 

(8) Vinçlerin periyodik kontrolünde uygulanan yük testlerinin “ASME B30.17” standardına 
uygun olarak nominal yükte yapılması durumunda; gerçekleştirilen periyodik kontrole ek 
olarak vinçler, yılda en az bir kez uygun tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol edilir ve 
nominal yüke maruz bırakarak vinçlerin taşıyıcı kirişlerinde sehim kontrolü yapılır. 
 (*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak 
verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan 
konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı 
olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test 
ve deneyler uygulanmayacaktır. 

 
  
2.3. Tesisatlar 
2.3.1. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir 
yapılır. 
2.3.2. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör 
ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik eğitimi 
bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından 
yapılır. 
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2.3.3. Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mühendisleri, makine 
ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek 
teknikerleri tarafından yapılır. 
2.3.4. Madde 2.3.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım tesisatın periyodik 
kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 3’te belirtilmiştir. 

Tablo-3: Tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri 

EKİPMAN ADI 

KONTROL 
PERİYODU 

(Azami Süre) 

(İlgili standartın 
ön-gördüğü 
süreler saklı 

kalmak koşulu ile) 

  

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)* 

Elektrik Tesisatı, Topraklama 
Tesisatı, Paratoner 

Standartlarda 
süre 

belirtilmemişse 

1 Yıl 

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Elektrik 
Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 
30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî 
Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli 
Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 
tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Elektrik İç Tesisleri 
Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 
62305-3 standartlarında belirtilen 
hususlara göre yapılır. 

Akümülatör, Transformatör 1 Yıl 
İmalatçının belirleyeceği şartlar 
kapsamında yapılır. 

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, 
Motopomplar, Boru Tesisatı  

Standartlarda 
süre 

belirtilmemişse 

1 Yıl 

  

  

Projede belirtilen kriterlere uygun olup 
olmadığının belirlenmesine yönelik 
olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-
3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, 
TS EN 12845 standartlarında belirtilen 
kriterlere uygun olarak yapılır. 

Yangın Söndürme cihazı 

TSE ISO/TS 
11602-2 

standartında 
belirtilen 
sürelerde 

TSE ISO/TS 11602-2 standartında 
belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. 

Havalandırma ve Klima 
Tesisatı 

1 Yıl 
Projede belirtilen kriterlere uygun olup 
olmadığının belirlenmesine yönelik 
olarak yapılır. 

(*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak 
verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan 
konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı 
olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanacak, imalata yönelik test 
ve deneyler uygulanmayacaktır. 
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2.4. Tezgâhlar 
2.4.1. Tezgâhlara yılda bir bakım ve muayene yapılması yeterlidir. Preslerin muayeneleri TS EN 
692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu bentte 
sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz. 

6331- ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL 

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 
İşe başlama eğitimi: Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa 
kullanacağı iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda 
uygulamalı olarak verilen eğitimi, 
Temel eğitim: Asgari Ek-1’de belirtilen konuları içeren ve düzenli aralıklarla tekrarlanan 
eğitimi, 
Uzaktan eğitim: İletişim teknolojileri aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilen eğitim 
faaliyetlerini, 
Uzaktan eğitim yönetim sistemi: Uzaktan eğitim sisteminin yönetimini, belgelendirme ve 
raporlandırma işlemlerini, iletişimini, kurs içeriğinin yayınlanmasını ve uzaktan ölçme 
değerlendirme işlevlerini sağlayan bilgisayar yazılımını, 
ifade eder. 
  
İşverenin yükümlülükleri 
(1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili; 
a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını, 
b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, 
c) Çalışanların bu programlara katılmasını ve katılımların eğitim katılım tutanağı ile kayıt altına 
alınmasını, 
ç) Program sonunda katılanlar için eğitim belgesi düzenlenmesini 
sağlar. 
(2) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesinde yer alan geçici iş ilişkisinde, 
geçici bir süre ile çalışanları kendi işyerinde çalıştırmak üzere devralan işveren, devraldığı 
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinden  sorumludur. Ayrıca geçici bir 
süre ile çalışanları kendi işyerinde çalıştırmak üzere devralan işveren, devraldığı çalışanları ve 
işverenlerini iş sağlığı ve güvenliği risklerine ilişkin bilgilendirir. 
(3) İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen asıl işveren-alt işveren ilişkisi 
kurulan işyerlerinde, her işveren kendi çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin 
verilmesinden sorumludur. Bu işyerlerinde alt işverenin çalışanlarının eğitimleri ile ilgili asıl 
işveren alt işverence bilgilendirilir. Asıl işveren, alt işverenin çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerine dair belgeleri kontrol etmekle yükümlüdür. Ayrıca asıl işveren, alt işverenin 
çalışanlarına işe başlamadan önce işyerine özgü risklere ilişkin bilgi verir. 
(4) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak 
sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge 
olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz. 
(5) Geçici iş ilişkisi ve asıl işveren-alt işveren ilişkisi kapsamında çalışanın yaptığı iş değişmeden 
yeni bir işyerinde çalışmaya başlaması hâlinde 6 ncı maddenin yedinci fıkrasındaki hükümler 
uygulanır. 
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 
 (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde temel eğitimlerin 
çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesini sağlar. 
(2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu 
eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli 
çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar 
geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve 
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uygulamalı olarak verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak 
düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz. 
(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi 
durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. 
(4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak 
aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır: 
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa. 
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa. 
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa. 
(5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya 
başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli 
çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. 
(6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan 
önce bilgi yenileme eğitimi verilir. 
(7) Bir işyerinde temel eğitimini tamamladıktan sonra yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde 
çalışmaya başlayan çalışan, Ek-1’de yer alan eğitim programının tamamı tekrarlanmaksızın 
yeni başladığı işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda üçüncü fıkra 
hükümlerine uygun olarak eğitilir. Çalışanın daha önceki işyerinde temel eğitimi 
tamamladığına dair belgelerinin kontrolünden işveren sorumludur. Bu çalışanların temel 
eğitimleri, çalışanın eğitimi tamamladığı tarihten itibaren yeni başladığı işyerinin tehlike 
sınıfına göre dördüncü fıkrada belirtilen düzenli aralıklar süresince geçerlidir. İşveren bu 
çalışanları ikinci fıkra hükümlerine uygun olarak ayrıca eğitir. 
Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimi 
 (1) İşyerinde onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, 
engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate 
alınarak gerekli eğitimler verilir. 
(2) Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim 
verilir. 
(3) Çırak ve stajyerlerin eğitim ve bilgilendirilmelerinden uygulamalı eğitim alınan işyerinin 
işvereni sorumludur. Ancak işverenin kabul etmesi halinde çırak ve stajyerlerin eğitimini 
devam ettirdiği eğitim ve öğretim kurumunda tamamladığı iş sağlığı ve güvenliği dersleri veya 
kursları temel eğitim yerine geçer. 
Eğitimin maliyeti ve eğitimde geçen süreler 
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre 
çalışma süresinden sayılır. 
Çalışanların yükümlülükleri 
(1) Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerine katılır, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygular ve bu konudaki 
talimatlara uyarlar. 
Eğitim programlarının hazırlanması 
(1) İşveren, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen düzenli aralıklar süresince eğitim 
faaliyetlerini gösteren yıllık, iki yıllık veya üç yıllık eğitim programlarının hazırlanmasını sağlar 
ve onaylar. 
(2) Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri alınır. 
(3) İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık 
eğitim programlarına ilave yapılır. 
(4) İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması 
halinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır.  
(5) Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, 
eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir. 
Eğitim süreleri ve konuları 
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(1) Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar 
içinde; 
a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat, 
b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, 
c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat 
olarak her çalışan için düzenlenir. 
(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim sürelerinin Ek-1’de yer alan konulara göre dağıtımında 
işyerinde yürütülen faaliyetler esas alınır. 
(3) Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte bir saatten az 
olmamak kaydıyla işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman 
dilimlerinde de değerlendirilebilir. 
Eğitimin temel prensipleri 
(1) Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların seçilmesine özen 
gösterilir. Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve uygulamalı olarak 
düzenlenir. 
(2) Eğitimler çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir. 
(3) Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış 
ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması esastır. 
(4) İşverenin kendi belirleyeceği bir yöntem ile bireysel seviye tespiti yapılarak çalışanların 
eğitim öncesi seviyesi ve Ek-1’de yer alan konular dışında almaları gereken eğitimler belirlenir. 
(5) İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış 
değişikliği sağlamayı ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca kavranmasını 
amaçlar. 
(6) Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre 
eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyaç duyulması halinde, eğitim programında veya 
eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır. 
(7) İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler 
işveren  tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim 
sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi  kullanılarak verilebilir. 
Eğitimin Verilmesi ve Belgelendirilmesi 
Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar 
(1)  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; 
a) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri, 
b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, 
c) Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri, 
tarafından eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması kaydıyla 
verilir. 
(2) Ayrıca çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlar 
tarafından da verilir: 
a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. 
b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve 
ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri. 
c) Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları. 
ç) Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz, eğitim 
amaçlı kurulmuş vakıflar. 
(3) İkinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar bu eğitimleri bünyelerinde görevli; işyeri 
hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine veya 
işyeri hekimliği belgesine sahip kişiler aracılığı ile verebilirler. Eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-
1’de yer alan konulara uygun olması şartı aranır. 
Eğitim verilecek mekânın nitelikleri 
(1) Eğitimler, uygulamaların da yapılmasına imkân verecek uygun ve yeterli bir mekânda 
yapılır. 
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(2) Eğitim mekânlarında, uygun termal konfor şartları ve yeterli aydınlatma sağlanır. 
(3) Eğitimde kullanılacak araç ve gereçlerin, günün teknolojisine uygun olması sağlanır. 
Eğitimlerin belgelendirilmesi 
(1) Düzenlenen işe başlama eğitimi, temel eğitim, bilgi yenileme eğitimi, ilave eğitim ve benzeri 
tüm eğitimler belgelendirilerek çalışanın özlük dosyasında saklanır. Temel eğitimlere ilişkin 
belgeler Ek-2’de yer alan örneğine uygun olarak düzenlenir. Çalışanın işten ayrılırken talep 
etmesi halinde ikinci bir nüsha düzenlenerek çalışana teslim edilir. Belgenin mümkün olan en 
kısa sürede verilmesinden ve belgede yer alan bilgilerin doğruluğundan işveren sorumludur. 
İkinci nüshada işverenin imzası yeterli olup, eğitici veya eğiticilerin imzası aranmaz. 
(2) Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum veya kuruluş tarafından verilmesi durumunda bu 
kurum veya kuruluşun unvanı da düzenlenen belgede yer alır. 
(3) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca hazırlanan eğitim katılım tutanağında 
eğitimin düzenlendiği yer ve tarih, katılımcıların adı, soyadı ve imzası, eğiticinin adı, soyadı ve 
imzası ile eğitimin konusu ve süresi yer alır. 
Uzaktan eğitimin temel prensipleri 
(1) Uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen temel eğitimlerin Yönetmeliğin 12 nci 
maddesinde yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıda yer alan hükümlere uyması gerekir: 
a) Kullanılan uzaktan eğitim yönetim sistemi uluslararası standartlara uygun,  farklı kaynak ve 
farklı sistemlerde çalıştırılabilir, değişik eğitim setleri ile yeniden kullanılabilir, yönetilebilir ve 
izlenebilir, kullanıcıların ulaşmakta güçlük çekmeyeceği, sağlam ve kullanıcı talebini 
karşılayabilir nitelikte olur. 
b) Eğitim programı ile uzaktan eğitim yönetim sistemi, eğitim esnasında kullanıcıların 
katılımına imkan sağlayan etkileşimli yapıda olur. 
c) Katılımcıların sisteme giriş ve çıkışları, sistemde geçirdikleri süreler, ölçüm ve değerlendirme 
sonuçları, kullanıcıların eğitimin ne kadarını tamamladığı ve benzeri veriler eğitim yönetim 
sistemi aracılığı ile kayıt altına alınır, izlenir ve raporlanır. 
ç) Eğitim programının içeriği katılımcıların eğitim seviyelerine uygun, işe ve işyerine özgü, 
çalışanların bildikleri, tanıdıkları iş ve çalışma ortamı ögeleri kullanılarak hazırlanır. 

EK-1      EĞİTİM KONULARI TABLOSU 

EĞİTİM KONULARI 

1. Genel konular 

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,  

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,  

c) İşyeri temizliği ve düzeni,  

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,  

2. Sağlık konuları 

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,  

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,  

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,  

ç) İlkyardım, 

d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim, 
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3. Teknik konular 

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,  

b) Elle kaldırma ve taşıma, 

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,  

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, 

d) Ekranlı araçlarla çalışma,  

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, 

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,  

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,  

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, 

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,  

ı) Tahliye ve kurtarma, 

4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda 

çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel 

risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri 

ve benzeri) 

a)… 

6331- İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN 

YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN 

YÖNETMELİK 
Bu Yönetmeliğin amacı; elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, 
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine 
ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesi 
uyarınca elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile işveren veya 
işveren vekillerini kapsar. 
Çalışan sayısının elliden az olup olmadığının tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 
a) Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinin 
olması halinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri üstlenilebilecek işyerlerinin belirlenmesinde 
Sosyal Güvenlik Kurumundaki tescil kayıtları esas alınır. 
b) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar çalışan sayısına dâhil edilmez. 
c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan 
sayısının tespitinde dikkate alınmaz. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi 
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekillerince yürütülmesi 
Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayarak sınavda başarılı olan işveren veya işveren 
vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen 
görevleri, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç olmak üzere yürütebilir. İşveren 
veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına 
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aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır. Bu hizmetlerin işveren veya işveren vekili tarafından 
yürütülmesi halinde onaylı defter tutulması zorunlu değildir. Ancak 6331 sayılı Kanun ve alt 
düzenlemelerinin gerektirdiği diğer belge ve kayıt düzenleme yükümlülüğü devam eder. 
Bu Yönetmelik kapsamında işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
tamamını ya da bir kısmını hizmet alımı yoluyla Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden de temin 
edebilir. 
Bu Yönetmelik kapsamında, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen 
işveren veya işveren vekillerinin İSG-KATİP üzerinden sisteme kaydolmaları zorunludur. İş 
sağlığı ve güvenliği hizmetleri, İSG-KATİP’te onaylandığı tarihten itibaren geçerli sayılır. 
Üçüncü fıkraya göre yapılan görevlendirmelerde kişilerin SGK veri tabanında da işveren veya 
işveren vekili olarak kayıtlı olması gerekmektedir. Aksi takdirde iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinde görevlendirme yapılmamış sayılır. SGK veri tabanında işyeri yetkilisi olarak 
kayıtlı olan çalışanlardan, işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan 
işyeri yetkilileri işveren vekili olarak kabul edilir. 
Eğitimini tamamlayarak sınavda başarılı olan işverenin elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli 
sınıfta yer alan ayrı bir işyeri açması veya işveren vekilinin hizmet akdinin sona ererek, elliden 
az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde; 
yeni işyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmesi için işverence veya işveren 
vekilince İSG-KATİP üzerinden başvuruda bulunulması gerekir. 
İşveren vekili; 4 üncü maddede yer alan işveren vekili tanımına uygun ve işyerinde tam süreli 
hizmet akdi ile çalışanlar arasından görevlendirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerini en üst amir, yardımcıları veya bu görevi yürütenler üstlenebilir. 
Site veya apartmanlarda; 3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konut 
Kapıcıları Yönetmeliği kapsamında site veya apartman yöneticisi, işveren vekili olarak iş sağlığı 
ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilir. 
Bu Yönetmeliğin EK-3’ünde yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin 
İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” ile yalnızca tek bir işyerinin iş sağlığı 
ve güvenliği hizmetleri üstlenilebilir. 
Birinci fıkrada belirtilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesi veya işyeri dışındaki 
uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması Kanun ve ilgili mevzuatta işverenler için öngörülen 
yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. 
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 
(1) 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışanlara verilecek 
iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, bu Yönetmelikte yer alan eğitimleri tamamlayarak sınavda 
başarılı olan işverenler veya işveren vekillerince verilebilir. 
Sağlık gözetimi 
(1) Bu Yönetmelik kapsamında eğitim alan işveren veya işveren vekillerinin üstleneceği iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetleri; işe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikleri kapsamaz. 
(2) Birinci fıkrada belirtilen hizmetler, işyeri hekimlerinden alınabileceği gibi Kanunun 15 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kamu sağlık hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de 
alınabilir. 
Çalışma ortamı gözetimi 
(1) Kanun ve alt düzenlemelerinde yer alan hükümler uyarınca işyerinde yapılması gereken 
ölçümler, Bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilir. 
Eğitimin Kapsamı, Eğiticilerin Nitelikleri, Eğitim Programı ve Programlara Başvuru 
Eğitimin kapsamı ve şekli 
(1) Bu Yönetmelik kapsamında; işveren veya işveren vekillerine verilecek eğitimin programı, 
asgari ek-1’de belirtilen konuları içerir. 
(2) Eğitim programları açıköğretim, uzaktan veya yüz yüze eğitim yoluyla düzenlenir. 
(3) Ders içerikleri; uluslararası standartlara uygun, yazılı, işitsel ve görsel materyallerle 
desteklenmiş bir şekilde hazırlanır. 
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Eğitim verecek kurum ve kuruluşlar ile eğiticilerin nitelikleri  
(1) Eğitimler; açıköğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve 
akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak 
suretiyle verilir. 
(2) Ayrıca eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederasyonu ve bağlı odalar, Türkiye Belediyeler Birliği, işçi ve işveren 
kuruluşları ile üniversiteler tarafından Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle de verilebilir. 
(3) Ek-1’deki eğitim konularını hazırlayacak veya verecek eğiticilerde, uzmanlık alanları dikkate 
alınmak koşuluyla; öğretim üyesi olma ve/veya işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici 
belgesine sahip olma şartı aranır. 
Eğitim programı 
(1) Eğitim programı, Bakanlıkla protokol yapan 10 uncu maddede belirtilen kurum ve 
kuruluşlar tarafından Genel Müdürlüğün onayına sunulur. 
(2) Onay verilmeyen eğitim programı ile eğitime başlanamaz. 
(3) Genel Müdürlük, onaya sunulan eğitim programında değişiklik yapma yetkisine sahiptir. 

6331- TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE 

ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK 

Mesleki eğitim: Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, 

meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak 

amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, 

kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini 

sağlayan eğitimi, 

ifade eder. 

Mesleki eğitim zorunluluğu 

Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime 

tabi tutulmaları zorunludur. 

İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer 

almakla birlikte, çalışanın yaptığı iş ek-1 çizelgede belirtilen işler dışında ise, 5/6/1986 tarihli 

ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6331 sayılı İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu 

aranmaz. 

Mesleki eğitimin belgelendirilmesi 

Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda 

belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur: 

a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki 

belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik 

belgelerinden birisi, 

b) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü 

Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları 

ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler, 

c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen 

kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi, 
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ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Patlayıcı Madde 

Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında 

Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi, 

d) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, 

e) Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve 

işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları 

tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren 

tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, 

f) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 

denkliği sağlanan belgeler, 

g) 15/10/2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesleki Yeterlilik 

Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen 

meslekî yeterlilik belgeleri, 

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar 

esas alınarak 1/5/2017 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar, Millî Eğitim Bakanlığı ile 

birinci fıkranın (e) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller 

çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerini tamamlayarak belgelendirilmeleri 

halinde bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir. 

(3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilecekler hariç olmak 

üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar için gerekli olan mesleki eğitim belgeleri 

kurum ve kuruluşlarca önceden belirlenir ve işe alımlar bu esaslar da göz önünde 

bulundurularak yapılır. 

Geçerli sayılan belgeler 

4857 sayılı İş Kanununun mülga 85 inci maddesi kapsamında 31/5/2009 tarihli ve 

27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin 

Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğe göre alınan mesleki eğitim belgeleri bu Yönetmelik 

kapsamında da geçerli sayılır. 

EK-1 

MESLEKİ EĞİTİM ALINACAK İŞLERE AİT ÇİZELGE  

ARAMA VE SONDAJ İŞLERİ 

1   
Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve 

her çeşit sondaj işleri.  

2   
Petrol, tabii gaz, su ve her çeşit maden ve maden filizleri ve mineralleri ile 

taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkarılması ve üretimi işleri. 

3   

Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden ve maden filizleri mineralleri ile taş, 

toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkartılması ile üretimi işlerinin 

yapılmasında tamamlayıcı nitelikte olan kırma, yıkama, zenginleştirme, 

taşıma, depolama ve benzeri işler  

METALURJİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER 

4   
Metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerden itibaren pirometalurjisel, 

kimyasal, elektrolitik usullerle üretimi işleri ve bunlarla ilgili işler. 
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5   
Metallerin ve metalsilerin eritilmesi, saflaştırılması, alaşımlarının üretimi ve 

bu maksatlarla yapılan her çeşit işler. 

6   
Metal ve alaşımlarının, metalsi ve alaşımlarının her çeşit döküm ve 

haddeleme, presleme suretiyle sıcak ve soğuk olarak şekillendirilme işleri. 

7   
Font, çelik ve diğer madenlerin ve alaşımlarının eritilip potalara dökülmek 

sureti ile çeşitli eşyaların imali işleri. 

8   
Metal ve alaşımlarına, metalsi ve alaşımlarına uygulanan ısıl işlemleri (Tav, 

su verme ve benzeri işlemler). 

9   
Kükürdün eritme yoluyla üretimi, öğütülmesi ambalajı ve depolanması ve 

bunlarla ilgili işler. 

TAŞ VE TOPRAK SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER 

10   
Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi işleri (Kırma, kesme, 

taşıma, öğütme, yontma, cilalama ve benzeri işler). 

11   

Çimento fabrikalarında ve taş ocaklarında; dinamitleme, konkasör ve 

yağcılığı, konkasöre vagon devirme ve monitör havai hat yağcılığı 

ekskavatör işleri ile çimento üretiminde kalker stoklanması, kalsinatör, 

klinker  elevatörü, ambalaj, gezer vinç, kaynak, santralde ocakçılık ve 

külcülük, ocak ve fırın duvarcılığı ve tamirciliği, yükleme ve boşaltma, su 

kulesi, baca ve boya tamiri, gezer vinç yolları, kanalizasyon ve bakım işleri. 

12   Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işleri. 

13   
Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası, boru, 

pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri. 

14   Fayans, porselen ve seramik imaline ait işler. 

15   
Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme fabrika ve imalathanelerinde üretime 

ilişkin işler ve bunların işlenmesine ait işler. 

16   
13, 14 ve 15 numaralı bentlerde belirtilen işlerden fırın işleri ile silis tozları 

saçan işler. 

METAL VE METALDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER 

17   Ağır saç levhaları bağlama, perçinleme ve presleme işleri ile kalafat işleri. 

18   

Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve kızak işleri ile vinçler, iş 

iskeleleri, bumbalar, direkler, demir ve zincirler ve benzeri teçhizatlara ait 

işler. 

19   
İskeleler, çarpantlar, köprüler, motorlar,  makinalar, kazanların imali ve 

bunların montajı ile işletilmesi işleri. 

20   Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi). 

21   
Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle çeşitli eşya imali 

işleri. 

22   
Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri (Oksijen, elektrik, punta ve dikiş 

kaynağı işleri gibi). 

23   
Altın, gümüş, bakır, pirinç, alüminyum ve benzeri malzemeden eşya imalatı 

işleri.  

24   Kurşun kaynak işleri, seri ve devamlı lehim işleri.  

25   10 kg’yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı imalat ve taşlama işleri. 

26   
Her türlü madeni ve fiber optik kablo imali, çelik ve benzeri malzemelerden 

tel, şerit gibi soğuk haddeleme, imali işleri. 

27   
Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekillendirme tezgahlarında 

yapılan işler. 

28   

Metal yüzeylerde yapılan, mekanik ve kimyasal temizlik işleri ile elektroliz 

yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Nikelaj, kromaj ve kadmiyum kaplama 

vb.) sıcak daldırma yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Kurşun, kalay, çinko 

vb.) çeşitli kimyasal maddelerle yapılan diğer koruyucu kaplama (fosfatlama, 

eloksal vb.) teflon ve  emaye işleri. 

AĞAÇ VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER 
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29   
Muharrik kuvvetle çalışan her türlü bıçaklar ve testereler ile kesici, yontucu, 

soyucu, delici makinalar ve hızarlarla yapılan işler. 

30   

Kurutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak, kontrtabla, yonga ağaçtan 

mamul suni tahta ve pvc yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye 

işleri. 

YAPI İŞLERİ 

31   

Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu, köprü,  tünel, metro, her türlü raylı 

sistem, iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı barınağı, hava alanı, havai 

hat, çelik konstrüksiyon yapı kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve her türlü 

drenaj sistemleri, kanal, kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri, her 

türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve yer altı inşaat, su üstü ve su altı 

inşaatları, her türlü temel inşaatı işleri (Ankrajlı istinat duvarı, fore kazık 

yapımı, palplanşlı çalışmalar vb. ), yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, 

her çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu işler için gerekli araç, 

malzeme, sabit tesis ve ekipmanın kullanılması işleri.   

32   
Her türlü prefabrik yapı elemanı (pabuç, kolon, kiriş, aşık, mertek gibi) 

üretimi ve yerinde montajı işleri. 

33   

Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi (Bina, karayolu, demiryolu, 

köprü, baraj ve benzeri üst yapılarla, her türlü alt yapılar ve tünellerde 

kullanılan elemanlar) imali ve tatbikatı. 

34   

Beton, asfalt, çimento, alçı ve kireç gibi yapı malzeme ve maddelerinin 

üretimi, işlenmesi,  bunlardan elde edilen yarı mamul ve mamul ürünlerin 

hazırlanması ve yerinde uygulanmasına ait işler. 

35   Her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve doldurulma işleri. 

KİMYA SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER 

36   

Klorür asidi, sülfat asidi, nitrat asidi vb. her çeşit tahriş edici ve yakıcı asitler 

ile sodyum ve potasyum hidroksit, amonyak gibi her türlü alkalilerin üretimi 

ve bunlarla yapılan işler. 

37   

Aldehitler, ketonlar, eterler, karbon sülfür, analin, alkoller, solventler, 

tinerler, triklor-etilen ve benzerleri gibi ve parlayıcı maddelerin imali ve 

bunlarla yapılan işler. 

38   
Ham petrol ve katranların distilasyonu, bitum, madeni yağlar ve her türlü 

akaryakıt ve rafinasyon işleri.  

39   
Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları,  koklaştırılmaları ve bunlardan elde 

edilen  bitum, katran gibi ara ve art ürünlerin distilasyonu işleri. 

40   
Doğal gaz, Likit petrol gazı, hava gazı, bio gaz, ve asetilen gazı gibi her türlü 

gaz üretimi, stoklanması ve arz işleri. 

41   
Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü, olup petrol rafinerilerinde 

elde edilemeyen sıvı ve katı yağların imali işleri. 

42   Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali, depolanması ve nakli işleri. 

43   
Her türlü zehirli gazların ve savaş gazlarının üretimi, kullanılması, 

depolanması ve nakli işleri. 

44   
Aktif kömürlerin, diğer aktif maddelerin ve çeşitli kimyasal maddelerin 

emprenyasyon işleri. 

45   

Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile toz ve gaz maskeleri, 

koruyucu başlık, elbiseler ile diğer koruyucuların kullanılması zorunluluğu 

bulunan işler. 

46   
Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri (Aydınlatma ve işaret 

fişekleri, havai fişekler şenlik maytapları, tabanca mantarı benzerleri). 

47   

Her türlü organik ve anorganik zehirli veya tahriş edici maddelerle boya ve 

vernik imali ve bunlardan meydana gelen zehirli ve tahriş edici boyaların 

kullanılması işleri. 

48   Kimyasal gübrelerin üretimi ve depolanması işleri. 
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49   Selülozik, sentetik ve her çeşit boya imali işleri. 

50   
Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile yapılan çeşitli kimyasal maddelerin 

imali işleri. 

51   
Ensektisit, rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları hazırlanması, üretimi ve 

depolanması işleri. 

52   Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri.  

53   Organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri. 

54   
İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin üretimi, yükleme, boşaltma 

ve nakli işleri. 

55   Akümülatör imali ve seri olarak akümülatörlerin bakım ve şarj işleri. 

56   Uyuşturucu maddelerin imali işleri. 

57   
Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin 

imaline ilişkin işler.  

58   
Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve imalathanelerinde tabaklama, nakil 

ve depolama işleri. 

59   Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri. 

60   Ham kürkleri işleme ve boyama işleri. 

61   
Kauçuk ve lastik sanayiinde, lastik hamurunun hazırlanmasından her çeşit 

şekillendirilmiş mamul yapımına kadar bütün işler.  

62   Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri. 

İPLİK, DOKUMA VE GİYİM SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER 

63   Çırçır fabrikalarındaki işler. 

64   
Pamuk,keten,yün ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç haşıl, 

tarak, presleme ve kolalama işleri. 

65   
Her türlü ilkel ve mamul maddelerin temizlenmesi, boyanması, gazlanması, 

ağartılması, basılması ve hazır hale getirilmesi işleri. 

66   Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri. 

67   

Linolyum ve diğer sert satıhta zemin döşemeleri, suni deri (Plastik hariç 

muşamba ve kaplanmış kumaşlar, hasır, lif ve sair keçeler, paspaslar ve her 

türlü elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali işleri), bu ürünlerin 

döküntü ve paçavralarının elyaf haline getirilmesi işleri. 

KAĞIT VE SELÜLOZ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER 

68   Kağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri. 

69   Selüloz üretimi işleri. 

70   

Kağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit, kükürt dioksit,  hiposulfit gibi 

tahriş edici ve zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin hazırlanması, 

kullanılması ve geri kazanılması işleri. 

GIDA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER 

71   
Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, işlenmesi, ambalajlanması, sakatat 

tesislerindeki işler.  

72   
Deniz ve göl tuzlalarıyla kaya tuzu işletmelerinde yapılan üretim, rafine, 

ambalajlama, doldurma ve taşıma işleri. 

TÜTÜN SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER 

73   İmalathane ve depolardaki aktarma işleri. 

ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİ VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ İŞLER 

74   Buhar, gaz ve sair muharrik kuvvet üretimiyle ilgili işler. 

75   Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımı işleri, elektrik bakım ve onarım işleri. 

76   
Hareket halinde bulunan makine, motor ve aksamı ile transmisyon 

tertibatının yağlanması, tamiri ve temizlenmesi gibi işler.  

NAKLİYE BENZERİ İŞLER 

77   
Araçsız olarak yirmi beş kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme 

işleri. 
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78   
El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve 

yükleme işleri. 

79   
Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan yukarı ağırlık 

taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. 

80   
En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan yukarı ağırlık 

taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. 

81   
Gaz, petrol, su ve benzeri maddelerin her çeşit boru vasıtasıyla taşınması ve 

bu nakil hatlarında yapılan bakım, onarım, tamirat ve benzeri işler. 

TARIM VE HAYVANCILIK İŞLERİ 

82   

Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin 

avlanması, toplanması, üretilmesi, (bunlardan elde edilecek ürün ve yan 

ürünler) ve dalyan işleri. 

83   Tarım ilaçları kullanımı işleri 

ARDİYE VE ANTREPOCULUK 

84   
Ardiyeler, antrepolar, umumi mağazalar ve iskelelerde yapılan her türlü 

ambarlama, depolama, yükleme ve boşaltma işleri. 

HABERLEŞME 

85   
Posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon gibi iletişim araçları için 

yapılan her türlü yapım, bakım, onarım ve alt yapı işleri. 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

86   

Asbest tozları ile yapılan her çeşit imalat ile (Dam tecrit malzemesi, çimento 

ve asbest esaslı borular, kauçuklu ve plastikli yer döşemeleri imali, çeşitli 

sanayi ürünleri, kişisel koruyucular gibi) asbest hamuru hazırlama ve 

şekillendirme işleri. 

87   Sünger avcılığı işleri. 

88   Süngerleri temizleme, yıkama, beyazlatma ve boyama işleri. 

89   İtfaiye işleri. 

90   Ocakçılık, ateşçilik işleri ile ocak ve baca temizleme işleri. 

91   Kanalizasyon ve foseptik işleri.  

92   
Her türlü çöp ve atık maddeler (toplanması, taşınması, 

depolanması,  işlenmesi, yok edilmesi vb.) ile ilgili işler. 

93   
Bataklık kurutma, su altı ve toprak altı işleri ile suya girilerek yapılan her 

türlü işler. 

94   

Radyoloji işleri ile radyum ve radyo aktif maddelerle ve radyasyon yayan her 

türlü cihazla (Çeşitli röntgen, manyetik rezonans ve benzeri elektronik 

cihazlar) çalışılan işler. 

95   
Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran bahçelerdeki ve hayvan terbiyesi 

yapılan yerlerdeki her türlü işler. 

96   Her türlü mürekkep imali işleri. 

97   Hayvan tahniti işleri. 

98   Kemik, boynuz, tırnak ve hayvan kanı ile ilgili üretim işleri. 

99   Metalden matbaa harfi imali ve klişe imali işleri. 

100   
Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantezi fason yapma ve derileri 

perdahlama işleri. 

101   
Makinesiz deniz nakil araçlarında (Mavna, şat ve benzerleri) yapılan bütün 

işler. 

102   Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler. 

103   Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri ile yer hizmetleri ve bakım işleri. 

104   
Uçaklarda yapılan bütün işler ve uçaklarla yapılan ilaçlama ve yangın 

söndürme işleri. 

105   
Kara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için bakım, ikmal, onarım ve park 

yerlerinde yapılan işler. 

106   Her türlü siloculuk işleri. 
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107   Matbaacılık işleri (Her türlü basım işleri) 

108   
Her türlü katı ve sıvı ara ürün ve nihai ürünlerin ambalajlanması, 

paketlenmesi ve dolumu işleri. 

109   
 Deri, suni deri, plastik, ağaç ve diğer malzemelerden mamul her türlü 

ayakkabı,         terlik ve benzerleri imalat işleri. 

6331- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN 

NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ 
İşverenin yükümlülüğü 
MADDE 4 – (1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde 
bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim 
veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla yeterli sayıda çalışan temsilcisini 
görevlendirir. 
(2) İşveren, çalışan temsilcisinin veya temsilcilerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için 
gerekli imkânları sağlar. 
(3) İşveren, işyerinde yetkili sendika veya sendikalar bulunması halinde işyeri sendika 
temsilcisini çalışan temsilcisi olarak görevlendirir. 
(4) Çalışan temsilcisinin seçilmesi veya atanması ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemler işveren 
tarafından yerine getirilir. 
(5) İşveren seçim veya atama yoluyla görevlendirilen çalışan temsilcilerini işyerinde ilân eder. 
Çalışan temsilcisi adaylarının belirlenmesi 
MADDE 5 – (1) Çalışan temsilcisinin, işyerinde yetkili sendika bulunmaması halinde çalışanlar 
arasından seçimle belirlenmesi esastır. 
(2) Çalışan temsilcisinin seçimle belirlenmesi durumunda çalışan temsilcisi aday başvurularının 
yapılması için yedi günden az olmamak üzere süre tanınarak işveren tarafından işyerinde ilân 
edilir. 
(3) İşyerinde çalışanların aday olabilmeleri için 6 ncı maddedeki kriterleri sağlamaları esastır. 
Bu kriterleri taşımaları halinde aday olmaları engellenemez. 
(4) Seçimlerin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler için gerekli şartlar sağlanır ve yeterli sayıda 
personel işveren tarafından görevlendirilir. 
(5) Aday sayısı işyerinde zorunlu çalışan temsilcisi sayısının üç katından fazla olamaz. Fazla 
olması halinde çalışan temsilcisi adayları; öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve yaş 
kriterleri esas alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren en fazla üç gün içinde 
işveren tarafından ilân edilir. 
Çalışan temsilcisinin nitelikleri 
MADDE 6 – (1) Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için aşağıdaki niteliklere sahip olması 
zorunludur: 
a) İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması, 
b) En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması, 
c) En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması. 
(2) Belirli süreli veya geçici işlerde (a) ve (b) bentleri, işyerinde 3 yıllık iş deneyimi bulunmayan 
çalışan veya aday bulunmaması halinde (b) bendi, çalışanlar veya adaylar arasında yeterli 
eğitim düzeyine sahip kişi bulunmaması halinde (c) bendi hükümleri uygulanmaz. 
(3) Yetkili sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olarak görev yapması halinde birinci fıkrada 
sayılan nitelikler aranmaz. 
Çalışan temsilcisi sayısının belirlenmesi 
MADDE 7 – (1) İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir: 
a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir. 
b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki. 
c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç. 
ç) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört. 
d) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş. 
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e) İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı. 
 
Çalışan temsilcilerinin seçilme veya atanma koşulları 
MADDE 8 – (1) Seçim, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı bir 
oylamayla yapılır. Oylamanın gizli yapılması esastır. En fazla oy alan aday veya adaylar çalışan 
temsilcisi veya temsilcileri olarak ilân edilir. Vardiya usulü çalışılan işyerlerinde ise seçimler 
tüm vardiyalarda çalışanların da oy kullanmasına imkân verilecek şekilde düzenlenir. 
(2) Oyların eşitliği durumunda çalışan temsilcisi; adayların öğrenim durumu, işyerindeki 
deneyim süresi ve benzeri kriterleri esas alınarak işverence belirlenir. Seçim, sonuçları 
itibariyle beş yıl geçerlidir. 
(3) Çalışan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, daha önce 
yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday atanır. 
(4) İşyerinde yetkili sendika bulunması halinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi 
olarak görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından az olması 
durumunda diğer çalışan temsilcisi veya temsilcileri dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla 
işveren tarafından görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından 
çok olması durumunda ise yetkili sendikanın önerisi doğrultusunda çalışan temsilcileri işveren 
tarafından görevlendirilir. 
(5) İşyerinde farklı statü hukukuna tabi çalışanların üye olduğu birden fazla yetkili sendika 
bulunması halinde; 
a) Bir çalışan temsilcisi görevlendirilecekse en çok üyeye sahip yetkili sendika temsilcisi çalışan 
temsilcisi olarak atanır. 
b) Birden fazla çalışan temsilcisi görevlendirilecekse aşağıda yer alan örnekteki gibi 
hesaplanarak çalışan temsilcisi görevlendirilir. 
c) Örnekte verilen hesaplama yöntemine göre üye sayılarında eşitlik durumu olduğunda son 
kalan çalışan temsilcisi kura yöntemine başvurularak belirlenir. 
ç) Örnek 2’de verilen hesaplama yönteminde tam sayılara göre temsilci görevlendirmesi 
yapılır, atanması gereken diğer temsilci için kura yöntemine başvurulur. 
Örnek 1: 
Toplam çalışan sayısı: 2000 
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer (iş akdi/hizmet akdi/iş sözleşmesi v.b.) 
çalışanların sayısı: 1100 
Diğer (statü hukukuna bağlı) çalışanların sayısı: 900 
Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı: 5 
Yetkili sendika sayısı: 2 
Formül: 
Çalışan temsilcisi sayısı = (22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer (iş akdi/hizmet 
akdi/iş sözleşmesi v.b.) çalışanların sayısı veya Diğer (statü hukukuna bağlı) çalışanların 
sayısı/Toplam çalışan sayısı) * Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı 
Hesaplama: 
A Sendikası (6356 sayılı Kanuna göre yetkili) çalışan temsilci sayısı için; 
(1100/2000) * 5  = 2,75 ≈ 3 Çalışan Temsilcisi 
B Sendikası (4688 sayılı Kanuna göre yetkili) çalışan temsilci sayısı için; 
(900/2000) * 5 = 2,25 ≈ 2 Çalışan Temsilcisi 
Örnek 2: 
Toplam çalışan sayısı: 800 
A sendikasına üye 500, B sendikasına üye 300 çalışan 
Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı: 4 
(Örnek 1’ deki hesaplama yöntemine göre belirlenmesi halinde) 
A sendikası (500/800)*4=2,5 ( 2 Çalışan temsilcisi) 
B sendikası (300/800)*4=1,5 (1 Çalışan temsilcisi) 
Kalan 1 temsilci kura yöntemiyle belirlenir. 



 136 
0 242 334 80 88                                     BULUŞ EĞİTİM KURUMU                                    www.bulusisg.com 

(6) İşyerinde yetkili sendika bulunmaması veya çalışanlar arasında aday olmaması durumunda 
işveren çalışanlar arasından dengeli dağılıma özen göstererek 6 ncı maddenin birinci 
fıkrasındaki niteliklere uygun çalışan bulunması halinde bunlar arasından atama yapar. Bu 
niteliklere uygun çalışan bulunmayan işyeri işverenleri ise çalışanlar arasından yeterli sayıda 
çalışan temsilcisinin görev yapmasını sağlar. 
(7) Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri 
arasında yapılacak seçimle belirlenir. Oyların eşitliği durumunda, baş temsilci kura yöntemiyle 
belirlenir. 
(8) İşyerindeki yetkili sendikanın yetkisini kaybetmesi veya bir başka sendikanın yetkili sendika 
olarak ilân edilmesi durumunda otuz günlük süre içerisinde işveren bu maddede belirtilen 
usullere göre çalışan temsilcisi veya temsilcilerinin görev yapmasını sağlar. 
Çalışan temsilcisinin yetki ve yükümlülüğü 
MADDE 9 – (1) Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları 
izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için 
tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye 
yetkilidir. 
(2) Görevini yürütmesi nedeniyle, çalışan temsilcisinin hakları kısıtlanamaz. 
(3) Çalışan temsilcisi görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördüğü, öğrendiği 
hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. 
Kayıt 
MADDE 10 – (1) Çalışan temsilci veya temsilcilerinin seçimi sonucunda, yapılan seçimi hangi 
adayın ne kadar oyla kazandığı ile ilgili bir tutanak düzenlenir. Tutanağın işveren veya vekili ve 
seçimde görevlendirilen çalışanlar tarafından imzalanması zorunludur. Tutanaklar ile 
oylamaya katılanların imzalı listesi bir sonraki seçime kadar işyerinde saklanır. 
Çalışan temsilcisinin eğitimi 
MADDE 11 – (1) Çalışan temsilcileri 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitilir. 
(2) Çalışan temsilcilerine iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunan işyerlerinde kurul üyeleri ile 
birlikte iş sağlığı ve güvenliği konularında özel eğitim verilmesi sağlanabilir. 

4857 - ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK 
Genç işçi :  

15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi, 
 
Çocuk işçi : 

14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi, 
 
Hafif iş : 

Yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre; 
a) Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan, 
b) Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim 
programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işleri, 
ifade eder. 

Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince güvenliği, sağlığı, 
bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimi, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. 

Çocuk ve genç işçiler, okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki başarılarına 
engel olmayacak, meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde 
çalıştırılabilirler. 
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İşverenler çocuk ve genç işçilerin tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler 
konularında bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık 
ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmalarını temin 
edeceklerdir. 

Çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işler Ek-1’de, genç işçilerin çalışmasına izin 
verilen işler Ek-2’de ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin 
çalıştırılabileceği işler Ek-3’te belirtilmiştir.  

Çocuk işçiler Ek-1’de, genç işçiler Ek-1 ve Ek-2’de ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını 
bitirmemiş genç işçiler ise Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan işler dışında çalıştırılamaz. Ancak, 
5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik eğitim 
okul ve kurumlarından mezun olan meslek sahibi 16 yaşını doldurmuş genç işçiler; sağlığı, 
güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla bu Yönetmeliğin eklerinde 
belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabilirler. 

Ayrıca yaş kayıtlarına bağlı olarak müsaade edilen işlerden olsalar dahi hazırlama, 
tamamlama ve temizleme işlerinde, alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve 
toptan satış işlerinde, parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende 
satış işleri ile bu gibi maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere maruz 
kalma ihtimali bulunan her türlü işlerde, gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu 
ortamlarda yapılan işlerde, aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işlerde, sağlığa 
zararlı ve meslek hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işlerde, radyoaktif maddelere ve 
zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işlerde, fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta 
durmayı gerektiren işlerde, parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işlerde, eğitim amaçlı 
işler hariç iş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkan sağlamayan işlerde, işyeri 
hekimi raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin üzerinde olan işlerde, eğitim, deney 
eksikliği, güvenlik konusunda dikkat eksikliği getirme ihtimali olan işlerde, para taşıma ve 
tahsilat işleri ile 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen gece 
dönemine rastlayan sürelerde yapılan işlerde 18 yaşını doldurmayan işçiler çalıştırılamaz. 

 
 Mesleki eğitim gören öğrenciler 
Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine  verilen; işletmede mesleki 

eğitim, staj ve çıraklık eğitimlerinin, uygulama alanına alınacak veya çıkarılacak işler ve yerler 
Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir. 
 

Gece dönemine rastlayan sürelerde yapılan işlerde 18 yaşını doldurmayan işçiler 
çalıştırılamaz. 

Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Süreleri 

Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi 
ve haftada otuzbeş saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre 
günde sekiz ve haftada kırk saate kadar arttırılabilir 

Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmidört saatlik zaman diliminde, 
kesintisiz ondört saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır. 

Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri 
dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir.  

İki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika, dört saatten yedi buçuk 
saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi 
verilmesi zorunludur. 

Günlük Çalışma Süresinden Sayılan Haller 

4857 sayılı İş Kanununun 66 ncımaddesine göre çalışma süresinden sayılan hallerin 
yanı sıra; 

a) İşverenin vermesi gereken eğitimlerde geçen süreler, 
b) İşverenin işyeri dışında gönderdiği kurslar ve toplantılarda geçen süreler ile yetkili 

kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen mesleki eğitim programlarında geçen süreler, 
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c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından çalışan çocuk ve gençler ile 
ilgili olarak düzenlenen konferans, kongre, komisyon ve benzeri toplantılara temsilci olarak 
katılmaları nedeniyle işlerine devam edemedikleri süreler, 

çalışma süresinden sayılır. 
Hafta Tatili 

Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz. Ayrıca hafta tatili 
ücreti bir iş karşılığı olmaksızın ödenir. 

Ulusal Bayram ve Genel Tatil 

Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamazlar. Ayrıca 
bugünlere ilişkin ücretler bir iş karşılığı olmaksızın ödenir. 

Yıllık Ücretli İznin Kullandırılması 

Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık ücretli iznin 
kesintisiz kullandırılması esastır. Ancak, yararına olduğu durumlarda çocuk ve genç işçinin 
isteği üzerine en fazla ikiye bölünerek kullandırılabilir. 
Okula veya eğitime devam eden çocuk ve genç işçilere yıllık ücretli izinleri okulların tatil 
olduğu, kursa ve diğer eğitim programlarına devam edilmediği dönemlerde verilir. 

Çocuk ve Genç İşçileri Çalıştıramayacak İşverenler 

Çocuk ve genç işçileri; 
a) Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen, 
b) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan, 
işveren veya işveren vekilleri çalıştıramazlar 

Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler (Ek-1) 

 1. Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar 
hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri, 

2. Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri, 
3. Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri, 
4. Büro hizmetlerine yardımcı işler, 
5. Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma ve istifleme 

hariç), 
6. Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak 

yapılan işler, 
7. Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri, 
8. Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük taşıma ve istifleme 

hariç), 
9. Spor tesislerinde yardımcı işler, 
10. Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri. 
Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler (Ek-2) 

 1. Meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze 
suları imalatı işleri, 

2. Meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri, 
3. Helva, bulama, ağda, pekmez imalatı işleri, 
4. Kasaplarda yardımcı işler, 
5. Çay işlemesi işleri, 
6. Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri, 
7. Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler, 
8. Süpürge ve fırça imalatı işleri, 
9. Elle yapılan ağaç oymacılığı, kemik, boynuz, kehribar, lüle taşı, Erzurum taşı ve diğer 

maddelerden süs eşyası, düğme, tarak, resim, ayna, çerçeve, cam ve emsali eşya imalatı işleri, 
10. Toptan ve perakende satış mağaza ve dükkanlarında satış, etiketleme ve 

paketleme işleri, 
11. Büro işyerlerinde büro işleri ve yardımcı işler, 
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12. İlaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri, 
13. İçkili yerler ve aşçılık hizmetleri hariç olmak üzere hizmet sektöründeki işler, 
14. Diğer giyim eşyası, baston ve şemsiye imalatı işleri, 
15. Yiyecek maddelerinin imalatı ve çeşitli muamelelere tabi tutulması işleri, 
16. Yorgancılık, çadır, çuval, yelken ve benzeri eşyaların imalatı ve dokuma 

yapmaksızın diğer hazır eşya imalatı işleri, 
17. Sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj malzemeleri, mantar, saz ve kamıştan sepet 

ve benzeri eşya imalatı işleri, 
18. Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler (fırın işleri ve silis 

ve quarts tozu saçan işler hariç), 
19. El ilanı dağıtımı işleri, 
20. Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme imalathanelerinde üretime ilişkin işler (fırın 

işleri ve silis ve quarts tozu saçan işler, ısıl işlem, renklendirme ve kimyasal işler hariç),  
21. Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline 

ilişkin işler (karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici çözücülerle yapılan prine veya benzeri 
yağlı maddelerin ekstrasyon yoluyla yağ üretimi işlerinde ekstrasyon kademeleri hariç), 

22. Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç, tarak ve 
kolalama tezgahlarından ve boyama ile ilgili işlemlerden bölme ile ayrılmış ve fenni iklim ve 
aspirasyon tesisatı olan iplikhane ve dokuma hazırlama işleri, 

23. Balıkhane işleri, 
24. Şeker fabrikalarında üretime hazırlamaya yardımcı işler, 
25. Araçsız olarak 10 kg’dan fazla yük kaldırılmasını gerektirmeyen torbalama, 

fıçılama, istifleme ve benzeri işler, 
26. Su bazlı tutkal, jelatin ve kola imali işleri, 
27. Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının imalatı ve tamiratı işleri (boya ve 

vernik işleri hariç). 
  
16 Yaşını Doldurmuş Fakat 18 Yaşını Bitirmemiş Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri 

İşler  (Ek-3) 

1. Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası işleri ile boru, 
pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri. 

2. Kurutma ve yapıştırma işleri, kontrplak, kontratabla, yonga ağaçtan mamul suni 
tahta ve PVC yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri. 

3. Parafinden eşya imali işleri. 
4. Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi, ayrılması ve bunlara 

benzer işler. 
5. Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri. (PVC’nin imali ve 

PVC’den mamül eşyaların yapımı hariç) 
6. Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve 

benzerleri). 
7. Kağıt ve odun hamuru üretimi işleri. 
8. Selüloz üretimi işleri. 
9. Kağıt ve kağıt ürünlerinden yapılan her türlü eşya ve malzemenin imali işleri. 
10. Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik fabrikalarındaki işler. 

                11. Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri 

4857- İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ 
Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir. İş Kanununun 66 ncı maddesinin 

birinci fıkrasında yazılı süreler de çalışma süresinden sayılır. Aynı Kanunun 68 inci maddesi 
uyarınca verilen ara dinlenmeleri ise, çalışma süresinden sayılmaz. 
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Ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak, 
yirmidört saat içinde kesintisiz oniki saat dinlenme süresi dikkate alınarak düzenlenir. 4857 
sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır. 

Haftalık Normal Çalışma Süresi 

Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa 
bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. 

Haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde, bu süre haftalık çalışma 
süresinden düşüldükten sonra, çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle 
günlük çalışma süreleri belirlenir. 
Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz. 

Bir işçinin bu sınırları aşan sürelerle çalıştırılmasında; 
a) 4857 sayılı İş Kanununun 41, 42 ve 43 üncü maddeleri, 
b) 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon 

Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi 
hükümleri uygulanır. 
Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, 

haftada en çok otuz yedi buçuk saattir. 
Denkleştirme Esasına Göre Çalışma 

Tarafların yazılı anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan 
günlerine günde onbir saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, 
yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle 
çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi 
geçmeyecek şekilde denkleştirilir. 

Denkleştirme iki aylık süre içinde tamamlanacak, bu süre toplu iş sözleşmeleri ile dört aya 
kadar artırılabilecektir. Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama 
çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş 
sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir. 

Parça başına, akort veya götürü gibi yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde de bu 
Yönetmeliğin denkleştirmeye ilişkin hükümleri uygulanır. 

Denkleştirme dönemi içinde günlük ve haftalık çalışma süreleri ile denkleştirme süresi 
uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri işverence belirlenir. 

Kısmi süreli çalışma 

İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar 
yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır. 

Telafi Çalışması 

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra 
işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli 
ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 
sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin 
verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma, 
telafi çalışmasıdır. 

Telafi çalışması, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin 
normal çalışma dönemine başlamasını takip eden 2 ay içerisinde yaptırılır. Telafi çalışması, 
günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamaz. 
Telafi çalışması, tatil günlerinde yaptırılamaz. 

4857-  YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ 
Yıllık Ücretli İzine Hak Kazanma 
İş Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 54 üncü maddesindeki esaslar ve 55 

inci maddesindeki durumlar göz önünde tutularak her işçinin yıllık ücretli izne hak kazandığı 
tarih bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde sözü geçen yıllık ücretli izin kayıt belgesine yazılır. 



 141 
0 242 334 80 88                                     BULUŞ EĞİTİM KURUMU                                    www.bulusisg.com 

Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı 
işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun 
kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun 
kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. 

Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen 
süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanun veya özel kanunla verilmiş yetkiye 
dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler de, 
işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında birleştirilerek göz önünde bulundurulur. 

İzin Kullanma Dönemleri 
İşveren veya işveren vekilleri, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen izin kurulu 

veya 18 inci maddeye dayanılarak bunun yerine geçenlere danışmak suretiyle işyerinde 
yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinlerin, her yılın belli bir döneminde 
veya dönemlerinde verileceğini tayin edebilir. Bunu işyerinde ilan eder. 

Yıllık Ücretli İznin Uygulanması 
Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. 
Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde 

verilmesi zorunludur. 
Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü  on 

günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir. 
İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya 

dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. 
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili 

ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. 
Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara 

istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda 
geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek 
zorundadır. 

İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde İş Kanununun 17 nci 
maddesinde belirtilen bildirim süresi ile 27 nci maddesi gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni 
iş arama izinleri, yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez. 

İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak 
zorundadır. 

Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam 
edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. 
Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin 
sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını 
sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene 
vermekle yükümlüdür. 

İzin İsteğinin Zamanı 
İşçi yukarıdaki maddelere göre hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan 

en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirir. 
İşveren veya işveren vekilleri, bu istekleri Yönetmeliğin 15 inci maddesinde sözü geçen 

izin kuruluna veya 18 inci maddesinde belirtilen kişilere bildirir. 
İzin İsteği ve Verilmesi 
İşçi yıllık izin isteminde, adını soyadını, varsa sicil numarasını, iznini hangi tarihler 

arasında kullanmak istediğini ve ücretsiz yol izni isteyip istemediğini yazar. 
İzin kurulu veya işveren, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı değildir. Ancak, izin 

sıra ve nöbetleşmesini göstermek üzere söz konusu kurulca düzenlenecek çizelgeler işçinin 
talebi ve iş durumu dikkate alınarak hazırlanır. 

Aynı tarihe rastlayan izin isteklerinde; işyerindeki kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı 
tarih dikkate alınarak öncelikler belirlenir. 
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Yol izni alanlar bu süreyi kullanmadan işe dönerlerse, işveren bunları anılan sürenin 
bitiminden önce işe başlatmayabilir. 

İzin Süresinin Tespiti 
İşçinin izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki hizmet süresine ve 4857 sayılı Kanunun 55 

inci maddesine göre belirlenir. 
İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl 

çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. 
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; 
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, 
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, 
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, 
az olamaz. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün 

arttırılarak uygulanır. 
Ancak, onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek 

yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. 

4857 - ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ 

SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

Haftalık çalışma süresi: Genel bakımdan haftalık en çok kırk beş saat, yer altı maden işlerinde 

çalışan işçiler için ise haftalık en çok otuz yedi buçuk saat olan süreyi, 

Kısmi süreli çalışma: İşçinin, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın 

üçte ikisi oranına kadar yaptığı çalışmayı, 

Ücretsiz izin: Analık izninin bitiminden itibaren işçiye isteği halinde verilen izni, 

ifade eder. 

Analık İzni ve Ücretsiz İzne İlişkin Esaslar 

Analık izni hakkı 

(1) Kadın işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on 

altı haftalık süre için çalıştırılmaması esastır.  

(2) Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre 

eklenir. Ancak, sağlık durumunun uygun olduğunun doktor raporuyla belgelendirilmesi hâlinde 

kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın 

işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.  

(3) Kadın işçinin erken doğum yapması hâlinde ise doğumdan önce kullanamadığı 

çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.   

(4) Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan 

süreler babaya kullandırılır.  

(5) Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen işçiye, 

çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık izni kullandırılır. 

(6) Analık izninde belirtilen süreler, işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan 

önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler doktor raporu ile belirtilir. 
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Çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakkı 

(1) Analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun 

hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya 

erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, 

sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz 

izin verilir.  

(2) Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir.  

(3) Çocuğun engelli doğduğunun doktor raporu ile belgelendirilmesi hâlinde bu süre üç yüz 

altmış gün olarak uygulanır.  

(4) Ücretsiz izinden yararlanan kadın işçiye, bir yaşından küçük çocuğunu emzirmesi için 

günde toplam bir buçuk saat olan süt izni uygulanmaz.  

Altı aya kadar ücretsiz izin hakkı 

(1) Kadın işçiye, analık izninin bitiminden itibaren isteği hâlinde altı aya kadar ücretsiz izin 

verilir.   

(2) Ücretsiz izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat 

edinene verilir.  

(3) Bu maddede belirtilen ücretsiz izin süresi, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate 

alınmaz. 

4857 - KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMASI 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

Kadın çalışanların gece postasında çalıştırılma süresi 

Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla 
çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin 
yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın 
çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması 
yaptırılabilir. 
       İşyerine ulaşım 

Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla 
beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan işyeri 
işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla 
ikametgâhlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür. 
         Sağlık gözetimi 

(1) Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce, 
gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu işyerinde görevli 
işyeri hekiminden alınır. 

(2) Ayrıca işveren, işin devamı süresince, çalışanın özel durumunu, işyerinde maruz 
kalınan sağlık ve güvenlik risklerini de dikkate alarak işyeri hekimince belirlenen düzenli 
aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlar. 
         Kadın çalışanların, eşlerinin de gece postasında çalışması durumu 

 (1) Kadın çalışanın kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir işyerinde 
çalışıyor ise kadın çalışanın isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına 
rastlamayacak şekilde düzenlenir. 



 144 
0 242 334 80 88                                     BULUŞ EĞİTİM KURUMU                                    www.bulusisg.com 

(2) Aynı işyerinde çalışan eşlerin aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, imkan 
dahilinde karşılanır. 
          Gebelik ve analık durumunda çalıştırılma yasağı 

Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, 
emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki 
hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar. Ancak 
emziren kadın çalışanlarda bu süre, anne veya çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun 
işyerinde görevli işyeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde altı ay daha uzatılır  

6331- BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN 

AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
Büyük endüstriyel kaza: Herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz 

gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve/veya insan sağlığı için 

anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin 

sebep olduğu büyük bir yayılım, yangın veya patlama olayını, 

Depolama: Tehlikeli maddenin, güvenli bir yerde, gerekli şartlar sağlanmış olarak kontrol 

altında tutulması veya stokta bulundurulmasını, 

Heyet: Güvenlik raporu incelemesi neticesinde yapılacak işlemlere karar veren iş sağlığı ve 

güvenliği yönünden teftişe yetkili en az üç iş müfettişinden oluşan heyeti, 

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma, çevre kirliliği ya da başka zararlı 

sonuçların meydana gelme ihtimalini, 

Tehlike: Kuruluşta var olan ya da dışarıdan gelebilecek, insanı, kuruluşu veya çevreyi 
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, 

Tehlikeli madde: Ek-1, Bölüm 1, Sütun1’de listelenen veya Ek-1, Bölüm 2, Sütun 1’de 

listelenen bir kategori içerisindeki hammadde, ürün, yan ürün, artık ve/veya ara ürün olarak 

mevcut olan veya endüstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında oluşabilecek bir 

maddeyi veya müstahzarı, 

ifade eder. 

İşletmecinin genel yükümlülüğü 
(1) İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve büyük bir kazanın meydana gelmesi durumunda, 

bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm 

tedbirleri almakla yükümlüdür. 

(2) İşletmecinin kuruluş dışındaki uzman kişi veya kurumlardan hizmet alması işletmecinin 

sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 

Bildirimler 
(1) Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde belirtilen tehlikeli maddeleri bulunduran veya 

bulunduracak kuruluşun işletmecisi; 

a) Faaliyet halindeki kuruluş için bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren, 

b) Kuruluş faaliyete geçmeden önce, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki özel program paketini kullanarak 

bildirimini yapar. 

(2) İşletmeci; 

a) Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini etkileyecek bir 

değişiklik olması, 

b) Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliğinde veya fiziki şeklinde değişiklik olması, 

c) Uygulanan proseslerde değişiklik olması, 

ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 

verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması, 

d) Kuruluşun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi, 

hallerinde yirmi iş günü içerisinde bildirimini günceller. 

 

Kantitatif risk değerlendirmesi 
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(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli kuruluşlarda büyük endüstriyel kaza 

tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi 

amacıyla kantitatif metotlarla risk değerlendirmesi yapılır. 

(2) Kantitatif risk değerlendirmesinde, büyük kazaya yol açabilecek tehlikeler ve aşağıda 

belirtilen hususlar dikkate alınır: 

a) Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması, bu kimyasalların miktarları ve karşılıklı 

etkileşimleri. 

b) Kimyasal maruziyetin insan ve/veya çevre açısından değerlendirilmesi. 

c) Patlayıcı ortamlar ve bu ortamların kalıcılığı, patlayıcı ortam sınıflandırması ve bu 

alanlarda kullanılacak ekipmanların uygunluğu. 

ç) Proses içerisindeki tehlikeli ekipmanların belirlenmesi ve gruplandırılması. 

d) Proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarının ve/veya enstrümanlarının karşılıklı 

etkileşimleri. 

e) Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin güvenilirlik 

değerlendirmesi ve sertifikasyonu. 

f) Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi. 

g) Güvenilirlik merkezli gerçekleştirilecek bakım ve risk temelli kontrol yöntemleri. 

ğ) Büyük kaza senaryolarının kök neden ve sonuç analizi. 

h) Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları. 

ı) İnsan hataları ve güvenilirlik analizi. 

(3) İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesinde kullandığı güvenilirlik verisi ile büyük kaza 

senaryolarında kullandığı olasılık verilerini, bakım kayıtları, kaza analizleri veya 

enstrümantasyon güvenlik sertifikasyonu gibi hangi veri bankalarından aldığı konusunda 

ayrıntılı bilgi verir. 

(4) Üst seviyeli kuruluşun işletmecisi, hazırlanan risk değerlendirme belgelerini güvenlik 

raporuyla birlikte dijital ortamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. 

(5) Bu madde kapsamında yapılan risk değerlendirmesinde, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin, 

bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

 

Büyük kaza önleme politika belgesi  (31/12/2018 tarihinde uygulamaya girer) 
Alt seviyeli kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-3’te belirtilen bilgileri içerecek şekilde bu 

maddenin beşinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğdeki formatı ve formattaki bilgileri 

dikkate alarak kazaların önlenmesi ile ilgili politikasını belirten büyük kaza önleme politika 

belgesini hazırlar veya hazırlatır. İşletmeci bu belgeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim 

sistemine yükler, aslını ise kuruluşta muhafaza eder. 

 

Güvenlik raporu (31/12/2018 tarihinde uygulamaya girer) 
Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-2’de belirtilen bilgileri içermek 

kaydıyla bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğdeki formatı ve formattaki 

bilgileri dikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlar veya hazırlatır. Güvenlik raporu; 

kuruluşun, kuruluşun çevresinin, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının 

yapıldığı, Ek-3’te belirtilen ilkeleri içerecek şekilde kuruluşta uygulanan güvenlik yönetim 

sistemi ile ilgili bilgilerin ve işletmecinin taahhütlerinin bulunduğu bir belgedir. 

6331-İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK 
İşverenin iş hijyeni ölçüm, test ve analizi ile ilgili yükümlülükleri 
İşveren, çalışanları işyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde 

işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korumak zorunda 

olup bu çerçevede; 

a) Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken 

ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının 

varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder. 
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b) Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel 

maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlar. 

(2) İşveren, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni ölçüm, test ve 

analizleri yaptırır veya tekrarlatır: 

a) İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik 

meydana geldiğinde. 

b) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde. 

c) İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde. 

(3) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini ön yeterlik veya yeterlik belgesine haiz 

laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. 

(4) İşveren, laboratuvarlardan işyerine iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapmak üzere 

gelen laboratuvar personelinin işverenine aşağıdaki hususlarda bilgilendirme yapar: 

a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. 

b) İlk yardım, arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele konularında görevlendirilen 

kişiler. 

(5) İşveren, laboratuvar personeline işyerinde yürüttüğü faaliyetler süresince eşlik etmesi 

için işin yürütülmesi hakkında bilgi sahibi olan bir kişiyi görevlendirir. 

(6) İşveren, yaptıracağı iş hijyeni ölçüm, test ve analizinin yapılması sırasında doğru 

sonuçları almak için; 

a) İş hijyeni ölçüm, test veya analizi gerçekleştirecek deney personeline işyerinde 

kullanılan teknolojiler hakkında gerekli bilgileri verir ve personelin çalışanlarla görüşmelerini 

sağlar. 

b) Laboratuvar tarafından hazırlanan plana göre iş hijyeni ölçüm, test ve analizinin 

yapılmasını sağlar. 

c) Normal çalışma şartlarında ve üretim kapasitesinde herhangi bir değişiklik yapmadan, 

gerçek sonuçları verecek şekilde çalışmanın sürdürülmesini sağlar. 

ç) İşyerinde ölçümü yapılacak fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler hakkında her türlü 

bilgi, belge ve dokümanı, güvenlik bilgi formlarını da içerecek şekilde laboratuvarlara verir. 

d) İşyerinde yapılacak iş hijyeni ölçüm, test ve analizine ilişkin çalışanların veya 

temsilcilerinin görüşlerini alır. 

(7) İşveren, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz 

ve değerlendirme sonuçları ile ilgili basılı veya elektronik kayıtları denetimlerde istenildiğinde 

gösterilmek üzere işyerinde saklar. 

(8) İşveren, işyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtlarını ilgili mevzuatla belirlenen 

sürelere uygun olarak saklar. Mevzuatla belirlenmeyen kayıtlar için saklama süresi 10 yıldır. 

4857- ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ 
Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı 
işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık 
gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte 
çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, 
Alt işverenlik sözleşmesi: Asıl işveren ile alt işveren arasında yazılı olarak yapılan ve 10 uncu 
maddede belirtilen hususları ihtiva eden sözleşmeyi, 
Asıl iş: Mal veya hizmet üretiminin esasını oluşturan işi, 
Asıl işveren: İşyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işleri veya asıl işin 
bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işleri 
diğer işverene veren, asıl işte kendisi de işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği 
olmayan kurum ve kuruluşları, 
 
Asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için; 
             a) Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de 
bulunmalıdır. 
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             b) Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden 
olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş işletmenin ve işin 
gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır. 
             c) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte 
çalıştırmalıdır. 
             ç) Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş 
olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır. 
             d) Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce 
o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, 
alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez. 

4857- ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ 
Askeri ücret belirleme Komisyonu;  

Bakanlığın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında; 
a) Bakanlık Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, 
b) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, 
c) Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, 

(İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı) 
d) Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, 
e) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki 

vereceği bir görevli, 
f) Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için 

seçeceği beş temsilci, 
g) Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için 

seçeceği beş temsilciden, 
kurulur. 

Komisyon, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, 
ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan 
ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurur. 
Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirler. Ücretin, bir günlük olarak 
belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret 
ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılır. 
Asgeri ücret Komisyonuna seçilecek işçi ve işveren temsilcilerinin: 

a) Asgari ilkoğretim mezunu olması, 
b) 21 yaşını doldurmuş bulunması, 
c) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olması 
gerekir. 

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar  
İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:  
a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.  
b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.  
c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.  
d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.  
e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.  
Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya 
çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir.  
Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle 
sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 
kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da 
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gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum 
tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan 
tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.  
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe 
emzirme ödeneği verilebilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;  
a) (a) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli 
sigorta kolları primi bildirilmiş olması,  
b) (b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli 
sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü 
borçlarının ödenmiş olması,  
şarttır.  
Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan 9 uncu maddeye göre sigortalılığı sona 
erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya 
eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki onbeş 
ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır. 
 
 
Geçici iş göremezlik ödeneği  
Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması 
şartıyla;  
a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,  
b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan 
hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş 
göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi 
bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için, 
c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı 
bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, 
doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması 
şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise 
doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için,  
d) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı 
bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, erken doğum 
yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin 
onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine 
eklenen süreler için, (1)  
geçici iş göremezlik ödeneği verilir.  
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara iş kazası veya meslek 
hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve 
prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya 
yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir. 
Ancak bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre doğum öncesi ve doğum sonrası 
çalışmadığı sürelerde geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenebilmesi için yatarak tedavi şartı 
aranmaz.  
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş 
göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde 17 nci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının 
yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.  
Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt sınırında 
meydana gelecek değişikliklerde, yeniden tespit edilen alt sınırın altında bir günlük kazanç 
üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış veya kazanacak olanların 
bu ödenekleri, günlük kazançlarının alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten 
başlayarak değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenir.  
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Bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, geçici 
iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir.  
Geçici iş göremezlik ödenekleri, toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin 
işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usûl ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara 
ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir.  
Geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödeme zamanı ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer 
usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
 
Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası 
ve meslek hastalığı hali  
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle Kurumca 
yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara 
istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış 
bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. 
Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi halinde 
meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği, birinci fıkrada belirtilen sağlık kurullarından 
alınacak raporlara göre yeniden tespit olunur.  
Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre 
hesaplanır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, 17 nci maddeye göre hesaplanan aylık 
kazancının % 70'i oranında gelir bağlanır. Sürekli kısmî iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak 
gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı 
kendisine ödenir. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı % 
100 olarak uygulanır.  
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara, sürekli iş göremezlik 
geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve 
prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur. 
Yukarıdaki fıkralara göre hesaplanan gelir, günlük kazanç hesabına giren son ay ile gelir 
başlangıç tarihi arasında 55 inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre artırılarak belirlenir.  
Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri;  
a) Geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi,  
b) Geçici iş göremezlik tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna girilmişse, buna ait 
sağlık kurulu raporu tarihini,  
takip eden ay başından başlar.  
 
 
Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri  
İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak sahiplerine, 17 
nci madde gereğince tespit edilecek aylık kazancının % 70'i, 55 inci maddenin ikinci fıkrasına 
göre güncellenerek 34 üncü madde hükümlerine göre gelir olarak bağlanır.  
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 veya daha fazla oranda 
kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası 
veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın birinci fıkraya göre belirlenen 
tutar, 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır.  
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 oranının altında 
kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümün iş kazası 
veya meslek hastalığına bağlı olmaması halinde sigortalının almakta olduğu sürekli iş 
göremezlik geliri, 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır.  
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine gelir 
bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime 
ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.  
Gelirin başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanmasında 34 üncü ve 35 inci maddeler uygulanır.  
37 nci madde hükümlerine göre hak sahiplerine cenaze ve evlenme ödeneği verilir.  
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İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin 
sorumluluğu  
İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği 
mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak 
sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan 
gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin 
işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir. 
İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır. 
İş kazasının, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürede işveren 
tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya 
ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir.  
Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde, böyle bir rapora 
dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılan 
sigortalının, bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli olmadığı işte 
çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle, Kurumca sigortalıya ödenen geçici iş 
göremezlik ödeneği işverene ödettirilir.  
İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, 
sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan 
gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere  
ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilir.  
İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık; kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile kamu idareleri 
tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu 
meydana gelmiş ise, bu fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar 
hariç olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan gelirler için 
kurumuna veya ilgililere rücû edilmez. Ayrıca, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 
ölümlerde, bu Kanun uyarınca hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için, iş 
kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya iş 
kazası sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine, Kurumca rücû edilmez.  
 
Malûl sayılma  
Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının 
sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin 
incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki 
sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma 
gücünün en az % 60'ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını 
veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık 
Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır. 
Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün 
% 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden 
veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya engelliliği sebebiyle malûllük aylığından 
yararlanamaz.  
Yedek subay veya er olarak ya da talim, manevra, seferberlik veya harp dolayısıyla görevleri ile 
ilgileri kesilmeksizin silâh altına alındıkları dönemde malûl olup, bu malûllükleri asıl görevlerini 
veya işlerini yapmaya mani olmayanlar hakkında, bu hastalık veya engellilik hâlleri sebebiyle 
malûllük sigortasına ilişkin hükümler uygulanmaz.  
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların yazılı talepleri halinde, 
haklarında bu madde hükümleri uygulanmaksızın malûllüklerinin mani olmadığı başka vazife 
veya sınıflara nakil suretiyle tayinleri yapılmak üzere istifa etmiş sayılırlar. Bunların, istifa etmiş 
sayıldıktan sonra dahi, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını isteme hakları mahfuzdur. 
Ancak, kurumlarında başka vazife ve sınıflara nakli mümkün olanlardan özel kanunlarına göre 
yükümlülük süresine tabi olanlar, bu yükümlülüklerini tamamlamadıkça veya malûliyetlerinin 
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yeni vazifelerine de mani olduğuna dair usûlüne uygun yeniden rapor almadıkça bu haklarını 
kullanamazlar.  
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan, vazifelerini 
yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlar, hastalıkları kanunlarında tayin edilen sürelerden 
fazla devam etmesi halinde, hastalıklarının mahiyetlerine ve doğuş sebeplerine göre birinci 
fıkra uyarınca malûl veya 47 nci madde hükümlerine göre vazife malûlü sayılırlar.  
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan; personel 
kanunlarına tabi olmayanların hastalık sebebiyle malûl sayılmalarına esas alınacak hastalık 
süresi hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun hastalık iznine ilişkin hükümleri uygulanır. Kanunlarındaki yazılı sürelerden önce 
geçen hastalığı en çok bir yıl içinde nüksetmesi halinde eski ve yeni hastalık süreleri 
birleştirilmek suretiyle işlem yapılır.  
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir.  
 
Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları  
Malûllük sigortasından sigortalılara sağlanan hak, malûllük aylığı bağlanmasıdır.  
Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;  
a) 25 inci maddeye göre malûl sayılması,  
b) En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli 
bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 
gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması, 
c) Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya 
devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması,  
halinde malûllük aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre 
sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve 
prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur. 
 
Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler 
Vazife Malûllüğü  
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) 
bendi kapsamında sigortalı olanlar için aşağıdaki hallerde vazife malûllüğü hükümleri 
uygulanır. 25 inci maddede belirtilen malûllük; sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada veya 
vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri 
yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da 
idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana 
gelen kazadan doğmuş olursa, buna vazife malûllüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malûlü 
denir.  
Vazife malûllükleri;  
a) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan,  
b) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan,  
c) Yasak fiilleri yapmaktan,  
d) İntihara teşebbüsten,  
e) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar verme 
amacından,  
doğmuş olursa bunlara uğrayanlar hakkında vazife malûllüğü hükümleri uygulanmaz.  
Kamu idareleri vazife malûllüğüne sebep olan olayı, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi 
mevzuatına göre yetkili mercilere derhal, Kuruma da en geç onbeş iş günü içinde bildirmekle 
yükümlüdür. Kuruma bildirim, aynı süre içerisinde sigortalılar veya hak sahiplerince de 
yapılabilir. Vazife malûllüğüne sebep olan olaydan kamu idarelerinin yetkili mercilerinin 
haberdar edilmemiş olması hali dışında; ilgililerin bildirimi, kamu idarelerinin bildirim 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
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İsteğe bağlı sigorta ve şartları  
İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta 
kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.  
İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte 
iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;  
a) Bu Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı 
olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,  
b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,  
c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,  
d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak,  
şartları aranır. 
İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi  
İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden 
itibaren başlar.  
İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihlerde, 4 üncü maddeye göre sigortalı olmayı 
gerektirecek çalışması bulunduğu tespit edilenlerin, zorunlu sigortalılıkla çakışan isteğe bağlı 
prim ödenen süreleri iptal edilerek, bu süreye ilişkin ödedikleri primler ilgililere iade edilir.  
Ay içerisinde 30 günden az çalışan veya 80 inci madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay 
içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma 
saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya 
prim ödemeleri halinde, primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün 
sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenir ve eklenen bu süreler, 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.  
İsteğe bağlı sigortalılık;  
a) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü 
takip eden günden,  
b) Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,  
c) Ölen sigortalının ölüm tarihinden,  
itibaren sona erer.  
İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık 
sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve söz konusu süreler, bu maddenin 
üçüncü fıkrası hükmü saklı olmak üzere 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 
kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.  
 

6331- ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN 

KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma 
ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır. 
a) Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması, 
b) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair 
Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması, 
c) Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, 
işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, 
ç) Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri, 
d) Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası 
antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının 
kullanılması, 
bu yönetmelik kapsamı dışındadır. 
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Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların 
tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümanı, 
Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava 
ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı, 
ifade eder. 
İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan 
işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler 
alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur; 
a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, 
b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse 
patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, 
c) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak 
önlemleri almak. 
İşveren risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel 
risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate alır: 
a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, 
b) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme 
ihtimalleri, 
c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı 
etkileşimleri, 
ç) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü. 
 
Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için işveren: 
a) Çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma 
ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlar. 
b) Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre, çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike arz 
eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, çalışma süresince uygun teknik 
önlemleri aldırarak, bu kısımların gözetim altında tutulmasını sağlar. 
 
Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması 
İşveren; 
a) Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerleri Ek-1’de belirtildiği şekilde sınıflandırır. 
b) Bu fıkranın (a) bendine göre sınıflandırılmış olan bölgelerde Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari 
gereklerin uygulanmasını sağlar. 
c) Çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek miktarda patlayıcı ortam oluşabilecek 
yerlerin girişine Ek-4’te verilen işaretleri yerleştirir. 
 
Patlamadan korunma dokümanı 
(1)İşveren, yükümlülüğünü yerine getirirken, Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar. 
(2) Patlamadan Korunma Dokümanında; 
a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu, 
b) Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler, 
c) İşyerinde Ek-1’e göre sınıflandırılmış yerler, 
ç) Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler, 
d) Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, 
kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı, 
e) İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 
Şartları Yönetmeliğine uygunluğu, 
yazılı olarak yer alır. 
(3) Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş 
ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı 
hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir. 
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(4) İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama riskini de içeren risk 
değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir. 
 
PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI 
Bu Yönetmeliğin 5, 6, 9 ve 10 uncu maddelerine göre önlem alınması gereken yerlerde aşağıda 
belirtilen sınıflandırma sistemi uygulanır. 
1 –Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler 
Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda 
patlayıcı ortam oluşabilecek yerler, bu Yönetmeliğe göre tehlikeli kabul edilir. 
Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda 
patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunmayan yerler bu Yönetmeliğe göre tehlikesiz kabul edilir. 
Parlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin hava ile yaptıkları karışımların, bağımsız olarak bir patlama 
meydana getirmeyecekleri yapılacak araştırmalarla kanıtlanmadıkça, bu maddeler patlayıcı 
ortam oluşturabilecek maddeler olarak kabul edilir. 
 
2 – Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması 
Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, 
bölgeler halinde sınıflandırılır. 
Ek-2’ye göre alınacak önlemler, yapılan bu sınıflandırmaya göre belirlenir. 
Bölge 0- Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı 
ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler. 
Bölge 1- Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı 
ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler. 
Bölge 2- Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma 
koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile 
patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler. 
Bölge 20- Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya 
da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler. 
Bölge 21- Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara 
sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler. 
Bölge 22- Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların 
patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca 
çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler. 
Not: Tabaka, tortu veya yığın halinde tutuşabilir tozların bulunduğu yerler, patlayıcı ortam 
oluşturabilecek diğer bir kaynak olarak dikkate alınmalıdır. 
 

5510- ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI  ORANI 

TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ 
Arıza/Hastalık Listesi: Sigortalıların çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini 
yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kayıp ettiklerinin tespitine esas listeyi,  
Balthazard Formülü: Birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik 
dereceleri veya birden fazla özürlülük derecelerinin birleştirilmesinde kullanılan hesaplama 
şeklini, 
Hak sahibi: Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya 
yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü hâlinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan 
ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babasını, 
İş kazası: Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sigortalıyı hemen veya 
sonradan, bedenen ya da ruhen özüre uğratan olayları, 
Kurum Sağlık Kurulu: Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca 
düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek 
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suretiyle, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını, erken yaşlanma 
hâlini, vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malullük 
derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kurullarını, 
Meslek hastalığı: Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir 
sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel 
veya ruhsal özürlülük hâllerini, 
Sağlık kurulu raporu: Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca 
düzenlenen sağlık kurulu raporlarını, 
Yükümlülük süresi: Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile 
meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi,  
ifade eder. 
 
Sağlık hizmeti sunucuları 
Sigortalı ve hak sahiplerinin çalışma gücü kaybı oranları ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların iş kazası sonucu meslekte kazanma 
gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye; 
a) Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri, 
b) Devlet üniversitesi hastaneleri, 
c) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı asker hastaneleri, 
ç) Sigortalıların ikamet ettikleri illerde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hastanelerin 
bulunmaması durumunda Sağlık Bakanlığı tam teşekküllü hastaneleri, 
yetkilidir. 
(2) Sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas 
alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye, Sağlık Bakanlığı meslek hastalıkları hastaneleri 
ile eğitim ve araştırma hastaneleri ve Devlet üniversitesi hastaneleri yetkilidir. 
(3) Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde çalışan müşterek sigortalıların 
maluliyet değerlendirmelerinde, sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan akit ülkenin sigorta 
kurumunun belirlediği sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporları 
esas alınır. 
 
Sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesi  
(1) Sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporlarında aşağıda 
belirtilen hususlara yer verilir. 
a) Hastane adı.  
b) Sigortalı veya hak sahibinin adı, soyadı, sigorta sicil numarası, Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
numarası, baba adı ve doğum tarihi. 
c) Raporun tarih ve sayısı. 
ç) Hastaneye giriş ve çıkış tarihleri. 
d) Sigortalı yada hak sahibinin son altı aylık mühürlü fotoğrafı.  
e) Sağlık kurulu raporunun düzenlenme nedeni. 
(2) Sağlık kurulu raporunun tıbbi değerlendirme bölümlerinde;  
a) Kimlik tespiti ile gerekli muayene yapılarak, muayeneye ilişkin test ve tetkik belgelerinde 
sigortalının adı, soyadı ve tetkik tarihi yazılır.  
b) Maluliyet talebine esas teşkil eden hastalık ya da arızalarının, ilgili branşlarca mevcut klinik 
durumunu açıklayan ayrıntılı muayenesi sonucu, muayene bulguları, dayanağı tetkikler, varsa 
tedavi protokolü yazılır. 
c) Tıbbi terimler kısaltılmaksızın yazılır. 
ç) Daha önce tedavi görülmüş ise, buna ilişkin işlem tarihinin de yer aldığı epikrizler, ameliyat 
notları, patoloji raporları, tetkikleri ve benzeri belgelerin aslı veya resmî onaylı fotokopileri 
eklenir. 
d) Hastalık ve araz tespit edilen branşlarca gerekli tetkikler yapılır, tetkik sonuçları sağlık kurulu 
raporuna yazılır, tetkik raporlarının aslı ya da onaylı fotokopileri eklenir. 
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e) Sağlık Kurulu Raporu ve dayanağı tıbbi belgelerin üzerine, sigortalının sevk nedenine ilişkin 
kaşe basılır.  
f) Sağlık kurulu raporları bilgisayar ortamında düzenlenerek sağlık kuruluna katılan hekimler 
tarafından ıslak imza ile imzalanır ve kaşelenerek başhekim tarafından resmî mühür ile 
onaylanır. 
g) Sağlık kurulu raporlarının karar hanesinde çalışma gücü kayıp oranı belirtilmez, "Sosyal 
Güvenlik Kurumunca belirlenecektir." ibaresi yazılır. 
(3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların 
iş kazası sonucu meslekte kazanma gücü kayıp oranı tespitine ilişkin düzenlenecek Sağlık 
Kurulu Raporlarında 1 inci ve 2 nci fıkrada belirtilen hükümlere ek olarak;  
a) Arazların iş kazasına bağlı olup olmadığı, bağlı olması hâlinde bu durumun düzenlenecek 
Sağlık Kurulu Raporlarında net bir şekilde belirtilmiş ve bunlara ilişkin ayrıntılı muayene 
bulguları yazılmış, eğer sigortalıda kazaya bağlı olmayan sekeller varsa bunlara ait muayene 
bulguları ve tanı yazıldıktan sonra, "İş kazasına bağlı değildir." ibaresi yazılarak imzalanıp, 
kaşelenmiş, 
b) İş kazası sonrası yapılan tedavi farklı sağlık birimlerinde yapılmış ise ilgili epikrizler/raporlar 
ve benzeri belgeler, ilk sağlık kurulu raporuna eklenmiş, 
c) İş kazası nedeni ile yapılan tedavi tamamlanıp, bulguları sekel hâli aldıktan sonra sigortalının 
iş başı tarihi veya çalışamayacak duruma girdiği tarih; gün, ay ve yıl olarak belirtilmiş,  
ç) Sağlık kurulu raporlarının karar hanesinde iş kazasına ilişkin meslekte kazanma gücü azalma 
oranı belirtilmemiş, 
olmalıdır. 
(4) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların, 
meslek hastalıkları sonucu meslekte kazanma gücü kayıp oranının tespiti gereken hâllerde 
düzenlenen sağlık kurulu raporlarına 1 inci ve 2 nci fıkralarda belirtilen hükümlere ek olarak; 
a) Meslek hastalığı tespiti için başvuru yapmasına neden olan hastalık ya da arıza ile ilgili branş 
(Göğüs Hastalıkları ve/veya Alerji, KBB, İç Hastalıkları, Nöroloji, Psikiyatri, Dermatoloji, 
Ortopedi ve benzeri) tarafından çalışma ortamındaki faktör ya da faktörlere bağlı olarak ortaya 
çıktığı düşünülen hastalık ya da arızaların mevcut klinik durumunu açıklayan, sekel bulguları 
gösteren detaylı bir tespit, 
b) Bu fıkranın (a) bendindeki tespitlere dayanak teşkil eden; 
1) Göğüs hastalıkları ve/veya alerji muayenelerinde; pnömokonyoz vakalarında uygun teknikle 
çekilen P.A. akciğer grafisi, ayırıcı tanıda gerek olması hâlinde HRCT, tüberküloz mevcut ise 
ARB; meslekî astım hastalığı iddiası olduğunda bronş provokasyon ve benzeri testleri, tatil 
döneminde 15 gün, iş ortamında 20 gün süreyle günde dört kez belirlenen PEF değerleri,  
2) KBB muayenelerinde; her iki kulağın işitme düzeyini gösteren odyogramlar, işe girmeden 
önce çekilmiş olan odyogramı mevcut ise her ikisinin kıyaslanarak yapılacak değerlendirme, 
3) İç hastalıkları muayenelerinde; anemi, trombositopeni, granülositopeni ve benzeri 
vakalarda periferik yayma ile gerekli diğer tetkikler; kurşun ve kurşun tozları ile etkilenme 
olduğu takdirde, idrarda ve kanda; kurşun, koproporfirin, deltaaminolevülinik asit ve benzeri 
düzeylerini gösteren tetkikler, 
4) Nöroloji muayenelerinde EMG ve gerekli diğer tetkikler, 
5) Ortopedi, Psikiyatri, Dermatoloji ve benzeri branşlarla ilgili muayenelerde ise; meslekî 
hastalık iddialarına dayanak teşkil edecek tetkikler, 
ayrıntılı olarak raporun karar hanesi dışında ayrıca belirtilir.  
(5) Sigortalı, iş kazası/meslek hastalığı dolayısıyla tanı ve tedavi süresince hekimin bildirdiği 
tedbir ve tavsiyelere uymaması yüzünden tedavi süresinin uzamasına, meslekte kazanma gücü 
kayıp oranının artmasına veya malul kalmasına sebep olmuş ise bu durum, sağlık kurulu 
raporunda belirtilir. 
(7) Bu maddede belirtilen hususların eksikliği veya yetersizliği durumunda sağlık kurulu 
raporunun verilecek karara esas teşkil edip edemeyeceği konusunda Kurum Sağlık Kurulu 
yetkilidir. 
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(8) Kurum, sağlık kurulu raporlarını elektronik ortamda istemeye ve sağlık hizmeti sunucularını 
bu konuda zorunlu tutmaya yetkilidir.  
 
Malul Sayılmaya İlişkin Usul ve Esaslar 
 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların 
çalışma gücü kaybı tespiti 
(1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların 
sigortalılık süresi içinde;  
a) Arıza/Hastalık Listesinde (Ek-1) belirtilen hastalık veya arızaların meydana geldiği, 
b) Eski ve çalışmaya engel olmayan bir arızanın, Arıza/Hastalık Listesinde (Ek-1) belirtilen 
seviyelere yükseldiği, 
c) Çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş hâliyle ilk defa çalışmaya başlayan, ancak daha 
sonra ortaya çıkan farklı bir hastalık veya arıza nedeniyle bu Yönetmelik hükümlerine göre 
çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiği, 
ç) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiği,  
Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır. 
(2) Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün %60’ını 
kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilen sigortalılar hakkında, bu hastalık veya özürleri 
sebebiyle malullük sigortasına ilişkin hükümler uygulanmaz. 
(3) Arıza/Hastalık Listesinde (Ek-1) belirtilen arıza/hastalıklardan birden fazlası mevcut ise 
çalışma gücünün en az %60’ını kaybedip kaybetmediğine dair değerlendirmede en ağır sekel 
bulgu dikkate alınır ve Balthazard Formülü uygulanmaz.  
 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki sigortalıların çalışma gücü kaybı 
tespiti 
(1) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık 
kurulu raporlarına istinaden, sigortalıların ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra 
vücutlarında oluşan arızaları veya tedavi edilemeyen hastalıkları nedeniyle, çalışma gücünün 
en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğini 
Kurum Sağlık Kurulu tespit eder.  
(2) Söz konusu maluliyet kararı verilirken; 
a) Sigortalıların çalışma gücünün en az %60’ını kaybedip kaybetmediklerinin tespitinde 
Arıza/Hastalık Listesi (Ek-1), 
b) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askerî ve sivil personel ile askerlik görevi ile 
yükümlüleri için, 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 
konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği,  
c) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel için, 4/8/2003 
tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları 
Yönetmeliği, 
ç) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında çalışan 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Koruma Güvenlik Görevlileri için belirlenen ve 
7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen sağlık şartları, 
esas alınır.  
(3) Vazife malullüğü hâlinde ise, 13/7/1953 tarihli ve 4/1053 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
yürürlüğe konulan Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname esas 
alınır. 
(4) Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün %60’ını 
veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya 
sonradan tespit edilen sigortalılar ile yedek subay veya er olarak ya da talim, manevra, 
seferberlik veya harp dolayısıyla görevleri ile ilgileri kesilmeksizin silah altına alındıkları 
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dönemde malul olup, bu malullükleri asıl görevlerini veya işlerini yapmaya mani olmayanlar 
hakkında, bu hastalık veya özürleri sebebiyle malullük sigortasına ilişkin hükümler 
uygulanmaz. 
 
Sigortalıların hak sahibi veya geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarının çalışma gücü kaybı 
tespiti 
(1) Arıza/Hastalık Listesinde (Ek-1) belirtilen hastalık veya arızaların meydana geldiği Kurum 
Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalının hak sahibi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu 
malul sayılır. 
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma hâlleri 
(1) Sigortalıların ve özürlü çocuklarının başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda 
sayılacağı hâller aşağıda gösterilmiştir. 
a) Kuadripleji, parapleji, dipleji ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesine engel 
hemipleji veya merkezi sinir sisteminin sfinkter bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalık ve 
arızalar. 
b) Süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi 
edilemeyen psikotik hastalıklar. 
c) İki gözde de yüzde yüz (tam) görme kaybı. 
ç) İki elin kaybı. 
d) Bir kolun omuzdan ve bir bacağın kalçadan kaybı. 
e) Her iki bacağın alttan en az 1/3’ünün kaybı. 
f) Tedavisi olanaksız bir hastalıktan ileri gelen ağır beslenme bozuklukları ve kaşeksiler. 
g) Yukarıda tespit edilen hastalık ve arızalar dışında kaldığı halde tedavi edilemeyen, başka 
birinin sürekli bakımına muhtaç olan ağır hastalık ve arızalar. 
 
Meslek hastalığı 
(1) Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, işten fiilen ayrıldıktan en 
geç ne kadar zaman sonra meydana çıkması hâlinde sigortalının mesleğinden ileri geldiğinin 
kabul edileceği Meslek Hastalıkları Listesine (Ek-2) göre tespit ve tayin edilir.  
(2) Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuar bulgularıyla kesinleştiği ve meslek 
hastalığına yol açan etkenin, işyeri incelenmesiyle kanıtlandığı hâllerde, meslek hastalıkları 
listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık, Sosyal Sigorta Yüksek 
Sağlık Kurulunun kararı ile meslek hastalığı sayılabilir.  
 
Meslek hastalıkları listesi 
(1) Meslek hastalıkları, Meslek Hastalıkları Listesinde (Ek-2); 
a) A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları,  
b) B Grubu: Meslekî cilt hastalıkları,  
c) C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer meslekî solunum sistemi hastalıkları,  
ç) D Grubu: Meslek bulaşıcı hastalıklar,  
d) E Grubu: Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları,  
olmak üzere beş grupta toplanmıştır. 
(2) Bu listenin sol sütununda zararlı ajanın meydana getirdiği başlıca hastalıklar ve belirtileri, 
orta sütununda yükümlülük süreleri, sağ sütununda hastalık tehlikesi olan başlıca işler yer 
almıştır.  
 
Meslekî bulaşıcı hastalıklar 
(1) Meslekî bulaşıcı hastalıklar Listesinin "D Grubu"nda yer alan bulaşıcı hastalıkların, görülen 
işin gereği olarak veya işyerinin özel koşullarının etkisiyle oluşması ve enfeksiyonun laboratuar 
bulguları ile de kanıtlanması gereklidir. 
(2) Bu listede yer almayan fakat görülen iş ve görev gereği olarak bulaştığı kesin olarak 
saptanan diğer bulaşıcı hastalıklar da meslek hastalığı sayılır. Bu husustaki teşhisin laboratuar 
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deneyleriyle kanıtlanması gereklidir. Hastalığın en uzun kuluçka süresi yükümlülük süresi 
olarak alınır.  
 
Pnömokonyoz meslek hastalığı 
(1) Pnömokonyozun meslek hastalığı sayılabilmesi için, sigortalının, havasında pnömokonyoz 
yapacak yoğunluk ve nitelikte toz bulunan yeraltı veya yerüstü işyerlerinde toplam olarak en 
az üç yıl çalışmış olması şarttır.  
(2) Ancak, havasında yüksek yoğunlukta ve pnömokonyoz yapacak nitelikte toz bulunan yeraltı 
ve yerüstü işyerlerinde meydana gelmiş, klinik veya radyolojik bulgular ve laboratuar 
muayeneleriyle süratli seyrettiği ve ağırlığı saptanmış olgularda Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 
Kurulunun kararı ile üç yıllık süre indirilebilir. 
(3) Pnömokonyoz değerlendirmeleri, İLO standartları dikkate alınarak yapılır.  

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini 
durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların 
oluşturduğu kriz halini, 
Acil durum ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini 
sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve 
gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekibi,  
Acil durum planları: Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk 
yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum 
öncesinde hazırlanması gereken planları,  
Alevlenme noktası: Isınan maddeden çıkan gazların, bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp 
uzaklaştırılması sonucunda yanmayı sürdürdüğü en düşük sıcaklığı, 
Basınçlandırma: Kaçış yollarındaki iç hava basıncını yapının diğer mekânlarındaki basınca göre 
daha yüksek tutarak duman sızıntısını önleme yöntemini, 
ifade eder. 
 
Yangın türü: Yanmakta olan maddeye göre;  

1) A sınıfı yangınlar: Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddeler 
yangınını, 
2) B sınıfı yangınlar: Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi 
yanıcı sıvı maddeler yangınını,  
3) C sınıfı yangınlar: Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz 
maddeler yangınını,  
4) D sınıfı yangınlar: Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen 
hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangınını 
 
Kaçış yolları, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan 
devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır. Kaçış yolları kapsamına; 
a) Oda ve diğer bağımsız mekânlardan çıkışlar, 
b) Her kattaki koridor ve benzeri geçitler, 
c) Kat çıkışları, 
ç) Zemin kata ulaşan merdivenler, 
d) Zemin katta merdiven ağızlarından aynı katta yapı son çıkışına götüren yollar, 
e) Son çıkış, 
dâhildir. 
*********Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilmez.********** 
 
Kaçış güvenliği esasları  
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(1) İnsanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanan her yapı, yangın veya diğer acil 
durumlarda kullanıcıların hızla kaçışlarını sağlayacak yeterli kaçış yolları ile donatılır. Kaçış 
yolları ve diğer tedbirler, yangın veya diğer acil durumlarda can güvenliğinin yalnızca tek bir 
tedbire dayandırılmayacağı biçimde tasarlanır.  
(2) Her yapının, yangın veya diğer acil durumlarda yapıdan kaçış sırasında kullanıcıları, ısı, 
duman veya panikten doğan tehlikelerden koruyacak şekilde yapılması, donatılması, bakım 
görmesi ve işlevini sürdürmesi gerekir.  
(3) Her yapıda, bütün kullanıcılara elverişli kaçış imkânı sağlayacak şekilde, yapının kullanım 
sınıfına, kullanıcı yüküne, yangın korunum düzeyine, yapısına ve yüksekliğine uygun tip, sayı, 
konum ve kapasitede kaçış yolları düzenlenir.  
(4) Her yapının içinde, yapının kullanıma girmesiyle her kesimden serbest ve engelsiz 
erişilebilen şekilde kaçış yollarının düzenlenmesi ve bakım altında tutulması gerekir. Herhangi 
bir yapının içinden serbest kaçışları engelleyecek şekilde çıkışlara veya kapılara kilit, sürgü ve 
benzeri bileşenler takılamaz. Zihinsel engelli, tutuklu veya ıslah edilenlerin barındığı, yetkili 
personeli sürekli görev başında olan ve yangın veya diğer acil durumlarda kullanıcıları 
nakledecek yeterli imkânları bulunan yerlerde kilit kullanılmasına izin verilir.  
(5) Her çıkışın açıkça görünecek şekilde yapılması, ayrıca, çıkışa götüren yolun, sağlıklı her 
kullanıcının herhangi bir noktadan kaçacağı doğrultuyu kolayca anlayabileceği biçimde 
görünür olması gerekir. Çıkış niteliği taşımayan herhangi bir kapı veya bir çıkışa götüren yol 
gerçek çıkışla karıştırılmayacak şekilde düzenlenir veya işaretlenir. Bir yangın hâlinde veya 
herhangi bir acil durumda, kullanıcıların yanlışlıkla çıkmaz alanlara girmemeleri ve kullanılan 
odalardan ve mekânlardan geçmek zorunda kalmaksızın bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan 
erişmeleri için gerekli tedbirler alınır. 
 
Kaçış yolu kapılarında eşik olmaması gerekir. Dönel kapılar ile turnikeler, çıkış kapısı olarak 
kullanılamaz. 
Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü kapılarının; duman sızdırmaz ve 4 kattan daha az kata 
hizmet veriyor ise en az 60 dakika, bodrum katlara ve 4 kattan daha fazla kata hizmet veriyor 
ise en az 90 dakika yangına karşı dayanıklı olması şarttır. Kapıların, kendiliğinden kapatan 
düzenekler ile donatılması ve itfaiyecilerin veya görevlilerin gerektiğinde dışarıdan içeriye 
girmelerine imkân sağlayacak şekilde olması gerekir 
Kaçış yolu kapıları kanatlarının, kullanıcıların hareketini engellememesi gerekir. Kullanıcı yükü 
50 kişiyi aşan mekânlardaki çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. Kaçış yolu 
kapılarının el ile açılması ve kilitli tutulmaması gerekir. 
 
Kaçış yolu sayısı ve genişliği  
(1) Toplam çıkış genişliği, 32 nci maddeye göre hesaplanan bir kattaki kullanım alanlarındaki 
toplam kullanıcı sayısının birim genişlikten geçen kişi sayısına bölümü ile elde edilen değerin 
0.5 m ile çarpılması ile bulunan değerden az olamaz. Toplam kullanıcı sayısı 50 ila 500 kişi 
arasında ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği 100 cm’den, 501 ila 2000 kişi arasında ise kattaki 
bir kaçış yolunun genişliği 150 cm’den, 2001 ve daha fazla ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği 
200 cm’den az olmayacak şekilde çıkış sayısı bulunur. Kaçış yolu, bu özelliği dışında, yapının 
mekânlarına hizmet veren koridor ve hol olarak kullanılıyor ise 110 cm’den az genişlikte 
olamaz. Hiçbir çıkış veya kaçış merdiveni veyahut diğer kaçış yolları, hesaplanan bu 
değerlerden ve 80 cm’den daha dar genişlikte olamaz.  
(2) Yüksek binalarda kaçış yollarının ve merdivenlerin genişliği 120 cm’den az olamaz.  
(3) Genişliği 200 cm’yi aşan merdivenler, korkuluklar ile 100 cm’den az olmayan ve 160 cm’den 
fazla olmayan parçalara ayrılır. Kaçış yolu koridoru yüksekliği 210 cm’den az olamaz.  
(4) İki çıkış gereken mekânlarda, her bir çıkışın toplam kullanıcı yükünün en az yarısını 
karşılayacak genişlikte olması gerekir.  
(5) Genişlikler, temiz genişlik olarak ölçülür. Kaçış merdivenlerinde ve çıkış kapısında temiz 
genişlik aşağıda belirtilen şekilde ölçülür:  
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a) Kaçış merdivenlerinde temiz genişlik hesaplanırken, küpeştenin yaptığı çıkıntının 80 mm’si 
temiz genişliğe dâhil edilir.  
b) Çıkış kapısında; tek kanatlı kapıda temiz genişlik, kapı kasası veya lamba çıkıntısı ile 90 
derece açılmış kanat yüzeyi arasındaki ölçüdür. Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz genişliği 80 
cm’den az ve 120 cm’den çok olamaz. İki kanatlı kapıda temiz genişlik, her iki kanat 90 derece 
açık durumdayken kanat yüzeyleri arasındaki ölçüdür.  
(6) Bütün çıkışların ve erişim yollarının aşağıda belirtilen şartlara uygun olması gerekir:  
a) Çıkışların ve erişim yollarının açıkça görülebilir olması veya konumlarının simgeler ile  
vurgulanması ve her an kullanılabilmesi için engellerden arındırılmış hâlde bulundurulması 
gerekir.  
b) Bir yapıda veya katlarında bulunan her kullanıcı için, diğer kullanıcıların kullanımında olan 
odalardan veya mekânlardan geçmek zorunda kalınmaksızın, bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan 
erişim sağlanması gerekir. 
Kaçış merdivenleri  
(1) Yapının ortak merdivenlerinin yangın ve diğer acil hâllerde kullanılabilecek özellikte 
olanları, kaçış merdiveni olarak kabul edilir.  
(2) Kaçış merdivenleri, yangın ve diğer acil hâl tahliyelerinde kullanılan kaçış yolları bütününün 
bir parçasıdır ve diğer kaçış yolları öğelerinden bağımsız tasarlanamazlar. 
(3) Kaçış merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu 
merdivenler, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman 
sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılır.  
(4) Kaçış merdivenlerinin kullanıma uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina veya işyeri 
sahibi ve yöneticileri sorumludur.  
Acil çıkış zorunluluğu  
(1) Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş 
olması gerekir.  
(2) Çıkış sayısı, 33 üncü madde esas alınarak belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi 
belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli mekânlar ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda 
en az 2 çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer 
ise en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.  
(3) Çıkışların birbirinden olabildiğince uzakta olması gerekir. Bölünmemiş tek mekânlarda 2 
çıkış gerekiyor ise çıkışlar arasındaki mesafe yağmurlama sistemi bulunmadığı takdirde 
diyagonal mesafenin 1/2’sinden ve yağmurlama sistemi mevcut ise diyagonal mesafenin 
1/3’ünden az olamaz.  
(4) Çıkış mesafelerinin kapıdan alındığı bina kullanım sınıflarında, bir koridor içindeki 2 kaçış 
merdiveni arasındaki mesafe, yağmurlama sistemi olmayan yapılarda koridor uzunluğunun 
yarısından ve yağmurlama sistemi olan yapılarda ise koridor uzunluğunun 1/3’ünden az 
olamaz.  
Kaçış merdiveni yuvalarının yeri ve düzenlenmesi  
(1) Yangın hangi noktada çıkarsa çıksın, o kotta bütün insanların çıkışlarının sağlanması için 
kaçış yollarının ve kaçış merdivenlerinin birbirlerinin alternatifi olacak şekilde 
konumlandırılması gerekir. Kaçış yolları ve kaçış merdivenleri, yan yana yapılamaz. Kaçış 
merdivenine giriş ile kat sahanlığının aynı kotta olması gerekir. Genel merdivenlerden 
geçilerek kaçış merdivenine ulaşılamaz. Kaçış merdiveni yuvalarının yerinin belirlenmesinde, 
en uzak kaçış mesafesi ve kullanıcı yükü esas alınır.  
(2) Merdiven yuvalarının yeri, binadaki insanların güvenlikle bina dışına kaçışlarını 
kolaylaştıracak şekilde seçilir. Kaçış merdivenlerinin, başladıkları kottan çıkış kotuna kadar 
süreklilik göstermesi gerekir.  
Kaçış merdiveni özellikleri  
(1) Kaçış merdivenlerinin kapasite ve sayı bakımından en az yarısının doğrudan bina dışına 
açılması gerekir.  
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(2) Kaçış merdiveninin, zemin düzeyindeki dışarı çıkışın görülebildiği ve engellenmediği hol, 
koridor, fuaye, lobi gibi bir dolaşım alanına inmesi hâlinde, kaçış merdiveninin indiği nokta ile 
dış açık alan arasındaki uzaklık, kaçış merdiveni bir kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise 10 
m’yi aşamaz. Yağmurlama sistemi olan yapılarda bu uzaklık en fazla 15 m olabilir. Dışa açık 
alanın, kaçış merdiveninin indiği noktadan açıkça görülmesi ve güvenlikli bir şekilde doğrudan 
erişilebilir olması gerekir. İç kaçış merdivenlerinden boşalan kullanıcı yükünü karşılayacak 
yeterli genişlikte dışa açık kapı bulunması şarttır.  
(3) Kaçış merdivenlerinde her döşeme düzeyinde 17 basamaktan çok olmayan ve 4 
basamaktan az olmayan aralıkla sahanlıklar düzenlenir. Bina yüksekliği 15.50 m’den veya bir 
kattaki kullanıcı sayısı 100 kişiden fazla olan binalarda dengelenmiş kaçış merdivenlerine izin 
verilmez. 
(4) Sahanlığın en az genişliği ve uzunluğu, merdivenin genişliğinden az olamaz. Basamakların 
kaymayı önleyen malzemeden olması şarttır.  
(5) Kaçış merdiveni sahanlığına açılan kapılar hiçbir zaman kaçış yolunun 1/3’ nden fazlasını 
daraltacak şekilde konumlandırılamaz.  
(6) Merdivenlerde baş kurtarma yüksekliğinin, basamak üzerinden en az 210 cm ve sahanlıklar 
arası kot farkının en çok 300 cm olması gerekir.  
(7) Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği 175 mm’den çok ve basamak genişliği 
250 mm’den az olamaz.  
(8) Kaçış için kullanılmasına izin verilen merdivenlerde, basamağın kova hattındaki en dar 
basamak genişliği, konutlarda 100 mm’den ve diğer yapılarda 125 mm' den az olamaz. Her 
kaçış merdiveninin her iki yanında duvar, korkuluk veya küpeşte bulunması gerekir.  
(9) Kaçış merdiveni yuvasına ve yangın güvenlik holüne elektrik ve mekanik tesisat şaftı 
kapakları açılamaz, kombi kazanı, iklimlendirme dış ünitesi, sayaç ve benzeri cihaz konulamaz. 

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ 
Genel tanımlar: 

1) Elektrik kuvvetli akım tesisleri: İnsanlar, diğer canlılar ve eşyalar için bazı durumlarda 
(yaklaşma, dokunma vb.) tehlikeli olabilecek ve elektrik enerjisinin üretilmesini, özelliğinin 
değiştirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını ve mekanik enerjiye, ışığa, kimyasal 
enerjiye vb. enerjilere dönüştürülerek kullanılmasını sağlayan tesislerdir. 
2) Alçak gerilim: Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir. 
3) Yüksek gerilim: Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir. 
4) Tehlikeli gerilim: Etkin değeri, alçak gerilimde 50 voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata 
süresine bağlı olarak değişen gerilimdir. 
5) İşletme elemanı: Elektrik enerji tesislerini oluşturan jeneratör, motor, kesici, ayırıcı, 
anahtarlama (bağlama) hücresi vb. cihazlardır. 
6) Santral: Elektrik enerjisinin üretildiği tesislerdir. 
7) Ağ (Enterkonnekte) şebeke: Santrallerin birbiri ile bağlantısını sağlayan gözlü şebekedir. 
8) İletim şebekesi: Yerel koşullar nedeniyle belli yerlerde üretilebilen ve ağ şebeke ile en üst 
düzeyde toplanan enerjiyi tüketicinin yakınına ileten kablo ve/veya hava hattı şebekeleridir. 
9) Dağıtım şebekesi: İletilerek tüketilecek bölgeye taşınmış olan enerjiyi, tüketiciye kadar 
götüren şebekedir. 
10) Ana indirici merkez: Gerek enterkonnekte şebekeden alınan enerjiyi, daha küçük seviyeli 
iletim şebekelerine, gerekse iletilerek dağıtım bölgesine taşınan enerjiyi seçilmiş dağıtım 
gerilimi seviyesine dönüştüren transformatör merkezleridir. 
11) Ara indirici merkez: İki veya daha fazla yüksek gerilim seviyesi kullanılan şebekelerde 
enerjiyi bir yüksek gerilim seviyesinden diğerine dönüştüren transformatör merkezleridir. 
12) Dağıtım transformatör merkezi: Yüksek gerilimli elektrik enerjisini alçak gerilimli elektrik 
enerjisine dönüştüren transformatör merkezleridir. 
Elektrik tesislerinde aşırı gerilimlere ilişkin tanımlar: 
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1) Aşırı gerilim: Genellikle kısa süreli olarak iletkenler arasında ya  da iletkenlerle toprak 
arasında oluşan, işletme geriliminin izin verilen en büyük sürekli değerini aşan, fakat işletme 
frekansında olmayan bir gerilimdir. 
2) İç aşırı gerilim: Toprak temasları, kısa devreler gibi istenilen ya da istenilmeyen bağlama 
olayları ya da rezonans etkileriyle oluşan bir aşırı gerilimdir. 
3) Dış aşırı gerilim: Yıldırımlı havaların etkisiyle oluşan bir aşırı gerilimdir. 
4) Başka şebekelerin etkisi ile oluşan aşırı gerilim: Başka şebekelerin, sözü edilen şebekeye 
etkisi sonucunda oluşan gerilimdir. 
Hava hatlarına ilişkin tanımlar: 

1) Hava hattı: Kuvvetli akım iletimini sağlayan mesnet noktaları, direkler ve bunların temelleri, 
yer üstünde çekilmiş iletkenler, iletken donanımları, izolatörler, izolatör bağlantı elemanları ve 
topraklamalardan oluşan tesisin tümüdür. 
2) İletkenler: Gerilim altında olup olmamasına bağlı olmaksızın bir hava hattının mesnet 
noktaları arasındaki çıplak ya da yalıtılmış örgülü ya da tek tellerdir. 
3) Yalıtılmış hava hattı kabloları: Yalıtılmış hava hattı kabloları, yalıtılmış faz iletkenleri ile 
yalıtılmış ya da yalıtılmamış nötr iletkeni birbirine yada taşıyıcı bir tele bükülerek sarılmış tek 
telli, sıkıştırılarak yuvarlatılmış çok telli ya da örgülü iletkenlerden oluşan kablolardır. 
4) Demet iletkenler: Bir faz iletkeni yerine, iki ya da daha çok iletken kullanılan ve iletkenler 
arasında hat boyunca yaklaşık olarak aynı uzaklık bulunan düzendir. 
5) Anma kesiti (Nominal kesit): İletkenlerin standartlarda belirtilen kesit değeridir. 
6) Gerçek kesit: Örgülü iletkenlerin, yapım toleransları dikkate alınmaksızın, net kesit 
değerleridir. 
7) İletken kopma kuvveti: İletkenlerin hesapla bulunan teorik kopma değerinin %95'i ya da 
kataloglarda "kopma yükü" olarak belirtilen değerdir. 
8) En büyük çekme gerilmesi: -5 øC'da hesap için esas olan ek yükte ya da en küçük ortam 
sıcaklığında ek yüksüz yahut +5 øC'da rüzgar yükünde oluşan iletken gerilmelerinin en büyük 
yatay bileşenidir. 
9) Yıllık ortalama çekme gerilmesi (EDS: Every day stress): Yıllık ortalama sıcaklıkta (genellikle 
+ 15 øC'da) rüzgarsız durumda oluşan, iletken çekme gerilmesinin yatay bileşenidir. 
10) Salgı (sehim): İletken ile iletkenin iki askı noktasını birleştiren doğru arasındaki en büyük 
düşey uzaklıktır. 
11) İletken donanımı: İletkenle doğrudan doğruya temasta olan ve iletkenlerin bağlanması, 
gerilmesi ve taşınmasına yarayan parçalardır. 
12) İzolatör bağlantı elemanları: İzolatörleri mesnet noktalarına ve iletken donanımlarına, 
izolatör elemanlarını birbirine bağlamaya yarayan parçalardır. 
13) Direğin yararlı tepe kuvveti: Direğe gelen rüzgar yükü dışında, tepeye indirgenmiş öteki 
kuvvetlerin izin verilen yatay bileşenidir. 
14) Direk açıklığı (menzil): İki komşu direk arasındaki yatay uzaklıktır. 
15) Rüzgar açıklığı: Direğin iki yanındaki açıklıkların aritmetik ortalamasıdır. 
16) Ağırlık açıklığı: Direğin iki yanındaki iletkenlerin yatay teğetli noktaları arasındaki yatay 
açıklıktır. 
17) Hava hattı çeşitleri: 
i) Küçük aralıklı hatlar: Birbirini izleyen iki direk arasındaki açıklık, çıplak iletkenler için 50 m'yi, 
yalıtılmış iletkenler için 60 m'yi aşmayan hatlardır. 
Not: Küçük aralıklı hatlarda 50 m'den büyük açıklıklar: Küçük aralıklı hatlarda en büyük açıklık 
olan 50 m'lik aralık ancak kaçınılmaz nedenlerle arttırılabilir. Küçük aralıklı hatlarda topografya 
durumu nedeniyle, 50 m'den fazla bir açıklık gerekirse, bu bölüm büyük aralıklı hatlar gibi işlem 
görür. 
ii) Büyük aralıklı hatlar: Birbirini izleyen iki direk arasındaki açıklık, çıplak iletkenler için 50 m'yi, 
yalıtılmış iletkenler için 60 m'yi aşan hatlardır. 
Kablo şebekeleri ile ilgili tanımlar: 
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1) Enerji kabloları: Elektrik enerjisinin iletilmesi veya dağıtılması için kullanılan, gerektiğinde 
toprak altına da döşenebilen yalıtılmış iletkenlerdir. 
2) Ring kablo şebekeleri: Bir indirici merkezin diğer barasında nihayetlenen ve çoğunlukla bir 
noktada açık işletilen kablo şebekeleridir. 
3) İki taraftan beslenen kablo şebekeleri: Bir indirici merkezin bir başka indirici merkezde 
nihayetlenen ve çoğunlukla bir noktada açık işletilen kablo şebekeleridir. 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE 

GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ 

KKDTEK oluşumu 
KKDTEK aşağıdaki üyelerden oluşur: 
a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğünü temsilen en az dört üye, 
b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulunu temsilen bir üye, 
c) Ekonomi Bakanlığını temsilen bir üye, 
ç) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye, 
d) İş sağlığı ve güvenliği ve/veya kişisel koruyucu donanım ile ilgili faaliyet gösteren sivil 

toplum kuruluşlarını temsil etmek üzere Bakanlıkça seçilecek en az iki üye, 
e) Onaylanmış kuruluşları temsilen bu kuruluşlar arasından Bakanlıkça seçilecek bir üye, 
f) Kişisel koruyucu donanım ithal eden ve üreten firmalar arasından Bakanlıkça seçilecek 

en az iki üye, 
g) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu temsilen bir üye, 
ğ) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye, 
h) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu temsilen bir üye, 
ı) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye. 
(2) Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine 2 yıl için ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir. 

Bir kuruluşu temsil edenüyenin ilgili kuruluşça değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir. 
Yeni üye kalan süreyi tamamlayana kadar görev yapar. Komite toplantılarına üyelerin sürekli 
olarak katılmaları esastır. 

KKDTEK’in çalışma usul ve esasları 
(1) KKDTEK çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir: 
a) Komite, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürü Başkanlığı’nda toplanır. 
b) Komite, komite başkanının toplantı gündemini içeren yazılı daveti ile en az üye tam 

sayısının üçte ikisi ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. 
c) Başkan vekili, Başkanın olmadığı durumlarda komiteye Başkanlık 

etmek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üyeleri arasından Başkan tarafından seçilir. 
ç) Komitenin sekretarya hizmetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 
d) Toplantılar, komite tarafından belirlenen periyodik bir takvim uyarınca yılda en az iki 

kez gerçekleştirilir. 
e) Her toplantı sonrasında alınan kararların yer aldığı karar defteri sayfası üyelerce 

imzalanarak onaylanır. 
f) Komitece gerek görüldüğü hallerde, konu ile ilgisi bulunan diğer kurum ve 

kuruluşlardan temsilciler gözlemci olarak davet edilebilir. 
g) Komite, sektör ve ilgili yönetmelikler temelinde alt çalışma grupları oluşturabilir. 
KKDTEK’in görevleri 
(1) Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir. 
a) Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği kapsamında yer alan kişisel koruyucu 

donanımları imal, ithal veya ihraç eden sektör ile ilgili mevcut durumu tespit etmek, 
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b) Yönetmeliğin temel gerekleri kapsamındaki mevzuata ilişkin olarak yetkili ve 
uygulayıcı kuruluşlardan bilgi akışını sağlamak, 

c) Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin teknik mevzuata uyum düzeyini belirlemek ve 
geliştirmek, 

ç) Teknik düzenlemeler hakkında geribildirim alınmasını sağlamak, 
d) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluşlar veya sektörden gelen 

görüş ve teklifleri değerlendirmek, 
e) AB Komisyonu ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenecek toplantılara 

katılım sağlamak için toplantılarla ilgili bilgi alışverişini sağlamak, 
f) Yönetmeliğin temel gerekleri alanındaki ve Yönetmeliği bağlayıcı nitelikteki mevzuatta 

yapılacak değişiklikleri takip ederek kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili hazırlanacak yeni 
mevzuat taslakları hakkında görüş ve önerilerini yetkili kuruluşa/kuruluşlara bildirmek, 

g) Kişisel Koruyucu Donanımlar sektöründe karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm 
konusunda önerilerde bulunmak, 

ğ) Sektörün ihtiyacına yönelik olarak öncelikli çalışma alanlarını belirleyerek işbirliği 
yapmak, proje geliştirmek ve ortak faaliyetler yürütmek. 

KKDTEK kararlarının değerlendirilmesi 
Komite kararları tavsiye niteliğinde olup, alınan kararlar yetkili kuruluş/kuruluşlar 

tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KATEGORİZASYON REHBERİNE 

DAİR TEBLİĞ 

 Amaç 
Bu Tebliğin amacı, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamındaki kişisel koruyucu 

donanımların CE belgelendirme işlemlerinin yapılabilmesi için hangi kategoriye dahil 
olduklarını belirlemektir. 

Üreticinin sorumluluğu 
Bu Tebliğ, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin uygulanmasını kolaylaştırmak için 

yayımlanmış olup doğru uygunluk değerlendirme işlemini seçmek üreticinin 
sorumluluğundadır. 

Kategori-0 
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına girmeyen kişisel koruyucu 

donanımlar, kategori-0 olarak sınıflandırılır. 
Kategori-I 
Tasarımcı tarafından, kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen, tedrici 

olarak ortaya çıkan ve zamanında farkedilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı 
koruma sağlayan basit yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar, kategori-I olarak sınıflandırılır. 

Kategori-I’e dahil olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, Kişisel Koruyucu 
Donanım Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtildiği şekilde, üreticinin sorumluluğu 
alarak, AT uygunluk beyanı düzenlemesi esasına göre yapılır. 

Kategori-II 
Kategori-I ve kategori-III’ün dışında kalan tüm kişisel koruyucu donanımlar, kategori-II 

olarak sınıflandırılır. 
Kategori-II’ye dahil olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, Kişisel 

Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde belirtildiği şekilde, onaylanmış kuruluş 
tarafından model kişisel koruyucu donanım için AT tip inceleme belgesi düzenlendikten sonra, 
üretici tarafından AT uygunluk beyanı düzenlenmesi esasına göre yapılır. 

Kategori-III 
Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında 

fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve 
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geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan, 
karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar kategori-III olarak sınıflandırılır. 

Kategori-III’e dahil olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, Kişisel 
Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtildiği şekilde, onaylanmış kuruluş 
tarafından model kişisel koruyucu donanım için AT tip inceleme belgesinin düzenlenmesini 
takiben, AT tip incelemesini yapan veya üretici tarafından seçilen farklı bir onaylanmış 
kuruluşun aynı Yönetmeliğin altıncı veya yedinci bölümlerinden birine uygun olarak üretilen 
kişisel koruyucu donanımların ya da üretim sisteminin kalite kontrolü süreçlerinin 
uygulanmasının ardından, üreticinin AT uygunluk beyanı düzenlemesi esasına göre yapılır. 

Temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluk 
Kişisel koruyucu donanımlar, belgelendirme kategorisine bakılmaksızın Kişisel Koruyucu 

Donanım Yönetmeliğinin Ek-2’sinde belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun 
olarak tasarlanmak ve üretilmek zorundadırlar. 

4703- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ 

Amaç  
Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla kullanılan 

kişisel koruyucu donanımların imalatı, ithalatı, piyasaya arzı, hizmete sunumu ve denetimi ile 
üçüncü şahısların can ve mal güvenliğinin tehlikelere karşı korunmasına ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir.  

Kapsam  
(1) Bu Yönetmelik, kişisel koruyucu donanımların imalatı, ithalatı, piyasaya arzı, hizmete 

sunumu ve denetimi   ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin uyması 
gereken usul ve esasları kapsar.  

(2) Piyasaya arz, malların serbest dolaşımı ve güvenlik açısından bu Yönetmeliğin 
hedeflediği aynı amaçlar için çıkarılmış başka bir Yönetmeliğin kapsamında olan Kişisel 
Koruyucu Donanımlar ve ek-1 de belirtilen ürünler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.  

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD);  
1) Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce 

giyilmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi, 
2) Kişiyi aynı anda bir veya daha fazla muhtemel risklere karşı korumak amacıyla imalatçı 

tarafından bir bütün haline getirilmiş birçok cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş bir 
donanımı,  

3) Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın, taşınan veya giyilen 
donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya 
malzemeyi, 

ifade eder. 
 
Piyasaya arz edilen KKD; ek-2 de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamalı 

ve amacı doğrultusunda kullanıldığında kullanıcıların, diğer bireylerin, hayvanların ve eşyaların 
sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmamalıdır.  

 
Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri 
1. Tüm KKD’lerde Bulunması Gereken Genel Özellikler  
KKD’ler, amaçlanan doğrultuda kullanımı sırasında karşılaşılan tüm risklere karşı yeterli 

koruma sağlamalıdır.  
1.1. Tasarım Prensipleri  
1.1.1. Ergonomi  
KKD, tehlike içeren iş yapılırken, öngörülebilen koşullarda ve amaçlanan doğrultuda 

kullanımı sırasında kullanıcıyı mümkün olan en yüksek düzeyde koruyacak şekilde tasarlanarak 
imal edilmelidir.  
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1.1.2. Koruma Düzeyleri ve Sınıfları  
1.1.2.1. Mümkün Olan En Üst Koruma Düzeyi  
Tasarım sırasında göz önüne alınacak en uygun koruma düzeyi, KKD kullanımından 

kaynaklanan riske maruz kalındığında veya normal koşullarda işin yürütülmesi sırasında KKD' 
nin etkinliğinin azalmaya başladığı noktadır.  

1.1.2.2. Farklı Risk Düzeyleri İçin Uygun Koruma Sınıfları  
KKD’ nin tasarımında, aynı risk faktörünün farklı düzeylerinin ayırt edilebilmesi gibi 

öngörülebilir kullanım koşullarının farklılık gösterdiği durumlarda uygun koruma 
sınıflandırmaları dikkate alınmalıdır.  

1.2. KKD’nin Kendisinin Tehlikeye Yol Açmaması  
1.2.1. KKD’nin Yapısından Kaynaklanan ve Rahatsızlık Veren Faktörlerin ve Diğer Risklerin 

Bulunmaması 
KKD, öngörülebilir koşullarda kullanımı sırasında tehlikelere ve yapısından 

kaynaklanabilen rahatsızlık verici diğer faktörlere neden olmayacak şekilde tasarlanarak imal 
edilmelidir.  

1.2.1.1. Uygun Malzemeden İmali  
KKD malzemesi ve parçaları, bozulma sonucu ortaya çıkan maddeler de dahil olmak 

üzere, kullanıcının sağlık ve hijyenini olumsuz yönde etkilememelidir.  
1.2.1.2. KKD’nin Kullanıcıya Temas Eden Yüzeyinin Uygunluğu  
Giyildiğinde kullanıcıya temas eden veya etmesi muhtemel herhangi bir KKD elemanı, 

tahriş ya da yaralanmalara neden olabilecek derecede sert olmamalı, keskin kenarlar ve 
çıkıntılar bulundurmamalıdır.  

1.2.1.3. KKD’nin Kullanıcıyı Engellememesi  
KKD'nin vücudun duruş şekline ve hareket etmesine neden olduğu kısıtlamalar ile duyu 

organlarında yol açabileceği hassasiyet kaybı en aza indirilmeli ve KKD, kullanıcı veya diğer 
kişiler için tehlikeli olabilecek hareketlere neden olmamalıdır.  

1.3. Rahatlık ve Etkinlik  
1.3.1. KKD’nin Kullanıcının Vücut Yapısına Uygunluğu  
KKD, iş sırasında yapılacak hareketler ve vücudun duruş şekilleri göz önüne alınarak 

kullanıcı üzerinde doğru pozisyonda kolayca durmasını sağlayacak ve öngörülen kullanım 
süresinde yerinde kalacak şekilde tasarlanarak üretilmelidir. Bu amaçla KKD’ nin ayarlanabilir 
ve eklenebilir sistemler yardımıyla veya farklı beden ölçülerinde üretilerek kullanıcının vücut 
yapısına uygunluğu sağlanarak en etkin şekilde kullanılabilmesi sağlanmalıdır.  

1.3.2. Hafiflik ve Dayanıklılık  
KKD, dayanıklılık ve işlevselliğini azaltmayacak şekilde olabildiğince hafif imal edilmelidir.  
KKD, bu Ek’in 3 üncü maddesinde belirtilen risklere karşı yeterli korunma sağlayabilmek 

için yerine getirilmesi şart olan ve belirli riskler için ilave gereksinimlerden ayrı olarak, 
öngörülen kullanım koşulları altındaki ortam koşullarının etkisine dayanabilmelidir.  

1.3.3. Aynı Anda Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Farklı KKD Tipleri veya Sınıflarının 
Uyumu  

Aynı imalatçı, aynı anda birden fazla risk söz konusu olduğunda bu risklere karşı vücudun 
birbirine yakın kısımlarının eş zamanlı korunmasını sağlamak için farklı tip ve sınıflarda KKD 
modellerini piyasaya sunarsa, bunlar birbiriyle uyumlu olmalıdır.  

1.4. İmalatçı Tarafından Verilecek Bilgiler  
İmalatçı, piyasaya sunduğu KKD ile birlikte aşağıdaki hususları içeren kullanım kılavuzunu 

da vermelidir:  
a) İmalatçının veya yetkili temsilcisinin isim ve adresi,  
b) Depolama, kullanım, temizlik, bakım, onarım ve dezenfekte etmeye ilişkin bilgiler 

(imalatçı tarafından önerilen temizlik, bakım ve enfeksiyondan arındırma maddeleri, kullanım 
kılavuzunda verilen talimata uygun olarak kullanıldığında kullanıcı veya KKD’ye zarar 
vermemelidir),  
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c) Söz konusu KKD’nin sağladığı korumanın sınıfını ya da seviyesini ölçmek için uygulanan 
teknik testlerde kaydedilen performans sonuçları, 

ç) Söz konusu KKD’ye uygun aksesuarların ve yedek parçaların özellikleri,  
d) Farklı risk seviyeleri için uygun koruma sınıfları ve bunlara karşılık gelen kullanım 

limitleri,  
e) KKD veya belirli parçalarının kullanma ömrü veya son kullanma tarihi,  
f) Taşımaya uygun paketleme şekli,  
g) İşaretlerin anlamı (2.12),  
ğ) Eğer varsa, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin son fıkrasında belirtilen düzenlemelerin 

referansları,  
h) KKD’lerin tasarımını yapan onaylanmış kuruluşun unvanı, adresi ve kimlik numarası.  
Bu bilgiler, anlaşılır, kesin ve Türkçe olmalı veya diğer bir üye ülkede piyasaya arz 

ediliyorsa o üye ülkenin resmi dil veya dillerinde olmalıdır.  
2. Bazı KKD Tipleri veya Sınıfları İçin Ortak İlave Gerekler  
2.1. Ayarlanabilir KKD’ler  
KKD’nin ayarlanabilir sistemleri varsa, bu sistemler, öngörülen kullanım koşullarında 

kullanıcının bilgisi dışında, yanlış bir ayarlamayı engelleyecek şekilde tasarlanarak imal 
edilmelidir.  

2.2. Korunacak Vücut Bölümünü Örten KKD’ler  
Korunacak vücut bölümünü örten KKD’ler, kullanım sırasında oluşan terlemeyi azaltmak 

için, mümkünse yeterince havalandırılmalıdır. Eğer bu yapılamazsa, KKD teri emecek 
donanımlara sahip olmalıdır.  

2.3. Yüz, Göz ve Solunum Yolları KKD’leri  
Yüz, göz ve solunum yolları için kullanılan KKD’lerin, kullanıcının görüş alanında neden 

olacağı kısıtlamalar en aza indirilmelidir.  
Bu tip KKD’lerin görme sistemlerinin optik nötralite derecesi, kullanıcının yaptığı, 

nispeten uzun süreli veya titizlik gerektiren işlerle uyumlu olmalıdır. Gerektiğinde nem 
oluşmasını engelleyici işlemden geçirilerek koruyucu malzeme ile takviye edilmelidir.  

Normal görmeleri için numaralı gözlük veya kontakt lens takmak zorunda olanların 
kullanacağı KKD modelleri, halihazırda kullanılmakta olan numaralı gözlük veya kontakt lensle 
uyumlu olmalıdır.  

2.4. KKD’nin Kullanma Ömrü  
Yeni bir KKD’ nin işlevinin zamana bağlı olarak önemli oranda azaldığı biliniyorsa, üretim 

tarihi ve mümkünse son kullanma tarihi her bir KKD parçasının ve değişebilen bölümlerinin 
üzerine, hiçbir yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde, açıkça belirtilmeli ve bu bilgiler 
ambalaj üzerine de yazılmalıdır.  

İmalatçı, KKD’ nin kullanma ömrü ile ilgili bir taahhütte bulunamıyorsa, hazırlanan 
kullanım kılavuzunda, kullanıcı veya satın alan kişinin makul bir son kullanma tarihi tespit 
etmesine yarayacak bakım, onarım, temizlik, uygun saklama koşulları, modelin kalitesi vb. 
konularla ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.  

İmalatçı tarafından önerilen temizleme işleminin periyodik olarak uygulanması sonucu, 
KKD’ nin performansında fark edilir hızlı bir azalma olasılığı varsa, kullanma ömrü boyunca en 
fazla kaç kez temizlik işleminin uygulanacağı, mümkünse her bir KKD parçası üzerine 
yapıştırılır, bu olmazsa kullanım kılavuzunda belirtilmelidir. 

2.5. Kullanım Sırasında Etraftaki Nesnelere Takılma Riski Taşıyan KKD’ler  
KKD, öngörülen kullanım koşullarında etraftaki hareketli nesnelere takılma riski taşıyor 

ve dolayısıyla kullanıcı için bir tehlike oluşturuyorsa, takılma halinde herhangi bir parçanın 
kırılmasına izin vererek tehlikeyi bertaraf edecek düzeyde düşük bir kırılma direncine sahip 
olmalıdır.  

2.6. Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan KKD’ler  
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Patlayıcı ortamlarda kullanılacak KKD’ler, patlayıcı karışımların tutuşmasına neden 
olabilecek elektrik, statik elektrik, çarpma sonucu oluşan ark veya kıvılcım oluşturmayacak 
nitelikte tasarlanarak imal edilmelidir.  

2.7. Çabuk Takma ve/veya Çıkarma veya Acil Kullanım Amaçlı KKD’ler  
Bu KKD tipleri takma ve/veya çıkarma için gerekli zamanı en aza indirecek şekilde 

tasarlanarak imal edilmelidir.  
KKD' nin doğru şekilde takılmasına veya çıkarılmasına yarayan kısımları, kullanıcının 

çabuk ve kolay bir işlemle takma veya çıkarmasına izin verecek yapıda olmalıdır.  
2.8. Çok Tehlikeli Durumlarda Kullanılan KKD’ler  
Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen, çok tehlikeli durumlarda kullanılan karmaşık 

yapıdaki KKD’lerle birlikte sunulan ve imalatçı tarafından hazırlanan kullanım kılavuzu, 
özellikle, onları yorumlayacak ve KKD’nin kullanıcı tarafından doğru uygulanmasını sağlayacak 
nitelikte eğitilmiş uzman kişilerin özel olarak bilgilendirilmesi için gerekli verileri içermelidir.  

Kullanım kılavuzunda, KKD takıldığında/giyildiğinde, doğru ayarlanmasını ve işlevsel 
olmasını sağlamak için izlenecek yöntem belirtilmelidir.  

KKD, normal koruma düzeyini sağlamadığında harekete geçen bir alarm sistemine sahip 
ise, bu sistem, KKD'nin kullanım şartlarına bağlı olarak kullanıcı tarafından kolayca fark 
edilecek şekilde tasarlanmalı ve yerleştirilmelidir.  

2.9. Kullanıcı Tarafından Takılabilen veya Çıkarılabilen Elemanlara Sahip KKD’ler  
Değiştirme amacıyla, kullanıcı tarafından takılıp çıkarılabilen KKD elemanları, herhangi 

bir alet kullanmadan kolayca takılıp çıkarılabilecek ve ayarlanabilecek şekilde tasarlanarak imal 
edilmelidir.  

2.10. Dışarıdan, Tamamlayıcı Diğer Bir Cihazla Bağlantılı KKD’ler  
KKD, bir diğeriyle bağlantı yapılabilecek tamamlayıcı sisteme sahipse, birleştirme 

mekanizması yalnızca uygun cihaza takılmaya izin verecek şekilde tasarlanarak imal 
edilmelidir.  

2.11. İçinde Akışkan Bir Dolaşım Sistemi Bulunduran KKD’ler  
KKD’lerin içinde akışkan bir dolaşım sistemi bulunması durumunda, bu sistem, 

korunacak vücut kısımlarının tamamının çevresinde yeterli akışkan beslemesini sağlayacak ve 
öngörülen kullanım koşullarında kullanıcının duruş biçiminden, el, kol ve vücut 
hareketlerinden etkilenmeyecek şekilde seçilmeli veya tasarlanmalıdır.  

2.12. Üzerinde Dolaylı veya Doğrudan Sağlık ve Güvenlikle İlgili Bir veya Birden Fazla 
Tanımlayıcı İşaret Taşıyan KKD’ler  

KKD üzerine yapıştırılmış, dolaylı ya da doğrudan sağlık ve güvenlik ile ilgili tanımlayıcı 
işaretler, vermek istediği mesaja uygun ikaz işaretleri (piktogramlar veya ideogramlar) şeklinde 
olmalı ve KKD’ nin öngörülen kullanma ömrü boyunca anlaşılabilir halini tam olarak 
korumalıdır. Ayrıca, herhangi bir yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde bu işaretler 
anlaşılır, kesin ve tam olmalıdır. Özellikle, bu işaretler üzerinde yazılı bir ifade veya kelime 
bulunuyorsa, bunların cihazın kullanılacağı ülkenin resmi dil veya dillerinde olmalıdır.  

KKD veya bir KKD elemanı gerekli işaretlerin tamamının veya bir kısmının 
konulamayacağı kadar küçükse, o zaman buna ait açıklayıcı bilgi, ambalaj üzerinde ve kullanım 
kılavuzunda bulunmalıdır.  

2.13. Kullanıcının Görülmesini Sağlayan KKD’ler  
Kullanıcının görülebilmesinin gerektiği koşullarda kullanılacak giyilebilen KKD, 

fotometrik ve kolorimetrik özelliklere sahip, yeterli şiddette görülebilir ışık yayan veya 
yansıtan, uygun pozisyonda yerleştirilmiş bir veya daha fazla donanıma sahip olmalıdır.  

2.14. Birden Fazla Riske Karşı Kullanılan KKD’ler  
Kullanıcıyı, aynı anda birden fazla olası riske karşı korumak üzere tasarlanmış KKD’ler, 

özellikle bu risklerin her birine ait temel gerekleri karşılayabilecek şekilde tasarlanarak imal 
edilmelidir.  
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6331- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE 

KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanımları kapsamaz; 
a) Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş 

elbiseleri ve üniformalar, 
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipman, 
c) Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 

gibi kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kurumların faaliyetlerinde kullandıkları kişisel 
koruyucular, 

ç) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular, 
d) Spor ekipmanı, 
e) Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman, 

           f) Riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve ikaz eden taşınabilir cihazlar 
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: 
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği esas alınmak üzere; 

1) Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden 
fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun 
olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları, 

2) Kişiyi bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün 
haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanımı, 

3) Belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen 
donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya 
malzemeyi, 

4) Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve 
sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalarını, 

ifade eder. 
Genel kural 
Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya 

iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı 
durumlarda kullanılır. Kişisel koruyucu donanım, iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, 
çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının 
iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. İşveren, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma 
tedbirlerine göre öncelik verir. 

Genel hükümler 
(1) Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki 

hususlara uyulur; 
a) İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 

hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar; 
1) Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur. 
2) İşyerinde var olan koşullara uygun olur. 
3) Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olur. 
4) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar. 
5) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun şekilde CE 

işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurur. 
b) Birden fazla riskin bulunduğu ve çalışanın bu risklere karşı aynı anda birden fazla kişisel 

koruyucu donanımı kullanmasını gerektiren durumlarda, bir arada kullanılmaya uygun olan ve 
bir arada kullanıldığında söz konusu risklere karşı koruyuculuğu etkilenmeyen kişisel koruyucu 
donanımlar seçilir. 
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c) Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri; riskin 
derecesi, maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel koruyucu 
donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir. 

ç) Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu 
hallerde birden fazla kişi tarafından kullanılmasını gerektiren durumlarda, bu kullanımdan 
dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınır. 

d) İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde 
belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunur ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilir. 

e) Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilir, imalatçı tarafından 
sağlanacak kullanım kılavuzuna uygun olarak bakım, onarım ve periyodik kontrolleri yapılır, 
ihtiyaç duyulan parçaları değiştirilir, hijyenik şartlarda muhafaza edilir ve kullanıma hazır 
bulundurulur. 

f) İşveren, kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda 
çalışanı bilgilendirir. 

g) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim 
verilmesini sağlar. 

ğ) Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun 
olarak kullanılır. 

h) Kişisel koruyucu donanımlar çalışanların kolayca erişebilecekleri yerlerde ve yeterli 
miktarlarda bulundurulur. 

(2) Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılır, bakımı ve temizliği 
yapılır. Talimatlar çalışanlar tarafından anlaşılır olmak zorundadır. 

Kişisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi 
(1) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 

ile kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımı belirler. 
(2) İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımlar aşağıda belirtilen hususlar göz 

önünde bulundurularak değerlendirilir; 
a) İşveren, kişisel koruyucu donanımları seçmeden önce, koruyucuların bu Yönetmeliğin 

6 ncı maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki şartlara uygun olup olmadığını değerlendirir. Bu 
değerlendirme aşağıdaki hususları içerir; 

1) Diğer yöntemlerle önlenemeyen risklerin analiz ve değerlendirmesi, 
2) Kişisel Koruyucu Donanımın kendisinden kaynaklanabilecek riskler göz önünde 

bulundurularak, bu maddenin (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen risklere karşı 
etkili olabilecek özelliklerinin tanımlanması, 

3) Seçilecek kişisel koruyucu donanımın özellikleri ile bu maddenin (a) bendinin (2) 
numaralı alt bendine göre belirlenen özelliklerin karşılaştırılması. 

b) Kişisel koruyucu donanımın herhangi bir parçasında değişiklik yapıldığı takdirde bu 
maddenin (a) bendindeki değerlendirme yeniden yapılır. 

Kullanım kuralları 
(1) 5, 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen koşulları sağlayan kişisel koruyucu donanımlar, Ek-

3’te belirtilen işlerde ve benzeri işlerde, toplu korunma yöntemleri ile risklerin önlenemediği 
veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. Ek-1’de örneği verilen tabloya göre 
riskler değerlendirilir ve çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden kişisel koruyucu donanım 
kullanılması gereken durumlar belirlenir. İşveren Ek-2’de belirtilen kişisel koruyucu 
donanımlardan gerekli olanları sağlar. Çalışanların bu kişisel koruyucu donanımları uygun 
şekilde kullanmaları için her türlü önlemi alır. 

(2) Çalışanlar, 6331 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine uygun olarak, iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerine 
sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmakla, korumakla, uygun yerlerde ve 
uygun şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür. 

(3) Çalışanlar kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği 
işverene bildirirler. Arızalı bulunan kişisel koruyucu donanımlar arızalar giderilmeden ve 



 172 
0 242 334 80 88                                     BULUŞ EĞİTİM KURUMU                                    www.bulusisg.com 

gerekli kontrolleri yapılmadan kullanılmaz. Çalışanlara verilen kişisel koruyucu donanımlar her 
zaman etkili şekilde çalışır durumda olur, temizlik ve bakımı yapılır ve gerektiğinde yenileri ile 
değiştirilir. Kişisel koruyucu donanımlar her kullanımdan önce kontrol edilir. 
 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ 
  
1.BAŞ KORUYUCULARI 
1.1. Endüstride (madenler, inşaat sahaları ve diğer endüstriyel alanlar) kullanılan 

koruyucu baretler 
1.2. Saçlı derinin korunması (kepler, boneler, siperlikli veya siperliksiz saç fileleri) 
1.3. Koruyucu başlık (kumaştan veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, 

gemici başlıkları ve benzeri) 
 
2. KULAK KORUYUCULARI 
2.1. Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar 
2.2. Tam akustik baretler 
2.3. Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar 
2.4. Düşük frekanslı kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları 
2.5. İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları 
 
3.GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI 
3.1.Gözlükler 
3.2.Kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük) 
3.3. X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole, kızılötesi, görünür radyasyon 

gözlükleri 
3.4.Yüz siperleri 
3.5.Ark kaynağı maskeleri ve baretleri (elle tutulan maskeler, koruyucu baretlere 

takılabilen maskeler veya baş bantlı maskeler) 
 
4.SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI 
4.1. Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler 
4.2.Hava beslemeli solunum cihazları 
4.3.Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları 
4.4.Dalgıç donanımı 
4.5.Dalgıç elbisesi 
 
5. EL VE KOL KORUYUCULARI 
5.1.Özel koruyucu eldivenler: 
       Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri) 
       Kimyasallardan 
       Elektrikten 
       Sıcak ve soğuktan 
5.2.Tek parmaklı eldivenler 
5.3.Parmak kılıfları 
5.4 Kolluklar 
5.5.Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik) 
5.6. Parmaksız eldivenler 
5.7. Koruyucu eldivenler 
  
6.AYAK VE BACAK KORUYUCULARI 
6.1.Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeleri 
6.2.Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar 
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6.3.Parmak koruyuculu ayakkabılar 
6.4.Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları 
6.5.Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar 
6.6.Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları 
6.7.Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları 
6.8. Antistatik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları 
6.9. İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları 
6.10. Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve çizmeler 
6.11.Tahta tabanlı ayakkabılar 
6.12.Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları 
6.13.Dizlikler 
6.14.Tozluklar 
6.15.Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar (ısıya dayanıklı, delinmeye dayanıklı, ter geçirmez) 
6.16.Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve kaygan yüzeylere karşı 
 
7. CİLT KORUYUCULARI 
7.1.Koruyucu kremler / merhemler 
 
8.GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ KORUYUCULARI 
8.1.Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler (delinme, 

kesilme, ergimiş metal sıçramalarına karşı) 
8.2.Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler 
8.3.Isıtmalı yelekler 
8.4.Cankurtaran yelekleri 
8.5. X ışınına karşı koruyucu önlükler 
8.6.Vücut kuşakları / kemerleri 
 
9.VÜCUT KORUYUCULARI 
9.1.Düşmelere karşı kullanılan donanım: 
   9.1.1. Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte) 
   9.1.2. Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla 

birlikte) 
   9.1.3. Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşüt tipi emniyet kemeri) 
9.2.Koruyucu giysiler: 
  9.2.1. Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum) 
  9.2.2. Makinelerden korunma sağlayan giysi  (delinme, kesilme ve benzeri) 
  9.2.3. Kimyasallardan korunma sağlayan giysi  
  9.2.4. Kızılötesi radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi  
  9.2.5. Isıya dayanıklı giysi   
  9.2.6. Termal giysi  
  9.2.7. Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi  
  9.2.8. Toz geçirmez giysi  
  9.2.9. Gaz geçirmez giysi  
  9.2.10. Florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları (kol bantları, eldiven ve benzeri) 
  9.2.11. Koruyucu örtüler 

 

 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ 

OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER 

1. BAŞ KORUYUCULARI 

1.1.  Koruyucu baretler 
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1.1.1. İnşaat işleri, özellikle iskeleler ve yüksekte çalışma platformlarının üstünde, altında 
veya yakınında yapılan işler, kalıp yapımı ve sökümü, montaj ve kurma işleri, iskelede çalışma 
ve yıkım işleri 

1.1.2. Çelik köprüler, çelik yapılar, direkler, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar, 
çelik işleri ve haddehaneler, büyük konteynırlar, büyük boru hatları, ısı ve enerji santrallerinde 
yapılan çalışmalar 

1.1.3. Tüneller, maden ocağı girişleri, kuyular ve hendeklerde yapılan çalışmalar 
1.1.4. Toprak ve kaya işleri 
1.1.5. Yeraltında ve taşocaklarında yapılan işler, hafriyat işleri, kömür işletmelerinde 

yapılan dekapaj işleri 
1.1.6. Cıvatalama işleri 
1.1.7. Patlatma işleri 
1.1.8. Asansörler, kaldırma araçları, vinç ve konveyörler civarında yapılan işler 
1.1.9. Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir 

işleme, presle sıcak demir işleme, döküm işleri 
1.1.10. Endüstriyel fırınlar, konteynırlar, makinalar, silolar, bunkerler ve boru hatlarında 

yapılan işler 
1.1.11. Gemi yapım işleri 
1.1.12. Demiryolu manevra işleri 
1.1.13.  Mezbahalarda yapılan işler 
 
2. AYAK KORUYUCULARI 

2.1. Delinmez tabanlı emniyet ayakkabıları 
2.1.1. Karkas ve temel işleri, yol çalışmaları 
2.1.2. İskelelerde yapılan çalışmalar 
2.1.3. Karkas yapıların yıkım işleri 
2.1.4. Kalıp yapma ve sökme işlerini de kapsayan beton ve prefabrike parçalarla yapılan 

çalışmalar 
2.1.5. Şantiye alanı ve depolardaki işler 
2.1.6. Çatı işleri 
2.2. Delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabıları 
2.2.1. Çelik köprüler, çelik bina inşaatı, sütunlar, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek 

fırınlar, çelik işleri ve haddehaneler, büyük konteynırlar, büyük boru hatları, vinçler, ısı ve 
enerji santrallerinde yapılan işler 

2.2.2. Fırın yapımı, ısıtma ve havalandırma tesisatının kurulması ve metal montaj işleri 
2.2.3. Tadilat ve bakım işleri 
2.2.4. Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir 

işleme, presle demire şekil verme, sıcak presleme işleri ve metal çekme fabrikalarında yapılan 
işler 

2.2.5. Taş ocaklarında ve açık ocaklarda yapılan işler, kömür işletmelerinde yapılan 
dekapaj işleri 

2.2.6. Taş yontma ve taş işleme işleri 
2.2.7. Düz cam ve cam eşya üretimi ve işlenmesi 
2.2.8. Seramik endüstrisinde kalıp işleri 
2.2.9. Seramik endüstrisinde fırınların kaplanması 
2.2.10. Seramik eşya ve inşaat malzemesi kalıp işleri 
2.2.11. Taşıma ve depolama işleri 
2.2.12. Konserve yiyeceklerin paketlemesi ve dondurulmuş etle yapılan işler 
2.2.13. Gemi yapım işleri 
2.2.14. Demiryolu manevra işleri 
 
2.3. Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar 
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2.3.1. Çatı işleri  
2.3.2. Kaygan zeminde çalışma gerektiren ve delinme riski içeren işler  
 
2.4. Yalıtkan tabanlı koruyucu ayakkabılar 
2.4.1. Çok sıcak veya soğuk malzemelerle yapılan çalışmalar 
 
2.5. Kolayca çıkarılabilen emniyet ayakkabıları 
2.5.1. Ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işler 
 
3. YÜZ VE GÖZ KORUYUCULARI 

3.1. Koruyucu gözlükler, yüz siperlikleri veya elle tutulan yüz koruyucuları 
3.1.1 Kaynak yapma, öğütme ve ayırma işleri 
3.1.2. Sızdırmazlık sağlamak için yapılan işler (kalafatlama) ve keski ile yontma, 

biçimlendirme işleri 
3.1.3. Taş yontma ve şekillendirme işleri 
3.1.4. Cıvatalama işleri 
3.1.5. Talaş çıkaran makinelerde yapılan talaş toplama işleri 
3.1.6. Presle sıcak demir işleme 
3.1.7. Artıkların parçalanması ve uzaklaştırılması işleri 
3.1.8. Aşındırıcı maddelerin püskürtülerek kullanıldığı işler 
3.1.9. Asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik maddeleriyle yapılan 

işler 
3.1.10. Sıvı spreylerle çalışma 
3.1.11. Ergimiş maddelerle veya onların yakınında çalışma 
3.1.12. Radyant ısı ile çalışma 
3.1.13. Lazerle çalışma 
3.1.14. Biyolojik ajanlarla çalışılan işler 
 
4. SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI 

4.1. Respiratörler/ Solunum cihazları 
4.1.1. Yetersiz oksijen veya zararlı bir gazın bulunabileceği konteynırlar, kapalı alanlar 

veya gaz yakan endüstriyel fırınlarda yapılan çalışmalar 
4.1.2. Yüksek fırınlara yükleme yapılan alanlardaki çalışmalar 
4.1.3. Yüksek fırınların gaz boruları ve gaz konvertörleri civarındaki çalışmalar 
4.1.4. Ağır metal dumanlarının bulunabileceği yüksek fırın kapakları civarındaki çalışmalar 
4.1.5. Toz bulunması muhtemel, fırın içi döşeme işlerinde ve kepçelerle yapılan çalışmalar 
4.1.6. Toz oluşumunu önlemenin yetersiz olduğu sprey boyama işleri 
4.1.7. Kuyularda, kanalizasyon ve kanalizasyonla bağlantılı diğer yer altı sahalarında 

yapılan çalışmalar 
4.1.8. Sağlık ve güvenlik riski meydana getirebilecek düzeyde toz oluşan işler 
4.1.9. Soğutucu gaz kaçağı tehlikesinin olduğu soğutma tesislerinde yapılan çalışmalar 
4.1.10 Biyolojik ajanların olduğu işler 
 
5. İŞİTME DUYUSUNUN KORUNMASI 

5.1. Kulak koruyucuları 
5.1.1. Metal şekillendirme presleriyle çalışma 
5.1.2. Pnömatik matkaplarla çalışma 
5.1.3. Havalimanlarının yer işletmelerinde çalışanların yaptığı işler  
5.1.4. Kazık çakma işleri 
5.1.5. Ağaç ve tekstil işleri 
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6. EL, KOL VE VÜCUT KORUNMASI 

6.1.  Koruyucu giysi 
6.1.1. Asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik ürünleriyle yapılan işler 
6.1.2. Sıcak malzemeler ile veya onların civarında yapılan ve ısı etkisinin hissedildiği 

yerlerdeki çalışmalar 
6.1.3. Düz cam ürünleriyle çalışma 
6.1.4. Kumlama işleri 
6.1.5. Derin dondurucu odalarda çalışma 
6.2. Ateşe dayanıklı koruyucu giysi 
6.2.1. Kapalı alanlarda kaynak işleri 
6.3. Delinmeye dayanıklı önlükler 
6.3.1. Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri 
6.3.2. El bıçaklarıyla yapılan ve bıçağın vücuda doğru çekilmesini gerektiren işler 
6.4. Deri Önlükler 
6.4.1. Kaynak işleri 
6.4.2. Demir dövme işleri 
6.4.3. Döküm işleri 
6.5. Ön kolun (kolun bilekle dirsek arasında kalan bölümü) korunması 
6.5.1. Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri 
6.6. Eldivenler 
6.6.1. Kaynak işleri 
6.6.2. Eldivenlerin yakalanma tehlikesinin bulunduğu makineler dışında, keskin kenarlı 

cisimlerin elle tutulması 
6.6.3. Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalar 
6.6.4. Aşırı sıcak ve soğuk temas gerektiren işler  
6.6.5. Biyolojik ajanların olduğu işler 
6.7. Metal örgülü eldivenler 
6.7.1. Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri 
6.7.2. Kesim ve kullanım amaçlarına göre parçalama için el bıçağı kullanılarak yapılan 

sürekli kesim işleri 
6.7.3. Kesim makinelerinin bıçaklarının değiştirilmesi 
 
7. İKLİME DAYANIKLI GİYSİ 

7.1.  Açıkta, soğuk ve yağmurlu havada çalışma 
 
8. YANSITICI GİYSİ 

8.1. Çalışanların açıkça görülmesi gereken yerlerde yapılan çalışmalar 
 
9. EMNİYET KEMERİ 

9.1. İskelelerde çalışma 
9.2. Prefabrik parçaların montajı 
9.3. Direk ya da sütunlarda çalışma 
9.4. Çatı İşleri 
 
10. GÜVENLİK HALATLARI 

10.1. Kule/yüksek vinç kabinlerinde çalışma 
10.2. Ambarlarda kullanılan istifleme ve boşaltım ekipmanlarının yüksek kabinlerinde 

çalışma 
10.3. Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma 
10.4. Kuyu ve kanalizasyonlarda yapılan çalışma 
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11. DERİNİN KORUNMASI 

11.1. Malzeme kaplama işleri 
11.2. Tabaklama (dericilik) işleri 

6331- MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile 
yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin 
korunması için uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
kapsamına giren maden işyerlerini kapsar. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Ateşleme: Kazı işlerinde deliklere doldurulmuş olan patlayıcı maddelerin patlatılmasını, 
b) Ateşleyici: Patlayıcı madde kullanılması koşullarını yerine getirmek üzere, yeterlik belgesine 
sahip kişiyi, 
c) Ayak: Maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan yeri, 
ç) Baca: Maden içerisinden sürülen galeriyi, 
d) Baraj: Yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri, 
e) Bür: Yerüstüyle bağlantısı olmayan kuyuyu, 
f) Cep: Galeri, varagel ve vinç dip ve başlarıyla ara katlarında ve ızgaralarda görevli çalışanların 
ve ateşleme görevlilerinin korunmaları amacıyla serbestçe sığınabilecekleri biçimde yapılan 
yuvaları, 
g) Çatlak: Ana kütleden ayrılmış, her an düşebilecek parçaları, 
ğ) Çatlak sökümü: Bir kademenin kazı işlerinin devamı sırasında ana kitleden ayrılmış, 
düşebilecek durumdaki parçaların temizlenmesini, 
h) Freno: Varagel üzerinde taşımayı sağlayan sistemi, 
ı) Grizu: Metanın havayla karışımını, 
i) Kademe: Açık işletmelerde belirli aralık, kot ve eğimlerle meydana getirilen basamak 
şeklindeki çalışma yerlerini, 
j) Kanun: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, 
k) Lağım: Taş içerisinde sürülen galeriyi, 
l) Nefeslik: Ocak havasının giriş ve çıkış yolunu, 
m) Ocak: Kuyuları ve giriş çıkış yollarıyla yeraltındaki bütün kazıları, bu kazılardan çıkan pasanın 
çıkartıldığı yatımlı ve düz galerileri, diğer yolları ve üretim yerlerini, çıkarma, taşıma, 
havalandırma tesislerini, yeraltında kullanılan enerjinin sağlanmasında ve iletilmesinde 
kullanılan sabit tesisleri, açık işletmelerde giriş çıkış yolları ile tüm maden kazıları, bu kazılardan 
çıkan pasanın döküldüğü döküm sahalarını, 
n) Röset: Kuyu ve başaşağıların dip ve başlarının katlardaki yatay yollarla olan bağlantı 
yerlerini, 
o) Sıkılama: Lağım deliklerine patlayıcı madde konulduktan sonra kalan boşluğun gerektiği 
biçimde doldurulmasını, 
ö) Sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı işyerleri: Madenlerin sondaj kuyuları açılarak 
çıkarılması, arama amacıyla sondaj yapılması, çıkarılan madenlerin işlenmesi hariç satışa 
hazırlanması işlerini, 
p) Şev: Kademe, alın ve yüzlerindeki eğimi, 
r) Topuk: İşletmelerde güvenlik için bırakılan maden kısımlarını, 
s) Varagel: Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve karşılıklı 
ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma yerini, 
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ş) Yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerleri: Madenlerin yeraltı veya yerüstünden 
çıkarılması, madenlerin çıkarma amacıyla araştırılması, çıkarılan madenlerin işlenmesi hariç, 
satışa hazırlanması işlerini, 
ifade eder. 
İşverenlerin ve Çalışanların Yükümlülükleri 
  
İşverenin genel yükümlülükleri 
MADDE 5 – (1) İşveren aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür: 
a) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla; 
1) İşyerleri, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde tasarlanır, inşa 
edilir, teçhiz edilir, hizmete alınır, işletilir ve bakımı yapılır. 
2) İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin nezaretinde ve sorumluluğu altında 
yapılır. 
3) Özel riski bulunan işler yalnızca bu işlerle ilgili özel eğitim alan ehil kişiler tarafından ve 
talimatlara uygun olarak yapılır. 
4) Tüm güvenlik talimatları çalışanların anlayacağı şekilde hazırlanır. 
5) 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar 
Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlanır ve (Değişik ibare:RG-
24/3/2016-29663) en geç 6 ayda bir olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır. 
(2) İşveren, 
a) Kanunun 4, 10, 14 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen hükümler doğrultusunda sağlık ve 
güvenlik dokümanı hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlar. 
b) Sağlık ve güvenlik dokümanında özellikle aşağıdaki hususların yer almasını sağlar: 
1) Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler dahil olmak üzere risklerin 
belirlenmesi ve değerlendirilmesi. 
2) Bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak uygun tedbirler ile bu Yönetmelik 
kapsamında hazırlanması gereken yönergelerin ve planların hazırlanması. 
3) Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, kullanılması ve bakımının 
yapılması. 
c) Sağlık ve güvenlik dokümanının işyerinde çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanmasını ve 
önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında ya da işyerinde meydana gelen iş kazası; çalışan, 
işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan 
olaylardan sonra gözden geçirilmesini ve ihtiyaç halinde revize edilmesini sağlar. 
(3) İşveren, Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca gerekli kayıt ve bildirimleri yapar. 
(4) Bir işyerinde birden çok işverene ait çalışanların bulunması durumunda, her işveren kendi 
kontrolü altındaki işlerden sorumludur. Ancak işyerinin tamamından sorumlu olan işveren, 
çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını koordine eder. 
Kendisine ait sağlık ve güvenlik dokümanında koordinasyonun amacını ve bu koordinasyonu 
sağlamak için alınacak tedbirler ile uygulanacak yöntemleri belirler. Bu koordinasyon her bir 
işverenin Kanunda belirtilen sorumluluğunu etkilemez. 
Çalışanların yükümlülükleri 
MADDE 6 – (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği bakımından, ilgili mevzuatın öngördüğü 
esaslara ve işverenin bunlara uygun olarak vereceği emir ve talimata uymak zorundadırlar. 
Patlama, yangın ve zararlı ortam havasından korunma 
MADDE 7 – (1) İşveren, patlama ve yangın çıkmasını ve bunların olumsuz etkilerini önlemek 
üzere, patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam havasının oluşmasını önlemek, yapılan işlemlerin 
doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın 
tutuşmasını önlemek, patlama ve yangın başlangıçlarını tespit etmek, yayılmasını önlemek ve 
mücadele etmek için yapılan işe uygun tedbirler alır. 
Kaçış ve kurtarma araçları 
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MADDE 8 – (1) İşveren, bir tehlike anında çalışanların çalışma yerlerini en kısa zamanda ve 
güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma araçlarını sağlar ve kullanıma 
hazır bulundurur. 
İletişim, uyarı ve alarm sistemleri 
MADDE 9 – (1) İşveren, işyerinin bütününde gerekli haberleşme ve iletişim sistemini kurar. 
(2) İşveren, ihtiyaç halinde yardım, kaçış ve kurtarma işlemlerinin derhal uygulamaya 
konulabilmesi için gerekli uyarı ve diğer iletişim sistemlerini hazır bulundurur. 
Çalışanların bilgilendirilmesi 
MADDE 10 – (1) Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışanlar veya 
temsilcileri, işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili alınması gereken tüm tedbirler ve bu 
Yönetmeliğin, özellikle 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinin uygulanması hakkında bilgilendirilir. 
(2) Bu bilgiler çalışanlar tarafından erişilebilir ve anlaşılır şekilde olur. 
Sağlık gözetimi 
MADDE 11 – (1) Kanunun 15 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışanların; 
a) Yapmakta oldukları işlerde maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık 
gözetimine tabi tutulmaları sağlanır. 
b) İşe girişlerinde ve işin devamı süresince periyodik olarak sağlık gözetimleri yapılır. 
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 
MADDE 12 – (1) İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda Kanunun 18 inci maddesine 
uygun olarak çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar. 
Asgari sağlık ve güvenlik gerekleri 
MADDE 13 – (1) İşveren, eklerde belirtilen hususların işyerinin, yapılan işin, şartların veya özel 
bir riskin gerektirdiği tüm durumlarda uygulanmasını sağlar. 
(2) İşveren; 
a) Yeraltı ve yerüstü maden işleri ile sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı işyerlerinde ek-
1’de, 
b) Yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerleri ek-2’de, 
c) Yeraltı maden işlerinin yapıldığı işyerleri ek-3’te, 
ç) Sondajla maden çıkarılan işyerlerinde ek-4’te 
belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklere uymak zorundadır. 
(1) İşveren; yeraltı kömür madenlerinde faaliyet alanının herhangi bir yerinde iş sağlığı ve 
güvenliğini etkileyecek olayın (göçük, gaz ve toz patlaması, zehirli veya boğucu gaz intişarı ve 
benzeri) meydana gelmesi durumunda tüm çalışanların acil durum planında belirtilen kaçış 
güzergâhlarına uygun olarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde yer üstüne intikalini sağlamak için; 
a) Faaliyet alanları ile yeryüzüne çıkış ağzı arasında oksijenli ferdi kurtarıcı değişim (Mülga 
ibare:RG-24/3/2016-29663) (...) istasyonları kurmak zorundadır. Bu iki nokta arasında oksijenli 
ferdi kurtarıcı değişim (Mülga ibare:RG-24/3/2016-29663) (...) istasyonu kurulup 
kurulmayacağına, kurulacaksa hangi mesafeler arasında olacağına aşağıda belirtilen Tablo-1 
ve Tablo-2’deki şartlar çerçevesinde tercih edilen oksijenli ferdi kurtarıcıların özellikleri dikkate 
alınarak karar verir. Oksijenli ferdi kurtarıcı değişim (Mülga ibare:RG-24/3/2016-29663) (...) 
istasyonları yeraltında yaşanan göçük, su baskını, patlama, yangın gibi acil durumlardan 
etkilenmeyecek şekilde teçhiz eder. 
b) Yeraltı kömür madenleri için bu kaçış hız ve sürelerini belirlerken; kaçış yolundaki engeller, 
galeri yüksekliği ve eğimi, madenin jeolojik yapısı ile kaçış yolunu aynı anda kullanacak kişi 
sayısı gibi hususları göz önünde bulundurur. 
  
 
Tablo-1: Kuyu, Desandre, Galeri ve Taban Yollarında Kaçış Hızları 

Eğim 
(Derece) 

Kuyu, Desandre, Galeri, Taban Yolları 

Çıkışta Kaçış Hızı 
(m/dakika) 

İnişte Kaçış Hızı 
(m/dakika) 
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0->10 40 45 

10->20 25 30 

20->45 15 20 

>45 (Kuyu, Bür) 4 8 

  
 
Tablo-2: Üretim Alanlarında Kaçış Hızları 

Eğim (Derece) Damar Kalınlığı (m) Üretim Alanlarında 

Çıkışta Kaçış Hızı 
(m/dakika) 

İnişte Kaçış Hızı 
(m/dakika) 

0->20 0.50->1.00 8 8 

0->20 1.00->1.40 10 10 

0->20 1.40->1.80 15 15 

0->20 >1.80 20 25 

20->45 >1.00 10 15 

>45 (Kelebe, Fere) >1.00 4 8 

c) Kirli hava akımının bulunduğu nefeslik ve benzeri yollarda çalışanların seçilecek oksijenli 
ferdi kurtarıcı ile sağlıklı ve güvenli bir şekilde yeryüzüne ulaşamayacak mesafede bulunmaları 
durumunda, seçilecek oksijenli ferdi kurtarıcının özelliği ve nefeslik yollarının şartları dikkate 
alınarak uygun yerlerde değişim istasyonu kurulur. 
ç) (Mülga:RG-24/3/2016-29663)  
d) (Değişik:RG-24/3/2016-29663) İşveren, (a) bendinde belirtilen istasyonlarda bulunacak 
donanım sayısı ve ekipmanını, acil durumlarda o istasyondan yararlanması beklenen çalışan 
sayısının en az %10 fazlası olacak şekilde belirler. 
e) Bu madde kapsamında alınacak önlemlerin, gerek işletme ruhsatı başvurusunda düzenlenen 
maden işletme projesinde gerekse de maden işletme projelerinin revize edilmesinde projede 
bulunması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce 
onaylanması sağlanır. 
Sağlık ve güvenlik dokümanlarının geçerliliği 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 21/2/2004 tarihli ve 25380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı ve 
Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile 22/2/2004 tarihli ve 
25381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümleri kapsamında hazırlanan mevcut sağlık ve güvenlik 
dokümanları bir yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. 
Yeraltındaki ana yollar için geçiş hükmü 
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-10/3/2015-29291)  
(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce işletme ruhsatı alan yeraltı maden işyerlerinin 
insan nakli yapılan galerilerinde; eğimin 18 dereceyi geçmesi halinde ana yollara uygun fren 
sistemi ve koruyucularla donatılmış mekanik vasıtalarla insanların taşınması için gerekli 
çalışmalar 1/1/2017 tarihine kadar tamamlanır. Diğer işyerlerinde ise Ek-3’ün 4.1 inci bendi 
uygulanır.  
Personel takip sistemi ve hayat hattı geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-24/3/2016-29663) (2) 

(1) Ek-1’in 1.1.6 ncı bendinde düzenlenen personel takip ve izleme sistemi ile Ek-3’ün 18 
inci bendinde düzenlenen hayat hattı, 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yer altı madenlerinde bant konveyörlerin kullanımı için geçiş hükmü 
GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-18/11/2017-30244)  

(1) Ek-3’ün 4.8 inci bendi gereğince yer altı maden işyerlerinde kullanılacak taşıma 
bantları ile ilgili işlemler bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde 
tamamlanır. 
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(2) Ek-3’ün 4.8 inci bendinde belirtilen hususların tamamlanmasına dair birinci fıkrada 
yer alan geçiş süresi içerisinde, yer altı maden işyerlerinde malzeme, cevher ve pasa 
taşımada kullanılan bant konveyörler; antistatik ve alev yürütmez özellikte olmalı, 
ısınmayı veya tutuşmayı tespit etmek üzere sensörler ve ortaya çıkabilecek herhangi 
bir yangının ilerlemesini durduracak sıklıkta soğutma/söndürme sistemi ile 
donatılmalıdır. 

Yürütme 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
Yönetmeliğin Ekleri  
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına katılacak olan adayların aşağıda yer alan Yönetmelik Ek’lerine 
de çalışmalarında fayda var- Eklerin içeriği bu çalışmada yer almamakta olup Mevzuat Bilgi 
Sisteminden tamamına erişilebilir. 
EK-1; SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİ İLE YERALTI VE YERÜSTÜ 
MADEN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ GENEL HÜKÜMLER 
EK-2; YERÜSTÜ MADEN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL 
HÜKÜMLER 
EK-3; YERALTI MADEN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK  
ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER 
EK-4; SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE  
UYGULANACAK  ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER 

  

EK BİLGİLER 

 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİGİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Heredot: ilk kez çalışanların verimli olması için yüksek enerjili besinlerle beslenmesi 
gerektiği üzerinde durmuştur. 

Hipokrat: çalışanların yaptıkları işten zarar görebileceklerini ileri sürmüştür. Hipokrat, ilk 
kez kurşunun zehirli etkilerinden söz etmiştir. 

Nicander, Hipokrat’ın çalışmalarını daha da geliştirmiştir. Bu dönemde yapılan 
çalışmalara baktığımızda, çalışmaların sadece sağlık ve güvenlik sorunlarının belirlenmesi ve 
tanımı ile sınırlı kalmadığı, zararlı etkilerden korunma yöntemlerinin de geliştirildiği 
görülmektedir.  

Örneğin Plini, işçilerin çalışma ortamında bulunan tehlikeli tozlara karşı korunmaları 
amacıyla başlarına maske yerine geçmek üzere torba geçirmelerini önermiştir 

Bernardino Ramazzini, yazdığı meslek hastalıkları kitabı “De Morbis Artlfucum Diatriba” 
ile iş sağlığının kurucusu sayılmıştır. Bilimsel esaslara dayalı olarak iş sağlığı ve güvenliği 
konusunun ele alınması  17. yüzyılda Bernardino Ramazzini tarafından gerçekleşmiştir. Uzun 
incelemeler sonucu yazdığı meslek hastalıkları kitabı “DeMorbis Artificum Diatriba”ile iş 
sağlığının kurucusu sayılmıştır. Kitabında, özellikle iş kazalarının önlenmesi için işyerlerinde 
koruyucu güvenlik önlemlerinin alınmasını önermiştir.  

Ramazzini, işyerlerindeki çalışma ortamından kaynaklanan olumsuz koşulların 
düzeltilmesi ile iş veriminin artacağını ileri sürmüştür. Ayrıca, günümüzde ergonomi olarak 
adlandırılan işçinin çalışma şeklinin, iş ve işçi uyumunun sağlık ve iş verimi üzerinde etkili 
olduğu düşüncesini açıklayan ilk kişidir.  

Çalışanların sağlık ve güvenlik sorunlarının çözümünde Paracelsus, Agricola ve 
Ramazzini’nin önemli çalışmaları olmuş ve sorunların çözümüne katkı sağlamışlardır. 

 Paraselsus, ilk iş hekimliği kitabı olan “DeMorbisMetallici’i yazmıştır.  
 Agricola, yazdığı “DeReMetallica”isimli kitabında, maden ocaklarında tozu önlemek için 

maden ocaklarının havalandırılması gerektiğini belirtmiş ve iş sağlığı ve güvenliği yöntemleri 
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konusunda önerilerde bulunmuştur. Bu kitabın iş sağlığı ve güvenliği yönünden önemi, iş ile 
sağlık arasındaki ilişkiyi açık olarak belirtmesinin yanı sıra sorunların saptanması ile kalmayıp 
korunma yöntemlerini de önermiş olmasıdır. 

İş sağlığı ve güvenliği alanında bilimsel anlamdaki ilk gelişmeler İtalya’da ortaya çıkmakla 
birlikte konunun gelişimi İngiltere’de olmuştur. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ilk yasal 
düzenlemeler  ingilterede yapılmıştır 

İngiltere’de Percival Pott’un baca temizleme işinde çalışanların kanser hastalığına 
yakalanmaları konusunda yaptığı çalışmalar ve fabrikalarda baca temizleme işlerinde çocuk 
işçi çalıştırılması nedeniyle 1788 yılında Baca Temizleyicileri Kanunu çıkarılmıştır.  

Bu dönem itibarıyla Robert Owen, fabrikasında çalışma sürelerini kısaltmış, belirli yaşın 
altındaki daha iyi şartlara kavuşmaları yönünde dikkate değer çabaları olmuştur. 

SANAYİ DEVRİMİ DÖNEMİ: 
1802 yılında kabul edilen ilk Fabrikalar Kanunu ile çocukların çalışma süreleri 12 saatle 

sınırlandırılmış ancak bu hüküm fabrikalarda denetim yapacak kişilerin atanmaması nedeniyle 
uygulanamamıştır.  

1833 yılında çıkarılan Fabrikalar Kanunu ile 9 yaşın altındaki çocukların çalıştırılması, 18 
yaşından küçüklerin gece çalıştırılması, 18 yaşından küçüklerin günde 12 saatten fazla 
çalıştırılmaları yasaklanmış ve fabrikaların denetimi için müfettişlerin görevlendirilmesi 
düzenlenmiştir. 1842 yılında da kadınların ve 10 yaşından küçük çocukların maden ocaklarında 
çalıştırılmaları yasaklanmıştır. 1844 yılında fabrikalarda işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 
getirilmiştir. 1847 yılında işyeri denetimi ve iş müfettişliği yapısı oluşturulmuştur. 1895 yılında 
tehlikeli bazı meslek hastalıklarının bildirimi zorunluluğu getirilmiştir. 1900 yılında ise işe giriş, 
aralıklı sağlık muayenesi, tehlikeli işlerde özel muayeneler, meslek hastalığı bildirimi, çalışamaz 
duruma gelenler ve sakatlananlar hakkında özel rapor hazırlanması kuralı getirilmiştir 

İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerden sonra çalışanları 
çeşitli risklerden koruyup, sağlıklı ve verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla çalışma lar 
yapılmıştır. 17. yüzyılda Vauban ve 18. yüzyılda Belidor çok ağır işlerin işçileri yıprattığını ve 
meslek hastalıklarına yol açtığını bu nedenle de iş verimini arttırmak için işlerin iyi organize 
edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 

19. yüzyıl başlarında Vaucanson ve Jackuard, işletmelerde çok yorucu ve yıpratıcı işlerin 
azaltılması ve iş güvenliğinin daha iyi sağlanabilmesi için otomatik makinelerin geliştirilmesi 
üzerinde çalışmışlardır. Bilimsel yöntemlerle iş analizi çalışmaların başlayan Taylor, 
çalışanların becerilerini arttırmak, işin daha verimli yapılmasını sağlamak üzerinde çalışmıştır. 
Daha sonra insan fizyolojisi ile yapılan iş arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalar olmuştur. 

18. yüzyılda Tissot ilk defa hastanelerde meslek hastalıklarının tedavi edilmesi için özel 
bölümler kurulması önermiş, 19. yüzyıl başlarında Patissier ise fabrikalarda iş kazası ve meslek 
hastalıklarıyla ilgili istatistiki verilerin toplanmasına çalışmış, hastalık veya kaza nedeniyle 
meydana gelen ölüm ve sakatlıkları incelemiştir. 

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı, iş kazaları ve meslek hastalıklarını meydana gelmeden 
önce önleyerek işçilerin hayatlarını ve vücut bütünlüklerini korumak olsa da meydana gelen iş 
kazası veya meslek hastalığı sonucunda ortaya çıkan zararın giderilmesi de önem taşımaktadır. 
Bu nedenle, iş kazasına uğrayanlara tazminat ödenmesi ilk olarak 1885 yılında Almanya’da 
uygulanmaya başlamış sonra Avrupa ve Amerika’da yaygınlaşmıştır.  

İş kazasına uğrayanlara tazminat ödenmesi ilk olarak 1885 yılında Almanya'da 
uygulanmaya başlamıştır. 

Ülkelerin iş sağlığı ve güvenliği alanında yaptıkları çalışmalar ve düzenlemeler yanında 
uluslararası alanda 1919 yılında kurulan Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour  
Organization-ILO), başlangıçta Birleşmiş Milletlere bağlı olarak kurulmuş birlikte zaman içinde 
bağımsız bir uzmanlık kuruluşu haline gelmiştir. ILO’nun iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli 
düzenlemeleri ve çalışmaları bulunmaktadır. 
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TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: 
CUMHURİYETTEN ÖNCE 
1865 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi, padişahın onayından geçmemekle birlikte Ereğli 

Kömür Havzası'nda uygulanmıştır 
İş sağlığı ve güvenliği alanında ilk düzenlemeler de ancak bu dönemde yapılmıştır. 

İşçilerin en yoğun olarak çalıştıkları alanın kömür madenleri olması nedeniyle yapılan ilk 
düzenlemeler bu alana yöneliktir. Bu dönemde yapılan ilk düzenleme, 1865 tarihli Dilaver Paşa 
Nizamnamesidir. 

100 maddeden oluşan Nizamname günlük çalışma süresini 10 saat olarak belirlemiş 
1869 tarihli Maadin Nizamnamesi, iş güvenliğiyle ilgili kurallara daha fazla yer vermiş, 

DilaverPaşa Nizamnamesi'nin eksiklerini tamamlamıştır. 1869 tarihli Maadin Nizamnamesi, iş 
güvenliği ile ilgili kurallara daha fazla yer vermiş, Dilaver Paşa Nizamnamesi’nin eksiklerini 
tamamlamıştır. Maadin Nizamnamesi ile madenlerde zorla çalıştırma sistemi tamamıyla 
ortadan kaldırılmıştır 

Türkiye’nin ilk medeni kanunu olan Mecelle için 1869 yılında bir komisyon çalışmaya 
başlamış ve 1876 yılında tamamlanmıştır. Mecelle’de, iş sağlığı ve güvenliği alanında işçinin, 
işverenin kusuruyla zarara uğraması halinde işverene bu zararı tazmin yükümlülüğü 
getirilmiştir. 

CUMHURİYET  ZAMANI 
10.09.1921 tarihli ve 151 sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna 

Müteallik Kanun ile madenlerde 18 yaşından küçük olanların çalıştırılması yasaklanmış, günlük 
çalışma süresi 8 saatle sınırlandırılmış, 8 saatten fazla çalışılması halinde iki kat fazla ücret 
ödenmesi ve bu çalışmanın tarafların rızasıyla yapılması düzenlenmiştir. Maden işleten 
işverenler, hastalanan veya kazaya uğrayan işçileri tedavi ettirmek, madenin etrafında 
hastane, eczane ve hekim bulundurmak zorundadırlar. İş kazası nedeniyle ölümlerde, 
ölenlerin mirasçıları işverene karşı tazminat davası açabilecek ayrıca kazaya neden işverenler 
hakkında cezai yaptırımlar da söz konusu olacaktır. Sağlık ve güvenlik şartlarına uymayan 
maden işletmecilerinin ruhsatname ve imtiyazları da feshedilebilecektir. 

1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde işçilerin korunması amacıyla bazı 
kararlar alınmıştır. Daha sonra 1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 1935 tarihli ve 
2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. 

1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda, işverenlerin işçiyi gözetme borçlarına ve 
işverenlerin iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sorumluluğuna ilişkin hükümler 
yer almaktaydı. 2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Bu Kanunda da, işverenin işçiyi gözetme borcu ve işverenlerin hukuki sorumluluğuna 
ilişkin hükümler yer almaktadır. 

1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nda, çalışma hayatında kadınların 
ve çocukların korunması, en az 50 işçi çalıştıran işyerlerinde hekim bulundurma zorunluluğu, 
belirli büyüklükteki işyerlerinde revir ya da hastane yapılması yükümlülüğüne ilişkin hükümler 
bulunmaktadır (Gerek, 2008, s.7; Arıcı, 1999, s.44-45). 

1937 tarihli ve 3008 sayılı İş Kanunu, ilk iş kanunu olması nedeniyle Türk çalışma hayatı 
açısından bir dönüm noktasıdır. Bu Kanunda, iş sağlığı ve güvenliği alanında düzenlemeler yer 
almıştır. Kanunun uygulanmasını sağlamak amacıyla çok sayıda tüzük çıkarılmıştır. 

1945 tarih ve 4763 sayılı Kanun ile Çalışma Bakanlığı kurulmuş, 1946 yılında Çalışma 
Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çıkarılmıştır. 1945 yılında 4792 sayılı İşçi 
Sigortaları Kurumu ve sonrasında 4772 sayılı İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları ve Analık 
Sigortaları Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kabul edilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’na dayanarak 
iş sağlığı ve güvenliği alanında birçok yönetmelik çıkarılmıştır. 

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanında çeşitli kanun tasarıları gündeme gelmiş ve 
20.06.2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (RG, T.30.06.2012, S.28339) 
kabul edilmiştir. 



 184 
0 242 334 80 88                                     BULUŞ EĞİTİM KURUMU                                    www.bulusisg.com 

İş sağlığı ve güvenliğinin amacını işçileri korumak, üretim güvenliğini sağlamak ve işyeri 
güvenliğini sağlamaktır. 

İşçileri Korumak 
İş sağlığı ve güvenliğinin en önemli amacı, işçilerin hayatlarının ve vücut bütünlüklerinin 

korunmasıdır. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri sayesinde çalışma ortamındaki risklerin 
tamamen ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi yoluyla işçiler için tehlikelerden uzak ve 
sağlıkları açısından uygun çalışma ortamı sağlanmaktadır. Bu şekilde işçilerin, çalışma 
koşullarının olumsuz etkilerinden ve iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaları 
amaçlanmaktadır. 

Üretim Güvenliğini Sağlamak 
İşyerlerinde alınacak iş sağlığı ve güvenliği önlemleriyle iş kazası veya meslek hastalığı 

sonucunda ortaya çıkabilecek işgücü ve işgünü kayıpları azalacak, işçiler verimli 
çalışacaklardır. İşçilerin daha verimli çalışmaları da işyerlerine ekonomik açıdan katkıda 
bulunacaktır İşyerinde üretimin düzenli bir şekilde yapılmasına bağlı olarak üretim 
güvenliğini gerçekleşecektir. 

İşyeri Güvenliğini Sağlamak 
İşyerlerinde alınacak iş sağlığı ve güvenliği önlemleriyle işyerlerinde kullanılan araç, 

gereç, makine, donanım ve tesisatta işyerini tehlikeye düşürebilecek riskler ortadan 
kalkacaktır. Bu şekilde, işyeri güvenliği sağlanmış olacaktır. İşyeri güvenliğinin sağlanması iş 
sağlığı ve güvenliğinin amacı olan işçilerin hayatlarının ve vücut bütünlüklerinin korunmasına 
katkı sağlayacaktır. 

İş sağlığı ve güvenliği konusunun önem kazanmasının nedenleri, 
Teknik zorunluluklar, 
Ekonomik zorunluluklar, 
Sosyal zorunluluklardır. 
İş Güvenliği: İşyerlerini, işin yürütümü nedeniyle oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar 

verebilecek koşullardan arındırarak, daha İyi bir çalışma ortamı sağlamak İçin yapılan sistemli 
çalışmalardır. 

İş güvenliği, daha çok işçinin teknik özellik taşıyan risklere karşı korunmasını ifade 
etmektedir. İşyerinde kullanılan makine, donanım, teçhizata bağlı olarak ortaya çıkabilecek 
risklerin belirlenmesi ve bunlara karşı önlem alınmasıdır 

İş Kazası: Sigortalının işveren otoritesi altında bulunduğu bir sırada gördüğü İş veya işin 
gereği dolayısıyla aniden ve dıştan meydana gelen bir etkenle onu bedenen veya ruhça 
zarara uğratan bir olaydır. 

WHO iş kazasını, “önceden planlanmamış, çoğu zaman yaralanmalara, makine ve 
teçhizatın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan olay” olarak 
tanımlamaktadır. 

ILO ise iş kazasını, “belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış, 
beklenmedik bir olay” şeklinde tanımlamaktadır. 

Meslek Hastalığı 
Meslek Hastalığı Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir 

nedenle veya İşin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel 
veya ruhsal engellilik halleridir. 

Doktrinde meslek hastalığı, "belirli bir mesleğin işin) ifası sonucu o mesleğin (işin) 
nitelik ve yürütüm şartların doğurduğu bir sakatlık veya hastalık" olarak tanımlanmaktadır 

 
ULUSAL VE ULUSLAR ARASI  KURULUŞLAR 
 
İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI:  

Çalışma hayatıyla ilgili mevzuatın uygulanmasını uygulanmasını denetlemektir 
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görevleri İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nde aşağıdaki 

şekilde belirlenmiştir:  
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a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, 
inceleme ve soruşturma yapmak.  

b) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu uyarınca 
işyerlerinde inceleme yapmak, iş ve işlemleri teftiş etmek.  

c) Kayıt dışı istihdamla mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı 
denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek.  

ç) Kayıtdışılık ile ilgili tespit yapılması halinde ilgili kurumlara gereği için bildirimde 
bulunmak.  

d) Müfettişlerin iş teftişi ile ilgili faaliyet ve işlemleri hakkında teftiş, inceleme ve 
soruşturmaları yürütmek.  

e) Bakanın emri veya onayı üzerine Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı 
ve ilgili kuruluşların her türlü hesap, faaliyet ve işlemlerinin, ilgili mevzuat çerçevesinde 
uygulanması ile buralardaki amir, memur ve diğer görevlilerin görevleri ile hal ve 
hareketlerinin incelenmesini, teftişini, soruşturmasını ve ön incelemesini yapmak.  

f) Özel kanunlarla verilen teftiş, denetim, soruşturma ve diğer görevleri yürütmek.  
g) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek.  
ğ) Çalışma şartları, çalışma ortamı, çalışma ilişkileri, iş kazaları ve meslek hastalıkları, 

kayıtdışılık, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik ihlaller ve benzeri risk kriterlerine dayanarak 
işyerleri ve sektörler düzeyinde analizler yapmak; müfettiş sayısı ve Kurulun diğer kaynakları 
göz önünde bulundurularak denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek esaslara göre 
sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerdeki işyerlerinin denetimine öncelik vermek.  

h) Çalışma hayatının denetimi ve raporlanmasına ilişkin ilke, yöntem, standart ve 
teknikleri geliştirmek, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini 
artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve önerilerde bulunmak.  

ı) Sosyal değişimler, teknolojik gelişmeler ve uluslararası mevzuatta ortaya çıkan 
değişikliklerin çalışma hayatıyla ilgili mevzuata yansıtılması için görüş bildirmek.  

i) Denetim sonuçlarına göre işgücü piyasasını geliştirecek ve çalışanların hayat 
seviyelerini yükseltecek tavsiye ve tekliflerde bulunmak.  

j)Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak, gerektiğinde, teftiş ve denetimler 
sonucunda, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması 
gereken önlemleri belirleyen Genel Değerlendirme Raporu hazırlamak.k) Sanayi ve Ticarette 
İş Teftişi Hakkındaki 81 numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 20 nci maddesine göre 
İş Teftişi Genel Değerlendirme Raporunu hazırlayarak Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 
Müdürlüğü’ne göndermek.  

l) Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde işyerlerinde uygulamaları incelemek ve 
izlemek.  

m) Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, derlemek, değerlendirmek ve 
yorumlamak.  

n) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 
çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.  

o) Bakan tarafından teftiş hizmetleri ile ilgili olarak verilen benzer görevleri yapmak. 
 
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: (İSGGM) 

a) İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat 
çalışması yapmak.  

b) Ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak.  
c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.  
d) Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, sonuçlarını izlemek.  
e Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek. 
f) Üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini 

yapmak, bu hususlarda usul ve esasları belirlemek. 
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g) İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında 
inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak.  

h) Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri 
düzenlemek.  

i) Meslekî eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde 
çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı 
korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak.  

j) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Bölge Laboratuvar 
Müdürlüklerinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek. 

k) İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek 
üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek. 

l) İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve 
değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, uzmanlık hizmetlerini yapmak ve bu tür hizmetleri 
verecek özel ve tüzel kişi ve kuruluşların niteliklerini belirlemek, yetki vermek, yetkilerini iptal 
etmek, kontrol ve denetimini sağlamak. 

m) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim 
vermek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre faaliyet gösteren şirketler ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yetkilendirmek, 
gerektiğinde yetkilerini iptal etmek, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin 
kontrol ve denetimini sağlamak, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının eğitimleri sonundaki 
sınavları yapmak veya yaptırmak, belgelerini vermek. 

 
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) 

Amaç ve görevleri : 
İş sağlığı ve güvenliği alanında saha ve laboratuvar araştırması yapmak ve öneriler 

geliştirmek 
İş sağlığı güvenliği alanında standart ve normlar geliştirmek 
KOBİ’lere destek olmak 
Değişik hedef kitleleri için iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri planlamak 
İş sağlığı ve güvenliği alanında yayın ve dökümantasyon yapmak 
İSGÜM yukarıdaki amaçlara ulaşmak için iş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm ve analiz 

hizmetleri verir 
İş sağlığı ve güvenliği alanında istatistşkler hazırlar 
Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapar 
İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve danışmanlık hizmeti verir 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) 

ÇASGEM'in Amaci: Çalisma hayati ve sosyal güvenlik konularinda ulusal ve uluslararasi 
düzeyde egitim, arastirma, inceleme,yayin, dokümantasyon ve danismanlik faaliyetlerinde 
bulunmaktir. 

ÇASGEM; Bakanlik, bagli kuruluslar ile ilgili kuruluslarin personeli ve özel veya kamu 
sektöründe faaliyet gösteren isyerlerindeki isçi, isveren veya yönetici personelin egitimlerini 
saglamak amaciyla; çalisma hayati, sosyal güvenlik, isçi isveren iliskileri, is sagligi ve güvenligi, 
toplam kalite yönetimi, is teftisi, istihdam , verimlilik, is piyasasi etütleri, ergonomi,çevre, ilk 
yardim, is istatistikleri ile Isyeri Hekimligi, Isyeri Hemsiresi ve Saglik Memurlugu, Is Güvenligi 
ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlara sertifika programlari düzenler.  

ÇASGEM'in Temel Görevleri: 
Bakanlik, bagli kuruluslar ve ilgili kuruluslarinin personeli ile özel veya kamu sektöründe 

faaliyet gösteren isyerlerindeki isçi, isveren veya yönetici personelin egitimlerini saglamak 
amaciyla: çalisma hayati, sosyal güvenlik, isçi-isveren iliskileri,is sagligi ve güvenligi, isyeri 
hekimligi, toplam kalite yönetimi, is teftisi, istihdam, verimlilik, is piyasasi etütleri, ergonomi, 
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çevre, ilk yardim, is istatistikleri ve benzeri konularda egitim programlari hazirlamak, 
seminerler düzenlemek ve bu konular ile ilgili arastirmalar yapmak, 

Çalisma ve Sosyal Güvenlik sorunlari üzerine ulusal ve uluslararasi bölge seminerleri 
düzenlemek ve düzenlenen seminerlere katilmak 

Çalisma ve Sosyal Güvenlik konularinda arastirma ve incelemeler yapmak ve bu 
konularda gerekli bilgi ve belgeler toplamak 

Isyerlerinin çalisma konulari ve is verimi ile ilgili sorunlarini, ilgililerin ve is sahiplerinin 
olurunu alarak incelemek ve bu konularda önerilerde bulunmak 

Türkçe ve yabanci dillerde amacina uygun,görev alanina giren konularda derlemeler 
yapmak ve yayinlarda bulunmak 

Amacina uygun bir sekilde yerli ve yabanci yayin, dokümantasyon, filmler, fotograflar 
ve slaytlar temin ederek, bunlardan yeterince faydalanilmasini saglamaktir. 

 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ( SGK) 

Ulusal kalkınma stratejisi ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak 
sosyal güvenlik politikalarını uygulamaktır. 

Çalışanların emeklilikleri, iş kazaları ve meslek hastalıklarının değerlendirilmesi ve 
hukuki sonuçları ile ilgili işlemleri yürütür. 

 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 
teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlenmiştir.  Bakanlığın görevi; herkesin bedenî, 
zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini sağlamaktır. 

Bu kapsamda Bakanlık; 
a) Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve 

önlenmesi, 
b) Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, 
c) Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi, 
ç) Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, 
d) Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole 

tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbî 
cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasada bulunması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının 
belirlenmesi, 

e) İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık 
insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında 
işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun 
sağlanması, 

f) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık 
kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması ile ilgili olarak sağlık sistemini 
yönetir ve politikaları belirler. 

Bakanlık bu amaçla; 
a) Strateji ve hedefleri belirler, planlama, düzenleme ve koordinasyon yapar. 
b) Uluslararası ve sektörler arası işbirliği yapar. 
c) Rehberlik, izleme, değerlendirme, teşvik, yönlendirme ve denetleme yapar, 

müeyyide uygular. 
ç) Acil durum ve afet hallerinde sağlık hizmetlerini planlar ve yürütür. 
d) Bölgesel farklılıkları gidermeye ve herkesin sağlık hizmetine erişimini sağlamaya 

yönelik tedbirler alır. 
e) İlgili kurum ve kuruluşların insan sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen 

faktörler ve sosyal belirleyicilerle ilgili uygulamalarına ve düzenlemelerine yön verir, bunu 
teminen gerekli bildirimleri yapar, görüş bildirir ve müeyyide uygular. 

f) Görevin ve hizmetin gerektirdiği her türlü tedbiri alır. 
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(g) İlaç fiyatlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

 
ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) 

Uluslararası Çalışma Örgütü, 1919’da imzalanan Versay Antlaşmasında öngörülen 
Milletler Cemiyeti ile ortaya çıkmıştır. Amaç, Birinci Dünya Savaşından sonra giderek büyüyen 
sorunlara yönelik sosyal reform niteliğinde çözümler bulmak ve reformların uluslararası 
düzeyde uygulanmasını sağlamaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 1932 yılında üye olmuştur 
Birleşmiş Milletler üyeleri içinde yalnızca ILO üçlü bir yapıya sahiptir.  
İşveren ve işçi temsilcileri; ekonominin "sosyal tarafları"  
Hükümet temsilcileri; politika ve programların düzenlenmesi.   
Her üye ülke, iki hükümet temsilcisi, bir işveren ve bir işçi temsilcisi ile konferansa 

katılma hakkı vardır. 
ILO’nun dört temel stratejik hedefi vardır: 
1.Çalışma hayatında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek. 
2.Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat 

yaratmak, 
3. Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak. 
4.Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek 
Temel insan haklarını geliştirmek, çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek, istihdam 

imkanları yaratmak üzere uluslararası politika ve programların oluşturulması. 
Uluslararası çalışma standartlarının oluşturulması; bu standartların uygulanmasının 

izlenmesi için uygun mekanizmanın oluşturulması, standartların ulusal merciilere, söz konusu 
politikaların hayata geçirilmesinde, yol gösterici olmaktadır 

Ülkelerin söz konusu politikaları pratikte fiilen gerçekleştirmelerine yardımcı olmak 
için, kapsamlı bir uluslararası teknik işbirliği programının, sosyal tarafların aktif ortaklığı ile 
oluşturulması ve uygulanması. 

Bu çabaların tümünün geliştirilmesi için eğitim, öğretim, araştırma ve yayın 
faaliyetlerinde bulunulması. 

 
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) 

1945 yılında ABD’nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı, 
bu dönemde bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından 
temel önem arz ettiğini kabul ederek Çin ve Brezilya’lı delegelerin bir ‘’Uluslararası Sağlık 
Örgütü’’ kurulması amacıyla toplantı düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

2 Ocak 1948 günü Dünya Sağlık Örgütü kurucu anlaşmasını imzalayan Türkiye, 9 
Haziran 1949 tarihli ve 5062 sayılı Kanun’la Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’nı onaylayarak 
WHO’ya resmen üye olmuştur. 

  
AVRUPA KOMİSYONU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AJANSI (OSHA) 

OSHA’nın kuruluş amacı: Avrupa Birliğinde işyerlerinin daha sağlıklı, güvenli ve üretken 
olmalarına katkıda bulunmaktır.  

Ajans, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ülkelerin gelişimi ve konuyla ilgili bilgi 
paylaşımını sağlamaktadır.  

Ajans üçlü bir yapıda organize olup karar verici konumda olan her bir üye devletin 
devlet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirmektedir. Ajans merkezi İspanya’nın Bilbao 
kentindedir 

Türkiye Ajansa aday ülke olarak gözlemci statüsünde katılmaktadır 
 


