
 

EK-2 

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ 

GEREĞİ İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK ALINACAK 

ÖNLEMLER 

  
İşyerinde, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılması, 

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. 
(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:10/1) 

 

Yapılan risk değerlendirmesi işverenin oluşturduğu uygun bir ekip tarafından 
gerçekleştirilmesi, 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 
Yönetmeliği Madde:6/1) 

 

Yapılan risk değerlendirmesi yönetmeliğe uygun formatta dokümante edilmesi 
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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 
Yönetmeliği Madde:11/1) 

Yapılan risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılması, gerçekleştiren 
kişiler tarafından her sayfası paraflanmış ve son sayfası imzalanması, 

Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler 
tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 
Yönetmeliği Madde:11/2) 

 

Risk değerlendirmesi yenilenmesi, 
Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az 

tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. 
(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 

Yönetmeliği Madde:12/1) 

 

Yapılan risk değerlendirmesi işyerinin şu anki halini yansıtması, 
Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya 

bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen 
veya kısmen yenilenir. 

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. 
(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 

Yönetmeliği Madde:12/2) 

 

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde patlamadan korunma dokümanı 
hazırlanması, 

(1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada 
belirtilen hususların yer aldığı 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 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 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. 

(4) İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama riskini de içeren risk 
değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Çalışanların Patlayıcı Ortamın 
Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Madde:9.b Ek-II.10) 

 
İşyerinde işyeri hekimi / iş güvenliği uzmanı / diğer sağlık personeli çalıştırılması, 

(1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da 
kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; 

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli 
görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, 
bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak 
yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike 
sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. 

 (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:6/1.a) 

 

İşveren kendisine yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmesi 
 (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da 

kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; 
ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir. 
 (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:6/1.ç) 

 
İş güvenliği uzmanı mevzuata uygun sürelerle çalıştırılması  

 (1) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) 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 (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 ve daha fazla 

çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 çalışan için tam gün 
çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-
30/4/2015-29342) 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 (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500 ve daha fazla 
çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500 çalışan için tam gün 
çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-
30/4/2015-29342) 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 (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 250 ve daha fazla 
çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 250 çalışan için tam gün 
çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-
30/4/2015-29342) 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. 
(Değişik ikinci cümle: RG-11/10/2013-28792)Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi 
yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden 
sayılmaz. 

(6) (Ek:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla 
çalışma yapamaz. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, 
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde:12) 

 
İşyeri hekimi mevzuata uygun sürelerle çalışması, 

(1) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen 
görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: 

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. 
(2) 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 birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak 
görevlendirilir. 

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 1000 ve daha fazla 
çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 1000 çalışan için tam gün 
çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-
18/12/2014-29209) 1000 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. 

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 750 ve daha fazla 
çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 750 çalışan için tam gün 
çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-
18/12/2014-29209) 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. 

(5) 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. 

(6) (Ek:RG-18/12/2014-29209) 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 Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik Madde:12) 

Diğer sağlık personeli mevzuata uygun sürelerle çalıştırılması, 
(1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için 

aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: 
a) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan 

işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika. 
b) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan 

işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika. 
c) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan 

işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika. 
(2) 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. 

(3) 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. 

(İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik Madde:19) 

 

İşyerinde çalışan XX kişinin işe giriş sağlık raporları yoktur. 
(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. 
(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:15/1) 

 
Gürültülü bölümlerde çalışan kişilerin işitme testlerinin yapılması 

b) 5 inci maddede belirtilen en yüksek maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye 
maruz kalan çalışanlar için, işitme testleri işverence yaptırılır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:15/1, Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden 
Korunmalarına Dair Yönetmelik Madde:13/1.b) 

 
İşyerinde çalışan kişilerin periyodik sağlık muayeneleri yapılması, 

İşveren; İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre 
Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını 
sağlamak zorundadır. 



 

(Değişik:RG-18/12/2014-29209) 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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:15/1.b.4, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık 
Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde:9/2.c.3 

 
Tehlikeli /çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışan kişilere, yapacakları işe uygun 
olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlaması, 

(2) (Değ.10.09.2014-6552/17 md.)Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde 
çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe 
başlatılamaz. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:15/2) 

 
İşyerinde çalışan kişilerin sağlık raporları uygun yerlerden alınması, 

(3) (Değişik birinci cümle: 10/9/2014-6552/17 md.) Bu Kanun kapsamında alınması 
gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli 
işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara 
itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar 
kesindir. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:15/3) 

 
İşyerinde çalışan kişilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi 

(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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:17/1) 

 
İş sağlığı ve güvenliği eğitimi uygun kişilerce verilmesi 

(1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; 
a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, 
b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim 

vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının 
eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş 
eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından, 

eğiticilerin Ek-1’deki eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları 
dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir. 

((İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:17, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde:13) 

 

 



 

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiğine dair belgeler düzenlenmesi, 
(1) Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında 

saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev 
unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin 
tarihi yer alır. 

(2) Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun 
unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde:15) 

 

İşyerinde çalışan temsilcisi olarak görevlendirilen kişi veya kişilere özel olarak eğitilmesi, 
(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir. 
(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:17/2) 

 
İşlerinde çalışan XX kişinin yapacağı işle ilgili mesleki eğitim belgeleri yoktur. 

(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 
işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. 

Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime 
tabi tutulmaları zorunludur. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:17/3, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan 
İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik Madde:5/1 Ek-I.31) 

 
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması 

 (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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:22/1) 

 

İşyerinde oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği kurulu, yönetmelikte belirtilen uygun kişilerden 
oluşturulması, 

 (1) 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. 
(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında 

Yönetmelik Madde:6) 

İş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında 
eğitim verilmesi 



 

 (1) İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği 
konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari 
aşağıdaki konuları 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. 
 (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında 

Yönetmelik Madde:7) 

 

İş sağlığı ve güvenliği kurulu uygun sürelerde toplanması, 
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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında 
Yönetmelik Madde:9/1.a) 

 

İşyerinde seçimle belirlenen ve uygun sayıda çalışan temsilcisi görevlendirildiğine dair 
belge ibraz edilmesi, 

(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. 
(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:20/1) 

 
İşletme içerisindeki tozlu alanlarda toz ölçümü yapılması. 

İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde; Risk değerlendirmesi sonucuna 
göre belirlenen periyodik aralıklarla toz ölçümlerinin yapılmasını sağlar. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Tozla Mücadele Yönetmeliği Madde 8/1.a) 

 
İşyerinin gürültülü bölümlerinde gürültü ölçümü yapılması, 

(1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk 
değerlendirmesinde ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda 
gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirler. 



 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden 
Korunmalarına Dair Yönetmelik Madde:6/1) 

 
İşyerinde acil durumlar için yeterli destek elemanı görevlendirilmesi. 

(1) İşveren; işyerlerinde 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) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir. 

(3) 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. 

(4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak 
üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir. 

(5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada 
belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:11, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında 
Yönetmelik Madde:11) 

 
Acil durumlar için oluşturulan ekipte ilkyardım destek elemanı olarak görevlendirilen 
kişilerin ilkyardımcı belgeleri alması 

İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir. 

(1) İlkyardımcı belgesi/yetki belgeleri: 
a) 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. 

b) İlkyardım eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik süresi biten 
yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 15 eğitim (belgeli/yetki belgeli) 
verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan 
belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin 
bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme 
eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır. 

c) İlkyardım eğitimci eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik 
süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 5 eğitim 
(belgeli/yetki belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim 
tekrarına gerek kalmadan belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin 
belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması 
zorunludur. Güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır. 



 

ç) Güncelleme eğitimine katılan kişilere ait yetki belgeleri belge geçerlilik süresi kadar 
uzatılır. 

d) İlkyardım eğitimci eğitmeni yetki belgesi sahipleri, ilkyardım eğitmeni yetki belgesi 
sahibi sayılırlar. 

e) (Ek-3a) ve (Ek-3c)’de yer alan ilkyardımcı belgesi/yetki belgesi ile (Ek-3b)’de yer alan 
ilkyardımcı kimlik belgesi, merkez veya müdürlük, (Ek-3e), (Ek-3f) ve (Ek-3g)’de yer alan 
belgeler ise merkez tarafından hazırlanır. 

f) Merkezler kendi hazırladıkları ilkyardımcı belgesi ile eğitmen yetki belgesinde, 
Bakanlık logosu ile birlikte kendi logosunu da kullanabilir. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:11, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında 
Yönetmelik Madde:11/2, İlkyardım Yönetmeliği Madde:23) 

 
Acil durumlar için oluşturulan ekipte yeterli ilkyardımcı görevlendirilmesi, 

İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir. 

(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. 
(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:11, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında 

Yönetmelik Madde:11/2, İlkyardım Yönetmeliği Madde:19) 

 
İşyeri için acil durum planı hazırlanması, 

(1) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak 
üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı 
tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye 
yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi 
aşamaları izlenerek hazırlanır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında 
Yönetmelik Madde:7) 

 
İşyeri için hazırlanan acil durum planı yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanması, 

(1) Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir: 
a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı. 
b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı. 
c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi. 
ç) Belirlenen acil durumlar. 
d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler. 
e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri. 
f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki: 
1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum 

ekipmanlarının bulunduğu yerler. 
2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler. 
3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı 

tahliye planı. 



 

4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk 
alanı ve iletişim bilgileri. 

5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri 
dışındaki kuruluşların irtibat numaraları. 

(2) Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her 
sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek 
ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır. 

(3) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek 
yerlerde asılı olarak bulundurulur. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında 
Yönetmelik Madde:12) 

 
İşyerinde acil durum tatbikatı yapılması, 

(1) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip 
edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak 
üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler 
yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda 
yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır. 

(2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere 
göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır. 

(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde 
tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında 
Yönetmelik Madde:13) 

 
Basınçlı kap ve tesisatların (buhar kazanı, boya kazanı, kızgın yağ kazanı, basınçlı hava 
tankları) periyodik kontrol raporlarının düzenlenmesi, 

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. 

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. 

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. 

(Değişik:RG-23/7/2016-29779) Basınçlı kap ve tesisatların 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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:7.3 Ek-III.2.1 Tablo:1) 

 
Kaldırma ve iletme ekipmanlarının (vinç, caraskal, asansör, yürüyen merdivenler, yürüyen 
bantlar, forklift, transpalet, liftler, yapı iskeleleri) periyodik kontrol raporlarının 
düzenlemesi, 

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. 

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. 

(Değişik:RG-23/7/2016-29779) 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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:7.3 Ek-III.2.2 Tablo:2) 

 
Tesisatların (elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner, yangın tesisatı ve hortumlar, 
motopomplar, boru tesisatı, yangın söndürme cihazı, havalandırma ve klima tesisatı) 
periyodik kontrol raporlarının düzenlenmesi, 

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. 

İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir 
yapılır. 

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör 
ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, (Ek ibare:RG-
23/7/2016-29779) (2) elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler,elektrik tekniker 
veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. 

Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mühendisleri, (Ek 
ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, 
makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:7.3 Ek-III.2.3 Tablo:3) 

 

 



 

 
İş ekipmanlarının kontrol belgeleri yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmesi, 

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 nüsha olarak düzenlendiği belirtilerek, imza altına alınır. Yukarıdaki bilgilerin 
veya yetkili kişinin imzasının bulunmadığı raporlar geçersizdir. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:7 Ek-III.1.7) 

 
İşyerinde çalışanlar yaptıkları işe uygun önlük, iklime dayanıklı giysi, yansıtıcılı giysi vb 
giymeden çalışma,  

 (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 
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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:26/1.o, Kişisel Koruyucu Donanımların 
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde:8) 

 
İşyerinde çalışan kişilere standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım (baret, 
emniyet ayakkabısı, koruyucu gözlük, yüz siperliği, solunum cihazı, kulak koruyucuları, 
koruyucu giysi, önlük, eldiven, iklime dayanıklı giysi, yansıtıcılı giysi, emniyet kemeri, 
güvenlik halatı, koruyucu merhemler) temin edilmesi, 

 (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) İşverenler, çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli 
kişisel koruyucu donanım temin etmekle yükümlüdür. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:26/1.o) 

 
İşyerinde çalışan kişiye verilen kişisel koruyucu donanımlar standartlara uygun olmayıp CE 
işaretli olması, 

(Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) İşverenler, çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli 
kişisel koruyucu donanım temin etmekle yükümlüdür. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:26/1.o) 

 
Çalışanlara kullandıkları iş ekipmanıyla ilgili bilgi ve talimat verilmeli. 

(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. 
(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 

Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:10) 

 



 

İş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, bunların kullanımından kaynaklanabilecek 
riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim verilmeli,  

(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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:11) 

 

İşyerinde işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulması. (Tam süreli işyeri hekimi ve 

iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekli olan hallerde) 

(6) Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam 

süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. 

Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 

tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:8/6) 

 

100-150 kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde emzirme odası kurulması, / 150 den 

çok kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde yurt kurulması, 

(1) 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 EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir emzirme 

odasının kurulması zorunludur. 

(2) 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 EK-IV’te 

belirtilen şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha 

uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür. 

(3) İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma 

yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da 

yerine getirebilirler. 

(4) Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir 

alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır. 

(5) Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına 

erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da 

dâhil edilir. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Gebe veya Emziren Kadınların 

Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 

Madde:13) 

 

İş ekipmanında (pres, paketleme makinası) çift el kumanda sistemi olmaması. 

(1) İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu 

ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm 

tedbirleri alır. 

(2) 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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:5) 

 

İş ekipmanları üzerinde kullanma talimatnameleri yoktur. / -Elektrik trafo 

odasında elektriğin kesilmesi ve devreye alınmasıyla ilgili talimatname yoktur. / -Kazan 

dairesinde kazanların devreye alınması ve devreden çıkarılmasıyla ilgili talimatname 

yoktur 

(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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:10) 

 

Ayak pedalı ile çalışan makinanın pedal koruyucusu olmamalı, 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.1.a Ek-I.2.1.2) 

 

XX makinesinde çalışmaya başlamadan önce otomatik olarak devreye giren 

uyarı sistemi bulunmaması, 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.1.a Ek-I.2.1.3) 

 

 

Vinçlerde üst sınır durdurucusu, 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.1.a Ek-I.2.3) 

 

Yükleme bandının malzeme alınan üst kısmında acil durdurma sistemi, 

İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde iş ekipmanında 

acil durdurma sistemi bulunur. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.1.a Ek-I.2.4) 

 

Torna tezgahında siperlik / -Geçit ve ara yollara bakan tezgahlarda talaş 

fırlamalarına karşı gerekli önlemler alınması 

Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldırmaya 

uygun güvenlik tertibatı ile donatılır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.1.a Ek-I.2.5) 

 

İşyerinde kullanılan seyyar platformun tekerleklerinde fren sistemi  / -İş 

ekipmanları (sütunlu matkap vb.) uygun yöntemler 

Çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekiyorsa, iş ekipmanı ve parçaları uygun 

yöntemlerle sabitlenir. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.1.a Ek-I.2.6) 

 

Zımpara taşının koruyucu yan kapakları / -Yükleme bandı kaldırma kolunun 

dişlisinin hızlı bir şekilde geriye dönmesini önleyen düzenek / -Bant konveyörünün baş 

kısmında bant kopmasına karşı koruyucu yapılması, 

Çalışanların sağlık ve güvenliği açısından önemli bir tehlike oluşturabilecek, iş 

ekipmanının parçalarının kırılması, kopması veya dağılması riskine karşı uygun koruma 

önlemleri alınır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.1.a Ek-I.2.7) 

 

İş ekipmanlarının zincir-kasnak ve kayış-kasnak ile kaplin koruyucuları / -İş 

ekipmanında tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek şekilde uygun koruyucu / -

Makinaların dönen aksamların bulunduğu bölümlerini kapatan kapakların, makine 

çalışırken açılmasını ve bu kapaklar açık iken makinanın çalışmasını önleyen düzenek 

(switch sistemi) / -Giyotin makasın ağız kısmında el girmesini önleyecek koruyucusu / -

Klima santrali ana fanlarında / aspiratörlerde / devir daim pompalarında / uygun 

koruyucu ızgaralar  

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.1.a Ek-I.2.8) 

 



 

İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçalarına çalışanların 

yaklaşmasını engelleyecek önlemler alınması, 

İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçalarına çalışanların yaklaşmasını 

veya temasını engelleyecek tedbirler alınır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.1.a Ek-I.2.10) 

 

İş ekipmanı üzerinde çalışanların güvenliğinin sağlanmasında esas olan ikaz ve 

işaretler 

İş ekipmanlarında, çalışanların güvenliğinin sağlanmasında esas olan ikaz ve işaretler 

bulunur. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.1.a Ek-I.2.15) 

 

Çalışma yerine ulaşım için uygun geçiş yerleri yapılması. 

Çalışanların üretim, bakım ve ayar işlemleri yapacakları yerlere güvenli bir şekilde 

ulaşabilmeleri ve orada güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun şartlar sağlanır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.1.a Ek-I.2.16) 

 

Kimyasal madde tankında taşmalara karşı önlem alınması, 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.1.a Ek-I.2.17) 

 

Tehlikeli madde veya preparatların (kimyasalların) bulunduğu veya depolandığı 

kaplar ve borular etiketlenmemiş olup malzeme güvenlik formları, 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri 

Yönetmeliği Madde:5.1 Ek-3.1) 

 

Oksijen ve yanıcı gaz hortumları üzerinde veya şalumo arkasında alev geri tepme 

emniyet ventili, 

Bütün iş ekipmanları, ekipmanda üretilen, kullanılan veya depolanan maddelerin veya 

ekipmanın patlama riskini önleyecek özellikte olur. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.1.a Ek-I.2.18) 

 



 

Elektrik panosunun taban alanında yalıtkan malzeme / -Elektrikli makinaların 

gövde topraklamaları / -Çalışılan zeminde içerisinden akım geçen elektrik kabloları / -

Seyyar konveyörün kabloları zırhlı olması ve mekanik etkilere karşı korunması, 

Bütün iş ekipmanları, çalışanların doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle temas 

riskinden korunmasına uygun olur. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.1.a Ek-I.2.19) 

 

Kaldırma araçlarının üzerinde kaldırılabilecek maksimum yük belirtilmesi. 

Yüklerin kaldırılması için kullanılan makinelerde, kaldırılabilecek maksimum yük 

açıkça görünecek şekilde işaretlenir, makinenin değişik şekillerde kullanımında da maksimum 

yükü gösteren levhalar veya işaretler bulunur. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.1.a Ek-I.3.2.2) 

 

Vinçlerin kancalarında emniyet mandalı, 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.1.a Ek-I.3.2.3) 

 

Kompresörün hava tankı / buhar kazanı, patlamalara karşı dayanıklı bölmede 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.2 Ek-II.1.1) 

 

Aynı ray üzerinde hareket eden vinçler arasında tampon (stoper) 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.2 Ek-II.3.2.1) 

 

Solvent (Hegzan vb.) depolanan ekipmanların olduğu bölüm girişinde / LPG 

istasyonunda statik elektrik yük giderici, 

Özellikle, çalışanların ve çalışma ortamının statik elektrik taşıyıcısı veya üreticisi 

olabileceği durumlarda, bu Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen tutuşturma tehlikesinin 

önlenmesinde, statik elektrik boşalmaları da dikkate alınır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Çalışanların Patlayıcı Ortamın 

Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Madde:9.b Ek-II.2.3) 



 

 

Gaz tüplerinde yeterli güvenlik önlemleri (manometre, depolama, boya vb), 

alınması, 

Patlama riskini en aza indirmek ve olası bir patlamada, patlamayı kontrol altına almak, 

işyerine ve iş ekipmanlarına yayılmasını en aza indirebilmek için; işyerleri, iş ekipmanları ve 

bunlarla bağlantılı tüm cihazların tasarımı, inşası, montajı ve yerleştirilmesi, bakım, onarım ve 

işletilmesinde gerekli tüm önlemler alınır. Her bakım ve onarım sonrasında tesisin, 

ekipmanların veya koruyucu sistemlerin Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve 

Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) uygunluğunun devam edip etmediği, 

bağlantılarının ve montajlarının durumu kontrol edilir. İşyerlerinde patlamanın fiziksel 

tesirlerinden çalışanların etkilenme riskini en aza indirmek için uygun önlemler alınır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Çalışanların Patlayıcı Ortamın 

Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Madde:9.b Ek-II.2.5) 

 

İşyerinin mutfak kısmında gaz dedektörü (gaz kaçaklarını algılayıcı sistem)  

Gereken durumlarda, patlama şartları oluşmadan önce, çalışanların sesli ve/veya görsel 

işaretlerle uyarılması ve ortamdan uzaklaşması sağlanır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Çalışanların Patlayıcı Ortamın 

Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Madde:9.b Ek-II.2.6) 

 

İşyerinde, kullanılması gereken kimyasal madde miktarından fazla kimyasal 

madde bulunması, 

İşyerinde kullanılması gereken kimyasal madde miktarı en az düzeyde tutulur. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda 

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:7/1.ç) 

İşyerinin tehlikeli kimyasal maddelerle çalışılan bu bölümü düzenli ve temiz 

tutması. 

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda, işyeri bina ve eklentileri her zaman düzenli 

ve temiz tutulur. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda 

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:7/1.d) 

 

Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkları için önlem alınması. 

Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların işyerinde en uygun şekilde işlenmesi, 

kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda 

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:7/1.f) 

 

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınan önlemlerin etkinliğini ve 

sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanması. 

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda, alınan önlemlerin etkinliğini ve 

sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda 

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:7/1.ğ) 

 

 



 

İşveren kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların korunması için gerekli 

tüm önlemler 

(1) İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini 

önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin 

tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda 

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:5) 

 

Tozlu yerlerdeki elektrik lambaları etanş (kapalı türden) olmalı, 

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. 

Toz ve lifli maddeler nedeniyle yanma tehlikesi gösteren yerlerde kullanılacak 

aydınlatma aygıtları tamamen kapalı tipte (etanş) yapılmalıdır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.6, 

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde:64) 

 

Nemli ve ıslak yerlerdeki elektrik lambaları etanş (kapalı türden) olması. 

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. 

Nemli ve ıslak yerlerdeki elektrik lambaları su damlalarına karşı korunmuş tipte (etanş) 

yapılmalıdır. Bunlar yoğuşma suyu toplanmayacak biçimde yapılmalıdır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.6, 

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde:61) 

Patlama tehlikesi olan … yerlerindeki elektrik tesisatı ve lambalar exproof 

(kıvılcım çıkarmayan türden) olmalı. 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.7) 

 

 

İşyerinin ana panosunda yangın koruma, tali panolarında hayat koruma eşikli 

kaçak akım rölesi 

İşyerinin ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun kaçak akım rölesi 

(artık akım anahtarı) tesis edilir. 

Çok basit tarım binaları, barakalar, basit köy evleri hariç yapı bağlantı kutusuna (ana 

buat veya kofre) yangın koruma, sayaç kolon devrelerine ise hayat koruma eşikli, düzeneği ile 



 

birlikte termik manyetik şalter veya otomatik sigorta (ayrı ayrı veya birlikte) konulmalı ve 

tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanmalıdır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.8, 

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde:18) 

 

İşyerinde yıldırımlık sistemi (paratoner)  

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.9) 

 

Acil çıkış kapılarının önlerinde engeller / -Acil çıkış kapıları doğrudan dışarıya açılması, 

İşyerlerindeki bütün acil çıkış yolları ve kapılarının; doğrudan dışarıya veya güvenli bir 

alana açılması sağlanır ve önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.10/a) 

 

İşyerindeki acil çıkış kapıları  

İşyerlerindeki bütün acil çıkış yolları ve kapılarının; 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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.10/c) 

 

100 metrekareden büyük olan kazan dairesinde iki çıkış kapısı  

Isıl kapasiteleri 50 kW-350 kW arasında olan kazan dairelerinde en az bir kapı, döşeme 

alanı 100 m2’nin üzerindeki veya ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde en 

az 2 çıkış kapısı olur. Çıkış kapılarının olabildiği kadar birbirinin ters yönünde yerleştirilmesi, 

yangına en az 90 dakika dayanıklı, duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek özellikte 

olması gerekir. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.10/c, 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde:54/5) 

 

Acil çıkış kapıları / -Raylı kapılar acil çıkış kapısı  

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.10/ç) 

 

 

 



 

Acil çıkış kapıları kilitli tutulması, 

Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak 

hiçbir engel bulunmaması, acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.10/d) 

 

Acil çıkış yolları uygun şekilde işaretlenmesi, 

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. 

Acil çıkış işaretleri dikdörtgen veya kare biçiminde, yeşil zemin üzerine beyaz 

piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) şeklinde olmalıdır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri 

Yönetmeliği Madde:5.1 Ek-2.3.4, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve 

Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.10/e) 

 

Acil çıkış yolları ve kapılarında yedek aydınlatma sistemi, 

Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde 

yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi 

bulundurulur. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.10/f) 

 

İşyerinde yeterli yangın söndürme ekipmanı / -Yanıcı maddelerin yoğun olduğu 

bölümlerde yangın alarm sistemi / -Yanıcı maddelerin bulunduğu depolarda yangın 

detektörleri  

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.11) 

 

İşyerindeki yangın söndürme ekipmanları kolay erişilir olması 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.12) 

 

İşyerindeki yangın söndürme ekipmanlarının yerleri işaretlenmesi, 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.13) 

 



 

İşyerinde cebri havalandırma sistemi, 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.16) 

 

İşyeri aydınlatılmaları, 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.22) 

 

İşyeri uygun şekilde bölümlere ayrılması, 

İşyeri, çalışanların fiziksel faaliyetleri, yapılan işlerin niteliği ve termal konfor şartları 

dikkate alınarak uygun bölümlere ayrılır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.25) 

 

İşyeri zemini kaygan olması, 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.26) 

 

Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyecek güvenlik sistemi, 

ç) Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyici güvenlik sistemi bulunur. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.35/ç) 

 

İşletmedeki yukarı doğru açılan otomatik kapılarda aşağı düşmeyi önleyici güvenlik 

sistemi, 

Yukarı doğru açılan kapılarda aşağı düşmeyi önleyici güvenlik sistemi bulunur. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.35/d) 

 

 

İşletmedeki yukarı doğru açılan otomatik kapılarda elektrik kesilmesi halinde kapının 

mekanik olarak açılmasını sağlayan düzenekler, 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.35/g) 

 

İşyeri içerisindeki ulaşım yollarında kayma ve düşmelere karşı yeterli önlem  

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.36) 

Malzeme taşınan yollarda yayalar için yeterli güvenlik mesafesi bırakılması/ -Yayaların 

yolları açıkça işaretlenmesi, 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.37) 

Araç geçiş yolları açıkça işaretlenmesi, 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.38) 

 

Tehlikeli alanlar açıkça işaretlenmesi, buralara girişler uygun araç ve gereçlerle 

engellenmesi, 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.39) 

 

İşyerindeki yüksek geçit, platform ve çalışma sahanlıklarında düşmelere karşı korkuluk 

yapılması. 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.40) 

 

 

 



 

Merdivenlerin kenarlarında düşmelere karşı korkuluk yapılması. 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.41) 

 

Yükleme yerleri ve rampalarda düşmelere karşı önlem alınması. 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.43) 

 

İşçinin işini yaptığı yerde rahat hareket edebilmesi için yeterli serbest alan. 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.45) 

 

Çalışanlar için dinlenme yerleri yapılması. 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.46) 

 

Çalışanlar için yemek yeme yeri yapılması. 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.48) 

 

Çalışanlar için soyunma yerleri, 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.50) 

 

Çalışanların uygun nitelik ve sayıda elbise dolapları. 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.51) 

 

İşyerinde çalışanların kullanabileceği duşlar yapılması, 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.52) 

 

İşyerindeki duş ve lavabolar soyunma yerlerinden ayrı yerlerde bulunmakta olup duş ve 

lavabolarla soyunma yerleri arasında kolay bir bağlantı olması 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.53) 

 

Çalışanlar için uygun nitelik ve sayıda tuvalet ve lavabo / Tuvalet ve lavabolarda gerekli 

temizlik malzemeleri  

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.55) 

 

İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale odası. 

İşyerinin büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre, işyerinde bir ya da daha 

fazla ilk yardım ve acil müdahale odası bulunması sağlanır. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.58) 

 

 



 

İşyerinde ilk yardım malzemesi ve ekipmanı ile sedyeler yoktur. 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.59) 

 

İşyerinde acil servis adresleri ve telefon numaraları görünür yerlerde asılması, 

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. 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İşyeri Bina ve Eklentilerinde 

Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde:5.1.a Ek-I.60) 

 


