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SUNUŞ

Dünyada ve son yıllarda ülkemizde hızlı gelişme ve modernleşme süreçleri 
yaşanırken insani maliyetler ve çevresel sorunlar çoğu zaman üzerinde du-
rulmayarak ihmal edildi. Ekonomik performans iyileşirken insani maliyet-

leri ve riskleri de en aza indirgemek en önemli görevlerden biri olmalıdır. Ülkemizde 
her gün 172 iş kazası meydana gelmekte, iş kazaları nedeniyle her gün 4 işçi hayatını 
kaybetmekte ve 6 işçi sürekli iş göremez hale gelmektedir. Bu olumsuz tabloyu uzun 
yıllardır değiştiremedik. Türk Harb-İş sendikası olarak son yıllarda iş yerlerimizde 
yaşanan iş kazalarında bazı işçi kardeşlerimizi maalesef kaybettik. Bu acılar zaten 
duyarlı olduğumuz iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha da duyarlı olmamıza ne-
den oldu. Bu çerçevede 2014’te “İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincini Artırma Eğitim 
Projesini” hayata geçirdik. Bu çerçevede işyerlerimizde eğitimler yaptık ve kitaplar çı-
karmayı hedefledik. Sendikamızın uyguladığı eğitim projesi çerçevesinde bir yılda iş 
yerlerimizde 10 bin çalışana iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirme eğitimi verdik.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte kanuna bağlı olarak çıkarı-
lan yönetmelikler ve tebliğler önemli hukuki metinlerdir. Bunların yanı sıra ILO söz-
leşmeleri, AB Direktifleri, AB ilerleme raporları ve İSG politika belgeleri de önemli 
uluslar arası belgelerdir. Bu kitapla ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında ulusal 
ve uluslararası mevzuat ve bağlayıcı diğer metinler bir araya getirilmiştir. Elinizde-
ki kitabı hazırlayan Tarkan Zengin, eğitimleriyle ve yaptığı yayınlarla sendikamıza 
önemli katkılar sağlamanın yanı sıra Türk sendikal hareketine de önemli katkılar 
sağlamaktadır. 

Elinizdeki bu kitap 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasındaki 2015’te ya-
pılan son değişiklikleride içermektedir. Bu kitabın başta sendikamız Türk Harb-İş 
üyeleri olmak üzere tüm çalışanlara faydalar getirmesini temenni ediyoruz. İş sağlığı 
ve güvenliği mevzuatının öngördüğü yükümlülüklerinin yerine getirilmesine katkı 
sağlayacağını düşündüğümüz bu kitabın çalışma hayatının tüm aktörlerine faydalar 
getireceğine inanıyoruz. 

Bayram Bozal
Türk Harb-İş Sendikası 

Genel Başkanı
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SUNUŞ

“Ulusal/Uluslararası Mevzuat ve Belgelerde İş Sağlığı ve Güvenliği” adlı 
eser endüstri ilişkileri alanının en önemli meselelerinden birini içer-
mektedir. Son yıllarda ülkemizin önemli gündem maddelerinden biri 

olan iş sağlığı ve güvenliğinin yasal düzenlemeleri başta olmak üzere konuyla ilgili 
belgelerin bir araya getirilmesi önemli bir boşluğu dolduracaktır.

Öğrencilik yıllarından itibaren tanıdığım Tarkan Zengin, lisans, yüksek lisans, 
doktora ve çalışma hayatında başarılarıyla temayüz etmiş bir arkadaşımızdır. Sendi-
kalarda da eğitimleriyle, yayınlarıyla ve yazılarıyla çalışma hayatına önemli katkılar 
vermeye devam etmektedir. Bu eserin de çalışma hayatına önemli katkılar sağlayaca-
ğını düşünüyorum. 

Prof. Dr. Vedat Bilgin

Çalışma ilişkileri konusunda uzman olan ve benimde öğrencilik yıllarından 
beri tanıdığım Tarkan Zengin tarafından hazırlanan ULUSAL / ULUS-
LARARASI MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜ-

VENLİĞİ ismiyle yayımlanan bu eserin iş sağlığı ve güvenliğini düzenleyen ulusal 
ve uluslararası mevzuatı bir arada harmanlayıp okuyuculara sunması bu alana önemli 
bir katkı sağlayacağı inancındayım. 

Ülkemizde özellikle 2000’li yıllar çalışma hayatında önemli mevzuat değişimleri-
nin yaşandığı yıllar olmuştur. 2003 yılında yenilen İş Kanunu başta olmak üzere, 2008 
yılında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 2012 yı-
lında ise Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile ilk defa yürürlüğe sokulan İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Türk çalışma hayatının temel taşlarını oluşturan kanuni 
düzenlemelerdir. 

Henüz güvenlik kültürünün istenilen düzeyle oluşmadığı ve/veya oluşturulamadı-
ğı ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında çıkarılan mevzuat söz konusu kültürün 
sağlıklı bir şekilde oluşmasına ne derece katkı yapacağını ilerleyen yıllarda daha rahat 
değerlendirme imkanına kavuşacağız. Yazarın bu eserinin ülkemiz çalışma hayatında 
faydalanılan bir eser olması temennisiyle hayırlı olmasını diliyorum.  

Doç. Dr. İbrahim Aydınlı
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“Beden ve ruh bütünlüğünün korunması ve geliştirilmesi hakkı” sosyal haklar 
arasında yer alan önemli temel hak ve hürriyetlerden birisidir. İnsan hak-
ları, başta siyasal iktidarlar olmak üzere bütün kişi ve kurumlara bazı edim 

yükümlülükleri yüklemektedir. Öyle ki bu edim yükümlülükleri sözleşme ilişkisini 
aşan ve herkese yükümlülük getiren bir borç ilişkisine dönüşmektedir. 

İş sağlığı ve güvenliğinin konusu olan ve insanlık hakkının en önemli değerlerin-
den biri olan beden ve ruh bütünlüğünün korunması ve geliştirilmesi hakkı, herkese 
sadece kişiye zarar vermeme ve bu amaçla önlem alma yükümlülüğü yüklemektedir. 
Bu temel hak ve hürriyetin bir diğer boyutu beden ve ruh bütünlüğünün geliştirilmesi 
ve bunu diğerlerinden isteme hakkıdır. İşte iş sağlığı ve güvenliğine hakim olan temel 
ilke bu esaslar etrafında şekillenmektedir.

Uluslararası hukuk belgelerinde ve ulusal mevzuatta yer alan ve iş sağlığı ve gü-
venliğinin konusu olan beden ve ruh bütünlüğünün korunması ve geliştirilmesi hakkı 
esası, kazanın veya meslek hastalığının önlenmesi için var olan her imkanın mutlaka 
ifa edilmesi zorunluluğuna yönelmiştir.

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı, zararlandırıcı olay meydana gelmeden önce ya-
pılması gereken her şeyin yerine getirilmesidir. Çalışanın risk ortaya çıktıktan sonra 
karşı karşıya kaldığı olumsuz sonuçlara çözüm bulmaktan daha çok öncelikli olarak 
istenmeyen olayın ortaya çıkmasına engel olmaktır. 

İş sağlığı ve güvenliğinin konusu olan insanın beden ve ruh bütünlüğünü koruma 
ve geliştirme hakkının kapsamı ve bu amaçla getirilen yükümlülüklerin ne olduğu, iş 
kazaları ve meslek hastalıkları ortaya çıktıktan sonra önemi anlaşılmakta ve kamuo-
yunun gündeminde yer almaktadır. Son zamanlarda şahit olduğumuz elim olaylar, iş 
sağlığı ve güvenliğinin önemini bir daha gözler önüne sermiştir. Konunun öneminin 
korunması ve yükümlülüklerin ifası için, beden ve ruh bütünlüğünü koruma ve ge-
liştirme hakkının kapsamı ve bu konuda öngörülen ulusal ve uluslararası mevzuatın 
bilinmesi yerinde olacaktır.

İş sağlığı ve güvenliğinin kavramsal boyutu ve sosyal önemini de ele aldığı çalış-
masıyla Tarkan Zengin’in bu eseri, ulusal ve uluslararası hukuk kaynaklarının getirdi-
ği temel düzenlemelerin bilinmesine ve açık bir şekilde anlaşılmasına yöneliktir. Bu 
çalışmayla Zengin, hayırlı bir amale katkıda bulunulmuş olacaktır. Nitekim iş sağlığı 
ve güvenliği, içinde oturduğumuz konutlara kadar uzanan ve toplumun tamamını 
ilgilendiren bir konudur. Bu nedenle elinizdeki kitap, her işyerinin temel el kitabı 
niteliğinde olacaktır. 

Prof. Dr. Aydın Başbuğ



GİRİŞ
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İş Sağlığı ve Güvenliği gibi çok önemli bir konu daha önce İş Kanunu’nun içi-
ne sıkıştırılan maddelerle ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenmekteydi. 30 Haziran 
2012’de müstakil olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarıldı. 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi yaklaşık üç yıl olmasına 
rağmen dört defa değişikliğe uğradı. Son olarak 23 Nisan 2015’te yürürlüğe giren 
değişiklikler yapıldı. Bunun için yeni düzenlemelerin de yer aldığı ve iş sağlığı ve 
güvenliğiyle ilgili tüm mevzuat ve belgeleri bir araya getirme ihtiyacı ortaya çıktı.  

Elinizdeki derleme kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “Türkiye’de 
İş Kazaları”, kavramsal ve istatistiksel boyutlarıyla ele alınmaktadır. İkinci bölüm-
de ise “Ulusal Mevzuat ve Belgelerde İş Sağlığı ve Güvenliği” yer almaktadır. Bu 
bölümde ülkemizde mevcut yasalarda konuya ilişkin tüm mevzuat ve belgelere yer 
verilmiştir. Anayasamızda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin maddelere yer verildikten 
sonra, iş sağlığı ve güvenliğinin temel yasası olan 6331’in son değişiklerinin olduğu 
kanun yer almaktadır.  Daha önce de çoğu var olan yönetmelikler yasa çerçevesinde 
kimi değişikliklerle güncellendi. Mevzuatta iş sağlığı ve güvenliği yasasına bağlı olan 
37 yönetmeliğin tamamı bu bölümde yer almaktadır. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
tebliğlerden en fazla kullanılan iki tebliğe de yer verdik. Mevzuat dışında önemli 
belgelerden sayılan “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Politika Eylem Belgele-
ri”nin tamamına bu bölümde ulaşılabilecektir. Bu belgeler sosyal taraflarında içinde 
yer aldığı, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin dönemsel hedeflerin olduğu vizyon belge-
leridir. Üçüncü ve son bölümde ise “Uluslararası Mevzuat ve Belgelerde İş Sağlığı ve 
Güvenliği”ne yer verilmiştir. Bu çerçevede “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde 
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Maddeler”, “AB Direktiflerinde İş Sağlığı ve Gü-
venliği”, “AB İlerleme Raporlarında İş Sağlığı ve Güvenliği” ve “İş Sağlığı ve Gü-
venliğini İçeren Onayladığımız ILO Sözleşmeleri” yer almaktadır. Yakın zamanda iş 
sağlığı ve güvenliğine ilişkin daha önce onaylamadığımız iki önemli ILO sözleşmesi 
TBMM’nde kabul edildi. ILO’nun 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Sağlık ve Güvenlik 
Sözleşmesi 29 Kasım 2014’te, 176 Sayılı Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi 
ise 12 Aralık 2014’te Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bunlarla birlikte 
konuyla ilgili onaylanan beş ILO sözleşmesi bu bölümde yer almaktadır. 

Kitapta iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ulusal/uluslararası mevzuat ve belgeleri 
mümkün mertebe bir araya getirmeye çalıştık. Amacımız bu konunun ilgililerine ko-
laylık sağlayacak bir kitap oluşturmaktı. Derlediğimiz kitabın çalışma hayatına, tüm 
çalışanlara ve iş sağlığı ve güvenliği uygulayıcılarına faydalı olmasını temenni ediyorum. 

Yapılan her çalışma ve ortaya çıkan her eser bir ekip çalışmasının sonucudur. Çok 
iyi bir ekibin parçası olmanın başarıları artırdığı ise şüphesizdir. Bana olan güven ve 
desteklerinden dolayı Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal başta 
olmak üzere, Genel Başkan Yardımcıları İdris Keşan ve Yüksel İlbeyli, Genel Sekre-
ter Haldun Kurubacak, Genel Mali Sekreter Yavuz Koçak, Genel Eğitim Sekreteri 
İbrahim Kılıç ve tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. 

Tarkan Zengin



BİRİNCİ BÖLÜM



TÜRKİYE’DE İŞ KAZALARI
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I. İŞ KAZALARININ KAVRAMSAL BOYUTU

İş kazaları ülkemizin önemli sorunlarından biridir. Ancak nelerin iş kazası sayıldığını 
ortaya koymak için öncelikle iş kazasının kavramsal boyutu üzerinde durmak gerekir. 
Zira ülkemizde işçilerin yaşadığı her tür kazaya iş kazası denmektedir. Son yaşadığı-
mız Soma, Asansör faciası ve Ermenek faicası tartışılırken de birçok kavramın bir-
birine karıştırıldığına ve buradan yanlış analizler yapıldığına şahit olduk. 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda iş kazası “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle 
meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen 
engelli hâle getiren olay” olarak tanımlanmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ise iş kazasını “5 durumda meydana gelen ve sigor-
talıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olay” olarak tanımla-
maktadır. Bu kanuna göre iş kazası: 

1. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 

2. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve 
hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu 
nedeniyle işyeri dışında, 

3. Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında 
başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen 
zamanlarda,

4. Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

5. Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi 
sırasında, meydana gelen olaylardır.

Bu çerçevenin dışında meydana gelen diğer kazalar yasal açıdan iş kazası sayıl-
mamaktadır.

Uluslararası kuruluşlar ise iş kazasını “beklenmeyen, istenmeyen, planlanmayan, 
sonuçta insan ve/veya eşyaya zarar veren olay” olarak tanımlamaktadırlar. İş Güven-
liği (Occupational Safety) ise “İşyerlerinde işin yapılması ile ilgili oluşan tehlikeler-
den, sağlığa zarar verebilecek koşullardan çalışanları korumak ve daha güvenli bir iş 
ortamı sağlamak için yapılan çalışmaları kapsayan bir alan” olarak tanımlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü ve ILO’ya göre iş sağlığı bütün mesleklerde aşağıda yer alan 
hususları amaç edinen bir bilim dalı olarak tanımlamaktadır:

1. Çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üstün düzeye 
ulaştırmak ve bu düzeyde sürdürmek.

2. Çalışanların çalışma koşulları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek. 
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3. Çalışmaları sırasında sağlığa aykırı etmenlerden oluşan tehlikelerden 
korumak.

4. Çalışanların çalışma koşulları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek. 

5. Çalışmaları sırasında sağlığa aykırı etmenlerden oluşan tehlikelerden 
çalışanları korumak.

Bu evrensel tanımlardan anlaşılacağı üzere iş sağlığı ve güvenliği sadece iş kazala-
rını önlemeye çalışan bir alan değil, çalışanın bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam 
bir iyilik halini hedefleyen bir görevi de vardır.

II. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARINI YÖNETMEK

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli eksikliklerden biri de yasa ve yö-
netmelikler çıkarmayı yeterli görme anlayışıdır. Her şeyden önce iş sağlığı ve güven-
liği bir kültürdür. Bu kültürü oluşturmanın yolu ise bu konuyu sürekli gündemde tut-
mak ve risk algısını üst noktalara taşımaktır. İş sağlığı ve güvenliği kültürü eğitimler 
yoluyla bilinçli çabanın ürünü olarak oluşturulabilir. 

İş sağlığı ve güvenliği sorunlarını yönetmek için; 

1. Öncelikle işletmedeki üst yönetimden alt kademedeki işçiye kadar herkesin, 
kendisinin ve mesai arkadaşlarının iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu 
olduğu bilincinin yerleşmesi gerekmektedir. 

2. Uyulacak kuralların kolay anlaşılır biçimde konulması, öğrenilmesi ve 
uygulanması, 

3. Kazaların iyi incelenmesi ve sebeplerinin ortaya konularak ders çıkarılması, 

4. Acil durum yönetimi için önceden hazırlıkların yapılması, 

5. İş sağlığı ve güvenliği kurallarının konulmasında madencilikle ilgili olan ve 
madenlerde çalışan herkesin görüşünün olabildiğince dikkate alınması, 

6. İşlerin güvenli olarak yapılmasını anlatan iş talimatlarının iyi hazırlanması ve 
çalışanların öğrenmesinin sağlanması,

İSG alanında etkili bir yönetim için gereklidir.

III. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARIYLA İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLGİLER

•	 Dünyada her yıl 2 milyon işçi iş kazalarından veya meslek hastalıklarından 
hayatını kaybediyor.
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•	 Dünyada her yıl 160 milyon işçi işle ilgili meslek hastalıklarına yakalanmak-
tadır.

•	 Dünyada her gün 5 bin işçi hayatını kaybetmektedir. Başka bir ifadeyle, dün-
yada her bir dakikada 3 işçi ölmektedir.

•	 Dünyada her yıl 22 bin çocuk işçi iş kazalarında hayatını kaybetmektedir.

•	 Pakistan’daki bir fabrika işçisinin işyerinde herhangi bir nedenle ölme olasılığı 
Fransa’daki bir fabrika işçisine göre 8 kat daha fazladır.

•	 Kenya’da taşımacılık sektöründe çalışanlar arasındaki ölümler Danimarka’da-
kinden on kat daha fazladır.

•	 Guatemala’daki inşaat işçilerinin çalıştıkları işlerde ölme olasılıkları İsviçre’de 
aynı işyerinde çalışanlara göre 6 kat daha fazladır.

•	 Dünya gayri safi hasılasının yüzde 4’ü yaralanma, kazalar ve hastalıklar nede-
niyle kaybolmaktadır. 

•	 Son yirmi yılda iş kazalarında Japonya ve İsveç’te yüzde 20, Finlandiya’da ise 
yüzde 62 oranında bir düşüş olmuştur. Bunun nedeni daha az işçinin tehlikeli 
işlerde çalışması ve işyerlerinin daha güvenli hale getirilmesi olarak açıklan-
maktadır.

•	 ILO’nun 2002 yılında hazırladığı “Güvenlik Kültürü Raporu”na göre, meslek 
hastalıklarının tümü, iş kazalarının yüzde 98’i önlenebilir kazalardır. Bu kaza-
ların ancak yüzde 2’si önlem alınsa bile önlenememektedir. 

IV. KAZALARIN MALİYETİ

İş kazalarının görünür maliyetlerinin yanı sıra görünmeyen maliyetleri de söz konu-
sudur. Bu çerçevede iş kazalarının Tıbbi masraflar, sigorta ödemeleri ve tazminatlar 
gibi görünür maliyetlerinin yanı sıra İş günü ve iş gücü kaybı, mahkeme masrafları, 
Bina, makine, teçhizat, üretim veya üründeki hasar, işin durması nedeniyle uğranılan 
maliyet, sipariş kayıpları, arızalı makinenin üretim dışı kalması, verim düşüşünden 
doğan maliyet, çalışanlardaki moral bozukluğu, kazazede yerine alınan çalışanın eği-
tim maliyeti gibi görünmeyen maliyetleri de vardır. Kimi işverenler iş sağlığı ve gü-
venliği önlemlerinin alınması için yapacağı harcamaları gereksiz olarak görmektedir. 
Ancak yapılan araştırmalar, kazalar sonucu ortaya çıkan maddi kayıpların, kazaların 
önlenmesi için yapılan harcamaların 5 katı olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede 
gereksiz masraf olarak görülen güvenlik tedbirlerini almamak işverene 5 kat fazla 
harcama olarak geri dönmektedir.
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ILO tahminlerine göre iş kazaları ve meslek hastalıklarının maliyeti ülkelerin ge-
lişmişlik seviyelerine (gayri safi milli hasılalarına) göre değişmektedir. ILO araştırma-
larına göre gelişmiş ekonomilerin GSMH’larının yüzde 1-3’ü kadar, gelişmekte olan 
ülkelerin GSMH’larının yüzde 4-6’sı kadar iş kazaları ve meslek hastalıklarının ma-
liyeti vardır. Üretim yöntemine dayanılarak hesaplanan gayri safi yurt içi hasıla 2014 
yılı birinci çeyreği cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14,8’lik artışla 
407.310 Milyon TL olmuştur. ILO tahminleri dikkate alınarak yapılacak hesaplama-
da iş kazalarının ülkemize maliyeti yaklaşık 4-12 milyar TL civarındadır.

V. TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA İŞ KAZALARI

İş kazaları konusunda ülkemizin karnesi son derece zayıf notlarla dolu. Zira ülkemiz-
de her gün 172 iş kazası meydana gelmekte, iş kazaları nedeniyle her gün 4 işçi haya-
tını kaybetmekte ve 6 işçi sürekli iş göremez hale gelmektedir. Bu olumsuz tablo uzun 
yıllardır çalışma hayatının önemli bir sorunu olmaya devam etmektedir. Özellikle 
tersane, inşaat ve maden sektöründe sürekli ölümlü iş kazaları yaşanması bir yasa çı-
karma zorunluluğu getirdi. Daha önce İş Kanununda birkaç madde ve yönetmelikler-
le düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği, 30 Haziran 2012’de resmi gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu olarak müstakil bir yasa 
olarak çıkarıldı. Kanunun temel anlayışı önleyici yaklaşımla tüm işyerleri için risk de-
ğerlendirmesinin yapılması ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan 
genel bir iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme politikası geliştirilmesidir. ILO 
“Güvenlik Kültürü Raporu”na göre meslek hastalıklarının tamamı, iş kazalarının ise 
yüzde 98’i önlenebilir kazalardır. Buradan anlaşılmaktadır ki yeterli önlemler alındığı 
takdirde iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir. Yasa çıkarmanın tek başına 
yeterli olmayacağını ve bir iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmanın zorunluluğunu 
ifade etmek gerekir. Zira iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri için yasal kuralların yanı sıra 
bir kültür ve bilinç oluşturmanın zorunlu olduğu unutulmamalıdır. 

1. İŞ KAZASI SAYILARI VE ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI 

Ülkemizde iş kazalarına ilişkin yeterli ve güncel istatistiki veriler ulaşmada sorun-
lar yaşanmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili verileri Sosyal Güvenlik 
Kurumu yayınlamaktadır. SGK’nın en son verileri 2012 yılında yayınladığı verilerdir. 
Aşağıda 2008 yılı ile 2012 yılı rasında yıllara göre yaşanan iş kazalarının sayıları veril-
mektedir. Son beş yıl esas alındığında en az iş kazasının yaşandığı 2010’da 62 bin 903 
iş kazası, en çok iş kazasının yaşandığı 2012’de 74 bin 871 iş kazası yaşanmıştır. An-
cak ülkemizde resmi verilere yansımayan çok sayıda iş kazalasının olduğu bilinmek-
tedir. Yaşanan iş kazalarının ölümlü olmasında son beş yıl esas alındığında en fazla 
ölüm 1700 kişiyle 2011’de, en az ölümlü iş kazası ise 744 ile 2012’de gerçekleşmiştir. 
Son beş yıl içinde en fazla iş kazası 2012’de gerçekleşmesine rağmen en az ölümlü iş 
kazasının yine 2012’de gerçekleşmiş olması dikkat çekici bir sonuçtur. Ölümlü iş ka-
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zalarının 2011’de 1700 kişiden 6331 sayılı yasanın çıktığı 2012’de yüzde 56 azalarak 
744 kişiye düşmesi yeni yasanın etkisi olarak değerlendirilebilir. 

Tablo 1: Türkiye’de İş Kaza Sayının Yıllara Göre Dağılımı
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Tablo 2:Türkiye Yıllara Göre Ölümlü İş Kaza Sayıları
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2.MADEN SEKTÖRÜ İŞ KAZALARINDA İKİNCİ, ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ SIRADA

İş kazası sayılarının sektörlere göre dağılımına baktığımızda en fazla iş kazası 11 bin 
983 ile metalden eşya imalatında yaşandığı görülmektedir. Maden sektörü iş kazası sa-
yısında ikinci sırada, inşaat üçüncü sırada, tekstil sektörü ise dördüncü sıradadır. Maden 
sektörü iş kazalarının en çok olduğu sektör olarak bilinmesine rağmen 2012 verilerine 
göre ikinci sırada olduğu görülmektedir. Ölümlü iş kazalarının sektörlere göre dağı-
lımına baktığımızda farklı bir durum ortaya çıkmaktadır. İş kazası sayısı bakımından 
üçüncü sırada olan inşaat sektörünün ölümlü iş kazası sayısında birinci sırada olduğu 
ve 2012’de 256 ölümlü iş kazası gerçekleştiği görülmektedir. İş kazası sayısı bakımından 
yedinci sırada olan nakliyat sektörünün ölümlü iş kazası sayısında ikinci sırada olduğu 
ve 2012’de 78 ölümlü iş kazası gerçekleştiği görülmektedir. İş kazası sayısı bakımından 
ikinci sırada olan maden sektörünün ölümlü iş kazası sayısında üçüncü sırada olduğu 
ve 2012’de 54 ölümlü iş kazası gerçekleştiği görülmektedir.    

Tablo 3: 2012 Bazı Sektörlerde Kaza Sayısı
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Tablo 4: 2012 Bazı Sektörlerde Ölümlü Kaza Sayısı

Maden Metalden 

eşya imali

İnşaat Tekstil Nakliyat Gıda Mobilya Makina

300

250

200

150

100

50

0

44
35

256

18

78

16 8
22

Ölümlü kaza sayısı 



15ULUSAL  /  ULUSLARARASI MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

3.SOMA FACİASI EN FAZLA ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI OLDU

Ülkemizde kömür maden kazaları önemli sayıda işçi kaybetmemize neden olmaktadır. 
Son 30 yıl dikkate alındığında 5 işçiden fazla kayıp yaşadığımız çok sayıda iş kazası 
gerçekleşmiştir. Soma faciasına kadar en fazla işçi kaybettiğimiz Kozlu faciası 1992 ol-
muş ve 263 işçimizi kaybetmiştik. Soma faciası ise maalesef tek kazada en fazla işçimizi 
kaybettiğimiz kaza oldu. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere kömür maden kazalarının 
büyük oranda grizu patlaması nedeniyle gerçekleştiği görülmektedir.

Tablo 5 : Türkiye’de Son 30 Yılda Vuku Bulan Beş ve Daha Fazla Ölümlü Kömür Madeni 

Kazaları

YER YIL NEDENİ ÖLÜ SAYISI

TTK/ Armutçuk/kömür 07.03.1983 Grizu patlaması 103

TTK/ Kozlu/kömür 10.04.1983 Grizu patlaması 10

Yeni çeltek/Amasya/kömür 14.07.1983 Grizu patlaması 5

TTK/Kozlu/kömür 31.01.1987 Göçük 8

TTK/ Amasra/kömür 31.01.1990 Grizu patlaması 5

YENİ ÇELTEK/Amasya/kömür 07.02.1990 Grizu patlaması 68

TTK/ Kozlu/kömür 03.03.1992 Grizu patlaması 263

Yozgat/Sorgun/kömür 26.03.1995 Grizu patlaması 37

Erzurum/ Aşkale/kömür 08.08.2003 Grizu patlaması 8

Karaman/Ermenek/kömür 22.11.2003 Grizu patlaması 10

Kastamonu/ Küre/metal 08.09.2004 Yangın 19

Kütahya/ Gediz/kömür 21.04.2005 Grizu patlaması 18

Balıkesir/Dursunbey/kömür 02.06.2006 Grizu patlaması 17

Bursa/Mustafakemalpaşa/kömür 10.12.2009 Grizu patlaması 19

Balıkesir/Dursunbey /kömür 23.02.2010 Grizu patlaması 13

TTK/ Karadon/kömür 17.05.2010 Grizu patlaması 30

TOPLAM 636
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Tablo 6: Dünyadaki Büyük Maden Kazaları

Yıl Ülke Kaza Nedeni Zayiat Maden Türü

1906 Fransa Patlama 1100 Kömür

1907 Japonya 365 Kömür

1907 ABD Patlama 362 Kömür

1908 Almanya Patlama,Yangın 348 Kömür

1910 İngiltere 344 Kömür

1912 Almanya Patlama 115 Kömür

1914 Japonya 687 Kömür

1913 İngiltere Patlama 438 Kömür

1913 ABD Patlama 263 Kömür

1914 Japonya 422 Kömür

1917 Japonya 376 Kömür

1924 ABD Patlama 172 Kömür

1928 ABD Patlama 195 Kömür

1930 Almanya Patlama 271 Kömür

1934 Galler Patlama,Yangın 266 Kömür

1937 Japonya Göçük 245 Kömür

1962 Almanya Patlama 299 Kömür

1963 Japonya Patlama 447 Kömür

1965 Hindistan Yangın 375 Kömür

1966 Bulgaristan Göçük 488 Kömür

1972 Zimbabve Patlama 427 Kömür

1975 Hindistan
Patlama, Su 

Baskını
372 Kömür

1990 Bosna Hersek Patlama 180 Kömür

1992 Türkiye (Kozlu) Patlama 263 Kömür

2001 Çin Su Baskını 200 Kömür

2004 Çin Patlama 166 Kömür

2005 Çin Patlama 214 Kömür

2007 Çin Su Baskını 181 Kömür

2008 Çin Göçük 254 Kömür



17ULUSAL  /  ULUSLARARASI MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

VI. İŞ KAZALARININ TEMEL NEDENLERİ

Birçok ideoloji insanı sadece üretim aracı olarak görürken kadim bir medeniyete sa-
hip olan bizlerin insana bir kıymet olarak bakmamız gerekir. Kapitalist düzen insanı 
makine gibi üretim araçlarından biri olarak kabul ediyor. Oysa insan makine değil bir 
kıymettir. Bu durumun en somut şeklini Soma maden faciasında yaşadık. Soma Ma-
den A.Ş. patronunun ton başına kömür maliyetini 134 dolardan 23,8 doları indirmesi 
aslında iş kazalarının önemli bir nedenine işaret ediyor. İktisadi açıdan düşürülen 
maliyetlerin insani yaklaşımları azalttığını biliyoruz. Düşürülen bu maliyet elbette 
işçinin sömürülen emeğinin karşılığıdır. Üretim maliyetleri; ya işçilerin ücretleri ve 
sosyal hakları kısıtlanarak düşürülecek ya da işçiyi iş kazaları ve meslek hastalıkların-
dan koruyacak önlemlere para harcanmayarak düşürülecektir. İki uygulamada aslında 
bugün yaşadığımız trajedilerin temel sebeplerindendir. İnsan odaklı bir işyeri anlayışı 
olmadığı ve işverenlerin kar hırsları azaltılmadığı sürece içimizi yakan bu acıları ma-
alesef yaşamaya devam edeceğiz.



İKİNCİ BÖLÜM



ULUSAL MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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I- ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ POLİTİKA 
EYLEM BELGELERİ

 1- 2006 – 2008 ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÖNCELİK VE HEDEFLER  

Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği konusunda öncelikleri ve bu konuda 2008 yılının 
sonuna kadar ulaşılması planlanan hedefler aşağıda sunulmuştur:

I) Politik Hedefler: 

1.  AB normlarına uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun çıkarılması, 
Ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının günün koşullarına ve AB  norm-
larına  uygun hale getirilerek, sosyal tarafların mutabakatıyla “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu” çatısı altında toplanması ve yürürlüğe konulan kanun ve 
yönetmeliklerin uygulanmasının sağlanması İSG açısından büyük yarar sağla-
yacaktır. 

2.  İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerin bütün çalışanları 
kapsaması,
İş sağlığı ve güvenliği konularında insanı önemseyen ve öne çıkaran, onun be-
densel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayan çağdaş ve kapsamlı bir politika 
belirlenmesi ve uygulanmasının takip edilmesi gerekmektedir. İSG alanındaki 
düzenlemelerin devlet memurları, bağımsız çalışanlar ve tarım çalışanları dahil 
olmak üzere bütün çalışanları kapsaması gerekmektedir.

3. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerin bütün işyerlerine 
yaygınlaştırılması   
İSG hizmetlerinin AB normlarına tam uyumu sağlanmalı, bu hizmetler çalı-
şan sayısına bakılmaksızın tüm işyerlerine sunulmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinin sunumunda eşitsizlikler, hizmetin gerekliliğine olan inancı sar-
sarken diğer yandan istihdam ve işyerlerinin büyüme eğilimini engelleyici bir 
etki yapmaktadır. Bunun yanısıra haksız rekabete yol açmaktadır. Hizmetlerin 
eşit ve yaygın olarak sunulması için işyerlerinin ekonomik şartları da dikkate 
alınarak gerekli çalışmalar, sosyal taraflarla müştereken yapılmalıdır.

4. İş sağlığı ve güvenliği hizmet birimlerinin etkin hale getirilmesi, 
Etkin bir iş sağlığı ve güvenliği planlaması ve yönetim sisteminin kurulma-
sı için İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin öngörmüş olduğu işyeri sağlık ve 
güvenlik birimleri, işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile işyeri sağlık ve 
güvenlik kurullarının aktif ve etkin çalışması gereklidir. İş sağlığı ve güvenliği 
kurullarının yıllık raporlarının incelenmesi ve raporlarda yer alan öneri ve ön-
lemlerin uygulamaya konulması sağlanmalıdır.
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II) Uygulama Hedefleri:  

1. İş kazaları sayısının % 20 azaltılması,
Meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıkları sayıları İSG hizmetlerinin etkin 
ve yeterli olup olmadığının önemli göstergelerindendir. İSG alanında sürdü-
rülen hizmetlerin yaygınlaştırılması ve etkin uygulanmasıyla, iş kazaları sayısı 
azaltılacaktır.

2. Ülkemizdeki meslek hastalıkları tanı sistemlerinin geliştirilmesi, 
İSG göstergelerinden biri olan meslek hastalıkları tanı prosedürlerinin yay-
gınlaştırılması ve kolaylaştırılması, işyeri hekimleri başta olmak üzere sağlık 
personelinin konu ile ilgili bilgi ve duyarlılıklarının artırılması ve gerekli eği-
tim materyallerinin hazırlanarak sahada yaygınlaştırılması ile ülkemizde tes-
pitinde zorlandığımız meslek hastalıkları tanısında artış sağlanmış olacaktır.

3. Ülkemizde kamu eliyle yürütülen İSG teknik destek hizmetlerinin %20 
artırılması. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, işyerlerinde kişi ve ortam 
ölçümlerini yürütmekte olan İSGÜM’ün teknik alt yapı ve kalifiye insan gücü 
yeterli hale getirilecektir. Benzer hizmetleri sunan diğer kuruluşların teşviki ile 
sunulan İSG destek hizmetlerinde de iyileşme sağlanacaktır.
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2- 2009 – 2013 ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ

Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği konusunda 2009 – 2013 (beş yıllık) döneminde 
ulaşılması planlanan hedefler aşağıda sunulmuştur:

1. İSG Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve ilgili mevzuat çalışmalarının 
tamamlanması,
Söz konusu Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte AB normlarına uygun 
ikincil mevzuat çalışmaları (yönetmelik, tebliğ vb.) tamamlanacaktır. 

2. Yeni mevzuatın uygulanmasını sağlamak amacıyla ilgili tarafların ve 
kamuoyunun   bilgilendirilmesi ve tanıtım   faaliyetlerinin  Konsey  üyesi  
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülmesi,
Yeni İSG mevzuatının uygulanmasını sağlamak, etkinliğini artırmak ve hiz-
metin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla kamuoyu bilgilendirilecek ve tanı-
tım faaliyetlerine hız verilecektir. 

3. Yüz bin işçide iş kazası oranının %20 azaltılması,
Yeni İSG mevzuatının uygulanması ve hizmetin etkin bir şekilde yaygınlaştı-
rılması ile birlikte ülkemizde meydana gelen yüzbin işçide iş kazası oranında 
beş yılın sonunda toplam %20 azalma sağlanacaktır. 

4. Beklenen ancak tespit edilememiş meslek hastalığı vaka sayısı tespitinin 
%500 artırılması,
Ülkemizde beklenen ancak tespit edilememiş meslek hastalığı vaka sayısının, 
düzenlenen mevzuat ve tanı sistemindeki gelişmeler ışığında ilgili tarafların 
konuya ilişkin duyarlılık ve bilgi düzeylerinin geliştirilmesi ile beş yılın sonun-
da toplam  %500 artırılması sağlanacaktır. 

5. Sunulan İSG laboratuvar hizmetlerinin ulaştığı çalışan sayısının %20 
artırılması,
 Ülkemizde sunulan İSG laboratuvar ve teknik hizmetlerinin ulaştığı çalışan 
sayısı beş yılın sonunda toplam %20 artırılacaktır.

6. Ulusal Konsey üyesi kurum ve kuruluşların yürüttükleri İSG proje, eğitim 
ve tanıtım faaliyetlerinin %20 artırılması,
Gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekse Ulusal İSG Konsey üye-
si kurum ve kuruluşların yürüttükleri her türlü İSG projeleri, eğitim, tanıtım, 
bilgilendirme ve duyarlılık artırma faaliyetleri beş yılın sonunda toplam %20 
artırılacaktır.

7. Çalışmaların yıllık değerlendirilmesi,
3, 4, 5 ve 6. maddelerde belirtilen faaliyetler her yıl sonunda yapılacak UİSGK 
toplantısında değerlendirilerek gözden geçirilecektir.
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3- 2014 – 2018 ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ

Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği konusunda 2014 – 2018 (beş yıllık) döneminde 
ulaşılması planlanan hedefler aşağıda sunulmuştur:

1. İSG alanında yapılan faaliyetlerin niteliğinin artırılması, standart hale 
getirilmesi.
Ülkemiz çalışanlarının daha sağlıklı ve güvenli işyerlerinde çalışmalarını sağ-
lamak, hayat standardı ve kalitesini yükseltmek nihai hedefimizdir. Bu hedef 
doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen muhtelif faaliyetlerin 
(iş sağlığı ve güvenliği teftişleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, kişisel ko-
ruyucu donanımların denetimi ve gözetimi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, 
iş sağlığı ve güvenliği mevzuat çalışmaları, vb.) niteliğinin artırılması ve/veya 
standardize edilmesi amacıyla yürütülecek çalışmalar, nihai hedefe ulaşmak 
için önemli bir basamak olacaktır.  

2. İş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerinin ve kayıt sisteminin 
geliştirilmesi.
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği istatistiklerine ulaşabildiğimiz tek kaynak 
sosyal güvenlik kurumu istatistikleridir. Bu verilere göre 2012 yılında Türki-
ye’de 74.871 iş kazası, 395 meslek hastalığı vakası meydana gelmiş, toplam 
745’i (744 iş kazası sonucu ölüm, 1 meslek hastalığı sonucu ölüm) ölümle 
sonuçlanmıştır. Bu rakamlara göre, Türkiye’de günde; yaklaşık 205 iş kazası 
olmakta, 2 kişi iş kazası sonucu hayatını kaybetmekte ve 6 kişi iş kazası sonu-
cu iş göremez hale gelmektedir. Bu rakamların yanı sıra SGK istatistiklerine 
yansımayan, meslek hastalığı sonucu kayıplarda ayrıca dikkate alınmalıdır. 

3. Metal, maden ve inşaat sektörlerinde her bir sektör için yüzbin çalışanda iş 
kazası oranının azaltılması
Ülkemizde iş kazasının sayısının en çok görüldüğü bu üç sektördeki; düşme, 
göçük, patlama, sıkışma ve benzeri diğer risklerden kaynaklanan kazaların 
azaltılması hedeflenmektedir.

4. Karşılaşılması muhtemel meslek hastalıklarının belirlenerek ön tanılarının 
toplanması
Sağlık hizmeti sunucularındaki otomasyon sistemi ile meslek hastalığı ön ta-
nısının alınarak tespit edilen meslek hastalığı sayılarının artırılması, ön tanı 
alanlarla SGK meslek hastalığı istatistiklerini karşılaştırılarak doğrulanması ve 
bu veriler ışığında meslek hastalığı için sektörel eylem planının hazırlanması 
planlanmaktadır.
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5. Kamu ve tarım sektöründe İSG’nin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin 
artırılması. 
6331 sayılı İSG Kanunu’nun tüm çalışanları kapsamasıyla birlikte bu sektör-
lerde uygulamaların nasıl yapılacağıyla ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Bu sek-
törlere yönelik olarak rehberlik, işbirliği vb. faaliyetlerle bu sorunların gideril-
mesi planlanmaktadır.

6. Toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve alt düzenlemeleriyle birlikte bu 
konudaki mevzuat çalışmaları tamamlanmış ve değişen ihtiyaçlar doğrultu-
sunda güncellenmeler yapılmaktadır. Ancak iş sağlığı ve güvenliğinin sağ-
lanması, yalnızca yapılan mevzuat düzenlemeleriyle değil toplumda kişilerin 
davranış biçimlerinin değiştirilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu doğrultu-
da “İSG kültürünün oluşturulması amacıyla yapılacak faaliyetlerin artırılması 
toplumun bilinç düzeyini artıracaktır.
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II- TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN MADDELER1

I.  Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı

MADDE 17. Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme 
hakkına sahiptir.

Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne 
dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz.

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir 
cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.

V. Çalışma ile ilgili hükümler

A. Çalışma hakkı ve ödevi

MADDE 49. Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.
(Değişik: 3.10.2001-4709/19 md.)Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükselt-

mek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı des-
teklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışı-
nı sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

(Üçüncü fıkra mülga: 3.10.2001-4709/19 md.)

B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı

MADDE 50.  Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.
Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakı-

mından özel olarak korunurlar.
Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla dü-

zenlenir.

VIII. Sağlık, çevre ve konut

A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması

MADDE 56.  Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Dev-

letin ve vatandaşların ödevidir.

1  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kanun No. : 2709, Kabul Tarihi : 7.11.1982



28 2. BÖLÜM • ULUSAL MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; in-
san ve maddegücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıy-
la sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından 
yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.

Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık 
sigortası kurulabilir.
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III- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU1

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağ-
lanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışan-
ların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Kapsam ve istisnalar

MADDE 2 – (1) 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.

(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri 
uygulanmaz:

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

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 kapsa-
mında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

e)  (Ek: 10/9/2014-6552/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 14/5/2015 ta-
rihli ve E.: 2014/177,  K.: 2015/49 sayılı Kararı ile.)

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel 
işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi,

1  Kanun Numarası: 6331, Kabul Tarihi: 30/6/2012, Yayımlandığı Resmi Gazete: 28339.
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c) Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalış-
maları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda 
çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,

ç) Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, 
koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak gö-
revlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi,

 d) Eğitim kurumu: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin 
eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, 
üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından 
kurulan müesseseleri,

e) Genç çalışan: Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış çalışanı,

f ) (Değişik: 12/7/2013-6495/101 md.) İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yö-
netmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça 
yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşla-
rında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi 
veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı, 

g) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebe-
biyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı, 2

ğ) İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olma-
yan kurum ve kuruluşları,

h) İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile 
çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik 
yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler 
ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve 
mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu,

ı) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça 
yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,

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

j) Konsey: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini,

k) Kurul: İş sağlığı ve güvenliği kurulunu,

1) Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı,

2  25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “özre uğratan” ibaresi “engelli 
hâle getiren” şeklinde değiştirilmiştir.
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m) Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi 
bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyer-
lerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve 
personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi,

n) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin 
tümünü,

o) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç 
meydana gelme ihtimalini,

ö) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikele-
rin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden 
kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin ka-
rarlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

p) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini 
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

r) Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her 
safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şe-
killeri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için 
belirlenen tehlike grubunu,

s) (Değişik: 12/7/2013-6495/101 md.) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, 
kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği 
programı mezunlarını,

ş) İşyeri hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre 
hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak 
üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık 
memurunu, ifade eder.

(2) İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren 
vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır.

İKİNCİ BÖLÜM
İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

İşverenin genel yükümlülüğü

MADDE 4 – (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 
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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.

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 so-
rumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin so-
rumluluklarını etkilemez.

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

Risklerden korunma ilkeleri

MADDE 5 – (1) 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, önle-
nemiyor 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.
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İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

MADDE 6 – (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 on ve daha fazla çalı-
şanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 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 getirilme-
sini kendisi üstlenebilir. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/16 md.) Belirlenen niteliklere 
ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan 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. 3

b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini 
yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaç-
larını karşılar.

c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koor-
dinasyonu sağlar.

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.

d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel 
konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, 
başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işve-
renlerini bilgilendirir.

(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu ku-
rum ve kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner 
sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri çer-
çevesinde de alabilir.

(3) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli 
görevlendirilmesi zorunlu değildir.

(4) (Ek: 10/9/2014-6552/16 md.) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak gö-
revlendirme süresinin belirlenmesinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim 

3  10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, bu bentte yer alan “işyeri hekimi ve” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde” ibaresi 
eklenmiştir.
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Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki 
öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dâhil edilmez.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi

MADDE 7 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Ba-
kanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir:

a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli 
ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan 
az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına 
karar verebilir.

b) Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için 
toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafın-
dan finanse edilir.

c) Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.

ç) Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istih-
dam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, 
tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Ku-
rumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle 
faydalanamaz.

d) Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, uygula-
mayı yönlendirmeye ve doğabilecek sorunları çözmeye Bakanlık yetkilidir.

(2) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının uy-
gun görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir:

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin 
uygulanması.

b) Destek sağlanacak ondan az çalışanı bulunan işyerlerinin özellikleri göz önün-
de bulundurularak; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek iş sağlığı ve gü-
venliği hizmet bedellerinin tespiti, destek olunacak kısmı ve ödenme şekli.

c) Destekten faydalanabilecek işyerlerinin taşıması gereken şartlar.

ç) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek kuruluşların özellikleri.

(3) Etkinlik ve sürekliliğin sağlanması amacıyla; Bakanlık tarafından Sağlık Ba-
kanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili meslek kuruluşlarıyla iş birliği 
yapılabilir.
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İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

MADDE 8 – (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, gö-
revlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin 
gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.

(2) (Değişik: 4/4/2015-6645/1 md.) İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ko-
nularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş 
güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri 
göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, ted-
bir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların dü-
zeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur. Bil-
dirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, 
göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına 
sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbir-
lerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Ba-
kanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine 
bildirilir. Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının 
belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınır. Bu bildirimden dolayı işvereni 
tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez 
ve bu kişiler hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında 
bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. İşyeri 
hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu 
hakları saklıdır. Açılan davada, kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahke-
me kararıyla tespit edilen kişinin belgesi altı ay süreyle askıya alınır.

(3) Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı 
ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukla-
rı işverene karşı sorumludur.

(4) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün 
bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ih-
mali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

(5) İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehli-
keli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine 
sahip olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin 
görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir. (Ek cümle: 
4/4/2015-6645/1 md.) Sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sek-
törlerde öncelikli olarak hangi meslekî unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının görev 
yapacağının ve bunların yanında görev yapacak diğer mesleklere sahip iş güvenliği 
uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir.
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(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 çalış-
ma süresi dikkate alınır.

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi 
veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları 
şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta 
oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek per-
sonele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile 
çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden 
damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye 
ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam 
seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.

(8) Kamu sağlık hizmetlerinde tam süreli çalışmaya ilişkin mevzuat hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin işyeri sağlık ve 
güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmelerinde ve 
hizmet verilen işyerlerinde çalışanlarla sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirme-
lerinde, diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz.

Tehlike sınıfının belirlenmesi

MADDE 9 – (1) İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen 
kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri 
doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir.

(2) İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.

 Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirme-
si 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.
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(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 yük-
seltecek 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, ince-
leme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

MADDE 11 – (1) İşveren;
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate 

alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve 
çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların 
olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değer-
lendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, 
yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; 
önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun 
donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve 
gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bu-
lunmalarını sağlar.

ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konu-
larında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

Tahliye

MADDE 12 – (1) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi du-
rumunda işveren;

a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere 
gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli tali-
matları verir.

b) Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sa-
hip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmele-
rini isteyemez.

(2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın 
bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; isten-
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meyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde 
müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dik-
katsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

Çalışmaktan kaçınma hakkı

MADDE 13 – (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, 
kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini 
ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen topla-
narak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana 
ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

(2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, 
gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan 
kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları 
saklıdır.

(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci 
fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek 
belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtla-
namaz.

 (4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alın-
madığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshe-
debilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu mad-
deye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.

(5) Bu Kanunun 25 inci maddesine göre işyerinde işin durdurulması hâlinde, bu 
madde hükümleri uygulanmaz.

İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

MADDE 14 – (1) İşveren;
a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri 

yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.
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 ra-
porları düzenler.

(2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bil-
dirimde 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.
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(3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koy-
dukları 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

MADDE 15 – (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 uzaklaşmala-
rından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre 
Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe 
uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.4

(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 hastane-
lere yapılır, verilen kararlar kesindir.

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek 
maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açı-
sından sağlık bilgileri gizli tutulur.

4  10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “işyerlerinde” ibaresi 
“işlerde” şeklinde değiştirilmiştir.
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Çalışanların bilgilendirilmesi

MADDE 16 – (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürüle-
bilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de 
dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir:

a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici ted-
birler.

b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.
c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri 

konusunda görevlendirilen kişiler.
(2) İşveren;
a) 12 nci maddede belirtilen ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski 

olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak 
tedbirler hakkında derhal bilgilendirir.

b) Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların birinci fık-
rada belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenle-
rine gerekli bilgileri verir.

c) Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici ted-
birler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, 
destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlar.

Çalışanların eğitimi

MADDE 17 – (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 çalıştırıla-
maz.

(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan 
önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve gü-
venli 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 karşı-
laşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin 
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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.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 18 – (1) İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalı-
şanlara veya iki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri 
yetkili sendika temsilcilerine yoksa çalışan temsilcilerine aşağıdaki imkânları sağlar:

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme 
hakkının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağ-
lanması.

b) Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şart-
larının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerinin alınması.

(2) İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin aşağıdaki konularda önce-
den görüşlerinin alınmasını sağlar:

a) İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, 
iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye 
işleri için kişilerin görevlendirilmesi.

b) Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbir-
lerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi.

c) Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi.

ç) Çalışanların bilgilendirilmesi.

d) Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması.

(3) Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için 
alınan önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama 
başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz.

Çalışanların yükümlülükleri

MADDE 19 – (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iş-
verenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya 
yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşür-
memekle yükümlüdür.
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(2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yü-
kümlülükleri şunlardır:

a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve di-
ğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanım-
larını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

 b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.

c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yö-
nünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir 
eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata 
aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalı-
şan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

Çalışan temsilcisi

MADDE 20 – (1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sa-
yılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalı-
şanlar 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.

(3) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynak-
lanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbir-
lerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

(4) Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının 
hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından ge-
rekli imkânlar sağlanır.

(5) İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan 
temsilcisi olarak da görev yapar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Konsey, Kurul ve Koordinasyon

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

MADDE 21 – (1) Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stra-
tejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey kurulmuştur.

(2) Konsey, Bakanlık Müsteşarının 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, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma, Millî Eğitim ile Sağlık bakanlıklarından ilgili birer 
genel müdür.

 c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Per-
sonel 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 Sanat-
kârları Konfederasyonundan, Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli 
birer yönetim kurulu üyesi.

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.

(3) İkinci fıkranın (d) bendi kapsamında belirlenen Konsey üyeleri, iki yıl için se-
çilir ve üst üste iki olağan toplantıya katılmaz ise ilgili kurum veya kuruluşun üyeliği 
sona erer.

(4) Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(5) Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği 
hâlinde başkanın oyu kararı belirler. Çekimser oy kullanılamaz.

(6) Konsey yılda iki defa olağan toplanır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin tek-
lifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.

(7) Konseyin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir.

İş sağlığı ve güvenliği kurulu

MADDE 22 – (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren 
sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar-
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da 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, faaliyetle-

rin 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 bir-
den fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkile-
yebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.

İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu

MADDE 23 – (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması duru-
munda 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. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer iş-
yerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri 
uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş ve İdari Yaptırımlar

Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu

MADDE 24 – (1) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, 
iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince 
yapılır. Bu Kanun kapsamında yapılacak teftiş ve incelemelerde, 4857 sayılı Kanunun 
92, 93, 96, 97 ve 107 nci maddeleri uygulanır.

(2) Bakanlık, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve 
araştırma yapmaya, bu amaçla numune almaya ve eğitim kurumları ile ortak sağlık ve 
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güvenlik birimlerinde kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir. Bu konularda yetkilen-
dirilenler mümkün olduğu kadar işi aksatmamak, işverenin ve işyerinin meslek sırları 
ile gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmakla yükümlüdür. Kontrol 
ve denetimin usul ve esasları Bakanlıkça düzenlenir.

(3) Askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin 
denetim ve teftişi konusu ve sonuçlarına ait işlemler, Millî Savunma Bakanlığı ve 
Bakanlıkça birlikte hazırlanacak yönetmeliğe göre yürütülür.

İşin durdurulması

MADDE 25 – (1) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekille-
rinde 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 ma-
den, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük 
endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması 
durumunda iş durdurulur.

(2) 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 durdu-
rulmasına karar verebilir. Ancak tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi 
hâlinde; tespiti yapan iş müfettişi, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli 
olmak kaydıyla işi durdurur.

(3) İşin durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulun-
duğu Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. İşin durdu-
rulması 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 kuv-
vetleri marifetiyle aynı gün yerine getirilir.5

 (4) İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde, yetkili iş mahke-
mesinde 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.

(5) İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa 
yazılı olarak bildirmesi hâlinde, en geç yedi gün içinde işyerinde inceleme yapılarak 
işverenin talebi sonuçlandırılır.
5 4/4/2015 tarihli ve  6645 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “mülki idare amiri tarafından” 

ibarelerinden sonra gelmek üzere “kolluk kuvvetleri marifetiyle” ibareleri  eklenmiştir.
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(6) İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemek-
le veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka 
bir iş vermekle yükümlüdür.

(7) (Ek: 4/4/2015-6645/2 md.) Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan iş-
lerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin artırılması, üretim metotlarında yeni-
lik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan üretim ve/veya imalat planlarına, iş program-
larına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak 
şekilde çalışma biçimleri, işin durdurulma sebebi sayılır.

(8) (Ek: 4/4/2015-6645/2 md.) İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yap-
tıran işveren veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

Ölümlü iş kazası sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama

MADDE 25/A – (Ek: 4/4/2015-6645/3 md.)

Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tes-
pit edilen işveren, mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan 
5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı mad-
desinin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanır. Kararın bir örneği işverenin 
siciline işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna gönderilir ve Kurumun internet say-
fasında ilan edilir.

İdari para cezaları ve uygulanması

MADDE 26 – (1) Bu Kanunun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlü-
lükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı ikibin Türk Lirası,

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince belirlenen nitelikte iş güvenliği uz-
manı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi 
için beşbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık 
personeli görevlendirmeyen işverene ikibinbeşyüz Türk Lirası, aykırılığın devam et-
tiği her ay için aynı miktar, aynı fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yüküm-
lülükleri yerine getirmeyen işverene her bir ihlal için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası, 
(ç) bendine aykırı hareket eden işverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı 
ayrı bin Türk Lirası,

c) 8 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarına aykırı hareket eden işverene her 
bir ihlal için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası,

ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya 
yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbin-
beşyüz Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen 
işverene binbeşyüz Türk Lirası,
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 d) 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan 
her bir yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı 
miktar,

e) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirme-
yen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası, ikinci fıkrasında 
belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ikibin Türk Lirası, dördüncü 
fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen sağlık hizmeti sunucuları veya 
yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına ikibin Türk Lirası,

f ) 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yeri-
ne getirmeyen işverene, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınma-
yan her çalışan için bin Türk Lirası,

g) 16 ncı maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, bilgi-
lendirilmeyen her bir çalışan için bin Türk Lirası,

ğ) (Değişik: 4/4/2015-6645/4 md.) 17 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri 
yerine getirmeyen işverene, her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı beşyüz Türk 
Lirası,

h) 18 inci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, her 
bir aykırılık için ayrı ayrı bin Türk Lirası,

ı) 20 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen yükümlülükleri 
yerine getirmeyen işverene bin Türk Lirası, üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülük-
leri yerine getirmeyen işverene binbeşyüz Türk Lirası,

i) 22 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir 
aykırılık için ayrı ayrı ikibin Türk Lirası,

j) 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bildirim yükümlülüklerini yeri-
ne getirmeyen yönetimlere beşbin Türk Lirası,

k) 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim 
kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılması-
na engel olan işverene beşbin Türk Lirası,

1) (Değişik: 4/4/2015-6645/4 md.) 25 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirti-
len yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ihlale uğrayan her bir çalışan için bin 
Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

m) 29 uncu maddesinde belirtilen; büyük kaza önleme politika belgesi hazırlama-
yan işverene ellibin Türk Lirası, güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlen-
dirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilme-
yen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverene seksenbin 
Türk Lirası,
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n) 30 uncu maddesinde öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri ye-
rine getirmeyen işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren 
aylık olarak bin Türk Lirası,

o) (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli ki-
şisel koruyucu donanım temin etmeyen işverenlere çalışan başına beşyüz Türk Lirası,

ö) (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulun-
dukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmayan işverenlere çalışan 
başına beşyüz Türk Lirası, idari para cezası verilir.

(2) (Değişik: 4/4/2015-6645/4 md.) Bu Kanunda belirtilen idari para cezaları, 14 
üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak 
idari para cezaları hariç gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il mü-
dürünce verilir. 14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirme-
yenler için uygulanan idari para cezaları hariç tahsil edilen idari para cezaları genel 
bütçeye gelir kaydedilir. 14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine 
getirmeyenlere uygulanacak idari para cezaları ise doğrudan Sosyal Güvenlik Kuru-
munca verilir. Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen idari para cezalarının tebliğ, itiraz 
ve tahsilinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümleri uygulanır. Verilen di-
ğer idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir. İdari para cezaları 
tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir.

(3) (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Bu maddede belirtilen idari para cezaları;

a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

b) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak, 

c) Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak, 

uygulanır.
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(4) (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) İşin durdurulması hâlinde, durdurmaya sebep 
olan fiilden dolayı ilgili idari para cezası uygulanmaz.

(5) (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para ce-
zalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

(6) (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) 14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlü-
lüğünü yerine getirmeyenler için uygulanan idari para cezaları hariç olmak üzere bu 
Kanuna göre tahsil edilen idari para cezaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim 
ve araştırma-geliştirme projelerine ilişkin harcamalarda kullanılır. Bu amaçla ihtiyaç 
duyulan ödenek, Bakanlık bütçesinde öngörülür. Söz konusu ödeneğin kullanılma-
sına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet

MADDE 27 – (1) Çalışanların tabi oldukları kanun hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı Kanunun bu Kanuna 
aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

(2) Bu Kanuna göre düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, işlemler harçtan 
müstesnadır.

(3) Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya 
bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar 
üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Geçici Hükümler

Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı

MADDE 28 – (1) İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve 
işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır.

(2) İşveren; işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi za-
manda ve hangi şartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine sahiptir.

(3) Aşağıdaki çalışanlar için alkollü içki kullanma yasağı uygulanmaz:

a) Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetle-
mekle görevlendirilenler.

b) Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin 
gereği alkollü içki içmek zorunda olanlar.

c) İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlar.



50 2. BÖLÜM • ULUSAL MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi

MADDE 29 – (1) İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabi-
lecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi 
veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır.

(2) Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları gü-
venlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerle-
rini işletmeye açabilir.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler

MADDE 30 – (1) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir:

a) İlgili bakanlıkların görüşü alınarak, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sürdü-
rülmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi amacıyla; işyeri bina ve eklentileri, iş ekip-
manı, işin her safhasında kullanılan ve ortaya çıkan maddeler, çalışma ortam ve şart-
ları, özel risk taşıyan iş ekipmanı ve işler ile işyerleri, özel politika gerektiren grupların 
çalıştırılması, işin özelliğine göre gece çalışmaları ve postalar hâlinde çalışmalar, sağ-
lık kuralları bakımından daha az çalışılması gereken işler, gebe ve emziren kadınların 
çalışma şartları, emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarının kurulması veya dışarıdan 
hizmet alınması ve benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular ve bunlara bağlı 
bildirim ve izinler ile bu Kanunun uygulanmasına yönelik diğer hususlar.

b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili olarak;

1) Çalışan sayısı ve tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak hangi işyerlerinde 
işyeri sağlık ve güvenlik biriminin kurulacağı, bu birimlerin fiziki şartları ile birimler-
de bulundurulacak donanım.

2) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev 
alacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, işe 
alınmaları, görevlendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, görevlerini nasıl yü-
rütecekleri, işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin yer aldığı tehlike sınıfı göz önünde 
bulundurularak asgari çalışma süreleri, işyerlerindeki tehlikeli hususları nasıl bildire-
cekleri, sahip oldukları belgelere göre hangi işyerlerinde görev alabilecekleri.

 3) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunacak kişi, kurum ve kuruluşların; görev, yetki 
ve yükümlülükleri, belgelendirilmeleri ve yetkilendirilmeleri ile sunulacak hizmetler 
kapsamında yer alan sağlık gözetimi ve sağlık raporları, kuruluşların fiziki şartları ile 
kuruluşlarda bulundurulacak personel ve donanım.

4) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan kişi, kurum ve kuruluşlardan işyeri tehlike 
sınıfı ve çalışan sayısına göre; hangi şartlarda hizmet alınacağı, görevlendirilecek veya 
istihdam edilecek kişilerin sayısı, işyerinde verilecek hizmet süresi ve belirlenen gö-
revleri hangi hallerde işverenin kendisinin üstlenebileceği.
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5) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin eğitimleri ve 
belgelendirilmeleri, unvanlarına göre kimlerin hangi sınıf belge alabilecekleri, işye-
ri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli eğitimi verecek kurumların 
belgelendirilmeleri, yetkilendirilmeleri ile eğitim programlarının ve bu programlarda 
görev alacak eğiticilerin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmeleri, eğitimlerin 
sonunda yapılacak sınavlar ve düzenlenecek belgeler.

6) (Ek: 10/9/2014-6552/18 md.) 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta 
yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim 
programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hu-
suslar.

c) Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak; risk değerlendirmesinin hangi işyerle-
rinde ne şekilde yapılacağı, değerlendirme yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin 
belirlenmesi, gerekli izinlerin verilmesi ve izinlerin iptal edilmesi.

ç) Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak, işverenlerin işyerlerinde bu Kanun kapsa-
mında yapmakla yükümlü oldukları kişisel maruziyete ve çalışma ortamına yönelik 
gerekli kontrol, inceleme ve araştırmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle 
ilgili ölçüm ve laboratuvar analizlerinin usul ve esasları ile bu ölçüm ve analizleri 
yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli yetkilerin verilmesi ve 
verilen yetkilerin iptali ile yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri.

d) Yapılan işin niteliği, çalışan sayısı, işyerinin büyüklüğü, kullanılan, depolanan 
ve üretilen maddeler, iş ekipmanı ve işyerinin konumu gibi hususlar dikkate alınarak 
acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, ilk yardım ve benzeri 
konular ile bu konularda görevlendirilecek kişiler.

e) Çalışanlara ve temsilcilerine verilecek eğitimler, bu eğitimlerin belgelendiril-
mesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verecek kişi ve kuruluşlarda aranacak nitelikler ile 
mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan işler.

f ) Kurulun oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları, birden çok kurul 
bulunması hâlinde bu kurullar arasındaki koordinasyon ve iş birliği.

g) (Değişik: 4/4/2015-6645/5 md.) İşyerlerinde işin durdurulması, hangi işlerde 
risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda işin durdurulacağı, durdurma 
sebeplerini gidermek için mühürlerin geçici olarak kaldırılması, yeniden çalışmaya 
izin verilme şartları, çok tehlikeli işler sınıfında yer alan başta maden ve yapı olmak 
üzere işyerlerinde acil durdurmayı gerektiren hususlar, acil hâllerde işin durdurulma-
sına karar verilinceye kadar geçecek sürede alınacak tedbirlerin uygulanması.

 ğ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müştereken, büyük endüstriyel kazaların ön-
lenmesi ve etkilerinin azaltılması için alınacak tedbirler, büyük endüstriyel kaza olu-
şabilecek işyerlerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması, büyük kaza önleme politika 
belgesi veya güvenlik raporunun hazırlanması ve uygulanması, güvenlik raporunun 
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olmaması, incelenmek üzere Bakanlığa gönderilmemesi veya Bakanlıkça yetersiz bu-
lunması durumunda işin durdurulması ve işin devamına izin verilmesi.

(2) Birinci fıkranın (b) bendine göre işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline dair 
çıkarılan yönetmelikte yer alan işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitim prog-
ramları, çalışma süreleri, görev ve yetkilerine ilişkin hususlarda Sağlık Bakanlığının 
uygun görüşü alınır.

(3) (Ek: 4/4/2015-6645/5 md.) Maden işyerlerinin hangilerinde sığınma odaları-
nın kurulabileceği ve bu odaların teknik özelliklerine dair usul ve esaslar Bakanlıkça 
bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu teknik özellikler, ulusal ve ulus-
lararası standartlara uygun olarak belirlenir.

Belgelendirme, ihtar ve iptaller

MADDE 31 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan, ölçüm ve analizleri yapan 
kişi, kurum, kuruluşlar ve eğitim kurumları ile ilgili olarak yetkilendirme ve belge-
lendirme bedelleri, bu kişi ve kurumlara getirilen kuralların ihlali hâlinde hafif, orta 
ve ağır ihtar olarak kayda alınması ile yetki belgelerinin geçerliliğinin doğrudan veya 
ihtar puanları esas alınarak askıya alınması ve iptaline dair usul ve esaslar Bakanlıkça 
belirlenir.

Değiştirilen hükümler

MADDE 32 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun;

a) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir. “Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahiptir.”

b) 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinin (d) alt bendinde 
yer alan “veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi” ibaresi “, işyerine sarhoş yahut 
uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması” 
şeklinde değiştirilmiştir.

c) 71 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “hafif işler” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “, onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin 
hangi çeşit işlerde çalıştırılabilecekleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 33 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına ait bölümünde yer alan “Baş İş Müfettişi” unvanlı kadrolar “İş Başmü-
fettişi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 34 – Ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edi-
lerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümüne eklenmiş, ekli (IV) sayılı listede yer alan 
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kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cet-
velin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmıştır.6

MADDE 35 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili 
olup yerine işlenmiştir.

MADDE 36 – 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla ilgili olup yerine işlenmiştir.   

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 37 – 4857 sayılı Kanunun aşağıdaki hükümleri yürürlükten kaldırıl-

mıştır:

a) 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası.
b) 63 üncü maddesinin dördüncü fıkrası.
c) 69 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları.
ç) 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 105 ve geçici 2 nci maddeler.

4857 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f ) bendinde yer alan 
“İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere” ifadesi ile 98 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “85 inci madde kapsamındaki işyerlerinde ise çalıştırılan 
her işçi için bin Yeni Türk Lirası,” ifadesi metinden çıkartılmıştır.

Atıflar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Diğer mevzuatta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak 
4857 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

Mevcut yönetmelikler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 4857 sayılı Kanunun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 
81 inci ve 88 inci maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu Kanuna 
aykırı olmayan hükümleri, bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye 
kadar uygulanmaya devam olunur.

Sağlık raporları

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Çalışanlar için, 4857 sayılı Kanun ve diğer mevzuat 
gereği daha önce alınmış bulunan periyodik sağlık raporları süresi bitinceye kadar 
geçerlidir.

İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) (Değişik: 4/4/2015-6645/6 md.) Bu Kanunun 8 inci 
maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sa-
hip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2018 tarihine kadar (B) 

6  Bu maddede yer alan kadrolar için 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayılı resmi Gazeteye bakınız.
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sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlü-
lüğü, 1/1/2017 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlen-
dirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.

(2) (Ek: 12/7/2013-6495/55 md.) Bakanlık, usul ve esaslarını belirlemek kaydıyla, 
iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlara, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş 
olan prim gün sayısı ile sahip oldukları belge sınıfı gibi hususları dikkate alarak üst 
sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeleri için fıkranın yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmak şartıyla en fazla iki sınav hakkı verilmesine 
dair gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

(3) (Ek: 4/4/2015-6645/6 md.) İkinci fıkraya göre iş güvenliği uzmanlığı belge 
yükseltme sınavlarında başarılı olup belge almaya hak kazananların hakları saklıdır.

 Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlıkça ve-
rilen işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi 
ile Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden 
belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya sertifikalarını bu Kanunun yayımın-
dan itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla 
bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler. Aynı tarihten önce eğitim 
kurumlarınca verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini tamam-
layanlardan eğitimleri geçersiz sayılanlar ilgili mevzuata göre sınava girmeye hak ka-
zanırlar. Hak sahipliğinin tespitinde Bakanlık kayıtları esas alınır.

(2) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce haklarında kesinleşmiş yargı kararı bu-
lunmayan eğitim kurumu ve ortak sağlık ve güvenlik birimlerine uygulanan ihtar 
puanları, kayıtlarda yer alan haliyle yeni yapılacak düzenlemeye aktarılır.

İşyeri hekimliği yapan kurum tabiplerine yapılan ücret ödemeleri

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde 
gerçekleştirilmiş olan işyeri hekimliği ücreti ödemeleri nedeniyle kamu görevlileri 
hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz, başlatılanlar işlemden kal-
dırılır, bu ödemeler geriye tahsil ve tazmin konusu edilemez.

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinde Baş İş Müfettişi kad-
rolarında bulunanlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın İş Başmüfettişi kadrolarına 
atanmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu Kanunun yayımlandığı tarihte İş Sağlığı ve Gü-
venliği Merkez Müdürlüğünde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitü Müdürü ile İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitü Müdür Yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanların 
görevleri, bu Kanunun yayımlandığı tarihte sona erer ve bunlar en geç bir ay içinde 
derece ve kademelerine uygun diğer kadrolara atanır. Bunlar, yeni bir kadroya ata-
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nıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar 
ile diğer mali haklarını almaya devam eder. Söz konusu personelin atandıkları tarih 
itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her 
türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin 
(ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti ha-
riç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları 
kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek 
ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili 
çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla 
olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın 
fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kadro unvanla-
rında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla kendi istekleriyle başka 
kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

(2) Bu Kanuna ekli listelerde ihdas edilen kadrolardan boş bulunan 20 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Uzmanı, 100 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı, 40 Memur, 40 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 10 Mühendis kadrosuna, 21/12/2011 tarihli 
ve 6260 sayılı 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanundaki sınırlamalara tabi olma-
dan 2012 yılı içinde atama yapılabilir.

 GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek: 4/4/2015-6645/7 md.)
(1) Bu Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 

tarihinden itibaren uygulanır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;
a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç 

kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 
1/7/2016 tarihinde,

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 
1/1/2014 tarihinde,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 

ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
yürürlüğe girer.
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Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 6331 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE 

GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanunun/ İptal 

Eden Anayasa Mahkemesinin 

Kararının  Numarası

6331 sayılı Kanunun değişen 

veya iptal edilen maddeleri
Yürürlüğe Giriş  Tarihi

6462 3 3/5/2013

6495 3, GEÇİCİ MADDE 4, 38 2/8/2013

6552 2, 6, 15, 30 11/9/2014

6645
8, 25, 25/A, 26, 30, GEÇİCİ 

MADDE 4, GEÇİCİ MADDE 9
23/4/2015
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IV- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI ÇERÇEVESİNDE 
ÇIKARILAN YÖNETMELİKLER

1) ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK1

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, 
bakım, uzaklaştırma çalışmalarında asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu 
maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması, sınır değerlerin ve diğer özel 
önlemlerin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamına giren, asbest veya asbestli malzeme ile yapılan çalış-
malarda, asbest tozuna maruziyetin olabileceği tüm işlerde ve işyerlerinde uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu 

maddesi ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak,

b) 19/9/1983 tarihli ve 83/477/EEC sayılı, 25/6/1991 tarihli ve 91/382/EEC 
sayılı Avrupa Konseyi Direktifleri ile 27/3/2003 tarihli ve 2003/18/EC sayılı ve 
30/11/2009 tarihli ve 2009/148/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direk-
tiflerine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Asbest:
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,

1  25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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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,
b) Asbest söküm çalışanı: Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan 

eğitim programını tamamlamış ve kurs bitirme belgesi almış çalışanı,
c) Asbest söküm uzmanı: Yönetmelik kapsamında belirtilen işlemlerin uygulan-

ması aşamasında işveren tarafından sorumluluk verilen, Bakanlıkça kurulan komis-
yon tarafından oluşturulan eğitim programını bitirip, sınavda başarılı olarak kurs bi-
tirme belgesi alan kişiyi,

ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
d) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
e) İSGÜM: İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünü,
f ) Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer (ZAOD/TWA): Günlük 8 saatlik zaman 

dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değeri
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Kullanım yasağı

MADDE 5 – (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki hükümler 
saklı kalmak kaydı ile asbest konusunda aşağıdaki hükümlere uyulur.

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.

Risk değerlendirmesi

MADDE 6 – (1) İşveren, asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda, 
asbestin türü ve fiziksel özellikleri ile çalışanların maruziyet derecesini dikkate alarak 
risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

(2) Risk değerlendirmesi yapılırken çalışanlar veya temsilcilerinin görüşleri alınır.
(3) Risk değerlendirmesinde çalışılan ortam havasındaki asbest miktarının belir-

lenmiş sınır değerin altında olduğunun ortaya çıkması halinde;
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a) Sadece, kolay kırılmayan malzeme ile çalışılan, geçici ve kısa süreli tamir ve 
bakım işlerinde,

b) Asbest liflerinin sıkı şekilde bağlı olduğu malzemenin bozulmadan ve parça-
lanmadan uzaklaştırılması işlerinde,

c) İyi durumdaki asbestli malzemenin paketlenmesi işlerinde,

ç) Ortam havasının izlenmesi ve kontrolü işleri ile malzemelerde asbest bulunup 
bulunmadığının tespiti için örnek alınması işlerinde,

bu Yönetmeliğin 9 uncu, 16 ncı ve 17 nci madde hükümleri uygulanmayabilir.

(4) Gerek görüldüğünde ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanlar-
dan farklı asbestli malzeme ile karşılaşılması durumunda risk değerlendirmesi yeni-
den yapılır.

Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri

MADDE 7 – (1) İşveren, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine 
başlamadan önce, asbest içerebilecek malzeme ve yerlerini belirlemek için tesis, bina, 
gemi ve benzeri yapı ve sistemlerde inceleme yaparak gereken tedbirleri alır. Yıkım 
izni için 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafriyat 
Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uy-
gulanır. İşverenin çalışma yaptığı herhangi bir yapı veya ortamda asbest veya asbestli 
malzeme bulunduğu şüphesi varsa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) İşveren; asbest içerebilecek malzemelerin, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzak-
laştırma işlerini 8 inci maddede belirtilen uzman nezaretinde ve yine aynı maddede 
belirtilen çalışanlarca yapılmasını sağlar.

(3) Teknik önlemler alınmasına rağmen, havadaki asbest konsantrasyonunun 11 
inci maddede belirtilen sınır değeri aşabileceği söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzak-
laştırma gibi belirli işlerde; çalışanların korunması için işveren, özellikle aşağıda be-
lirtilen önlemleri alır.

a) Uygun solunum sistemi koruyucusu ve diğer kişisel koruyucu donanım ile bun-
ları kullanacak çalışanların ve çalışma sürelerinin belirlenmesi ve kişisel koruyucula-
rın kullanılmasını sağlar.

b) Sınır değerin aşılması ihtimali olan yerlere uyarı levhalarının konulmasını sağlar.

c) Asbest veya asbestli malzemeden çıkan tozun, tesis veya çalışma alanı dışına 
yayılmasını önler.

(4) Bu maddede belirtilen işlere başlamadan önce, alınacak önlemler hususunda 
çalışanlar veya temsilcilerini bilgilendirir ve onların görüşlerini alır.
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Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işini yapmaya yetkili kişiler

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işler, asbest söküm uzmanı neza-
retinde asbest söküm çalışanı tarafından yapılır.

(2) Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine ilişkin bir mesleki 
eğitim belgesine sahip olanlardan 19 uncu maddede bahsi geçen kurs bitirme belgesi 
istenmez.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almış olanlardan bu iş için ayrıca mesleki 
eğitim belgesi istenmez.

Bildirim ve iş planı

MADDE 9 – (1) İşveren, bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalara başlamadan 
önce iş planı hazırlamak ve işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürlüğüne iş planı ile birlikte bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

a) Bildirimde aşağıdaki hususlar yer alır;

1) İşyerinin ticari unvanı ve adresi,

2) Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı,

3) Yapılacak işler ve işlemler,

4) Çalışan sayısı,

5) İşe başlama tarihi ve işin tahmini süresi,

6) Asbest söküm uzmanı belgesi,

7) Asbest söküm çalışanı belgesi.

(2) İş planında, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için yapılan risk de-
ğerlendirmesi çerçevesinde işyerinde alınacak önlemler belirtilir. Bu planda özellikle;

a) İşin çeşidi ve tahmini süresi,

b) İşin yürütüleceği yer,

c) Asbest ve/veya asbest içeren malzemelerin uzaklaştırılmasında kullanılacak 
metot,

ç) Asbest sökümü ve uzaklaştırılması işleminde kullanılacak ekipmanın özellikleri,

d) İşi yapanların korunmaları ve arındırılmaları,

e) İşlem sırasında ortamda veya yakınında bulunan diğer kişilerin korunması,

f ) Asbest ve/veya asbestli malzemelerin yerinde kalmasının daha büyük bir risk 
oluşturmadığı haller dışında, yıkıma başlanmadan önce bina ve tesislerden bu malze-
melerin uzaklaştırılması işlemlerine ilişkin hususlar yer alır.
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(3) İşveren ve/veya temsilcileri, asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma 
işlemleri tamamlandığında, işyerinde asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını 
belirten ve ölçüm sonuçlarını da içeren bir belge düzenlenmesini sağlar.

(4) Akredite olmuş ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş laboratuvarlarca dü-
zenlenen bu belge ve ölçüm sonuçlarını içeren rapor işveren ve/veya temsilcileri tara-
fından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilir.

(5) Çalışanlar ve/veya temsilcileri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılan 
bildirimle ilgili tüm belgeleri talep etme ve görme hakkına sahiptir.

Asbest ölçümleri

MADDE 10 – (1) Asbest ölçme ve numune alma işlemleri akredite olmuş ve Ge-
nel Müdürlükçe yetkilendirilmiş laboratuvarlarca aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

a) İşe başlamadan önce yapılan risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınarak, 
11 inci maddede belirtilen sınır değere uygunluğu sağlamak için çalışma ortamından 
düzenli olarak alınan asbest numunelerinde lif sayımı yapılır.

b) Ölçüm için kullanılan numune alma metodu, çalışanların asbest ve/veya asbest-
li malzemeden kaynaklanan tozun kişisel maruziyetini gösterecek şekilde uygulanır 
ve numune alan kişinin korunması için de gerekli önlemler alınır.

c) Numune alma yerleri belirlenirken çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin 
de görüşleri alınır.

ç) Numuneler bu konuda görevli akredite ve yetkilendirilmiş laboratuvar 
çalışanları tarafından alınır. Alınan numunelerin analizi, (e) bendinde belirtildiği 
şekilde, lif saymak için uygun araç gereçle donatılmış akredite ve yetkilendirilmiş 
laboratuvarlarda yapılır.

d) Numune alma süresi, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile sekiz saatlik 
çalışma süresinde (bir vardiya) çalışanın maruziyetini belirleyecek şekilde düzenlenir.

e) Lif sayımı, faz-kontrast mikroskobu kullanılarak Dünya Sağlık Örgütünün 
1997 yılında tavsiye ettiği metotla veya eşdeğer sonuçları veren başka bir metotla 
yapılır.

(2) Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç 
mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan lifler hesaba katılır.

Sınır değer

MADDE 11 – (1) İşveren, bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların 
maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı orta-
lama değerinin (ZAOD-TWA) 0,1 lif/cm3’ü geçmemesini sağlar.
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Sınır değerlerin aşılmasının önlenmesi

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalarda, çalışanların bu 
malzemelerden çıkan toza maruziyetinin en aza indirilmesi ve her durumda asbestin 
ortam havasındaki miktarının 11 inci maddede belirtilen sınır değeri aşmaması için 
özellikle aşağıda belirtilen önlemler alınır:

a) Bu Yönetmelik kapsamına giren 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 ekip-
man 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 il-
gili mevzuata uygun şekilde yok edilir.

Sınır değerin aşılması

MADDE 13 – (1) 11 inci maddede verilen 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 solu-
num 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 temsilcileri-
nin görüşleri de dikkate alınarak uygun dinlenme araları verilir.

Genel önlemler

MADDE 14 – (1) 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.
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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 işyerin-

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

3) Koruyucu giysiler ile çalışanların kendilerine ait giysileri ayrı ayrı yerlerde mu-
hafaza edilir.

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

nır, her kullanımdan sonra kontrol edilip temizlenir, tamir ve bakımı yapılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen önlemler için çalışanlara herhangi bir mali yük geti-

rilemez.

Çalışanların ve/veya temsilcilerinin bilgilendirilmesi

MADDE 15 – (1) İşveren gözetiminde asbest söküm uzmanınca; asbest söküm 
çalışanına, işyerinde diğer çalışanlara ve çalışan temsilcilerine aşağıdaki konularda 
yeterli bilgi verilir.

a) Asbest ve/veya asbestli malzemeden yayılan tozun neden olabileceği sağlık 
riskleri,

b) Yönetmelikte belirtilen sınır değerler ve ortam havasında sürekli yapılması ge-
reken ölçümler,

c) Sigara içilmemesi de dahil uyulması gereken hijyen kuralları,
ç) Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve alınacak önlemler,
d) Asbest maruziyetini en aza indirmek için tasarlanmış özel önlemler.
(2) Birinci fıkrada yer alan önlemlere ek olarak;
a) Çalışan ve temsilcilerine, ortam havasındaki asbest konsantrasyonu ölçüm so-

nuçları hakkında bilgi verilir ve bu sonuçlarla ilgili gerekli açıklamalar yapılır.
b) 11 inci maddede belirtilen sınır değerin aşıldığı hallerde, çalışanlar ve temsil-

cileri bu durumdan derhal haberdar edilir, nedenleri bildirilir ve alınacak önlemler 
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hakkında görüş alışverişinde bulunulur. Acil bir durumda alınan önlemler çalışan ve 
temsilcilerine bildirilir.

Sağlık gözetimi

MADDE 16 – (1) Çalışanlar aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağ-
lık gözetimine tabi tutulur.

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki işleri ilk defa yapacak kişinin, önce işyeri hekimi 
tarafından genel sağlık durumu değerlendirilir ve Ek-I’de belirtildiği şekilde, özellik-
le solunum sistemi muayeneleri başta olmak üzere genel sistemik fizik muayene ile 
diğer tetkik ve kontrolleri yapılır. İşyeri hekimi, risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuç-
larını 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 ko-
ruyucu 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.

Kayıtların tutulması

MADDE 17 – (1) Asbestle çalışılan işyerlerinde işverenler aşağıda belirtilen ka-
yıtları tutmak ve bunları saklamakla yükümlüdürler:

a) Asbest söküm işini yapan veya yaptıran işveren, asbest sökümünde görev alan-
ların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet düzeyini belirten kayıtları tutar 
ve saklar. İşyeri hekimi, diğer sağlık personeli veya sağlıktan sorumlu kurum ve ku-
ruluşlar talep etmeleri halinde bu kayıtları inceleyebilir. Çalışanlar kendilerine ait ka-
yıtların bir örneğini alabilirler. Çalışan ve/veya temsilcileri kayıtlar hakkında isimsiz 
olarak genel bilgileri alabilirler.

b) Asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az 40 yıl süreyle 
saklanır.

c) İşyerinin çalışanlarıyla devri halinde kayıtlar devredilen işletmeye teslim edilir.

ç) İşyerinin kapanması halinde kayıtlar Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne 
teslim edilir.
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Asbestoz ve mezotelyoma kayıtları

MADDE 18 – (1) Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilen veya Sosyal Güven-
lik Kurumuna bildirilen asbestoz ve mezotelyoma vakaları ile ilgili kayıtlar bu Kurum 
tarafından tutulur.

Eğitim programları

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek eğitimlerin programı, 
usul ve esasları ile asbest söküm uzmanının nitelikleri, Tozla Mücadele Yönetmeli-
ğinde düzenlenen Tozla Mücadele Komisyonunun önerileri de göz önünde bulundu-
rularak Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından belirlenir ve tebliğ olarak yayımlanır.

(2) Asbest söküm uzmanlarının eğitimi İSGÜM tarafından yürütülür.

(3) Tebliğde belirlenen programa uygun olarak kamu kurum ve kuruluşları, işçi 
ve işveren sendikaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve Bakanlıkça 
işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetkilendirilen kurumlar tara-
fından düzenlenecek asbest söküm çalışanlarının eğitimleri, asbest söküm uzmanları 
tarafından verilir.

(4) Eğitimleri veren kurum ve kuruluşlar tarafından eğitimin sonunda sınav yapı-
larak başarılı olan katılımcılara kurs bitirme belgesi düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Uygulama esasları

MADDE 20 – (1) Bakanlık bu Yönetmelikle ilgili uygulama esaslarını düzenle-
mek amacıyla tebliğ çıkarabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
yürürlükten kaldırılmıştır.

Belge düzenleme

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını be-
lirten ve ölçüm sonuçlarını da içeren belge, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası yü-
rürlüğe girene kadar geçen sürede uygun araç gereçle donatılmış laboratuvarlarca 
düzenlenerek Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilir.

Asbestin laboratuvarlarca ölçümü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 10 uncu maddenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar 21 
inci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.
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Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) (Değişik:RG-16/01/2014-28884) 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 10 
uncu maddesi 20/8/2015 tarihinde,

b) 19 uncu maddesi yayımı tarihinden 6 ay sonra,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.

EK – I
(1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen sağlık gözetimleri ile ilgili hu-

suslar 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 şe-
kilde 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 mu-
ayenesini,

3) Yukarıda belirtilen muayeneler yapılırken gerekli gizlilik esasına dikkat edil-
mesi,

4) 35x35 standart akciğer radyografisinin veya dijital akciğer radyografisinin çe-
kilmesi,

5) Solunum fonksiyon testinin yapılması (Solunan havanın hacmi ve hızı).
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ç) Uygun olarak yapılan sağlık gözetimi sonucunda, çalışanın sağlığında şüpheli 
durum saptandığında, hekim mevzuata uygun olarak çalışanın ileri tetkiklerinin ya-
pılmasını 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 incelenebile-
cek şekilde saklanır.

e) İşyeri hekimi, iş sağlığındaki gelişmeleri göz önüne alarak balgam sitoloji testi, 
bilgisayarlı tomografi, tomodansitometri gibi daha ileri tetkikler isteyebilir.
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2) ASKERÎ İŞYERLERİ İLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ 
MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİMİ, TEFTİŞİ VE BU 

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK1 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; askerî işyerleri ile yurt güvenliği için 
gerekli maddeler üretilen işyerlerinin çalışma hayatına ilişkin denetim ve teftişi ile 
sonuçlarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli 
maddeler üretilen işyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 
91 inci maddesi ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-
nun 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Askerî işyerleri: Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı (Kara, De-
niz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı) ve İçişleri Bakanlığı ( Jandarma Genel Komu-
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) tarafından doğrudan doğruya işletilen askerî 
işyerlerini,

b) Diğer askerî işyerleri: İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile Türkiye’de 
kurulan askerî işyerlerini,

c) Yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerleri: 29/6/2004 tarihli ve 5201 
sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi 
Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit ve ilan 
edilen denetime tabi harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek 
parçalar ve patlayıcı maddeler üreten işyerlerinden (a) ve (b) bendi kapsamı dışında 
kalan işyerlerini, ifade eder.

1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 16.08.2013 tarihli ve 28737sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Teftiş Yetkisi ve İşin Durdurulması

Askerî iş müfettişleri

MADDE 5 – (1) Askerî iş müfettişleri, askerî işyerlerinde yapılacak teftişlerde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleriyle aynı yetki ve sorumluluklara 
sahiptir.

 (2) (Ek:RG-4/2/2014-28903) Askeri iş müfettişlerinde aranılacak nitelikler ile 
müfettişliğe giriş sınavları ve müfettişlerin çalışma usul ve esasları Millî Savunma 
Bakanlığınca belirlenir.

Askerî işyerlerinin denetim ve teftişi

MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen askerî 
işyerlerinin çalışma hayatına ilişkin denetim ve teftişi askerî iş müfettişleri tarafından 
yapılır. Askerî iş müfettişleri tarafından yapılan denetim ve teftişler, çalışma hayatı ile 
ilgili mevzuatın işyerlerinin denetim ve teftişi ile ilgili hükümlerine göre yürütülür.

(2) Askerî iş müfettişlerinin işin durdurulması kararları dâhil her türlü denetim ve 
teftiş raporlarının işyerlerine tebliği, ilgililere duyurulması ile uygulanması ve izlen-
mesi işleri Millî Savunma Bakanlığınca yürütülür.

Diğer askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin             

denetim ve teftişi

MADDE 7 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belir-
tilen işyerlerinin denetim ve teftişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfet-
tişlerince yapılır.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer askerî işyerle-
rini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hangi iş müfettişlerinin teftiş edeceği 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Millî Savunma Bakanlığına bildirilir. Bu 
müfettişlere Millî Savunma Bakanlığınca söz konusu askerî işyerlerinin teftişi için 
özel kimlik kartı verilir. Özel kimlik kartı verilenler, teftişe başlamadan önce özel 
kimlik kartlarını işveren vekiline göstermek zorundadır. Teftiş yetkileri her ne se-
beple olursa olsun sona eren iş müfettişlerinin özel kimlik kartları Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca Millî Savunma Bakanlığına iade edilir.

(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer askerî işyer-
lerinin unvanları, adresleri, faaliyet konuları ve bu bilgilerle ilgili değişiklikler Millî 
Savunma Bakanlığınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.

(4) Bu maddenin uygulanmasında; 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin 
yedinci fıkrasında belirtilen hükümler saklıdır.
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Teftiş zamanı ve işyeri belgeleri

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinin denetim ve 
teftişleri işyerlerinin çalışma saatleri içinde yapılır ve bu işyerlerine ait kayıt ve belge-
ler her ne sebeple olursa olsun işyeri dışına çıkartılmadan işyerinde incelenir.

Askerî işyerlerinde işin durdurulması

MADDE 9 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ve 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan askerî işyerlerin-
de aynı Kanunun 25 inci maddesi gereğince yapılacak işin durdurulması işlemleri 
30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde İşin Dur-
durulmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Ancak, anılan Yönetme-
likte İş Teftiş Kurulu Başkanlığına verilen görevler Askerî İş Teftiş Kurulu Başkan-
lığınca yerine getirilir ve işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye 
yetkili heyet iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili askerî iş müfettişlerinden 
oluşturulur.

Diğer askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinde                      

işin durdurulması

MADDE 10 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde be-
lirtilen ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan diğer 
askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinde aynı Ka-
nunun 25 inci maddesi gereğince yapılacak işin durdurulması işlemleri İşyerlerinde 
İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Ancak, işin bir 
bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili heyet üyelerinden biri iş 
sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili askerî iş müfettişleri arasından seçilir.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer askerî iş-
yerlerinde işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili heyet 
içerisinde yer alacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinin Millî 
Savunma Bakanlığınca verilmiş özel kimlik kartına sahip olmaları gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler ve atıflar

MADDE 11 – (1) 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Askerî İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin De-
netim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik ile 11/1/1989 tarihli ve 20046 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Askerî İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal 
Olunan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Karar 
Vermeye Yetkili Komisyonun Yapısı, Çalışma Şekli ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
yürürlükten kaldırılmıştır.
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 (2) Birinci fıkrada belirtilen yönetmeliklere yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapıl-
mış sayılır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Millî Savunma Ba-
kanlığınca birlikte hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı ile Millî Savunma Bakanı birlikte yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

16/8/2013 28737

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi Sayısı

1. 4/2/2014 28903
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3) BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK 
VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK1

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, balıkçı gemilerinde yapılan işlerde ça-
lışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için alınması gereken önlemleri belirle-
mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamına giren balıkçı gemilerinde yapılan işleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik:

a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak,

b) 23/11/1993 tarihli ve 93/103/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel ola-
rak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Balıkçı gemisi: Ticari amaçla denizden balık veya diğer canlıları avlamakta veya 
avlayıp işlemekte kullanılan, Türk Bayrağı taşıyan gemiyi,

b) Çalışan: Limanda görev yapan personel ve kılavuz kaptanlar hariç, yardımcı 
olarak çalışanlar ve stajyerler dahil gemide çalışan kişiyi,

c) Gemi: Yeni veya mevcut herhangi bir balıkçı gemisini,

ç) Gemi Sahibi/Donatan: Geminin üzerine kayıtlı olduğu kişiyi veya gemi kısmen 
veya tamamen bir başka gerçek veya tüzel kişi tarafından, bir anlaşma çerçevesinde 
işletiliyorsa; işleten gerçek veya tüzel kişiyi, işvereni,

d) Kaptan: Gemiyi sevk ve idare eden veya gemiden sorumlu olan çalışanı,

e) Mevcut balıkçı gemisi: Yeni olmayan ve tam boyu on sekiz metre veya daha 
fazla olan balıkçı gemisini,

1  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 20.08.2013 tarihli ve 28741sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır.
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f ) Yeni balıkçı gemisi: Tam boyu on beş metre veya daha fazla olan ve bu Yönet-
meliğin yürürlüğe girdiği tarihte veya sonraki bir tarihte inşa veya büyük dönüşüm 
sözleşmesi yapılmış ya da yapım veya büyük dönüşüm sözleşmesi, bu Yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış ancak, bu tarihten üç yıl ve daha fazla süre 
sonunda teslim edilecek olan ya da yapım sözleşmesi olmaması durumunda omur-
gası kızağa konmuş, inşasına başlanmış veya en az elli tonluk kısmının ya da tahmini 
toplam kütlesinin, hangisi daha az ise, en az yüzde birinin montajı, bu Yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği tarihte veya daha sonra yapılmış olan gemiyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşverenin Yükümlülükleri

Genel yükümlülükler

MADDE 5 – (1) Gemi sahipleri aşağıdaki önlemleri almakla yükümlüdür:

a) Kaptanın sorumluluğu saklı kalmak kaydı ile geminin, özellikle öngörülebilir 
meteorolojik koşullarda çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmadan, kulla-
nılmasını sağlar.

b) Kaptanın dışında kalan diğer çalışanların karşı karşıya kaldıkları ciddi, yakın 
ve önlenemeyen tehlike durumunda çalışma yerini, tehlikeli bölgeyi veya gemiyi terk 
eden çalışanların bu hareketleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşmeyecekleri ve 
herhangi bir zarar görmeyecekleri tedbirleri alır.

c) Denizde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkileyebilecek her-
hangi bir olayın meydana geldiği durumlarda, bu olayı ayrıntılı olarak bir rapor halin-
de Sosyal Güvenlik Kurumuna ve olayın meydana geldiği mahallin bağlı bulunduğu 
liman başkanlığına bildirir. Olay, gemi jurnaline yazılır, jurnal tutma mecburiyeti ol-
mayan gemilerde ise raporun bir örneği saklanır.

Yeni balıkçı gemileri

MADDE 6 – (1) Yeni balıkçı gemileri Ek-1’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik 
gereklerine uygun olur.

Büyük onarım, dönüşüm ve değişiklikler

MADDE 7 – (1) Gemilerde yapılacak büyük onarım, dönüşüm veya değişiklikler 
Ek-1’de belirtilen asgari gereklere uygun olarak yapılır.

Ekipman ve bakım

MADDE 8 – (1) Gemi sahipleri/donatanlar, kaptanın sorumluluğu saklı kalmak 
kaydı ile çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için, aşağıdaki önlemlerin 
alınmasını sağlar:
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a) Gemilerin ve bunların özellikle Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen bütün aksam ve 
ekipmanlarının teknik bakımı düzenli olarak yapılır, çalışanların sağlık ve güvenliğini 
etkileyecek herhangi bir arıza oluştuğunda da en kısa sürede giderilir.

b) Gemiler ve bunların bütün aksam ve ekipmanı düzenli olarak temizlenir, uygun 
hijyen koşullarında olması sağlanır.

c) Gemide yeterli sayıda uygun acil durum ve can kurtarma ekipmanı kullanıma 
hazır halde bulundurulur.

ç) Ek-3’te belirtilen can kurtarma ve hayatta kalma ekipmanı ile ilgili olarak ge-
rekli önlemler alınır.

d) Kişisel koruyucu donanım, 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında 
Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydı ile bu Yönetmelikte belirtilen özelliklere 
uygun olur.

(2) Gemi sahibi, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili olarak kap-
tana, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, gerekli 
her türlü imkânı sağlar.

Çalışanların bilgilendirilmesi

MADDE 9 – (1) Gemi sahipleri/donatanlar veya kaptan 6331 sayılı Kanunun 
16 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile gemilerdeki çalışanları veya çalışan 
temsilcilerini, geminin tümü ile çalışanın çalışmakta olduğu bölümde veya yaptığı 
her işte yürütülen faaliyetler, sağlık ve güvenlik riskleri, gemilerde alınacak sağlık ve 
güvenlikle ilgili tüm önlemler hakkında yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilir.

(2) Çalışanlara verilen bu bilgiler kolay ve anlaşılır olur.

Çalışanların eğitimi

MADDE 10 – (1) 6331 sayılı  Kanunun 17 nci maddesi hükümleri saklı kalmak 
kaydı ile çalışanlara, gemilerde sağlık ve güvenlik, özellikle kazaların önlenmesi ko-
nusunda uygun eğitim verilir.

(2) Bu eğitimde verilen bilgiler ve hazırlanan talimatlar tereddüte yol açmayacak 
şekilde net, kolay ve anlaşılır olur.

(3) Eğitim, özellikle yangınla mücadele, can kurtarma ekipmanının kullanılması, 
balık avlama ve çekme ekipmanının kullanılması ve el işaretleri dâhil çeşitli işaretle-
rin kullanılması hususlarını kapsar.

(4) Gemideki çalışmalarda, değişiklik yapılması halinde, çalışanlara verilecek eği-
tim güncellenir.
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Gemiyi sevk ve idare edecek kişilerin özel eğitimi

MADDE 11 – (1) 23/6/2002 tarihli ve 24794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari 
Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fık-
rasının (c) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, bir gemiyi sevk ve idare edecek kişiye, 
aşağıdaki konularda ayrıntılı eğitim verilir:

a) Gemilerde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve herhangi bir kaza 
olduğunda yapılması gereken işler.

b) Öngörülebilir yükleme koşullarında ve avlanma işlemleri sırasında, geminin, 
dengede ve güvenli bir durumda bulunmasının sağlanması.

c) Radyo navigasyonu ve iletişimi ile ilgili yöntem ve kurallar.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 12 – (1) İş sağlığı ve güvenliği konularında ve özellikle bu Yönetmelikte 
ve eklerinde belirtilen konularda çalışan ve/veya temsilcilerinin 6331 sayılı Kanunun 
18 inci maddesinde belirtilen esaslara göre görüşleri alınır ve katılımları sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 27/11/2004 tarihli ve 25653 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hak-
kında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut balıkçı gemileri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut balıkçı gemileri bu Yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Ek-2’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik 
gereklerine uygun hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.
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Ek-1

YENİ BALIKÇI GEMİLERİNDE ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ

Bu ekte belirtilen yükümlülükler, geminin özellikleri, yürütülen işler, çalışma ko-
şulları veya bulunan bir riskin gerektirdiği her durumda uygulanır.

1. Denize elverişlilik ve denge
1.1. Gemi denize elverişli koşullarda tutulur, kullanımına ve amacına uygun 
bir şekilde donatılır.

1.2. Geminin dengesi ile ilgili bilgi ve dokümanlar gemide bulunur ve seyirden 
sorumlu personel bu bilgilere kolayca ulaşabilir.

1.3. Gemilerin, amaçlanan bütün hizmet koşullarında, dengede olması sağla-
nır.

•	 Kaptan, geminin dengesinin sağlanması ve bunun korunması için gerekli bü-
tün önlemleri alır.

•	 Geminin dengesinin sağlanması ile ilgili kural ve talimatlara kesinlikle uyulur.

2. Mekanik ve elektrik ekipmanı
2.1. Elektrik ekipmanı:

•	 Mürettebatın ve geminin elektrikten kaynaklanabilecek tehlikelerden korun-
ması,

•	 Gemideki olağan işleyişi ve yaşam koşullarını sürdürmek için gerekli ekipma-
nın bir acil güç kaynağına gereksinim duymadan çalışması,

•	 Bütün acil durumlarda güvenlik için gerekli elektrik ekipmanının çalışabilir 
durumda olması sağlanır, bu ekipmanlar herhangi bir tehlike oluşturmayacak 
şekilde tasarlanır ve yapılır.

2.2. Gemide acil durumlarda kullanılmak üzere acil durum elektrik güç kay-
nağı bulundurulur.

Acil durum elektrik güç kaynağı, açık gemiler hariç, makine dairesinin dışına ko-
nulur ve herhangi bir yangın veya ana elektrik ekipmanının çalışmadığı diğer durum-
larda, aşağıdaki sistemlerin en az üç saat süreyle aynı anda çalışmasını sağlayabilecek 
şekilde düzenlenir.

•	 Dahili haberleşme sistemi, yangın dedektörleri ve acil durum sinyalleri,

•	 Seyir fenerleri ve acil durum aydınlatması,

•	 Telsiz haberleşme ekipmanı,
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•	 Varsa, acil durum elektrikli yangın pompası.

Acil durum elektrik güç kaynağının akü bataryası olması durumunda; ana elekt-
rik güç kaynağı arızalandığında, akü bataryası otomatik olarak acil durum elektrik 
panosuna bağlanır ve yukarıda belirtilen sistemlere en az üç saatlik süre ile kesintisiz 
enerji sağlayabilecek güçte olur.

Ana elektrik panosu ile acil durum elektrik panosu, mümkün olduğunca, her ikisi 
birden suya veya yangına maruz kalmayacak biçimde yerleştirilir.

2.3. Panolar görünür şekilde işaretlenir, sigortaların değerlerine uygun kullanı-
lıp kullanılmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilir. Sigorta buşonları tel sarıl-
mak suretiyle tekrar kullanılmaz.

2.4. Akü bataryalarının muhafaza edildiği yerler, uygun şekilde havalandırılır.

2.5. Seyir için kullanılan tüm elektronik aygıtlar sık ve düzenli aralıklarla test 
edilir ve çalışır durumda olması sağlanır.

2.6. Kaldırma işlerinde kullanılan tüm iş ekipmanlarının kontrol ve testleri 
25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipman-
larının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çerçevesinde 
düzenli aralıklarla yapılır.

2.7. Kaldırma ve çekme araçlarının bütün parçalarının ve ilgili ekipmanların 
düzenli olarak bakımları yapılır ve çalışır durumda olması sağlanır.

2.8. Soğutma tesisleri ve basınçlı hava sistemlerinin kontrol ve testleri İş Ekip-
manlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çerçevesin-
de düzenli aralıklarla yapılır ve çalışır durumda olması sağlanır.

2.9. Havadan ağır gazların kullanıldığı pişirme ve mutfak ekipmanları, sadece 
iyi havalandırılmış alanlarda kullanılır ve tehlikeli gaz birikimi önlenir.

Yanıcı ve diğer tehlikeli gazlar içeren tüpler, belirgin bir biçimde ve içeriklerine 
uygun şekilde işaretlenir ve açık güvertelerde istiflenir.

Tüm vanalar, basınç regülatörleri ve tüplerden gelen borular hasara karşı korunur.

3. Telsiz haberleşme ekipmanı
Telsiz haberleşme ekipmanı, radyo dalgalarının yayılması için normal şartlar 
dikkate alınarak kıyıda veya karada bulunan en az bir istasyon ile sürekli ileti-
şim kurulabilecek özellikte olur.

4. Acil kaçış yolları ve çıkışlar
4.1. Acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yollarda ve çıkışlarda engel 
bulunamaz ve buralar kolayca erişilebilir, doğrudan açık güverteye veya güvenli 
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bir alana açılır ve oradan cankurtaran sandallarına ulaşılabilecek şekilde olmak 
zorundadır. Böylece çalışanların çalışma yerlerini veya yaşama alanlarını müm-
kün olduğunca çabuk ve güvenli biçimde terk etmeleri sağlanır.

4.2. Acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yol ve çıkışların sayısı, da-
ğılımı ve boyutları; çalışma yerlerinin ve yaşama alanlarının kullanımına, ekip-
man ve boyutları ile çalışabilecek maksimum çalışan sayısına uygun olur.

Acil çıkış olarak kullanılabilen ve kapalı olan çıkışlar, acil bir durumda herhan-
gi bir çalışan veya kurtarma ekibince derhal ve kolayca kullanılabilir özellikte 
olur.

4.3. Acil durum kapıları ile diğer acil çıkışlar, bulundukları yerler ve özel işlev-
lerine uygun yeterli hava ve su sızdırmaz özellikte olur.

Acil durum kapıları ve diğer acil çıkışlar, geminin su sızdırmaz bölmeleri kadar 
yangına dayanıklı olur.

4.4. Acil kaçış yolları ve çıkışları, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan  Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak 
işaretlenir.

Bu işaretler uygun yerlere konulur ve dayanıklı olur.

4.5. Aydınlatma gerektiren kaçış yolları ve yerleri ile acil çıkışlar, aydınlatma 
sisteminde meydana gelebilecek herhangi bir arıza durumunda da yeterli ay-
dınlatma sağlayacak acil durum aydınlatma sistemi ile donatılır.

5. Yangın algılama ve yangınla mücadele
5.1. Geminin boyutları ve kullanım şekli, mevcut ekipman, gemide bulunan 
maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gemide bulunabilecek en çok 
kişi sayısı dikkate alınarak, yaşam bölümleri ve kapalı çalışma yerleri, makine 
dairesi ve balık ambarı da dahil, uygun yangın söndürme ekipmanı ile ve ge-
rektiğinde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri ile donatılır.

5.2. Yangın söndürme ekipmanı uygun yerlerde ve daima çalışır durumda tu-
tulur ve acil kullanım için kolay erişilebilir olur.

Çalışanlar, yangın söndürme ekipmanının yerleri, çalışma şekilleri ve nasıl kul-
lanılması gerektiği konusunda eğitilir.

Yangın söndürücülerin ve diğer taşınabilir yangın söndürme ekipmanının var 
olup olmadığı, gemi yola çıkmadan önce daima kontrol edilir.
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5.3. Seyyar yangın söndürme ekipmanı erişilebilir yerlerde ve kullanımı kolay 
olur. Bu cihazlar Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak 
işaretlenir.

Bu işaretler uygun yerlere konulur ve dayanıklı olur.

5.4. Yangın dedektörleri ve alarm sistemleri düzenli ve uygun aralıklarla test 
edilir ve bakımları yapılır.

5.5. Düzenli aralıklarla yangın söndürme tatbikatları yapılır.

6. Kapalı çalışma yerlerinin havalandırılması
Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç 
duyacakları yeterli temiz hava bulunması sağlanır.

Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır du-
rumda olması sağlanır.

7. Ortam sıcaklığı
7.1. Çalışma yerlerindeki ortam sıcaklığı, çalışma saatleri süresince, kullanılan 
çalışma yöntemleri, çalışanların harcadıkları güç ve geminin bulunduğu yerler-
deki hava koşulları ve bu koşullarda olabilecek değişiklikler dikkate alınarak, 
insan yapısına uygun olur.

7.2. Yaşam bölümleri, sıhhi bölümler, kantinler ve ilk yardım odaları, kullanım 
amacına göre yeterli sıcaklıkta olur.

8. Aydınlatma
8.1. Çalışma yerleri mümkün olduğu ölçüde yeterli gün ışığı alır. Ayrıca, ça-
lışma yerleri, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmadan veya diğer 
gemileri riske sokmadan balıkçılık işlemleri için uygun suni aydınlatma sistemi 
ile donatılır.

8.2. Çalışma alanlarında, basamaklarda, merdivenlerde ve geçiş yollarındaki 
aydınlatma tesisatı, çalışanlar için kaza riski oluşturmaz ve geminin seyri için 
engel oluşturmaz.

8.3. Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluş-
turabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak acil durum aydınlatma 
sistemi bulunur.

8.4. Acil durum aydınlatma sisteminin verimli çalışması sağlanır ve düzenli 
aralıklarla test edilir.
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9. Güverteler, su geçirmez bölmeler ve başaltı
9.1. Çalışanların bulunabileceği bütün alanlar, kaymaz malzemeden yapılır 
veya kaymayı ve düşmeyi önleyen araçlarla donatılır ve bu alanlarda mümkün 
olduğunca engel bulunmaz.

9.2. Bölmeler halindeki çalışma yerleri, yapılan işin türü ve çalışanların fiziksel 
aktiviteleri dikkate alınarak, yeterince ses geçirmez ve yalıtılmış olmak zorun-
dadır.

9.3. Çalışma alanlarındaki güverte, bölme ve başaltı yüzeyleri, hijyen kuralla-
rına uygun şekilde temizlenebilir, dezenfekte edilebilir veya yenilenebilir mal-
zemeden yapılmış olmalıdır.

10. Kapılar
10.1. Kapılar, özel bir ekipman gerekmeden her zaman içeriden açılabilecek 
durumda olur. Çalışma yerlerindeki kapılar, çalışma sürerken, her iki taraftan 
da açılabilir olmalıdır.

10.2. Kapılar ve özellikle kullanılması zorunlu raylı kapılar, özellikle kötü hava 
ve deniz koşullarında çalışanlar için mümkün olan en güvenli biçimde açılıp 
kapanabilir olmalıdır.

11. Ulaşım yolları – tehlikeli alanlar
11.1. Geçitler, üst güvertede bulunan kamara ve benzeri alanların dış kısımları 
ve genel olarak bütün ulaşım yolları, gemideki çalışmalar sırasında çalışanların 
güvenliğini sağlayacak biçimde korkuluk, tutma demiri ve halat veya benzeri 
araçlarla donatılır.

11.2. Eğer çalışanların güvertedeki boşluklara veya bir güverteden diğerine 
düşme riski varsa, buralarda yeterli koruma sağlanır.

Bu koruma demir korkuluklar ile sağlanıyor ise, en az 1 metre yükseklikte olur.

11.3. Çalışanların, herhangi bir çalışma veya bakım amacıyla güverte üzerin-
deki tesisata güvenli bir şekilde ulaşımları sağlanır.

Düşmeleri önlemek için, uygun yükseklikte demir korkuluklar veya benzeri 
koruyucu araçlar sağlanır.

11.4. Küpeşteler veya gemiden denize düşmeyi önlemek için bulundurulan di-
ğer araçlar uygun koşullarda tutulur.

Küpeşteler, güvertede toplanan suyun çabuk atılabilmesi için frengi delikleri 
veya diğer benzer araçlar ile donatılır.
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11.5. Kıçtan trol atan ve toplayan rampalı balıkçı gemilerinde, rampanın üst 
kısmı, çalışanların rampaya düşme riskine karşı koruma amaçlı olarak, küpeşte 
veya diğer bitişik araçların yüksekliği ile aynı yükseklikte bir kapı veya başka 
bir koruyucu araç ile donatılır.

Bu kapı veya diğer koruyucu araçlar, kolayca ve tercihen uzaktan kumanda ile 
açılıp kapanabilmeli ve sadece ağ atmak ve çekmek için açılmalıdır.

12. Çalışma bölümlerinin düzeni
12.1. Çalışma alanları; temiz tutulmalı ve mümkün olduğunca denizden ko-
runmalı ve çalışanların gemi üzerinde düşmeleri veya gemiden düşmelerine 
karşı yeterli koruma sağlamalıdır.

Kullanım alanları, hem yükseklik hem de yüzey alanı bakımından yeterli büyük-
lüğe sahip olmalıdır.

12.2. Eğer makineler, makine dairesinden kontrol ediliyorsa, makine dairesin-
den izole edilmiş, ses geçirmez ayrı bir bölümden kontrol edilebilmeli ve bu 
alanlar makine dairesine girmeden ulaşılabilir olmalıdır. Köprü üstü, belirle-
nen koşullara uygun bir alan olarak değerlendirilmelidir.

12.3. Çekme ekipmanının kumanda sistemleri, operatörlerin rahatça çalışabil-
meleri için uygun ve yeterli genişlikteki bir alanda tesis edilmelidir.

Çekme ekipmanı, aynı zamanda acil durdurma tertibatları da dahil olmak üzere, 
acil durumlar için uygun koruyucu donanımlara sahip olmalıdır.

12.4. Çekme ekipmanı operatörü, ekipmanı ve çalışanları rahatça görebilecek 
bir görüş açısına sahip olmalıdır.

Eğer çekme ekipmanı köprüden kontrol ediliyorsa, operatör, çalışanları doğrudan 
veya başka uygun bir araç yardımıyla açıkça görebileceği bir görüş açısına sahip ol-
malıdır.

12.5. Köprü ile çalışma güvertesi arasında güvenli bir haberleşme sistemi bu-
lunmalıdır.

12.6. Balık avlama işlemleri veya güvertedeki diğer çalışmalar sırasında, mü-
rettebatı yaklaşmakta olan ağır hava ve deniz koşullarının oluşturacağı tehlike 
konusunda uyaracak, nitelikli bir personel bulundurulur.

12.7. Koruyucu araçlar kullanılarak çıplak halatlar, palamarlar ve ekipmanın 
hareketli parçaları ile temasın en az olması sağlanır.

12.8. Özellikle trol çeken balıkçı gemilerinde, hareketli kütleler için kumanda 
sistemleri tesis edilir. Bunun için;
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•	 Bordadaki olta vb. balık tutma araç ve gereçleri sabitleyecek,

•	 Trol torbasının sallanmasını kontrol altına alacak, ekipman bulundurulur.

13. Yaşam alanları
13.1. Çalışanların yaşam bölümlerinin ve tesislerinin yeri, yapısı, ses geçir-
mezliği, yalıtımı ve düzeni ve buralara ulaşım yolları; dinlenmeleri sırasında 
çalışanları rahatsız edebilecek geminin diğer bölümlerinden gelebilecek koku-
lardan, gürültü ve titreşimden, hava ve deniz koşullarından koruyacak biçimde 
tesis edilir.

Çalışanların yaşam bölümleri; geminin tasarımı, ebatları ve amacı doğrultusunda 
mümkün olduğu ölçüde, hareket ve hızlanma etkilerinin en az hissedildiği yerlerde 
olur.

Sigara içmeyenlerin sigara dumanından rahatsız olmalarını önlemek için uygun 
önlemler alınır.

13.2. Çalışanların yaşam bölümleri, sürekli temiz hava girişini sağlayacak ve 
havanın ağırlaşmasını önleyecek biçimde havalandırılır.

Yaşam bölümlerinde, aşağıda belirtilen biçimde uygun aydınlatma sağlanır;

•	 Yeterli genel aydınlatma,

•	 Dinlenmekte olan çalışanları rahatsız etmemek için azaltılmış genel aydın-
latma,

•	 Her ranzada lokal aydınlatma.

13.3. Mutfak ve yemekhane bulunması durumunda, bunlar yeterli büyüklükte, 
iyi aydınlatılmış, kolay temizlenebilir özellikte olur ve bu alanlar uygun biçim-
de havalandırılır.

Yiyeceklerin saklanması için buzdolabı veya soğuk hava depoları bulunur.

14. Sıhhi tesisler
14.1. Gemilerin yaşam bölümlerinde, uygun malzeme ve ekipmanla donatıl-
mış, soğuk ve sıcak akar suyu olan banyo, tuvalet ve el yüz yıkama yerleri bulu-
nur ve bu alanlar uygun biçimde havalandırılır.

14.2 Her çalışanın elbiselerini koyabileceği uygun bir yeri olur.

15. İlk yardım
Bütün gemilerde, Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbî Hizmet Veril-
mesi için Gerekli Asgarî Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 
Ek-2’sinde yer alan ilk yardım malzemesi bulunur.
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16. Borda ve giriş iskelesi
Gemiye güvenli biçimde geçişi sağlayan bir borda iskelesi, giriş iskelesi veya 
benzer bir ekipman bulunur.

17. Gürültü
Geminin büyüklüğü dikkate alınarak, çalışma yerlerindeki ve yaşam bölüm-
lerindeki gürültü düzeyini en aza indirmek için gerekli teknik önlemler alınır.

Ek-2
MEVCUT BALIKÇI GEMİLERİ İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİKGEREKLERİ

Bu ekte belirtilen yükümlülükler, yapısının izin verdiği ölçüde, mevcut balıkçı ge-
misinin özellikleri, yürütülen işler, çalışma koşulları veya bulunan bir riskin gerektir-
diği her durumda uygulanır.

1. Denize elverişlilik ve denge
1.1. Gemi denize elverişli koşullarda tutulur, kullanımına ve amacına uygun 
bir şekilde donatılır.

1.2. Geminin dengesi ile ilgili bilgi ve dokümanlar gemide bulunur ve seyirden 
sorumlu personel bu bilgilere kolayca ulaşabilir.

1.3. Gemilerin, amaçlanan bütün hizmet koşullarında, dengede olması sağla-
nır.

Kaptan, geminin dengesinin sağlanması ve bunun korunması için gerekli bütün 
önlemleri alır.

Geminin dengesinin sağlanması ile ilgili kural ve talimatlara kesinlikle uyulur.
2. Mekanik ve elektrik ekipmanı

2.1. Elektrik ekipmanı:

•	 Mürettebatın ve geminin elektriğin tehlikelerinden korunması,

•	 Gemideki olağan işleyişi ve yaşam koşullarını sürdürmek için gerekli ekipma-
nın bir acil güç kaynağına gereksinim duymadan çalışması,

•	 Bütün acil durumlarda güvenlik için gerekli elektrik ekipmanının çalışabilir 
durumda olması

sağlanır ve herhangi bir tehlike oluşturmayacak şekilde tasarlanır ve yapılır.

2.2. Gemide acil durumlarda kullanılmak üzere acil elektrik güç kaynağı bu-
lunur.

Acil durum elektrik güç kaynağı, açık gemiler hariç, makine dairesinin dışına ko-
nulur ve herhangi bir yangın veya ana elektrik ekipmanının çalışmadığı diğer durum-
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larda, aşağıdaki sistemlerin en az üç saat süreyle aynı anda çalışmasını sağlayabilecek 
şekilde düzenlenir.

•	 Dahili haberleşme sistemi, yangın dedektörleri ve acil durum sinyalleri,

•	 Seyir fenerleri ve acil durum aydınlatması,

•	 Telsiz haberleşme ekipmanı,

•	 Varsa, acil durum elektrikli yangın pompası.

Acil durum elektrik güç kaynağının akü bataryası olması durumunda; ana elekt-
rik güç kaynağı arızalandığında, akü bataryası otomatik olarak acil durum elektrik 
panosuna bağlanır ve yukarıda belirtilen sistemlere en az üç saatlik süre ile kesintisiz 
enerji sağlayabilecek güçte olur.

Ana elektrik panosu ile acil durum elektrik panosu, mümkün olduğunca, her ikisi 
birden suya veya yangına maruz kalmayacak biçimde yerleştirilir.

2.3. Panolar görünür şekilde işaretlenir, sigortaların değerlerine uygun kullanı-
lıp kullanılmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilir. Sigorta buşonları tel sarıl-
mak suretiyle tekrar kullanılmaz.

2.4. Akü bataryalarının muhafaza edildiği yerler, uygun şekilde havalandırılır.

2.5. Seyir için kullanılan tüm elektronik aygıtlar sık ve düzenli aralıklarla test 
edilir ve çalışır durumda olması sağlanır.

2.6. Kaldırma işlerinde kullanılan tüm iş ekipmanının kontrol ve testleri dü-
zenli aralıklarla yapılır.

2.7. Kaldırma ve çekme araçlarının bütün parçalarının ve ilgili ekipmanların 
düzenli olarak bakımları yapılır ve çalışır durumda olması sağlanır.

2.8. Soğutma tesisleri ve basınçlı hava sistemlerinin kontrol ve deneyleri dü-
zenli aralıklarla yapılır ve çalışır durumda olması sağlanır.

2.9. Havadan ağır gazların kullanıldığı pişirme ve mutfak ekipmanları, sadece 
iyi havalandırılmış alanlarda kullanılır ve tehlikeli gaz birikimi önlenir.

Yanıcı ve diğer tehlikeli gazlar içeren tüpler, belirgin bir biçimde ve içeriklerine 
uygun şekilde işaretlenir ve açık güvertelerde istiflenir.

Tüm vanalar, basınç regülatörleri ve tüplerden gelen borular hasara karşı korunur.
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3. Telsiz haberleşme ekipmanı
Telsiz haberleşme ekipmanı, radyo dalgalarının yayılması için normal şartlar 
dikkate alınarak kıyıda veya karada bulunan en az bir istasyon ile sürekli ileti-
şim kurulabilecek özellikte olur.

4. Acil kaçış yolları ve çıkışlar
4.1. Acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yollarda ve çıkışlarda engel 
bulunamaz ve buralar kolayca erişilebilir, doğrudan açık güverteye veya güvenli 
bir alana açılır ve oradan cankurtaran sandallarına ulaşılabilecek şekilde olmak 
zorundadır.

Böylece çalışanların çalışma yerlerini veya yaşama alanlarını mümkün olduğunca 
çabuk ve güvenli biçimde terk etmeleri sağlanır.

4.2. Acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yol ve çıkışların sayısı, da-
ğılımı ve boyutları; çalışma yerlerinin ve yaşama alanlarının kullanımına, ekip-
man ve boyutları ile çalışabilecek maksimum çalışan sayısına uygun olur.

Acil çıkış olarak kullanılabilen ve kapalı olan çıkışlar, acil bir durumda herhangi 
bir çalışan veya kurtarma ekibince derhal ve kolayca kullanılabilir özellikte olur.

4.3. Acil durum kapıları ile diğer acil çıkışlar, bulundukları yerler ve özel işlev-
lerine uygun yeterli hava ve su sızdırmaz özellikte olur.

Acil durum kapıları ve diğer acil çıkışlar, geminin su sızdırmaz bölmeleri kadar 
yangına dayanıklı olur.

4.4. Acil kaçış yolları ve çıkışları Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine 
uygun olarak işaretlenir.

Bu işaretler uygun yerlere konulur ve dayanıklı olur.

4.5. Aydınlatma gerektiren kaçış yolları ve yerleri ile acil çıkışlar, aydınlatma 
sisteminde meydana gelebilecek herhangi bir arıza durumunda da yeterli ay-
dınlatma sağlayacak acil durum aydınlatma sistemi ile donatılır.

5. Yangın algılama ve yangınla mücadele
5.1. Yaşam bölümleri ve kapalı çalışma yerleri, makine dairesi ve balık ambarı 
da dahil olmak üzere, geminin boyutları ve kullanım şekli, mevcut ekipman, 
gemide bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gemide buluna-
bilecek en çok kişi sayısı dikkate alınarak uygun yangın söndürme ekipmanı ile 
ve gerektiğinde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri ile donatılır.

5.2. Yangın söndürme ekipmanı uygun yerlerde ve daima çalışır durumda tu-
tulur ve acil kullanım için kolay erişilebilir olur.
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Çalışanlar, yangın söndürme ekipmanının yerleri, çalışma şekilleri ve nasıl 
kullanılması gerektiği konusunda eğitilir.

Yangın söndürücülerin ve diğer taşınabilir yangın söndürme ekipmanının var olup 
olmadığı, gemi yola çıkmadan önce daima kontrol edilir.

5.3. Seyyar yangın söndürme ekipmanı erişilebilir yerlerde ve kullanımı kolay 
olur. Bu cihazlar Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak 
işaretlenir.

Bu işaretler uygun yerlere konulur ve dayanıklı olur.

5.4. Yangın dedektörleri ve alarm sistemleri düzenli ve uygun aralıklarla test 
edilir ve bakımları yapılır.

5.5. Düzenli aralıklarla yangın söndürme tatbikatları yapılır.

6. Kapalı çalışma yerlerinin havalandırılması
Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç 
duyacakları yeterli temiz hava bulunması sağlanır.

Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır du-
rumda olması sağlanır.

7. Ortam sıcaklığı
7.1. Çalışma yerlerindeki ortam sıcaklığı, çalışma saatleri süresince, kullanılan 
çalışma yöntemleri, çalışanların harcadıkları güç ve geminin bulunduğu yerler-
deki hava koşulları ve bu koşullarda olabilecek değişiklikler dikkate alınarak, 
insan yapısına uygun olur.

7.2. Yaşam bölümleri, sıhhi bölümler, kantinler ve ilk yardım odaları, kullanım 
amacına göre yeterli sıcaklıkta olur.

8. Aydınlatma
8.1. Çalışma yerleri mümkün olduğu ölçüde yeterli gün ışığı almalıdır. Ayrı-
ca, çalışma yerleri, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmadan veya 
diğer gemileri riske sokmadan balıkçılık işlemleri için uygun suni aydınlatma 
sistemi ile donatılır.

8.2. Çalışma alanlarında, basamaklarda, merdivenlerde ve geçiş yollarındaki 
aydınlatma tesisatı, çalışanlar için kaza riski oluşturmaz ve geminin seyri için 
engel oluşturmaz.

8.3. Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluş-
turabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak acil aydınlatma sistemi 
bulunur.
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8.4. Acil aydınlatma sisteminin verimli çalışması sağlanır ve düzenli aralıklarla 
test edilir.

9. Güverteler, su geçirmez bölmeler ve başaltı
9.1. Çalışanların bulunabileceği bütün alanlar, kaymaz malzemeden yapılır 
veya kaymayı ve düşmeyi önleyen araçlarla donatılır ve buralarda mümkün 
olduğunca engel bulunmaz.

9.2. Bölmeler halindeki çalışma yerleri, yapılan işin türü ve çalışanların fiziksel 
aktiviteleri dikkate alınarak tasarlanmış, mümkün olduğunca ses geçirmez ve 
yalıtılmış olmak zorundadır.

9.3. Çalışma alanlarındaki güverte, bölme ve başaltı yüzeyleri, hijyen kuralları-
na uygun şekilde temizlenebilir veya yenilenebilir malzemeden yapılır.

10. Kapılar
10.1. Kapılar, özel bir ekipman gerekmeden her zaman içeriden açılabilecek 
durumda olur.

Çalışma yerlerindeki kapılar, çalışma sürerken, her iki taraftan da açılabilmelidir.

10.2. Kapılar ve özellikle kullanılması zorunlu raylı kapılar, özellikle kötü hava 
ve deniz koşullarında çalışanlar için mümkün olan en güvenli biçimde açılıp 
kapanabilmelidir.

11. Ulaşım yolları-tehlikeli alanlar
11.1. Geçitler, üst güvertede bulunan kamara ve benzeri alanların dış kısımları 
ve genel olarak bütün ulaşım yolları, gemideki çalışmalar sırasında çalışanların 
güvenliğini sağlayacak biçimde korkuluk, tutma demiri ve halat veya benzeri 
araçlarla donatılır.

11.2. Eğer çalışanların güvertedeki boşluklara veya bir güverteden diğerine 
düşme riski varsa, buralarda yeterli koruma önlemleri alınır.

Bu koruma demir korkuluklar ile sağlanıyor ise, en az 1 metre yükseklikte olur.

11.3. Çalışanların, herhangi bir çalışma veya bakım amacıyla güverte üzerin-
deki tesisata güvenli bir şekilde ulaşımları sağlanır.

Düşmeleri önlemek için, uygun yükseklikte demir korkuluklar veya benzeri koru-
yucu araçlar sağlanır.

11.4. Küpeşteler veya gemiden denize düşmeyi önlemek için bulundurulan di-
ğer araçlar uygun koşullarda tutulur.
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Küpeşteler, güvertede toplanan suyun çabuk atılabilmesi için frengi delikleri veya 
diğer benzer araçlar ile donatılır.

11.5. Kıçtan trol atan ve toplayan rampalı balıkçı gemilerinde rampa, çalışan-
ların rampaya düşme riskine karşı koruma amaçlı olarak, küpeşte veya diğer 
bitişik araçların yüksekliği ile aynı yükseklikte bir kapı veya başka bir koruyucu 
araç ile donatılır.

Bu kapı veya diğer koruyucu araçlar, kolayca ve tercihen uzaktan kumanda ile 
açılıp kapanabilmeli ve sadece ağ atmak ve çekmek için açılmalıdır.

12. Çalışma bölümlerinin düzeni
12.1. Çalışma alanları; temiz tutulur, mümkün olduğunca denizden korunur ve 
çalışanların gemi üzerinde düşmeleri veya gemiden düşmelerine karşı yeterli 
koruma sağlanır.

Kullanım alanları, hem yükseklik hem de yüzey alanı bakımında yeterli büyüklüğe 
sahip olur.

12.2. Eğer makineler, makine dairesinden kontrol ediliyorsa, makine dairesin-
den izole edilmiş, ses geçirmez ayrı bir bölümden kontrol edilebilmeli ve bu-
ralara makine dairesine girmeden ulaşılabilir olmalıdır. Köprü üstü, belirlenen 
koşullara uygun bir alan olarak değerlendirilir.

12.3. Çekme ekipmanının kumanda sistemleri, operatörlerin rahatça çalışabil-
meleri için uygun ve yeterli genişlikteki bir alanda tesis edilir.

Çekme ekipmanı, acil durdurma tertibatları da dahil olmak üzere acil durumlar 
için uygun koruyucu donanımlara sahip olur.

12.4. Çekme ekipmanı operatörü, ekipmanı ve çalışanları rahatça görebilecek 
bir görüş açısına sahip olur.

Eğer çekme ekipmanı köprüden kontrol ediliyorsa, operatör, çalışanları doğrudan 
veya başka uygun bir araç yardımıyla açıkça görebileceği bir görüş açısına sahip olur.

12.5. Köprü ile çalışma güvertesi arasında güvenli bir haberleşme sistemi bu-
lunur.

12.6. Balık avlama işlemleri veya güvertedeki diğer çalışmalar sırasında, mü-
rettebatı yaklaşmakta olan kötü hava ve deniz koşullarının oluşturacağı tehlike 
konusunda uyaracak, nitelikli bir personel bulundurulur.

12.7. Koruyucu araçlar kullanılarak çıplak halat, palamar ve ekipmanların ha-
reketli parçaları ile temasın en az olması sağlanır.
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12.8. Özellikle trol çeken balıkçı gemilerinde, hareketli kütleler için kumanda 
sistemleri tesis edilir.

Bunun için;

•	 Bordadaki olta ve benzeri balık tutma araç ve gereçleri sabitleyecek,

•	 Trol torbasının sallanmasını kontrol altına alacak,

ekipmanı bulunur.

13. Yaşam alanları
13.1. Çalışanların yaşam bölümleri, geminin diğer bölümlerinden gelebilecek 
koku, gürültü ve titreşim ile geminin hareket ve hızlanma etkilerinin en az 
hissedildiği şekilde olur.

Yaşam bölümlerinde, uygun aydınlatma sağlanır.

13.2. Mutfak ve yemekhane bulunması durumunda, bunlar yeterli büyüklükte, 
iyi aydınlatılmış, havalandırılmış ve kolay temizlenebilir özellikte olur.

Yiyeceklerin saklanması için buzdolabı veya soğuk hava depoları bulunur.

14. Sıhhi tesisler
Yaşam bölümleri bulunan gemilerde, banyo ve tuvalet ile mümkünse sıcak ve 
soğuk akar suyu bulunan duş yerleri bulunur ve buralar uygun biçimde hava-
landırılır.

15. İlk yardım
Bütün gemilerde, Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbî Hizmet Veril-
mesi için Gerekli Asgarî Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 
Ek-2’sinde yer alan ilk yardım malzemesi bulunur.

16. Borda, kamara iskelesi ve giriş iskelesi
Gemiye güvenli biçimde geçişi sağlayan bir borda kamara iskelesi, giriş iskelesi 
veya benzer bir ekipman bulunur.

Ek-3

CAN KURTARMA VE HAYATTA KALMA EKİPMANI İLE İLGİLİ ASGARİ GÜVENLİK VE 
SAĞLIK GEREKLERİ

Bu ekte belirtilen yükümlülükler, geminin özellikleri, yürütülen işler, çalışma ko-
şulları veya bulunan bir riskin gerektirdiği her durumda uygulanır.

1. Gemilerde, gemideki kişi sayısı ve geminin çalışma alanı dikkate alınarak; ça-
lışanları sudan kurtarmak için gerekli araçların ve acil yardım isteme telsizinin, özel-
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likle de acil konum gösteren hidrostatik tertibatlı telsiz vericisinin bulunduğu, yeterli 
hayat kurtarma ve hayatta kalma ekipmanı bulundurulur.

2. Hayat kurtarma ve hayatta kalma ekipmanı ve tüm kısımları, daima asıl yerle-
rinde, çalışır ve hemen kullanılabilir durumda bulundurulur.

Bu parçalar gemi limandan ayrılmadan önce ve sefer sırasında çalışanlar tarafın-
dan kontrol edilir.

3. Hayat kurtarma ve hayat sürdürme ekipmanı düzenli olarak belirli aralıklarla 
kontrol edilir.

4. Bütün çalışanlara acil durumlarda yapılması gereken işlerle ilgili uygulamalı 
eğitim ve talimat verilir.

5. Uzunluğu 45 metreden fazla olan veya beş ve daha çok çalışan bulunan gemi-
lerde; acil durumlarda görev alacak çalışanların listesi ile görevli her çalışan için acil 
durumlarda yapması gereken işleri açıkça gösteren talimatlar hazırlanır.

6. Limanda veya denizde, ayda bir kez, hayat kurtarma tatbikatı yapılır.
Bu tatbikatlar, çalışanların, can kurtarma ve hayat sürdürme ile ilgili tüm ekipma-

nın kullanılmasında yapacakları işleri tam olarak anlayıp uygulayabilmelerini sağlar.
Taşınabilir telsiz ekipmanı bulunuyor ise; çalışanlar, bu ekipmanın kurulması ve 

çalıştırılması konusunda da eğitilir.

Ek-4

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM İLE İLGİLİ ASGARİ GÜVENLİK VE SAĞLIK GEREKLERİ
Bu ekte belirtilen yükümlülükler, geminin özellikleri, yürütülen işler, çalışma ko-

şulları veya bulunan bir riskin gerektirdiği her durumda uygulanır.
1. Çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik riskler toplu veya teknik koruma 

yöntemleriyle önlenemediğinde veya yeterince azaltılamadığında, çalışanlara kişisel 
koruyucu donanım sağlanır.

2. Giysi şeklinde veya giysi üzerine giyilen kişisel koruyucu donanım, deniz orta-
mıyla kontrast oluşturacak ve açıkça görülebilecek parlak renklerde olur.
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4) BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN 
ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların işyerindeki biyolojik etken-
lere maruziyetinden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik riskleri-
nin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına dair asgari hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına 
giren işyerlerinde; çalışanların yaptıkları işlerden dolayı biyolojik etkenlere maruz 
kaldıkları veya maruz kalabilecekleri işleri,

b) Biyolojik etkenle doğrudan çalışılmayan veya biyolojik etkenin kullanılmadığı 
ancak, çalışanların biyolojik etkene maruziyetine neden olabilecek Ek–I’de yer alan 
işleri, kapsar.

(2) Maruz kalınan ve/veya kalınabilecek etken, çalışanlar için tanımlanabilir sağ-
lık riski oluşturmayan grup 1 biyolojik etkenler sınıfında ise Ek–VI’nın birinci pa-
ragrafında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile 9 uncu, 15 inci ve 18 inci maddeler 
uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 
nci maddesine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 18/9/2000 tarihli ve 2000/54/EC sayılı Konsey Direktifine 
paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Biyolojik etkenler: Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden 
olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dâhil mikroorganizmaları, hücre kül-
türlerini ve insan endoparazitlerini,
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c) Hücre kültürü: Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in–vitro ola-
rak geliştirilmesini,

ç) Mikroorganizma: Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde 
olan hücresel veya hücresel yapıda olmayan mikrobiyolojik varlığı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Risk Düzeyi ve Risklerin Belirlenmesi

Risk düzeyi

MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan 
biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre aşağıdaki 4 risk grubunda sınıflan-
dırılır:

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 ko-
runma 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

MADDE 6 – (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 ol-
duğu işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu 
tehlike dikkate alınarak yapılır.

(3) Risk değerlendirmesi, çalışanın biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını etki-
leyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda yenilenir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen risk değerlendirmesinde, 
29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Gü-
venliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde yer alan hükümler ile aşağıda sayılan 
hususlar dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılır:
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a) İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırıl-
ması.

b) Yetkili makamların, çalışanların sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin de-
netim altına alınması hakkındaki önerileri.

c) Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bil-
giler.

ç) Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik 
etkiler.

d) Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıklar ile 
ilgili bilgiler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşverenlerin Yükümlülükleri

İkâme

MADDE 7 – (1) İşveren, yapılan işin özelliğine göre zararlı biyolojik etkenleri 
kullanmaktan kaçınır ve mevcut bilgiler ışığında, biyolojik etkenleri kullanım şartla-
rında durumuna uygun olarak çalışanların sağlığı için tehlikeli olmayan veya daha az 
tehlikeli olanlar ile ikame eder.

Risklerin azaltılması

MADDE 8 – (1) İşveren, işyerinde biyolojik etkenlere maruziyet riskinin azaltıl-
ması 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 değerlen-
dirmesi 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 önle-
nemediği durumlarda kişisel korunma yöntemleri uygulanır.

4) Hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kazara dışarıya ta-
şınması veya sızmasının önlenmesi veya azaltılmasını sağlamaya uygun olur.
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5) Ek–II’de verilen biyolojik risk işareti ile birlikte 23/12/2003 tarihli ve 25325 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 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 dı-
şında bulunup bulunmadığının belirlenmesi için 6331 sayılı Kanunun 30 uncu mad-
desinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre yürürlüğe konulan Yönetmeliğe uygun 
ölçümler yapılır.

8) Atıkların, gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar tara-
fından 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

MADDE 9 – (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 heki-
mi 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 Sağ-
lık Bakanlığına bildirir.

(3) İşletmenin faaliyeti sona erdiğinde, 13 üncü maddesine göre düzenlenen biyo-
lojik etkene maruz kalan çalışanların listesi ile 16 ncı maddeye göre tutulan tüm tıbbi 
kayıtlar çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne verilir.
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Hijyen ve kişisel korunma

MADDE 10 – (1) İşverenler, çalışanların biyolojik etkenlerle çalışmaya bağlı sağ-
lık veya güvenlik riskleriyle karşılaştıkları bütün işlerde, aşağıdaki önlemleri alırlar:

a) Çalışanların, biyolojik etkenlerin bulaşma riskinin olduğu çalışma alanlarında 
yiyip içmeleri engellenir.

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 mu-
hafaza 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 kirlen-
miş 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, gerekti-
ğinde imha edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralara göre alınan önlemlerin maliyeti çalışanlara yansıtıl-
maz.

Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi

MADDE 11 – (1) İşveren, işyerinde çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin 
uygun ve yeterli eğitim almalarını sağlar ve özellikle aşağıda belirtilen konularda ge-
rekli bilgi ve talimatları verir:

a) Olası sağlık riskleri.

b) Maruziyeti önlemek için alınacak önlemler.

c) Hijyen gerekleri.

ç) Koruyucu donanım ve giysilerin kullanımı ve giyilmesi.

d) Herhangi bir olay anında ve/veya olayların önlenmesinde çalışanlarca yapılma-
sı gereken adımlar.

(2) Eğitim, biyolojik etkenlerle teması içeren çalışmalara başlanmadan önce veri-
lir. Değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir. Gerektiğinde periyo-
dik olarak tekrarlanır.
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Özel durumlarda çalışanın bilgilendirilmesi

MADDE 12 – (1) İşveren; biyolojik etkenlerle çalışma sırasında oluşan ciddi bir 
kaza veya olay durumunda veya grup 4 biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda, iş-
yerinde asgari takip edilecek prosedürleri içeren yazılı talimatları sağlar ve mümkün 
olduğu yerlerde uyarıları görünür şekilde asar.

(2) 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.

(3) 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 dü-
zeltmek için alınan önlemleri de en kısa zamanda çalışanlara ve/veya çalışan temsil-
cilerine bildirir.

(4) Her çalışan, 13 üncü maddede belirtilen ve kişisel olarak kendisini ilgilendiren 
bilgilere ulaşma hakkına sahiptir.

(5) Çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin, çalıştıkları konu ile ilgili ortak bil-
gilere ulaşabilmeleri sağlanır.

(6) İşverenler, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri istemeleri 
halinde çalışanlara ve/veya çalışan temsilcilerine verir.

Biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesi

MADDE 13 – (1) İşverenler, grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere maruz ka-
lan çalışanların listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz 
kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutar.

(2) Bu liste ve kayıtlar, maruziyet sona erdikten sonra en az onbeş yıl saklanır; an-
cak 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 maruzi-
yet.

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 bi-
yolojik etkenlere maruziyet.
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d) Uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etken-
lere maruziyet.

(3) İşyerinde görevli işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya bu konuyla ilgili diğer 
sorumlu kişilerin birinci fıkrada belirtilen listeye ulaşabilmeleri sağlanır.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması

MADDE 14 – (1) İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda 6331 sayılı Ka-
nunun 18 inci maddesine uygun olarak, çalışanların ve/veya temsilcilerinin görüşle-
rini alır ve katılımlarını sağlar.

Bakanlığa bildirim

MADDE 15 – (1) 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.

(2) Bu bildirim işin başlamasından en az otuz gün önce yapılır. Üçüncü fıkrasında 
belirtilen hususlar saklı kalmak kaydı ile işveren, 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.

(3) Grup 4 biyolojik etkenlerle ilgili tanı hizmeti veren laboratuvarlar için, hizme-
tin içeriği hakkında başlangıçta bildirimde bulunulur.

(4) İşyerinde bildirimi geçersiz kılan, proses ve/veya işlemlerde sağlık veya gü-
venliği önemli ölçüde etkileyecek büyük değişiklikler olduğunda, bildirim yeniden 
yapılır.

(5) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sözü edilen bildirim;

a) İşyerinin unvan ve adresini,

b) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan iş güvenliği uzmanı, işyeri heki-
mi 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.
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Sağlık gözetimi

MADDE 16 – (1) Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda işveren çalışanların, 
çalışmalara başlamadan önce ve işin devamı süresince düzenli aralıklarla sağlık göze-
timine tabi tutulmalarını sağlar.

(2) Yapılan risk değerlendirmesi, özel koruma önlemleri alınması gereken çalışan-
ları tanımlar.

(3) Maruz kaldıkları veya kalmış olabilecekleri biyolojik etkene karşı henüz bağı-
şıklığı olmayan çalışanlar için gerektiğinde, Sağlık Bakanlığının işyerinin bulunduğu 
ildeki yetkili birimleri ile işbirliği içinde uygun aşılar yapılır. İşverenler, aşı bulundur-
duklarında Ek-VII’de belirtilen hususları dikkate alır.

(4) Bir çalışanın, maruziyete bağlı olduğundan kuşkulanılan bir enfeksiyona ve/
veya hastalığa yakalandığı saptandığında, işyeri hekimi, benzer biçimde maruz kal-
mış diğer çalışanların da aynı şekilde sağlık gözetimine tabi tutulmasını sağlar. Bu 
durumda maruziyet riski yeniden değerlendirilir.

(5) Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin 
son bulmasından sonra en az onbeş yıl süre ile saklanır. 13 üncü maddenin ikinci 
fıkrasında belirtilen özel durumlarda kişisel tıbbi kayıtlar bilinen son maruziyetten 
itibaren kırk yıl süre ile saklanır.

(6) İşyeri hekimi her bir çalışan için alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbir-
ler ile ilgili olarak önerilerde bulunur.

(7) Maruziyetin sona ermesinden sonra yapılacak herhangi bir sağlık gözetimi ile 
ilgili olarak çalışanlara gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir.

(8) Çalışanlar, kendileriyle ilgili sağlık gözetimi sonuçları hakkında bilgi edinebi-
lir ve ilgili çalışanlar veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının gözden geçirilmesini 
isteyebilir.

(9) Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili hususlar Ek-IV’te verilmiştir.

(10) Biyolojik etkenlere mesleki maruziyet sonucu meydana gelen her hastalık 
veya ölüm vakaları Bakanlığa bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özel Hükümler

Tanı laboratuvarları dışında kalan insan sağlığı ve veterinerlikle ilgili hizmetler

MADDE 17 – (1) Tanı laboratuvarları dışında kalan, insan sağlığı ve veteriner-
lik hizmeti verilen işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılırken, aşağıdaki hususlara 
özellikle dikkat edilir:
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a) Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve örnekler-
de biyolojik etkenlerin varlığı hakkındaki belirsizlikler.

b) Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve örnekler-
de var olduğu bilinen veya var olduğundan şüphe edilen biyolojik etkenlerin oluştur-
duğu tehlike.

c) İşin doğasından kaynaklanan riskler.

(2) Çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden korumak için aşağıdaki hususları da 
içeren uygun önlemler alınır:

a) Uygun dekontaminasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin belirlenmesi.

b) Biyolojik etkenlerin bulaştığı atıkların risksiz bir şekilde işlenmesini ve ortadan 
kaldırılmasını sağlayacak uygun yöntemlerin kullanılması.

(3) Grup 3 veya grup 4 biyolojik etkenlerle enfekte olan veya olduğundan şüphe-
lenilen hasta insanların veya hayvanların bulunduğu izolasyon yerlerinde, enfeksiyon 
riskini en aza indirmek için, Ek-V’in (A) sütununda belirtilen önlemler alınır.

Endüstriyel işlemler, laboratuvarlar ve hayvan barınakları için özel önlemler

MADDE 18 – (1) Teşhis laboratuvarları da dahil, laboratuvarlarda ve grup 2, 
grup 3 ve grup 4 biyolojik etkenlerle bilhassa enfekte edilmiş veya bunları taşıyan 
veya taşıdıklarından şüphe edilen laboratuvar hayvanlarının barınaklarında aşağıdaki 
önlemler alınır:

a) Araştırma, geliştirme, öğretim veya tanı amacıyla grup 2, grup 3 ve grup 4 biyo-
lojik etkenlerle çalışmaların yürütüldüğü laboratuvarlarda, enfeksiyon riskini asgariye 
indirmek için Ek-V’te belirtilen önlemler alınır.

b) Risk değerlendirmesini takiben biyolojik etkenin risk derecesine göre fiziksel 
koruma düzeyi tespit edilir ve Ek-V’te belirtilen önlemler alınır. Aşağıda belirtilen 
biyolojik etkenlerle çalışmalar;

1) Grup 2 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 2 olan,

2) Grup 3 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 3 olan,

3) Grup 4 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 4 olan,

çalışma alanlarında yürütülür.

c) İnsanda hastalığa yol açabilecek fakat asıl amaçları kültür veya onların konsant-
re halinde bulunmaları gibi biyolojik etkenlerle çalışmak olmayan, biyolojik etkenleri 
içerip içermediği belirsiz olan maddelerle yapılan laboratuvar çalışmalarında koruma 
düzeyi en az 2 olan önlemler uygulanır. Bakanlıkça daha alt düzeydeki koruma ön-
lemlerinin yeterli olduğu belirtilmedikçe, gerekli olduğu bilinen ya da şüphelenilen 
durumlarda koruma düzeyi 3 veya 4 olan önlemler uygulanır.
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(2) Grup 2, grup 3 veya grup 4’te yer alan biyolojik etkenlerin kullanıldığı sanayi 
proseslerinde aşağıdaki önlemler alınır;

a) Birinci fıkranın (b) bendinde tanımlanan koruma ilkeleri, Ek-VI’da belirtilen 
uygulamaya yönelik önlemler ve uygun prosedürler esas alınarak sanayi proseslerine 
de uygulanır.

b) Grup 2, grup 3 veya grup 4’te yer alan biyolojik etkenlerin kullanılması ile ilgili 
risk değerlendirmesine göre, bu etkenlerin sanayide kullanılmasında alınması gere-
ken önlemlerin neler olduğuna karar vermeye Bakanlık yetkilidir.

(3) Çalışanlar için ciddi sağlık riski oluşturabilecek, ancak kesin bir değerlendir-
me yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerinde koruma 
düzeyi en az 3 olan önlemler alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 10/6/2004 tarihli ve 25488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.
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5) BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE 
ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, İstisnalar, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda bü-
yük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan 
zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı 
sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirler.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik mevcut, bulundurulması muhtemel, endüstriyel 
bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında oluşması beklenen tehlikeli maddeleri 
Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde belirtilen sınır değerlere eşit veya üzerindeki mik-
tarlarda bulunduran alt ve üst seviyeli kuruluşlara uygulanır. Ancak; 11 inci, 12 nci, 
13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı ve 17 nci maddeler sadece üst seviyeli kuruluşlara 
uygulanır.

İstisnalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kıta, karargâh ve kurumlara,

b) İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine,

c) Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de belirtilen miktarda ve cinste tehlikeli madde 
bulundursalar dahi;

1) Tehlikeli maddelerin bu Yönetmelikle kapsanan kuruluşların sınırlarının dışın-
da karayolu, demiryolu, kıta içi suyolu, deniz veya hava yoluyla taşınmasına,

2) Tehlikeli maddelerin kuruluş sınırları dışında bir boru hattıyla taşınmasına,

ç) Madenlerde, taş ocaklarında ve sondaj kuyusu vasıtasıyla minerallerin ve hidro-
karbon bazlı doğal maddelerin aranması ve çıkarılması faaliyetlerine,

d) Denizde, minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması, çıka-
rılması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlere,

e) Düzenli atık depolama sahalarına,

uygulanmaz.

(2) Ancak bu Yönetmelik;
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a) Birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında tehlikeli mad-
delerin pompalama istasyonlarındaki depolama faaliyetlerine,

b) Ek-1’de tanımlanan tehlikeli maddelerin kullanıldığı, birinci fıkranın (ç) bendi 
kapsamındaki minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin işlenmesi ile ilgili 
faaliyetlere ve bu işlemlere ilişkin depolama faaliyetlerine, uygulanır.

Dayanak

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 9/8/1983 
tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 9/12/1996 tarihli ve 96/82/EC sayılı Konsey Direktifine 
paralel olarak, hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Acil servis hizmetleri: Büyük endüstriyel kazalarda, kuruluşta ve civarında za-
rarın en aza indirilmesindeki kolluk güçleri, itfaiye, ambulans, sahil güvenlik, sivil 
savunma ve arama-kurtarma hizmetleri dâhil sağlık ve güvenlik hizmetlerini,

b) Alt seviyeli kuruluş: Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde verilen tehlikeli madde 
listelerinde, Sütun 2’deki eşik değerlere eşit veya üzerinde, ancak Sütun 3’teki değer-
lerin altındaki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluşu,

c) Büyük endüstriyel kaza: Herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kont-
rolsüz 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,

ç) Depolama: Tehlikeli maddenin, güvenli bir yerde, gerekli şartlar sağlanmış ola-
rak kontrol altında tutulması veya stokta bulundurulmasını,

d) Heyet: Güvenlik raporu incelemesi neticesinde yapılacak işlemlere karar veren 
iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili en az üç iş müfettişinden oluşan heyeti,

e) İşletmeci: İşletme sahibi veya 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununda belirtilen işveren tanımı kapsamında, bir kuruluşun veya te-
sisin işletilmesinden sorumlu ve/veya buradaki teknik işletme hakkında karar verici 
herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,
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f ) Kantitatif risk değerlendirmesi: Sayısal tabanlı bilimsel metotlarla yapılan risk 
değerlendirme metodolojisini,

g) Komisyon: Güvenlik raporlarını incelemek üzere, iş sağlığı ve güvenliği yönün-
den teftişe yetkili en az üç iş müfettişinden oluşan komisyonu,

ğ) Kuruluş: Karayolu, demiryolu veya kıta içi suyolu ile ayrılmış iki veya daha fazla 
alanın bir bütün olarak değerlendirildiği aynı yerleşkede yer alan ve aynı işletmecinin 
kontrolü altında bulunan ortak altyapı veya faaliyetler de dâhil olmak üzere, 6331 sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda belirtilen işyeri tanımı kapsamında, tehlikeli 
maddelerin bulunduğu bir veya daha fazla tesisin bulunduğu tüm alanı,

h) Mümkün olan en yüksek önlem seviyesi: Kantitatif risk değerlendirmesi sonu-
cuna göre senaryo edilen büyük kaza riskinin indirilmesi gereken frekans seviyesini,

ı) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma, çevre kirliliği ya da başka 
zararlı sonuçların meydana gelme ihtimalini,

i) Tehlike: Kuruluşta var olan ya da dışarıdan gelebilecek, insanı, kuruluşu veya 
çevreyi etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

j) 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,

k) Tesis: Tehlikeli maddelerin kullanıldığı, işlendiği, üretildiği veya depolandığı 
bir kuruluş içerisindeki teknik ünite ve bu ünitenin işleyişi için gerekli olan teçhizat, 
yapılar, boru tesisatı, iş ekipmanları ile birime hizmet eden demiryolu rampa hatları-
nı, tersaneleri ve doldurma-boşaltma rıhtımlarını, platformlarını, şamandıra sistem-
lerini, yüzen veya sabit dalgakıranları, ambarları veya benzer yapıları,

l) Üst seviyeli kuruluş: Ek-1, Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen tehlikeli madde liste-
lerinde, Sütun 3’teki eşik değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde 
bulunduran kuruluşu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Yükümlülükler

İşletmecinin genel yükümlülüğü

MADDE 6 – (1) İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve büyük bir kazanın mey-
dana 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.
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Bildirimler

MADDE 7 – (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 kul-
lanarak 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

MADDE 8 – (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 karşı-
lıklı 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 de-
ğerlendirmesi ve sertifikasyonu.
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f ) Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi.

g) Güvenilirlik merkezli gerçekleştirilecek bakım ve risk temelli kontrol yöntem-
leri.

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 ana-
lizleri 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 Değerlendir-
mesi Yönetmeliğinin, bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Mümkün olan en yüksek önlem seviyesi

MADDE 9 – (1) İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesine göre belirlediği 
tehlikeli ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü sonucunun 
meydana gelme frekansını 1x10-4/yıl seviyesine veya bu seviyeden daha küçük bir 
seviyeye indirmek zorundadır.

Büyük kaza önleme politika belgesi

MADDE 10 – (1) Alt seviyeli kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-3’te belir-
tilen bilgileri içerecek şekilde bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca çıkarılacak teb-
liğdeki formatı ve formattaki bilgileri dikkate alarak kazaların önlenmesi ile ilgili 
politikasını belirten büyük kaza önleme politika belgesini hazırlar veya hazırlatır. İş-
letmeci bu belgeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemine yükler, aslını ise 
kuruluşta muhafaza eder.

(2) Büyük kaza önleme politika belgesi;

a) Faaliyet halindeki kuruluşlar için bu maddenin yürürlüğe girmesini müteaki-
ben 6 ay içerisinde,

b) Kuruluşun, bulundurduğu tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki de-
ğişiklik nedeniyle alt seviyeli bir kuruluş haline gelmesi durumunda;

1) Söz konusu değişiklik bu maddenin yürürlük tarihinden önce ise, yürürlük 
tarihini müteakip bir yıl içerisinde,
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2) Söz konusu değişiklik yürürlük tarihinden sonra ise kapsama dahil olduğu ta-
rihi müteakiben bir yıl içerisinde,

c) Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce,

hazırlanır.

(3) Büyük kaza önleme politika belgesi;

a) Kuruluşta büyük bir kazaya neden olabilecek; kazaya ramak kalma veya kul-
lanılan prosesin, mevcut tehlikeli maddelerin niteliğinin, miktarının veya depolama 
şeklinin değiştirilmesi,

b) Ek-3’te belirtilen güvenlik yönetim sisteminde bir değişiklik yapılması durum-
larında, 

işletmeci tarafından gözden geçirilir ve gerekirse güncellenir.

c) Kuruluşta yapılan güvenlik yönetim sisteminin denetimi esnasında kuruluşta 
uygulanan güvenlik yönetim sisteminin büyük kaza önleme politika belgesinde be-
lirtilenden farklı olduğunun tespit edilmesi durumunda geciktirmeksizin, işletmeci 
tarafından gözden geçirilir ve güncellenir.

(4) İşletmeci hazırlanan büyük kaza önleme politika belgesinde belirtilen politi-
kayı uygular.

(5) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, büyük 
kaza önleme politika belgesi ile ilgili bir tebliğ yayımlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Güvenlik Raporu ile İlgili Hususlar

Güvenlik raporu

MADDE 11 – (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-2’de 
belirtilen bilgileri içermek kaydıyla bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarı-
lacak 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.

(2) İşletmeci güvenlik raporunu;

a) Faaliyet halindeki kuruluşlar için bu maddenin yürürlüğe girmesini müteaki-
ben 6 ay içerisinde,

b) Kuruluşun, bulundurduğu tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki de-
ğişiklik nedeniyle üst seviyeli bir kuruluş haline gelmesi durumunda;
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1) Söz konusu değişiklik bu maddenin yürürlük tarihinden önce ise, yürürlük 
tarihini müteakip bir yıl içerisinde,

2) Söz konusu değişiklik bu maddenin yürürlük tarihinden sonra ise, kapsama 
dahil olduğu tarihi müteakiben bir yıl içerisinde,

c) Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce,

hazırlar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. Belirtilen sürelerde 
kuruluşa ait güvenlik raporunun mücbir nedenler haricinde Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığına ulaşmaması halinde güvenlik raporunun olmadığı kabul edilir.

(3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun/olumlu görüş verilmeyen güvenlik 
raporları hakkında yeterlilik verilmez.

(4) Güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi;

a) Sadece, güvenlik raporunun bu maddenin on birinci fıkrası uyarınca çıkarılacak 
tebliğdeki formata uygun olup olmadığı ve söz konusu tebliğe göre kuruluş hakkında 
güvenlik raporunda istenen asgari bilginin bulunup bulunmadığının tespiti hakkında 
yapılan incelemedir,

b) Güvenlik raporunun ait olduğu kuruluşun, insan ve çevre açısından sağlığının 
ve güvenliğinin yeterliliği hakkında yapılan bir inceleme değildir,

c) Kuruluşta denetim yapılmaksızın gerçekleştirilir.

(5) Yeni kurulacak kuruluşun işletmecisi, kuruluşa ait güvenlik raporunda belir-
tilen bilginin içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi işlemi sonuçlanıncaya kadar 
kuruluşu işletmeye açamaz.

(6) Güvenlik raporunda belirtilen bilginin kuruluştaki durumu yansıtması esastır 
ve bu bilginin doğruluğundan işletmeci sorumludur. Güvenlik raporunun içerik ve 
yeterliliğinin incelenmesi, işletmeci tarafından sağlanan bilginin doğru olduğu var-
sayılarak yapılır.

(7) İşletmeci:

a) Güvenlik raporunu, güncellenen güvenlik raporunu veya güvenlik raporunda 
eksik bilgi tespit edilmesi halinde söz konusu eksik bilgiyi bu Yönetmelikte belirtilen 
süreler içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazılı ve ıslak imzalı bir 
nüsha ve bu nüshanın dijital haldeki üç kopyası olarak gönderir.

b) Güvenlik raporunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yeterli bulun-
duğunun kendisine bildirilmesini müteakiben on iş günü içinde bildirim ve kayıt 
sistemine yükler.

(8) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;
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a) Güvenlik raporunun tamamının incelendiği her durumda bu incelemeyi söz 
konusu raporun kendisine ulaşmasını müteakiben dört ay içerisinde,

b) İnceleme sonucu yeterli bulunmayan güvenlik raporuna ilişkin eksik bilginin 
incelenmesini ise söz konusu eksik bilginin kendisine ulaşmasını müteakiben bir ay 
içerisinde tamamlar.

(9) İşletmeci; güvenlik raporunun incelenmesi safhasında Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığınca yazılı olarak ilâve bilgi talep edilmesi halinde gerekli bilgiyi sağ-
lar.

(10) Güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi sonucunda, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından;

a) İnceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğde 
belirtilen güvenlik raporu formatına uygun ve söz konusu tebliğe göre güvenlik rapo-
runda istenen bilgisi tam olan güvenlik raporu yeterli bulunur. Bu durum işletmeciye 
bildirilir ve yeterli bulunan güvenlik raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve İl Afet 
ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilir,

b) İnceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğ-
de belirtilen güvenlik raporu formatına uygun olmaması ve/veya söz konusu tebliğe 
göre güvenlik raporunda istenen bilgilerin tam olmaması halinde, inceleme işlemin-
de tespit edilen format uygunsuzluğunun ve/veya bilgi eksikliğinin giderilmesi için 
işletmeciye altmışar iş günü olmak üzere en fazla iki defa süre verilir. İşletmeciye 
verilen her altmış iş günlük süre içerisinde işletmecinin, format uygunsuzluğunu ve/
veya güvenlik raporundaki eksik bilgiyi gidererek eksik bilgiyi veya eksik bilgiyi de 
içeren güvenlik raporunun son halinin tümünü Bakanlığa ulaştırması zorunludur. Bu 
altmış iş günlük süreler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işletmeciye yaptığı 
bildirimin tebligat tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. İşletmeciye veri-
len süre sonunda;

1) Güvenlik raporunun incelenmesi sonucunda, işletmecinin format uygunsuz-
luğunu ve/veya bilgi eksikliğini giderdiğinin tespit edilmesi durumunda, güvenlik 
raporu yeterli bulunur. Bu durum işletmeciye bildirilir ve yeterli bulunan güvenlik 
raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gön-
derilir.

2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca en fazla iki defa süre verilmesine 
rağmen güvenlik raporundaki format uygunsuzluğunun giderilmemesi, eksik bilgi-
nin gönderilmemesi veya gönderilen bilginin eksik olması durumunda, güvenlik ra-
poru yetersiz bulunur ve kuruluşta iş tamamen durdurulur.

(11) İşletmeci tarafından kuruluşa ait güvenlik raporunun gönderilmemesi veya 
kuruluşun güvenlik raporunun olmadığının tespit edilmesi halinde, kuruluşta iş ta-
mamen durdurulur.
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(12) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gü-
venlik raporu ile ilgili bir tebliğ yayımlar.

Güvenlik raporunun güncellenmesi veya güncellenerek tekrar gönderilmesi

MADDE 12 – (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 11 inci madde gereği 
yapılan inceleme sonucunda yeterli bulunan güvenlik raporu;

a) Kuruluşta büyük endüstriyel kazaya neden olabilecek;

1) Kazaya ramak kalma,

2) Kullanılan prosesin, mevcut tehlikeli maddelerin niteliğinin, miktarının veya 
depolama şeklinin değiştirilmesi halinde,

b) Ek-3’te belirtilen güvenlik yönetim sisteminde bir değişiklik yapılması durum-
larında işletmeci tarafından tehlikeler değerlendirilerek gecikmeksizin,

c) Kuruluşta yapılan güvenlik yönetim sisteminin denetimi esnasında, kuruluşa 
ait güvenlik raporunun veya güvenlik raporunun güncellenmesine ilişkin ek bilginin 
kuruluştaki durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde,

işletmeci tarafından gözden geçirilir ve güncellenir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar sonucunda güvenlik rapo-
runda güncelleme yapılması halinde, sadece güncellemeye ilişkin ek bilgi Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına ait kayıt ve bildirim sistemine yüklenir.

(3) İşletmeci güvenlik raporunu, birinci fıkrada belirtilen durumlarda yapılan 
güncellemeleri de kapsayacak şekilde, yeterli bulunduğu tarihten itibaren her beş yıl-
lık süre içerisinde günceller ve beş yıllık sürenin bitiminden itibaren yirmi iş günü 
içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. Belirtilen sürede kuruluşa 
ait güvenlik raporunun mücbir nedenler haricinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığına ulaşmaması halinde güvenlik raporunun olmadığı kabul edilir. Beş yıllık 
süre sonunda güncellenen güvenlik raporu hakkında 11 inci madde uyarınca işlem 
yapılır.

(4) İşletmeci tarafından güncellenen güvenlik raporu ile güvenlik raporunun gün-
cellenmesine ilişkin ek bilginin kuruluştaki durumu yansıtması esastır ve bu bilginin 
doğruluğundan işletmeci sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Acil Durum Planları

Dâhili acil durum planı

MADDE 13 – (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-4, Kı-
sım 1 ve Kısım 2’de belirtilen bilgileri içermek kaydıyla, bu maddenin on ikinci fıkrası 
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uyarınca çıkarılacak tebliğdeki formatı ve formattaki bilgileri dikkate alarak bir dâhili 
acil durum planı hazırlar veya hazırlatır.

(2) İşletmeci, güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik yönünden uygun bulundu-
ğunun kendisine bildirilmesinden itibaren otuz iş günü içerisinde dâhili acil durum 
planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderir. Belirtilen sürede kuruluşa ait acil 
durum planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ulaşmaması halinde dâhili acil du-
rum planının olmadığı kabul edilir.

(3) İşletmeci, dâhili acil durum planının hazırlanması konusunda 17 nci madde-
nin birinci fıkrasında belirtilen alanda yer alan tesis yetkilileri, acil servis hizmetlerini 
yürüten birimler, ilgili Valilik, kuruluşun Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alması 
durumunda Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, kuruluşun Endüstri Bölgesi içinde 
yer alması durumunda Endüstri Bölgesi İşletme Müdürlüğü ile bilgi ve görüş alışve-
rişinde bulunur.

(4) Kuruluşta muhtemel bir kontrol kaybı sonrası kıyı ve/veya deniz kirliliği ola-
sılığının öngörülmesi halinde, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde 
Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uy-
gulama Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden onaylanmış 
kıyı tesisi acil müdahale planları sadece kıyı ve/veya deniz kirliliğine müdahale etme 
bakımından geçerli sayılır. Kuruluşlar, bahse konu hususu dâhili acil durum planla-
rında belirtirler.

(5) Dâhili acil durum planları içerik ve yeterlilik açısından Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığınca incelenir. Acil durum planlarının içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi;

a) Dâhili acil durum planının bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak 
tebliğdeki formata uygun olup olmadığı ve söz konusu tebliğe göre kuruluş hakkında 
dâhili acil durum planında istenen asgari bilginin bulunup bulunmadığının tespiti 
hakkında yapılan bir inceleme olup, acil durum önlemlerinin yeterliliği hakkında ya-
pılan bir inceleme değildir,

b) Kuruluşta denetim yapılmaksızın gerçekleştirilir.

(6) Dâhili acil durum planında belirtilen bilginin kuruluştaki durumu yansıtması 
esas olup bu bilginin doğruluğundan işletmeci sorumludur. Dâhili acil durum planı-
nın içerik ve yeterliliğinin incelenmesi, işletmeci tarafından sağlanan bilginin doğru 
olduğu varsayılarak yapılır.

(7) İşletmeci:

a) Dâhili acil durum planını, güncellenen dâhili acil durum planını veya dahili acil 
durum planında eksik bilgi tespit edilmesi halinde, söz konusu eksik bilgiyi Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına yazılı ve ıslak imzalı bir nüsha ve bu nüshanın dijital haldeki 
dört kopyası olarak gönderir.
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b) Dâhili acil durum planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeterli bulun-
duğunun kendisine bildirilmesini müteakiben on iş günü içinde bildirim ve kayıt 
sistemine yükler.

(8) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;

a) Dâhili acil durum planının tümünün incelendiği durumlarda bu incelemeyi söz 
konusu planın kendisine ulaşmasını müteakiben dört ay içerisinde,

b) İnceleme sonucu yeterli bulunmayan dâhili acil durum planına ilişkin eksik bil-
ginin incelenmesini ise söz konusu eksik bilginin kendisine ulaşmasını müteakiben 
bir ay içerisinde tamamlar.

(9) İşletmeci, dâhili acil durum planının incelenmesi safhasında Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığınca yazılı olarak ilâve bilgi talep edilmesi halinde gerekli bilgiyi sağlar.

(10) Dâhili acil durum planının içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi sonu-
cunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından;

a) İnceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğde 
belirtilen dâhili acil durum planı formatına uygun ve söz konusu tebliğe göre dâhili 
acil durum planında istenen bilgisi tam olan dâhili acil durum planı yeterli bulunur. 
Bu durum işletmeciye bildirilir ve yeterli bulunan dâhili acil durum planı; Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ve kuruluş 
Organize Sanayi Bölgesinde ise Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne, kuruluşun 
Endüstri Bölgesi içinde yer alması durumunda Endüstri Bölgesi İşletme Müdürlü-
ğüne gönderilir,

b) İnceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğ-
de belirtilen dâhili acil durum planı formatına uygun olmaması ve/veya söz konusu 
tebliğe göre dâhili acil durum planında istenen bilgilerin tam olmaması halinde, in-
celeme işleminde tespit edilen format uygunsuzluğunun ve/veya bilgi eksikliğinin 
giderilmesi için işletmeciye altmışar iş günü olmak üzere en fazla iki defa süre verilir. 
İşletmeciye verilen her altmış iş günlük süre içerisinde işletmecinin, format uygun-
suzluğunu ve/veya dâhili acil durum planındaki eksik bilgiyi gidererek eksik bilgiyi 
veya eksik bilgiyi de içeren dâhili acil durum planının son halinin tümünü Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına ulaştırması zorunludur. Bu altmış iş günlük süreler, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının işletmeciye yaptığı bildirimin tebligat tarihini izleyen günden 
itibaren işlemeye başlar. İşletmeciye verilen süre sonunda;

1) Dâhili acil durum planının incelenmesi sonucunda, işletmecinin format uy-
gunsuzluğunu ve/veya bilgi eksikliğini giderdiğinin tespit edilmesi durumunda, dâhi-
li acil durum planı yeterli bulunur. Bu durum işletmeciye bildirilir ve yeterli bulunan 
dâhili acil durum planı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğüne ve kuruluş Organize Sanayi Bölgesinde ise Organize Sana-
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yi Bölgesi Müdürlüğüne, kuruluş Endüstri Bölgesinde ise Endüstri Bölgesi İşletme 
Müdürlüğüne gönderilir.

2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca en fazla iki defa süre verilmesine rağmen 
dâhili acil durum planındaki format uygunsuzluğunun giderilmemesi, eksik bilginin 
gönderilmemesi veya gönderilen bilginin eksik olması durumunda 9/8/1983 tarihli 
ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri uygulanır.

(11) İşletmeci tarafından kuruluşa ait dâhili acil durum planının gönderilmemesi 
veya kuruluşun dâhili acil durum planının olmadığının tespiti halinde, 2872 sayılı 
Çevre Kanunu hükümleri uygulanır.

(12) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, acil durum planlarıyla ilgili Başbakanlık Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşünü alarak bir tebliğ yayımlar.

Harici acil durum planı

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren üst seviyeli kuruluşlarla ilgili 
olarak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Ek-4, Kısım 1 ve Kısım 3’te belirtilen 
bilgilerden az olmamak şartı ile 13 üncü maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen 
tebliği dikkate alarak bir harici acil durum planı hazırlar veya hazırlatır.

(2) İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri harici acil durum planını veya planlarını 
6 ay içerisinde hazırlar.

(3) İşletmeci, harici acil durum planının hazırlanması için İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğünün isteyebileceği herhangi bir ek bilgiyi talep edilen süre içerisinde sağ-
lar.

(4) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, harici acil durum planının hazırlanması 
konusunda;

a) İşletmecilerle görüş alışverişinde bulunur,

b) Gerek görmesi halinde acil servis hizmeti yürüten birimlerden, Organize Sa-
nayi Bölgesi Müdürlüklerinden, Endüstri Bölgesi İşletme Müdürlüklerinden, komşu 
illerin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinden ve harici acil durum planının kap-
sadığı mülki idarelere bağlı kurum ve kuruluşlardan bilgi alır.

(5) Harici acil durum planı taslağı kamunun bilgilenmesi ve görüşlerini verebil-
mesi için en az 30 gün süreyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kamu-
nun erişimine açık hâle getirilir.

(6) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları 
uyarınca alınan görüşleri de dikkate alarak harici acil durum planına son şeklini verir 
ve bu planın birer nüshasını Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderir.
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Acil durum planlarının gözden geçirilmesi ve tatbik edilmesi

MADDE 15 – (1) İşletmeci, üç yılı aşmayan aralıklarla dâhili acil durum planını 
gözden geçirir, gerektiğinde revize eder, günceller, planı tatbik eder ve acil servis hiz-
metleri yürüten birimlerin yeterli düzeyde tatbikata katılmasını sağlamak için gerekli 
çalışmaları yapar.

(2) Üç yılı aşmayan aralıklarla, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, harici acil 
durum planını gözden geçirir ve gerektiğinde güncelleyerek, planın tatbikatını, işlet-
meci ve acil servis hizmetleri yürüten birimlerle işbirliği hâlinde yapar.

Acil durum planlarının uygulanması

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik gereği dâhili acil durum planını hazırlamış olan 
işletmeci, büyük bir kaza veya niteliği itibariyle büyük bir kazaya yol açması beklene-
bilecek kontrolsüz bir olay meydana geldiği zaman, bu planı gecikmeksizin uygular. 
Böyle bir durum halinde ilgili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, dâhili acil durum 
planının yetersiz kaldığı veya yetersiz kalabileceğini öngördüğü durumlarda, hazırla-
dığı harici acil durum planını gecikmeksizin uygular.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kamunun bilgilendirilmesi

MADDE 17 – (1) 11 inci maddenin uygulandığı kuruluşun işletmecisi, dâhili acil 
durum planının yeterli bulunduğunun tebliğ edilmesini müteakip otuz gün içinde 
kuruluşunda olması muhtemel kazalar, alınan güvenlik tedbirleri ve büyük bir kaza 
olması durumunda yapılması gerekenler hakkında, İl Afet ve Acil Durum Müdür-
lüğü tarafından belirlenen etki alanı içinde yer alan tüm kişilere, kamu ve özel sektör 
kuruluşlarına en uygun yöntemleri kullanarak bilgi verir.

(2) İşletmeci birinci fıkrada belirtilen bilgiyi kamuya açık hale getirir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen bilgi, Ek-5’te belirtilenlerden az olmamak şartı ile bu 
maddenin altıncı fıkrasında belirtilen rehber dikkate alınarak hazırlanır.

(4) İşletmeci, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca istenen bilgiyi hazırlarken, İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ve uygun gördüğü diğer kişilere danışır. Bu bilgi-
nin doğruluğu, yeterliliği ve şeklinden işletmeci sorumludur.

(5) İşletmeci büyük bir kazaya neden olabilecek şekilde tehlikeli maddelerin ni-
teliğinin veya miktarının, kuruluşun veya depolamanın değişmesi hâlinde veya bu 
durumlar oluşmasa dahi beş yılı aşmayan aralıklarla, bu maddenin birinci fıkrasında 
belirtilen bilgileri gözden geçirir ve gerekirse günceller.

(6) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu-
nun bilgilendirilmesi hakkında rehber hazırlar.
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Büyük bir kaza sonrasında işletmeci tarafından sağlanması gereken bilgiler

MADDE 18 – (1) İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği takdirde, 
mümkün olan en kısa sürede en uygun araçları kullanarak aşağıdakileri yerine getirir:

a) Valilik ve ilgili belediye başta olmak üzere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığını, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığını ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını bu kazadan derhal haberdar eder ve 
kaza ile ilgili aşağıdaki bilgileri sağlar:

1) Kazanın oluşumu ve gelişim seyri.

2) İlgili tehlikeli maddeler ve miktarları.

3) Kazanın insan ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli 
olan mevcut verileri.

4) Alınan acil durum önlemleri.

b) Kuruluş sınırları içerisinde meydana gelen büyük bir kaza, Ek-6’da verilen Bü-
yük Endüstriyel Kaza Bildirim Kriterleri’nden en az birini sağlıyorsa işletmeci tara-
fından bu fıkranın (c) bendinde belirtilen form doldurulur.

c) İşletmeci, kuruluşunda meydana gelen büyük bir kazayı müteakip altmış gün 
içerisinde, bildirim ve kayıt sisteminde yer alan Büyük Endüstriyel Kazaları Bildir-
me/Rapor Etme Formunu doldurarak elektronik olarak sisteme yükler.

Domino etkisi

MADDE 19 – (1) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, güvenlik raporlarındaki 
bilgileri kullanarak, kuruluşların konumu ve bulundurduğu tehlikeli maddeler nede-
niyle büyük kaza ihtimalinin veya sonuçlarının artabilecek olması durumunu dikkate 
alarak, kuruluş gruplarını tayin eder.

(2) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca tayin 
edilen bir gruptaki kuruluşların işletmecilerine aynı grup içindeki diğer kuruluşların 
isim ve adreslerini bildirir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca tayin edilen bir gruptaki herhangi bir 
kuruluşun işletmecisi;

a) Gruptaki diğer kuruluşların işletmecilerine büyük kaza önleme politika bel-
gelerindeki, güvenlik yönetim sistemlerindeki, güvenlik raporlarındaki ve dâhili acil 
durum planlarındaki büyük bir kazanın oluşturacağı tüm tehlikelerin doğasının ve 
büyüklüğünün dikkate alınmasını sağlayacak şekilde uygun bilgi alışverişini sağlar.

b) 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası ve 17 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesin-
de kendi yükümlülüklerini yerine getirmeleri için diğer kuruluşların işletmecileriyle 
işbirliği yapar.
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(4) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen 
bilgi alışverişi ve işbirliğinin yapılmasını sağlar.

(5) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bu mad-
denin birinci fıkrası uyarınca belirlenmiş kuruluş veya kuruluş grupları hakkında bil-
gi verir.

Bildirim ve kayıt sistemi

MADDE 20 – (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, aşağıdaki bilgileri içeren bir kayıt 
sistemi kurar ve sistemin devamlılığını sağlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sistemdeki tüm bilgilere, Başbakanlık Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin ise sistem-
deki bilgilerden afet ve acil durum hizmetlerini yürütebilmesi için gerekli olanlarına 
erişimini sağlar.

a) 7 nci maddeye göre yapılan bildirimler.

b) Hazırlanan veya güncellenen büyük kaza önleme politika belgesi.

c) Hazırlanan veya güncellenen güvenlik raporları veya güvenlik raporlarının 
güncellenmesine ilişkin ek bilgi.

ç) Hazırlanan veya güncellenen dâhili acil durum planları veya dahili acil durum 
planlarının güncellenmesine ilişkin ek bilgi.

d) 18 inci madde uyarınca gönderilen kaza bilgileri.

e) 19 uncu maddenin birinci fıkrası ile tayin edilen kuruluşları veya kuruluş grup-
ları.

Gizlilik

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında hazırlanacak güvenlik raporları ve 
dâhili acil durum planlarının hangi bölümlerinin gizli olarak kabul edileceği bu Yönet-
meliğin 11 inci ve 13 üncü maddeleri uyarınca çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.

Saha denetimleri

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren kuruluşların denetimleri, ko-
ordinasyon içinde hazırlanan bir denetim planına/programına göre, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı ve/veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından programlı 
ve program dışı denetimler yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Denetim planı/programı alt ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz önünde bu-
lundurularak denetim kapasitesine yönelik kaynakların elverdiği ölçüde, üst seviyeli 
kuruluşların yılda en az bir kez denetlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanır.

(3) Her denetimi takiben, bir denetim raporu hazırlanır.



118 2. BÖLÜM • ULUSAL MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

(4) Denetimlerde, işletmeci tarafından büyük kazaları önlemek ve bu kazaların 
insan ve çevreye olan zararlarını sınırlandırmak için güvenlik yönetim sisteminde 
proses güvenliğine ilişkin teknik ve organizasyonel önlemlerin alınıp alınmadığı 
ve bu Yönetmelik kapsamındaki diğer yükümlülüklerin işletmeci tarafından yerine 
getirilip getirilmediği denetlenir. Güvenlik yönetim sisteminin denetimi esnasında 
güvenlik raporu, dâhili acil durum planı ve büyük kaza önleme politika belgesi de 
dikkate alınır.

(5) Denetim planına göre yapılan programlı denetimlerde, her bir kuruluşta, Ek-
3’te belirtilen güvenlik yönetim sisteminin unsurlarının tamamı kademeli olarak 
denetlenir. Yapılan her bir programlı denetimde, söz konusu unsurlardan bir veya 
birden fazlası denetlenir. Güvenlik yönetim sistemi unsurlarının tamamının deneti-
minin 6 yıl içerisinde tamamlanması esastır.

(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir kuruluşta büyük kaza olması durumunda ve 
incelemenin gerekli görüldüğü hallerde yapılan plansız/program dışı denetimlerde;

a) Kazanın analizi yapılarak kazanın meydana geliş sebeplerini ve gelecekte ben-
zer kazaların meydana gelmemesi için alınması gereken tedbirleri tespit etmeye yö-
nelik incelemelerde bulunulur,

b) Benzer kazaların meydana gelmemesi için işletmeciden gerekli tedbirlerin 
alınması istenir,

c) Bu kuruluşun üst seviyeli bir kuruluş olması durumunda acil durum planlarının 
uygulanıp uygulanmadığı denetlenir,

ç) İşletmecinin 18 inci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirme-
diği kontrol edilir.

(7) Bu madde kapsamında yapılan denetimler bu Yönetmelik kapsamındaki kuru-
luşlarda yapılan saha denetimlerini ifade eder.

(8) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dene-
timler ile ilgili bir tebliğ çıkarır.

İdari tedbirler ve uygulanma usulleri ile yaptırımlar

MADDE 23 – (1) Saha denetimlerinde;

a) Çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir hususun tespit edilmesi durumunda, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kuruluşta iş tamamen veya kısmen 
durdurulur.

b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu Yönetmelik hükümlerine aykırılı-
ğın tespit edilmesi halinde, söz konusu aykırılığın giderilmesi için bir defaya mahsus 
olmak üzere ve bir yılı aşmamak kaydı ile süre verilebilir. Faaliyet; süre verilmemesi 
halinde derhal, süre verilmesi durumunda bu süre sonunda aykırılık düzeltilmez ise 
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kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurulur. Çevre ve insan sağlığı 
yönünden tehlike oluşturan faaliyetler süre verilmeksizin durdurulur.

(2) Üst seviyeli bir kuruluşun güvenlik raporunun olmaması, incelenmek üze-
re gönderilmemesi veya yetersiz bulunması durumlarında kuruluşun tamamında iş 
durdurulur. Durdurmaya ilişkin olarak aşağıda belirtilen usuller Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından uygulanır:

a) Güvenlik raporu inceleme komisyonu bu fıkrada belirtilen durumların tespiti 
halinde, tespitin yapıldığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde komisyon tarafın-
dan kuruluşta işin durdurulmasını gerektiren tespitleri içeren ve komisyonun durdur-
ma kararını belirten bir tutanak düzenler. Bu tutanak, düzenlendiği tarihi takip eden 
beş iş günü içinde karara ilişkin sekretarya işlerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili 
durdurma heyetine gönderilir.

b) Durdurma heyeti, güvenlik raporu inceleme komisyonunca verilen işin durdu-
rulması kararını, tutanağa ilişkin maddi hataların incelenmesi durumu saklı kalmak 
koşuluyla, söz konusu kararın kendisine ulaşmasını müteakiben üç iş günü içinde 
ilgili Valiliğe gönderir. Durdurma heyetinin tutanakta maddi hata tespit etmesi ha-
linde, tutanak işleme konulmadan güvenlik raporu inceleme komisyonuna iade edilir.

c) İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından 24 saat içinde yerine 
getirilir. Kuruluşun tamamında iş durdurulur ve kuruluş mülki idare amirinin emriy-
le mühürlenir. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bir nüshası Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimine gönderilir.

ç) İşletmeci, işin durdurulmasına sebep olan güvenlik raporunun olmaması veya 
güvenlik raporunun incelenmek üzere gönderilmemesi veya gönderilen güvenlik ra-
porunun yetersiz bulunması durumunun giderilmesi için mühürlerin geçici olarak 
sökülmesi talebini dilekçeyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimine 
iletir. İşletmeci, taahhüdünü, güvenlik raporuyla ilgili yapacağı çalışma planını ve bu 
çalışmayla ilgili gerekli bilgileri bir dosya halinde dilekçeye ekler. Hazırlanan dosya 
ıslak imzalı ve dijital ortamda ayrıntılı olarak dilekçe ekinde verilir.

d) İşletmecinin mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebi, ilgili durdurma heyeti-
ne intikal ettirilir. Heyet, talebi dilekçe ve eklerinde bulunan bilgiler ışığında değer-
lendirir ve kararını beş iş günü içerisinde verir. Gerektiğinde işletmeciden ek bilgi 
talep edilebilir.

e) Mühürlerin geçici olarak sökülmesi kararı verilmesi halinde karar, mülki idare 
amirine gönderilir. Mülki idare amiri, belirtilen şartlarda ve süreyle çalışma yapıla-
bilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesini ve durumu belirtir bir tutanak dü-
zenlenmesini sağlar. Düzenlenen tutanağın bir nüshası Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının ilgili birimine gönderilir.
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f ) Mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebinin durdurma heyetince uygun gö-
rülmemesi halinde bu karar işletmeciye bildirilir.

g) Mülki idare amiri, mühürlerin geçici olarak söküldüğü süre sonunda işyerinin 
tekrar mühürlenmesini ve durdurma kararının uygulanmasına devam edilmesini sağ-
lar.

ğ) İşin durdurulduğu kuruluştaki durdurmaya sebep hususları gidermeye yönelik 
olarak, işletmeci tarafından hazırlanan güvenlik raporu yazılı ve ıslak imzalı bir nüsha 
ve dijital halde üç nüsha olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili biri-
mine gönderilir.

h) İşveren tarafından hazırlanan güvenlik raporu, güvenlik raporu inceleme ko-
misyonu tarafından içerik ve yeterlilik açısından kırk beş iş günü içerisinde incelenir.

ı) İnceleme sonucunda güvenlik raporunun yeterli bulunması halinde;

1) Durdurma kararına neden olan hususların giderildiği ve durdurmanın kaldı-
rılması kararını belirten bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak düzenlendiği tarihi takip 
eden iki iş günü içinde, karara ilişkin sekretarya işlerinin yerine getirilmesi amacıyla 
ilgili durdurma heyetine gönderilir,

2) Durdurma heyeti, güvenlik raporu inceleme komisyonunca verilen durdurma-
nın kaldırılması kararını, tutanağa ilişkin maddi hataların incelenmesi durumu saklı 
kalmak koşuluyla, söz konusu kararın kendisine ulaşmasını müteakiben iki iş günü 
içinde ilgili valiliğe ve işletmeciye gönderir. Söz konusu karar mülki idare amiri ta-
rafından yerine getirilir. Ayrıca, yeterli bulunan güvenlik raporu, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilir.

i) İnceleme sonucunda güvenlik raporunun yetersiz bulunması halinde;

1) Durdurma kararına neden olan hususların giderilmediği ve durdurmanın deva-
mının belirtildiği bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak düzenlendiği tarihi takip eden 
iki iş günü içinde, ilgili durdurma heyetine gönderilir.

2) Durdurma heyeti, güvenlik raporu inceleme komisyonunca verilen durdur-
manın devamı kararını, tutanağa ilişkin maddi hataların incelenmesi durumu saklı 
kalmak koşuluyla, söz konusu kararın kendisine ulaşmasını müteakiben iki iş günü 
içinde ilgili işletmeciye bildirir.

(3) Bu Yönetmelikte tanımlanan hususlara aykırılık halinde 2872 sayılı Çevre Ka-
nunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
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Önceki bildirimler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yö-
netmeliğin 7 nci maddesine istinaden yapılmış bildirimler bu Yönetmeliğin eklerinde 
bildirimi gerektirecek bir değişiklik yapılıncaya kadar bu Yönetmeliğe göre yapılmış 
sayılır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu Yönetmeliğin;

a) 7 nci maddesi yayımı tarihinde,
b) 9 uncu maddesi ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrası 1/1/2017 tarihinde,
c) 24 üncü maddesi 1/1/2014 tarihinde,
ç) Diğer maddeleri ise 1/1/2016 tarihinde,
yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.
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6) ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN 
KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları 
sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme ile ilgili riskler-
den korunmaları için asgari gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine ve 
9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak ve 6/2/2003 tarihli ve 2003/10/EC sayılı 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) En yüksek ses basıncı (Ptepe): C-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının tepe 
değerini,

b) 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 gürül-
tünün de dahil olduğu A-ağırlıklı bütün gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik 
bir iş günü için zaman ağırlıklı ortalamasını,

c) 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,

d) Kanun: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Maruziyet Değerleri ve İşverenlerin Yükümlülükleri

Maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet eylem 
değerleri ve maruziyet sınır değerleri aşağıda verilmiştir:

a) 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).

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

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

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

(3) Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz.

(4) Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık göster-
diğinin 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) ma-
ruziyet sınır değerini aşamaz.

b) Bu işlerle ilgili risklerin en aza indirilmesi için uygun tedbirler alınır.

Maruziyetin belirlenmesi

MADDE 6 – (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.

(2) Gürültü ölçümünde kullanılacak yöntem ve cihazlar;

a) Özellikle ölçülecek olan gürültünün niteliği, maruziyet süresi, çevresel faktörler 
ve ölçüm cihazının nitelikleri dikkate alınarak mevcut şartlara uygun olur.

b) Gürültü maruziyet düzeyi ve ses basıncı gibi parametrelerin tespit edilebilmesi 
ile 5 inci maddede belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri-
nin aşılıp aşılmadığına karar verilebilmesine imkan sağlar.

c) Çalışanın kişisel maruziyetini gösterir.
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(3) Değerlendirme ve ölçüm sonuçları, gerektiğinde kullanılmak ve iş müfettiş-
lerinin denetimlerinde istenildiğinde gösterilmek üzere uygun bir şekilde saklanır.

Risklerin değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) İşveren; 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca işye-
rinde 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 ça-
lışanların 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 ge-
reken uyarı sinyalleri ve diğer seslerin gürültü ile etkileşiminin, çalışanların sağlık ve 
güvenliğine olan dolaylı etkisine,

e) İş ekipmanlarının gürültü emisyonu hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalat-
çılardan sağlanan bilgilerine,

f ) Gürültü emisyonunu azaltan alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunma-
dığına,

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 bulunmadığı-
na, özel önem verir.

Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması

MADDE 8 – (1) İşveren, risklerin kaynağında kontrol edilebilirliğini ve teknik 
gelişmeleri dikkate alarak, gürültüye maruziyetten kaynaklanan risklerin kaynağında 
yok edilmesini veya en aza indirilmesini sağlar ve 8, 9, 10 ve 11 inci maddelere göre 
hangi tedbirlerin alınacağını belirler.

(2) İşveren, maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasında, Kanunun 5 inci madde-
sinde yer alan risklerden korunma ilkelerine uyar ve özellikle;

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

f ) Gürültünün, iş organizasyonu ile azaltılması ve bu amaçla;

1) Maruziyet süresi ve düzeyinin sınırlandırılması,

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 azalt-
mak için teknik veya iş organizasyonuna yönelik önlemleri içeren bir eylem planı 
oluşturur ve uygulamaya koyar.

b) Gürültüye maruz kalınan çalışma yerlerini uygun şekilde işaretler. İşaretle-
nen 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

MADDE 9 – (1) Gürültüye maruziyetten kaynaklanabilecek riskler, 8 inci mad-
dede belirtilen tedbirler ile önlenemiyor ise işveren;
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a) Çalışanın gürültüye maruziyeti 5 inci maddede belirtilen en düşük maruziyet 
eylem değerlerini aştığında, kulak koruyucu donanımları çalışanların kullanımına 
hazır halde bulundurur.

b) Çalışanın gürültüye maruziyeti 5 inci maddede belirtilen en yüksek maruziyet 
eylem değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında, kulak koruyucu donanım-
ların 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 kont-
rol 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

MADDE 10 – (1) Çalışanın maruziyeti, hiçbir durumda maruziyet sınır değerle-
rini aşamaz. Bu Yönetmelikte belirtilen bütün kontrol tedbirlerinin alınmasına rağ-
men, 5 inci maddede belirtilen 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.

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

MADDE 11 – (1) İşveren, işyerinde 5 inci maddede belirtilen en düşük maru-
ziyet eylem değerlerine eşit veya bu değerlerin üzerindeki gürültüye maruz kalan 
çalışanların veya temsilcilerinin gürültü maruziyeti ile ilgili olarak ve özellikle;

a) Gürültüden kaynaklanabilecek riskler,
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b) Gürültüden kaynaklanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla 
alınan tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanacağı şartlar,

c) 5 inci maddede belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değer-
leri,

ç) Gürültüden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve gürültü ölçümü-
nün sonuçları ile bunların önemi,

d) Kulak koruyucularının doğru kullanılması,

e) İşyerinde gürültüye bağlı işitme kaybı belirtisinin tespit ve bildiriminin nasıl ve 
neden yapılacağı,

f ) Bakanlıkça sağlık gözetimine ilişkin çıkarılacak ilgili mevzuat hükümlerine ve 
13 üncü maddeye göre, çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı 
ve sağlık gözetiminin amacı,

g) Gürültü maruziyetini en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları, hususla-
rında bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 12 – (1) İşveren, bu Yönetmeliğin kapsadığı konularda ve özellikle;

a) 7 nci maddeye göre gerçekleştirilecek olan risk değerlendirmesi,

b) 8 inci maddeye göre risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için alınacak 
önlemlerin belirlenmesi ve uygulanacak tedbirler,

c) 9 uncu maddede belirtilen kulak koruyucularının seçilmesi, hususlarında çalı-
şanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.

Sağlık gözetimi

MADDE 13 – (1) Gürültüye bağlı olan herhangi bir işitme kaybında erken tanı 
konulması ve çalışanların işitme kabiliyetinin korunması amacıyla;

a) İşveren;

1) Kanunun 15 inci maddesine göre gereken durumlarda,

2) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli görül-
düğü hallerde,

3) İşyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla,

çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) 5 inci maddede belirtilen en yüksek maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye 
maruz kalan çalışanlar için, işitme testleri işverence yaptırılır.
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c) Risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu gösterdiği 
yerlerde, 5 inci maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem değerlerini aşan gürül-
tüye maruz kalan çalışanlar için de işitme testleri yaptırılabilir.

(2) İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda tespit edilen işitme kay-
bının işe bağlı gürültü nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde;

a) Çalışan, işyeri hekimi tarafından, kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilen-
dirilir.

b) İşveren;
1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir.
2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir.
3) Riskleri önlemek veya azaltmak için çalışanın gürültüye maruz kalmayacağı 

başka bir işte görevlendirilmesi gibi gerekli görülen tedbirleri uygular.
4) Benzer biçimde gürültüye maruz kalan diğer çalışanların, sağlık durumunun 

gözden geçirilmesini ve düzenli bir sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Gürültü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.
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7) ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN 
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güven-
liği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim 
verecek kişi, kurum ve kuruluşları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Kanunun 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve 30 uncu 
maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 12 nci maddelerine dayanıla-
rak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebli-
ğinde işyeri tehlike sınıfı az tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini,

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebli-
ğinde işyeri tehlike sınıfı çok tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini,

ç) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,

d) Tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde 
işyeri tehlike sınıfı tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini, ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5 – (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,

ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini

sağlar.

(2) İşveren, geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverene Kanunun 16 ncı maddesinin 
birinci fıkrasındaki hususlar ile ilgili bilgi verir; geçici iş ilişkisi kurulan işveren bu 
konular hakkında çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

(3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fık-
rasında belirtilen asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverenin ça-
lışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.

(4) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işler-
de 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.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek 
şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

(2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve iş-
yerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitil-
mesini sağlar.

(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygu-
lanması 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.
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(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.

Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimi

MADDE 7 – (1) İşyerinde onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldur-
mamış 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.

Eğitimin maliyeti ve eğitimde geçen süreler

MADDE 8 – (1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtı-
lamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

Çalışanların yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesin-
de iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş 
ve işlemlerde uygular ve bu konudaki talimatlara uyarlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Programlarının Planlanması ve Düzenlenmesi

Eğitim programlarının hazırlanması

MADDE 10 – (1) İşveren, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren 
yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar.

(2) Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veya temsilcilerinin gö-
rüşleri alınır.

(3) İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması du-
rumunda 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 dü-
zenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı 
hususlarına yer verilir.
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Eğitim süreleri ve konuları

MADDE 11 – (1) Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve 
işin devamı süresince belirlenen periyotlar 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 dört 
saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alına-
rak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.

Eğitimin temel prensipleri

MADDE 12 – (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 ça-
lışanların 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 çalışanlar-
ca kavranmasını amaçlar.

(6) Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme so-
nuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyaç duyulması halinde, 
eğitim programında veya eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır.

(7) Çalışanlara işe başlamadan önce verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 
hariç olmak üzere, Ek-1’de birinci bölümde belirtilen genel konular işverence gerekli 
ve yeterli sistemin kurulması halinde uzaktan eğitim şeklinde verilebilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitimin Verilmesi ve Belgelendirilmesi

Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar

MADDE 13 – (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 kurumla-
rının 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.

Eğitim verilecek mekânın nitelikleri

MADDE 14 – (1) Eğitimler, uygulamaların da yapılmasına imkân verecek uygun 
ve yeterli bir mekânda yapılır.

(2) Eğitim mekânlarında, uygun termal konfor şartları ve yeterli aydınlatma sağ-
lanır.

(3) Eğitimde kullanılacak araç ve gereçlerin, günün teknolojisine uygun olması 
sağlanır.

Eğitimlerin belgelendirilmesi

MADDE 15 – (1) Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanla-
rın 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.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönet-
melik yürürlükten kaldırılmıştır.
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Geçerli eğitimler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 16 
ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında verilen iş sağlığı ve gü-
venliği eğitimleri geçerli sayılır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.

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

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
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8) ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN 
TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden 
işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması 
gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan iş-
yerlerinde uygulanır.

(2) Ancak;

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 Ci-
hazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılma-
sı,

c) Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üre-
tilmesi, 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 taşı-
ma araçlarının kullanılması, 

bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu 
maddesine dayanılarak,

b) 16/12/1999 tarihli ve 1999/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Di-
rektifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,

b) Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların 
tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan do-
kümanı,

c) Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şart-
lar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tü-
müyle yanabilen karışımı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşverenin Yükümlülükleri

Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma

MADDE 5 – (1) İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağ-
lamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yö-
nelik 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 müm-
kün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,

c) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etki-
lerini azaltacak önlemleri almak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önle-
yecek tedbirlerle birlikte alınır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki 
önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilir.

Patlama riskinin değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk 
değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel riskle-
rin 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,
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c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel 
karşılıklı etkileşimleri,

ç) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü.

(2) Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabi-
leceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak 
değerlendirilir.

İşyerinin güvenli hale getirilmesi

MADDE 7 – (1) Kanunun 5 inci maddesinde yer alan risklerden korunma ilke-
lerine ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak çalı-
şanların 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.

Koordinasyon görevi

MADDE 8 – (1) Bir işyerinde birden fazla işverene ait çalışan bulunması duru-
munda, her işveren kendi kontrol alanına giren tüm hususlardan sorumlu olur.

(2) Asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde işverenlerin Kanun-
da ve diğer kanunlarda belirtilen sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile asıl işveren, 
çalışanların sağlık ve güvenliklerine ilişkin tedbirlerin uygulanmasını koordine eder 
ve 10 uncu maddede belirtilen Patlamadan Korunma Dokümanında bu koordinas-
yonun amacı ve uygulanması için gerekli usul ve tedbirleri belirtir.

(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya 
siteleri gibi yerlerde, işyerlerinin bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili koordinasyon 
yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde patlayıcı ortamlarla ilgili diğer iş-
yerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri 
uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
bildirir.

Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması

MADDE 9 – (1) İşveren;

a) Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerleri Ek-1’de belirtildiği şekilde sınıf-
landırır.

b) Bu fıkranın (a) bendine göre sınıflandırılmış olan bölgelerde Ek-2 ve Ek-3’te 
verilen asgari gereklerin uygulanmasını sağlar.
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c) Çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek miktarda patlayıcı ortam 
oluşabilecek yerlerin girişine Ek-4’te verilen işaretleri yerleştirir.

Patlamadan korunma dokümanı

MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirir-
ken, 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 işye-
rinde, 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.

İşyerleri ve iş ekipmanları için özel gerekler

MADDE 11 – (1) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, işveren-
ler aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür:

a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde 26/12/2003 tarihinden önce 
kullanılmak üzere üretilen veya işyerinde kullanılan iş ekipmanları Ek-2’de belirtilen 
asgari gerekleri karşılamak zorundadır.

b) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerleri bu Yönetmelikte belir-
tilen şartlara uygun olarak kurulur.

c) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerlerinde herhangi bir de-
ğişiklik, eklenti veya tadilat yapıldığı hallerde, işveren bu Yönetmelik hükümlerine 
uyumun devam etmesini sağlar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönet-
melik yürürlükten kaldırılmıştır.

Patlamadan korunma dokümanlarının geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında 
Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlanan patlamadan korunma dokümanları 
geçerli olarak kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür. 

EK – 1

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 gerek-
tirecek miktarda patlayıcı ortam oluşabilecek yerler, bu Yönetmeliğe göre teh-
likeli kabul edilir.

Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerek-
tirecek miktarda patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunmayan yerler bu Yönet-
meliğe göre tehlikesiz kabul edilir.

Parlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin hava ile yaptıkları karışımların, bağımsız 
olarak bir patlama meydana getirmeyecekleri yapılacak araştırmalarla kanıt-
lanmadıkça, bu maddeler patlayıcı ortam oluşturabilecek maddeler olarak ka-
bul edilir.
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2 - Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması
Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme sü-
resi 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 çalış-
ma 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, patla-
yıcı ortam oluşturabilecek diğer bir kaynak olarak dikkate alınmalıdır.

EK – 2

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİN PATLAYICI ORTAM

RİSKLERİNDEN KORUNMASI İÇİN ASGARİ GEREKLER

Bu ekte belirtilen gereklilikler aşağıdakilere uygulanır;
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a) İşyerlerinin, işyeri birimlerinin, iş ekipmanları veya kullanılan maddelerin özel-
likleri ya da patlayıcı ortam riskine neden olabilecek faaliyetlerden kaynaklanan teh-
likeler uyarınca Ek-1’e göre tehlikeli olarak tanımlanabilecek yerler.

b) Tehlikeli olarak sınıflandırılan yerlerde bulunan ekipmanın, güvenli bir şekilde 
çalışması için gerekli olan veya bu ekipmanların güvenli çalışmasına yardımcı olan 
ancak kendisi tehlikeli bölgede bulunmayan ekipmanlar.

1. Organizasyon önlemleri
1.1. Çalışanların eğitimi

İşveren, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara, patlamadan korunma 
konusunda yeterli ve uygun eğitimi sağlar.

1.2. Yazılı talimatlar ve çalışma izni

Patlamadan Korunma Dokümanında gerekli görülmesi halinde;

a) Tehlikeli yerlerdeki çalışma, işveren tarafından düzenlenen yazılı talimatlara 
uygun yapılır.

b) Gerek tehlikeli işlerin yapılmasında, gerekse başka çalışmaları etkileyerek teh-
likeye neden olabilecek diğer işlerin yapılmasında,  çalışma izin sistemi uygulanır.

Çalışma izni, bu konuda yetkili ve sorumlu olan bir kişi tarafından işe başlamadan 
önce yazılı olarak verilir.

2. Patlamadan Korunma Önlemleri
2.1. Patlama tehlikesine neden olabilecek yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya 
tutuşabilir tozların isteyerek veya istemeyerek ortaya çıkması halinde, bunların 
güvenli bir yere uygun şekilde yönlendirilmesi veya uzaklaştırılması sağlanır, 
bunun yapılması pratik olarak mümkün değilse yayılmalarını önleyecek başka 
uygun önlemler alınır.

2.2. Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, 
sisler veya tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu önlem en yüksek riske uy-
gun olur.

2.3. 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. Patlayıcı ortamı tutuşturabilen statik elektrik oluşumunu önlemek için 
çalışanlara uygun malzemeden yapılmış kişisel koruyucu donanımlar verilir.

2.4. Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patla-
yıcı ortamda güvenle kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Dokümanın-
da belirtilmesi halinde bunlar hizmete sokulabilir. Bu kural 30/12/2006 tarihli 
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ve 26392 sayılı Resmî Gazete’nin 4 üncü mükerrerinde yayımlanan Muhtemel 
Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönet-
meliğe (94/9/AT) göre ekipman veya koruyucu sistem sayılmayan ancak te-
siste yerleştirildikleri yerlerde kendileri bir tutuşturma tehlikesi oluşturan iş 
ekipmanları ve bağlantı elemanları için de geçerlidir. Bağlantı elemanlarında 
herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için gerekli önlem alınır.

2.5. 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 önlem-
ler alınır. Her bakım ve onarım sonrasında tesisin, ekipmanların veya koruyu-
cu 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 patlama-
nın fiziksel tesirlerinden çalışanların etkilenme riskini en aza indirmek için 
uygun önlemler alınır.

2.6. Gereken durumlarda, patlama şartları oluşmadan önce, çalışanların sesli 
ve/veya görsel işaretlerle uyarılması ve ortamdan uzaklaşması sağlanır.

2.7. Patlamadan Korunma Dokümanında belirtildiği takdirde; bir tehlike du-
rumunda çalışanların tehlikeli bölgeden anında ve güvenli bir şekilde uzak-
laşabilmeleri için tahliye sistemi kurulur ve her an işler durumda bulunması 
sağlanır.

2.8. Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete baş-
lanılmadan önce bütün işyerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı 
kanıtlanacaktır. Patlamadan korunmayı sağlamak için bütün koşullar yerine 
getirilir. Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlama-
dan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır.

2.9. Yapılan risk değerlendirmesinin gerektirmesi halinde;

a) Her hangi bir güç kesilmesinin ilave risklere neden olabileceği durumlarda, bu 
durumda kullanılacak ekipmanın ve güvenlik sistemlerinin, tesisin diğer kısımların-
dan bağımsız olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sürdürmesi mümkün olmalıdır.

b) Otomatik proseslerde amaçlanan çalışma koşullarından her hangi bir sapma 
meydana geldiğinde, otomatik sistemle bağlantılı ekipmana ve koruyucu sistemlere 
güvenliği tehlikeye atmamak şartıyla el ile müdahale yapılabilir. Bu müdahale sadece 
bu işte yetkili çalışanlar tarafından yapılır.

c) Sistemin acil durdurulması halinde, biriken enerji mümkün olduğu kadar çabuk 
ve güvenli bir şekilde boşaltılır veya tehlike oluşturmayacak şekilde izole edilir.
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EK-3

EKİPMANLARIN VE KORUYUCU SİSTEMLERİN SEÇİMİNDE UYULACAK KRİTERLER

Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksi 
belirtilmemesi halinde patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koru-
yucu sistemler, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sis-
temlerle İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) belirtilen kategorilere göre seçilir.

Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşı-
larında verilen kategorideki ekipman kullanılır.

Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 ekipman,

Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 ekipman,

Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.

Not: Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde 26/12/2003 tarihinden 
sonra üretilen veya işyerinde kullanılan iş ekipmanları Ek-2’de belirtilen asgari ge-
rekleri ve bu ekte belirtilen kriterleri karşılamak zorundadır.

EK – 4

PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLER İÇİN UYARI İŞARETİ

Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için uyarı işareti; üçgen şeklinde, siyah kenarlı, 
sarı zemin üzerine siyah yazılı ve sarı zeminin işaret alanının en az %50’ si olacak 
şekilde aşağıda belirtilen şekil ve renklerde olur.

EX

PATLAYICI ORTAM
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9) ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN 
KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK1

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların mekanik titreşime maruz 
kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağla-
mak için asgari gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,
a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu 

maddesine dayanılarak,
b) 25/6/2002 tarihli ve 2002/44/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Di-

rektifine paralel olarak,
hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve gü-

venliği için risk oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada trav-
maya yol açan mekanik titreşimi,

b) El-kol titreşimi: İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, çalışanın sağlık ve 
güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozuk-
luklarına yol açan mekanik titreşimi,

c) Maruziyet eylem değeri: Aşıldığı durumda, çalışanın titreşime maruziyetinden 
kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değeri,

ç) Maruziyet sınır değeri: Çalışanların bu değer üzerinde bir titreşime kesinlikle 
maruz kalmaması gereken değeri,

ifade eder.

1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 22.08.2013 tarihli ve 28743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır.
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İKİNCİ BÖLÜM

Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Eylem Değerleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet sınır de-
ğerleri ve maruziyet eylem değerleri aşağıda verilmiştir:

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.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşverenin Yükümlülükleri

Maruziyetin belirlenmesi

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyi-
ni, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır, gerekiyor ise ölçümler 
yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirler. Bu ölçümler, 20/08/2013 tarihli ve 
28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan 
Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılır.

(2) Çalışanın el-kol titreşimine maruziyetinin ölçümü, Ek-1’deki ve bütün vücut 
titreşimine maruziyetinin ölçümü Ek-2’deki 2 nci maddeye uygun olarak yapılır.

(3) Mekanik titreşime maruziyet düzeyi değerlendirilirken aşağıdakiler dikkate 
alınır:

a) Kullanılan ekipmanla yapılan çalışmalardan elde edilen gözlem sonuçları.

b) Ekipmanın üreticisinden elde edilecek bilgi de dahil olmak üzere, ekipmanda 
veya ekipmanın kullanıldığı özel koşullarda oluşabilecek titreşimin büyüklüğü hak-
kındaki bilgiler.

(4) Üçüncü fıkradaki değerlendirme özel aygıt ve uygun yöntem kullanılarak ya-
pılacak ölçüm yerine geçmez.

(5) Değerlendirme ve ölçüm sonuçları, gerektiğinde kullanılmak ve denetimlerde 
gösterilmek üzere uygun bir şekilde saklanır.
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Risk değerlendirmesi

MADDE 7 – (1) İşveren; 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete`de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetme-
liği 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 ça-
lışanların 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 do-
laylı 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 çalış-
ma 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

MADDE 8 – (1) Riskler ile kaynağında mücadelenin uygulanabilirliği ve teknik 
gelişmeler dikkate alınarak, mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanabilecek risk-
ler kaynağında yok edilir veya en aza indirilir.

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

(3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet eylem değerleri-
nin 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 uygu-
lamaya 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 titre-
şim 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 uygu-
lamak.

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 durum-
larına uygun olmasını sağlar.

Maruziyetin sınırlandırılması

MADDE 9 – (1) Çalışanın maruziyeti, hiçbir koşulda bu Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinde belirtilen maruziyet sınır değerlerini aşmayacaktır. Bu Yönetmelikte be-
lirtilen tüm kontrol tedbirlerinin alınmasına rağmen, maruziyet sınır değerinin aşıl-
dığının tespit edildiği durumlarda, işveren;

a) Maruziyeti, maruziyet sınır değerinin altına indirmek üzere gerekli olan ted-
birleri derhal alır.

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

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

MADDE 10 – (1) İşveren; işyerinde mekanik titreşime maruz kalan çalışanların 
veya temsilcilerinin, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçları ve özel-
likle de aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar;

a) Mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek 
amacıyla alınan önlemler,

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet sınır değerleri ve ma-
ruziyet eylem değerleri,
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c) Mekanik titreşimden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve ölçüm 
sonuçları ile kullanılan iş ekipmanlarından kaynaklanabilecek yaralanmalar,

ç) Mekanik titreşime bağlı yaralanma belirtilerinin niçin ve nasıl tespit edileceği 
ve bildirileceği,

d) İlgili mevzuata göre, çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutu-
lacağı,

e) Mekanik titreşime maruziyeti en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 11 – (1) İşveren, 6331 sayılı Kanuna göre bu Yönetmeliğin kapsadığı 
konular ile ilgili çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Gözetimi ve Özel Koşullar

Sağlık gözetimi

MADDE 12 – (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 ge-
reken 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 çık-
ma ihtimalinin olması,

c) Hastalık veya etkilenmenin saptanması için geçerli yöntemlerin bulunduğu du-
rumlar.

(3) Sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda mekanik titreşime maruz kalmanın so-
nucu olarak tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz bir sağlık etkisi saptanması ha-
linde:



152 2. BÖLÜM • ULUSAL MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

a) Çalışan, işyeri hekimi tarafından kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilen-
dirilir. Çalışanların özellikle, maruziyetin sona ermesinin ardından yapılacak sağlık 
gözetimi ile ilgili bilgi ve önerileri alması sağlanır.

b) İşveren, tıbbi gizlilik dikkate alınarak, sağlık gözetiminde saptanan dikkate 
değer bulgular hakkında bilgilendirilir.

c) İşveren;

1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir,

2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir,

3) Çalışanın titreşime maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de da-
hil, riskleri önlemek veya azaltmak için gerekli tüm tedbirleri alır,

4) Benzer biçimde maruz kalan çalışanların sağlık durumunun gözden geçirilmesi 
için düzenli bir sağlık gözetiminin uygulanmasını sağlar. Böyle durumlarda işyeri 
hekimi, maruz kalan çalışanlar için tıbbi muayene isteyebilir.

Özel koşullar

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından özel koşullar aşa-
ğıda belirtilmiştir:

a) Deniz ve hava taşımacılığında; çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasıyla 
ilgili genel ilkelere uyulması koşuluyla, bütün vücut titreşimi bakımından, işin ve iş-
yerinin özellikleri açısından, alınan tüm teknik ve idari önlemlere rağmen maruziyet 
sınır değerlerine uyulmasının mümkün olmadığı koşullarda, bu Yönetmeliğin 9 uncu 
maddesi uygulanmaz.

b) Çalışanın mekanik titreşim maruziyetinin genellikle 5 inci maddede belirtilen 
maruziyet eylem değerlerinin altında olduğu ama zaman zaman belirgin değişiklikler 
gösterdiği ve maruziyet sınır değerini aştığı durumlarda, bu Yönetmeliğin 9 uncu 
maddesi uygulanmaz. Bu durumda; 40 saatlik ortalama maruziyet değeri, maruziyet 
sınır değerinden düşük olmalı ve çalışma ortamındaki farklı kaynakların neden ola-
cağı toplam riskin, maruziyet sınır değerine ulaşıldığında oluşabilecek riskten daha 
az olduğu kanıtlanmalıdır.

c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen uygulamaya, özel koşullar dikkate 
alınarak ortaya çıkan risklerin en aza indirildiğinin ve ilgili çalışanların uygun sağlık 
gözetimine tabi tutulduklarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettiş-
lerince tespit edilmesi halinde dört yıl için izin verilebilir. Mevcut durum, iyileştirici 
koşullar en kısa sürede sağlanarak ortadan kaldırılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete`de yayımla-
nan Titreşim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.

EK 1

EL – KOL TİTREŞİMİ
1. Maruziyetin değerlendirilmesi

El-kol titreşiminde maruziyet düzeyinin değerlendirilmesi sekiz saatlik bir re-
ferans döneme A(8) normalize edilen günlük maruziyet değerinin hesaplanma-
sına dayalı olarak,   frekans ağırlıklı ivme değerlerinin karelerinin toplamının 
(rms) (toplam değer) kare kökü olarak ifade edilen, TS EN ISO 5349-1 “Me-
kanik Titreşim – Kişilerin Maruz Kaldığı Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve 
Değerlendirilmesi-Bölüm 1: Genel Kurallar” ile TS EN ISO 5349-2 “Mekanik 
Titreşim – Kişilerin Maruz Kaldığı, Elden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçül-
mesi ve Değerlendirilmesi – Bölüm 2: İşyerlerinde Ölçme Yapmak için Pratik 
Kılavuz” standartlarına ve bu standartların en güncel hallerine göre yapılır.

2. Ölçüm
Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılan ölçümde aşağıdaki hususlar 
dikkate alınır:

a) Kullanılan yöntemler mekanik titreşime maruz kalan çalışanların kişisel 
maruziyetini belirleyebilecek nitelikte olacaktır.

b) TS EN ISO 5349-1 ve 2 standartlarına ve bu standartların en güncel hal-
lerine göre, kullanılan cihazlar ve yöntemler, ölçülecek mekanik titreşimin 
karakteristiğine, çevresel etkilere ve ölçüm aygıtlarının özelliklerine uyumlu 
olacaktır.

c) Çift elle kullanılan aygıtlarda, ölçümler her el için ayrı ayrı yapılacaktır. Ma-
ruziyet, her iki eldeki en yüksek değer esas alınarak belirlenecek ve diğer el ile 
ilgili bilgiler de verilecektir.
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3. Etkileşim
Mekanik titreşim, elle yapılan ölçümleri veya göstergelerin okunmasını etki-
liyor ise bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi birinci fıkrasının (ç) bendi dikkate 
alınacaktır.

4. Dolaylı riskler
Mekanik titreşim özellikle yapıların dayanıklılığını veya bağlantı yerlerinin 
güvenliğini etkiliyor ise bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi birinci fıkrasının (ç)  
bendi dikkate alınacaktır.

5. Kişisel koruyucular
El-kol titreşimine karşı kullanılan kişisel koruyucu donanım, bu Yönetmeliğin 
8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen önlemler ile ilgili eylem planına 
dahil edilebilir.

EK 2

BÜTÜN VÜCUT TİTREŞİMİ

1. Maruziyet değerlendirmesi

Bütün vücut titreşiminde maruziyet düzeyinin değerlendirilmesi, günlük ma-
ruziyet değerinin hesaplanmasına dayalı olarak sekiz saatlik dönemde A(8) sürekli 
ivme eşdeğeri cinsinden tanımlanan en yüksek (rms) değeri olarak hesaplanan, TS 
EN 1032+A1:2011 “Mekanik Titreşim – Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi 
Amacıyla Hareketli Makinelerin Deneye Tabi Tutulması” ile TS ISO 2631-1 “Meka-
nik Titreşim ve Şok-Tüm Vücut Titreşime Maruz Kalma Değerlendirilmesi-Bölüm 
1:Genel Kurallar” standartlarına ve bu standartların en güncel hallerine göre yapılır.

Deniz taşımacılığında, 1 Hz`in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınacaktır.

2. Ölçüm
Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılan ölçümde kullanılan yöntemler, 
söz konusu mekanik titreşime maruz kalan çalışanların kişisel maruziyetini 
belirleyebilecek nitelikte olacaktır. Kullanılan yöntemler; ölçülecek mekanik 
titreşimin özelliklerine, çevresel etkilere ve ölçüm aygıtlarının özelliklerine uy-
gun olacaktır.

3. Etkileşim
Mekanik titreşim, elle yapılan ölçümleri veya göstergelerin okunmasını etki-
liyor ise bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi birinci fıkrasının (ç) bendi dikkate 
alınacaktır.
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4. Dolaylı riskler
Mekanik titreşim özellikle yapıların dayanıklılığını veya bağlantı yerlerinin 
güvenliğini etkiliyor ise bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi birinci fıkrasının (ç) 
bendi dikkate alınacaktır.

5. Maruziyetin kapsamı
Özellikle, yapılan işin doğası gereği çalışanın, işverenin gözetimindeki dinlen-
me tesislerinden yararlandığı yerlerde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi birinci 
fıkrasının (f ) bendi uygulanacaktır. Bu tesislerdeki bütün vücut titreşimi, “zo-
runlu haller” dışında kullanım amaçlarına ve koşullarına uygun düzeye indiri-
lecektir.
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10) ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE 
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK1

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı, çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, 
fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan 
çalışma şekillerinin esaslarını belirlemek ve ekonomik istismarlarını önlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesi gereğince, 
18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını 
tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek 
işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri 
hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesine dayanılarak 
hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
Müfettiş : Baş iş müfettişi, iş müfettişi ve yetkili iş müfettişi yardımcılarını,
Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi,
Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamla-

mış kişiyi,
Hafif iş : Yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara 

göre;
a) Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali ol-

mayan,

1  06/04/2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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b) Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış 
eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen 
işleri,

(Mülga tanım:RG-21/2/2013-28566) 
ifade eder

 İKİNCİ KISIM
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları                                                  

İşler ile Çalışma Koşulları

BİRİNCİ BÖLÜM
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler

 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları

Madde 5- 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 başa-
rılarına engel olmayacak, meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da yetkili ma-
kamlar tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmaya-
cak işlerde çalıştırılabilirler.

İşverenler çocuk ve genç işçilerin tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler 
konularında bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmele-
rini, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunma-
larını temin edeceklerdir.

(Değişik fıkra:RG-21/2/2013-28566) 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.

(Ek fıkra:RG-21/2/2013-28566) 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. (Ek cümle: RG-25/10/2013-28802) An-
cak, 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 meslekle-
rine uygun işlerde çalıştırılabilirler.

(Ek fıkra:RG-21/2/2013-28566) Ayrıca yaş kayıtlarına bağlı olarak müsaade 
edilen işlerden olsalar dahi hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde, alkol, si-
gara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış işlerinde, parlayıcı, 
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patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile bu gibi 
maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere maruz kalma ihti-
mali bulunan her türlü işlerde, gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortam-
larda yapılan işlerde, aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işlerde, sağlığa 
zararlı ve meslek hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işlerde, radyoaktif madde-
lere 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 ge-
tirme 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.

 İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Koşulları

 Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Süreleri

Madde 6- Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma 
saatleri günde yedi ve haftada otuzbeş saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamam-
lamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar arttırılabilir.

Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmidört saatlik zaman dilimin-
de, kesintisiz ondört saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır.

Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saat-
leri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun 
kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri birinci fıkrada belirtilen çalışma sürelerini 
aşamaz.

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 dinlen-
mesi verilmesi zorunludur.

Günlük Çalışma Süresinden Sayılan Haller

Madde 7- 4857 sayılı İş Kanununun 66 ncı maddesine göre çalışma süresinden 
sayılan hallerin yanısıra;

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 tem-
silci olarak katılmaları nedeniyle işlerine devam edemedikleri süreler,

çalışma süresinden sayılır.

Hafta Tatili

Madde 8- 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

Madde 9- Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırı-
lamazlar. Ayrıca bugünlere ilişkin ücretler bir iş karşılığı olmaksızın ödenir.

Yıllık Ücretli İznin Kullandırılması

Madde 10- 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 kullandırı-
labilir.

Okula veya eğitime devam eden çocuk ve genç işçilere yıllık ücretli izinleri okul-
ların tatil olduğu, kursa ve diğer eğitim programlarına devam edilmediği dönemlerde 
verilir.

 ÜÇÜNCÜ KISIM
İşverenin ve Devletin Yükümlülükleri

BİRİNCİ BÖLÜM
İşverenin Yükümlülükleri

 Çocuk ve Genç İşçileri Çalıştıramayacak İşverenler

Madde 11- Çocuk ve genç işçileri;

a) Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen,

b) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan,

işveren veya işveren vekilleri çalıştıramazlar.

İş Sözleşmesi ve Belge Yükümlülüğü

Madde 12- İşveren;

a) Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine, çocuk ve genç işçinin çalıştırılacağı iş, 
karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi verir.
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b) Okula devam eden çocuk ve genç işçiden çalıştırmaya başlamadan önce, öğren-
ci olduğuna dair belge ister. Bu belgeyi özlük dosyasında muhafaza eder.

c) Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak zorun-
dadır.

İşverenin Eğitim ve Diğer Yükümlülükleri

Madde 13- İşveren, çocuk ve genç işçilere, çalıştırmaya başlamadan önce işyerin-
deki riskler, işe uyum ve kanuni hakları ile işin niteliğine göre gerekli iş başı eğitim-
lerini verir.

İşveren, çocuk ve genç işçinin işe başlamasından önce veya çalışma esnasında, 
çalışma koşullarında değişiklik olması gerektiği hallerde, bu değişikliği yapabilmesi 
için aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıdır;

a) İşyeri ve işin yapıldığı yerin uygunluğu ve tanzimi,

b) Kullanılan iş ekipmanlarının şekli, sırası ve bunların kullanılış biçimleri,

c) İş organizasyonları,

d) Çocuk ve genç işçilere verilen eğitimin ve talimatların düzeyi.

Değerlendirmeye göre çocuk ve genç işçilerin fiziki veya zihinsel gelişmeleri ile 
güvenlikleri yönünden risk tespit edilirse, en kısa sürede gerekli tıbbi kontrollerin 
yapılması gerekmektedir.

 İKİNCİ BÖLÜM
Devletin Yükümlülükleri

Eğitim

Madde 14- Bakanlık;

a) Çalışan çocuk ve gençlerle ilgili konularda ailelerin, işçi ve işveren sendikala-
rının, meslek kuruluşlarının, işverenlerin, toplum ve bireylerin duyarlılaştırılması ve 
bilgilendirilmesi amacıyla seminer, toplantı, konferans, sempozyum benzeri eğitim 
programları düzenler, bu amaçla kitap, broşür, dergi yayınlar ve eğitim materyali ha-
zırlar.

b) Çalışan çocuk ve gençlere yönelik olarak çalışma ilişkileri, iş sağlığı ve güvenli-
ği, yasal hakları ve benzeri konularda eğitim seminerleri düzenler ve çalışan çocuk ve 
gençlerin bu programlara katılımının sağlanması için gerekli tedbirleri alır.

c) Çocuk ve genç çalıştırılan işyerlerinde ve işlerde, kontrol ve denetim yetkisi bu-
lunan kurum ve kuruluşlarda konu ile ilgili çalışanlara bu konudaki mevcut yasal dü-
zenlemeler ve bunların uygulanması ile gerekli diğer hususlarda eğitim semineri verir.
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İnceleme-Araştırma

Madde 15- Bakanlık, çocuk çalıştırılan işyerlerinde ve işlerde, çocuk ve genç iş-
çilerin sağlık durumları, fiziksel, zihinsel, sosyal ve mesleki gelişimleri, iş sağlığı ve 
güvenliği koşulları ve çalışma ilişkileri konularında inceleme ve araştırmalar yapar. 
İnceleme ve araştırmalar ile elde edilen bulguları, sorunları ve çözüm yollarını içeren 
bilgileri yayınlar.

Koordinasyon ve İşbirliği

Madde 16- Bakanlık, çocuk ve genç işçiler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, 
işçi ve işveren kuruluşları, meslek kuruluşları, üniversiteler ve gönüllü kuruluşlar ile 
işbirliği yapar ve bu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar.

Yürürlük

Madde 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yü-
rütür.

Ek-1

Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler

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 istif-
leme hariç),

9. Spor tesislerinde yardımcı işler,

10. Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri.
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Ek-2

Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler

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 pa-
ketleme işleri,

11. Büro işyerlerinde büro işleri ve yardımcı işler,
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 yap-

maksızın 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 imali-

ne ilişkin işler (karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici çözücülerle yapılan prine 
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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 fen-
ni 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).

Ek-3

(Başlığı ile birlikte değişik: RG-21/2/2013-28566)

16 Yaşını Doldurmuş Fakat 18 Yaşını Bitirmemiş  Genç İşçilerin                 
Çalıştırılabilecekleri İşler

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 ben-

zerleri).
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.
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11) EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE 
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak 
asgari sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve ekranlı araçlarla çalışmaların yapıldığı tüm 
işyerlerini kapsar.

(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.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak,

b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak,

c) Avrupa Birliğinin 29/5/1990 tarihli ve 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifine 
paralel olarak, 

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
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a) Ekranlı araç: Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, 
şekil, grafik ve resim gösteren her türlü aracı,

b) Operatör: Esas işi ekranlı araçlarla çalışmak olan ve normal çalışmasının önem-
li bir bölümünde ekranlı araç kullanan kişiyi,

c) Çalışma merkezi: Operatörün/çalışanın oturduğu sandalye, ekranlı aracın ko-
nulduğu masa ya da yüzey, operatör/çalışan-makine ara yüz yazılımı, monitör, klavye, 
yazıcı, telefon, faks, modem ve benzeri aksesuar ve ekranlı araçla ilgili tüm donanım-
ların tamamının veya bir kısmının bulunduğu çalışma alanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hususlar

İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren, işyerinde gerçekleştireceği risk değerlendirmesinde; ça-
lışma merkezlerinde ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan riskleri, özellikle 
görme, fiziksel sorunlar ve mental stresle ilgili riskleri de dikkate alarak, bu risklerin 
etkileri, yol açabileceği ilave etkiler ile risklerin bir arada olmasından kaynaklanabi-
lecek olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için her türlü 
sağlık ve güvenlik önlemlerini alır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında alınacak önlemlerin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.

(3) Ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgari gerekler ek-1’de yer almaktadır.

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

MADDE 6 – (1) Ekranlı araçlarla çalışmalarda, çalışanların bilgilendirilmesi ve 
eğitimi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulur.

a) İşveren, çalışanlara ve temsilcilerine çalışma yerlerinde sağlık ve güvenlik ile 
ilgili bütün konularda ve özellikle 5 inci, 7 nci ve 9 uncu maddelerde belirtilen hu-
suslarda bilgi verir.

b) İşveren; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hüküm-
lerini de dikkate alarak ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma 
koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda gerekli eğitimi verir. Çalışanların iş sağ-
lığı ve güvenliği eğitimleri; ilgili mevzuatta belirtilen periyotlarda ve işyerinde ger-
çekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarının gerektirdiği durumlarda tekrarlanır.

(2) Eğitim, özellikle aşağıdaki konuları içerir:

a) Ekranlı araçlarla çalışmalarda riskler ve korunma yolları,

b) Doğru oturuş,
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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.

Günlük çalışma düzeni

MADDE 7 – (1) İşveren, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş 
yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yaparak operatörle-
rin periyodik olarak ara vermesini veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını 
sağlar.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 8 – (1) İşveren, çalışanların ve temsilcilerinin bu Yönetmelikte belir-
tilen konularda 6331 sayılı Kanunda belirtildiği şekilde görüş ve önerilerini alır ve 
katılımlarını sağlar.

Gözlerin korunması

MADDE 9 – (1) İşyerinde, ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ve ekran-
lı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında çalışanların 
göz muayeneleri yapılır.

(2) 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.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa ope-
ratörlere/çalışanlara yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
yürürlükten kaldırılmıştır.
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Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.

Ek– 1

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 hiza-
sında olmalıdır.

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 bu-
lunmamalıdır.

Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operatör/çalışan tarafın-
dan 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 olma-
lıdır.

Klavye yüzeyi ışığı yansıtmayacak şekilde mat olmalıdır.
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Klavye tuşlarının özellikleri ve yerleri klavye kullanımını kolaylaştıracak şekilde 
olmalıdır.

Klavye tuşları üzerindeki semboller, çalışma pozisyonuna göre kolaylıkla okunabi-
lir ve seçilebilir nitelikte olmalıdır.

ç) Çalışma masası veya çalışma yüzeyi

Çalışma masası veya çalışma yüzeyi; ekran, klavye, dokümanlar ve diğer ilgili mal-
zemelerin rahat bir şekilde düzenlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde, yeterli bü-
yüklükte ve ışığı yansıtmayacak nitelikte olmalıdır.

Operatörün/çalışanın rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indi-
recek 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 edebil-

mesi 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 bulunma-
lıdır.

Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekip-
man üzerindeki parlama ve yansımalar önlenecek şekilde olmalıdır.

c) Yansıma ve parlama

Çalışma merkezlerinde yansımalara ve parlamalara neden olabilecek ışık gelmesi-
ni önlemek amacıyla tedbirler alınmalıdır.

Ekrana gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir 
perdeler kullanılmalıdır.
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ç) Gürültü

Çalışma merkezlerinde kullanılan ekipmanın gürültüsü çalışanların dikkatini da-
ğıtmayacak ve karşılıklı konuşmayı engellemeyecek düzeyde olmalıdır.

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 prog-

ramların 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 programla-
ra müdahale edilemez.

c) Sistemler çalışanların verimini artıracak ve kolaylık sağlayacak şekilde geri bes-
lemeli 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.
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12) ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden kaynaklanabile-
cek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların 
korunmasını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 29/5/1990 tarihli ve 90/269/EEC sayılı Konsey Direktifine 
paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Elle taşıma işi

MADDE 4 – (1) 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.

Genel yükümlülük

MADDE 5 – (1) İşveren;

a) İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde iş organizas-
yonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak 
taşınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

b) Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, ek-1`de yer alan hu-
susları dikkate alarak elle taşımadan kaynaklanan riskleri azaltmak için uygun yön-
temler kullanılmasını sağlar ve gerekli düzenlemeleri yapar.

İş ve işin yapıldığı yerin organizasyonu

MADDE 6 – (1) İşveren, yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda;

a) İşin mümkün olduğu kadar sağlık ve güvenlik şartlarına uygun yapılabilmesi 
için işyerinde gerekli düzenlemeleri yapar.
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b) Yapılan işteki sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirirken ek-1`de yer alan 
hususları ve yüklerin özelliklerini de göz önünde bulundurur.

c) Özellikle çalışanların sırt ve bel incinme risklerini önlemek veya azaltmak için, 
ek-1`de yer alan hususlar doğrultusunda çalışma ortamının özellikleri ve yapılan işin 
gereklerine uygun önlemleri alır.

Bireysel risk faktörleri

MADDE 7 – (1) Elle taşıma işlerinde, özel politika gerektiren grupların etkile-
nebileceği tehlikelere karşı korunması için; 6331 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (ç) bendi ile 15 inci maddesinin uygulanmasında ek-2`de belirtilen 
hususlar dikkate alınır.

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

MADDE 8 – (1) İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, 
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikka-
te alarak aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar:

a) Bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan ted-
birler,

b) Taşınan yükle ilgili genel bilgiler ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik 
yüklerin en ağır tarafının ağırlık merkezi,

c) Bu Yönetmelikte belirtilen hususları da dikkate alarak yüklerin doğru olarak 
nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 9 – (1) İşveren; bu Yönetmelikte belirtilen konular ile ilgili çalışanların 
veya temsilcilerinin, 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak görüşlerini 
alır ve katılımlarını sağlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.
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Ek-1

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 gerek-
tiren bir konumdaysa,

- Özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekil-
deyse,

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,

- İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını ge-
rektiren seviye farkı varsa,

- Zemin veya üzerinde durulan yer dengesiz ise,

- Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değil ise,

bilhassa sırt ve bel incinmesi riskini artırabilir.
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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.

Ek-2

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.
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13) GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA 
ŞARTLARIYLAEMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM 

YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK1

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gebe, yeni doğum yapmış veya emziren 
çalışanın işyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesini destekle-
yecek önlemlerin alınması ve bu çalışanların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalış-
tırılmalarının yasak olduğunu, çalıştırılabileceği işlerde hangi şart ve usullere uyula-
cağını, emzirme odalarının veya çocuk bakım yurtlarının nasıl kurulacağını ve hangi 
şartları taşıyacağını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamındaki kadın çalışan çalıştıran işyerlerine uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Gebe çalışan: Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan belge ile gebeliği hak-
kında işverenini bilgilendiren çalışanı,

b) Emziren çalışan: Tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca süt izni kullanmak-
ta olan ve işverenini durum hakkında bilgilendiren çalışanı,

c) Emzirme odaları: Çalışanların bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için 
ayrılan odaları,

ç) Yeni doğum yapmış çalışan: Yeni doğum yapmış ve işverenini durumu hakkın-
da bilgilendiren çalışanı,

d) 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, ifade eder.

1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 16.08.2013 tarihli ve 28737sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel ve Özel Hükümler

Uygulamada öncelik

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle çalışa-
nın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır.

(2) 6331 sayılı Kanun kapsamında olup kendi özel mevzuatlarında hüküm bulun-
maması halinde çalışanlar açısından bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Bu Yönetmeliğin oda ve yurtlarla ilgili dördüncü bölümünde yer alan hüküm-
lerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kap-
samına giren çalışanlar için uygulanmasında, 8/12/1987 tarihli ve 19658 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri 
Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(4) Oda ve yurt açma yükümlülüğü için çalışan sayısı bakımından statü ayrımı 
yapılmaksızın 6331 sayılı Kanuna tabi bütün çalışanlar hesaba katılır. Ancak bu çalı-
şanların kendi özel mevzuatlarına göre kurulmuş oda, yurt, kreş veya çocuk bakıme-
vinin bulunması halinde söz konusu yükümlülük yerine getirilmiş sayılır.

Bilgilendirme ve değerlendirme

MADDE 6 – (1) Çalışan, gebelik ve emzirmeye başlama halinde işverenini bilgi-
lendirir.

(2) İşveren, gebe veya emziren çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan 
kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalışma süreçlerinin çalışanlar üzerindeki 
etkilerini değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre EK-I’de belirtilen genel ve 
özel önlemleri alır.

(3) İşveren, işyerindeki maruziyetin şeklini, düzeyini ve süresini EK-II ve 
EK-III’teki etkenler, süreçler, çalışma koşulları veya özel bir riske maruz kalma ola-
sılığı bulunan işleri de;

a) sağlık ve güvenlik risklerinin, gebe veya emziren çalışanlar üzerindeki etkilerini 
belirlemek

b) alınacak önlemleri kararlaştırmak

üzere değerlendirir. Bu değerlendirmede kişisel olarak çalışanı etkileyen psikosos-
yal ve tıbbi faktörleri de dikkate alır.

(4) Gebe veya emziren çalışan, işyerinde yapılan değerlendirmenin sonuçları ile 
sağlık ve güvenlik amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilir.
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Değerlendirme sonuçlarını izleyen eylem

MADDE 7 – (1) Değerlendirme sonuçları, gebe veya emziren çalışan için sağlık 
ve güvenlik riskini veya çalışanın gebeliği veya emzirmesi üzerindeki bir etkiyi orta-
ya çıkardığında işveren, ilgili çalışanın çalışma koşullarını ve/veya çalışma saatlerini, 
çalışanın bu risklere maruz kalmasını önleyecek bir biçimde geçici olarak değiştirir.

(2) Çalışma koşullarının ve/veya çalışma saatlerinin uyarlanması mümkün değil-
se, işveren ilgili çalışanı başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri alır.

(3) Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan, sağlığına uygun daha 
hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde çalışanın ücretinde bir kesinti yapılmaz. Başka bir işe 
aktarılması mümkün değilse, çalışanın sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli 
süre içinde, isteği halinde çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla ücretsiz izinli sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında 
dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Koşulları ve İzinler

Gece çalışması

MADDE 8 – (1) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden 
itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.

(2) Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırıl-
ması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun 
sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz.

Çalışma saatleri

MADDE 9 – (1) Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla ça-
lıştırılamaz.

Analık ve süt izni

MADDE 10 – (1) Çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla analık ve süt izninde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü 
maddesi hükümleri uygulanır.

Gebe çalışanın muayene izni

MADDE 11 – (1) Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri 
için ücretli izin verilir.

Emziren çalışanın çalıştırılması

MADDE 12 – (1) Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe baş-
lamalarından önce, çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi 
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gerekir. Çalışmasının sakıncalı olduğu hekim raporu ile belirlenen çalışan, raporda 
belirtilen süre ve işlerde çalıştırılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Oda ve Yurtlarla İlgili Genel Hükümler

Oda ve yurt açma yükümlülüğü

MADDE 13 – (1) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın ça-
lışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren ta-
rafından, 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 işyer-
lerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuk-
larını 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 yüküm-
lülüğünü, 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.

Oda ve yurtlardan faydalanacaklar

MADDE 14 – (1) Oda ve yurtlardan, kadın çalışanların çocukları ile erkek çalı-
şanların annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları faydalanırlar. Odalara 
0-1 yaşındaki, yurtlara velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 66 aylığa 
kadar çocuklar alınır.

(2) Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dışında başkasının bulunması ve bun-
ların amaç dışında kullanılması yasaktır. Yurtlarda 0-24 aylık, 25-48 aylık ve 49-66 
aylık çocuklar birbirinden ayrı bulundurulur.

(3) Çocuklar, oda ve yurtlara işbaşı yapılmadan önce bırakılır, işin bitiminde alınır. 
Anne ve babalar, odaların ve yurtların disiplin ve yönetimine dair kurallara uymak 
şartıyla ara dinlenmesinde çocuklarını görüp bakımlarıyla ilgilenebilirler.
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Kayıt ve çıkış

MADDE 15 – (1) Oda ve yurtlara kabul edilen çocuklar, EK-V’te belirtilen kayıt 
ve kabul defterine yazılır.

(2) Oda ve yurtlardan tamamen ayrılan çocukların, ayrılış nedeni, tarihi, kiminle 
çıktığı, gözlem kağıdına ve kayıt kabul defterine işlenir. Çocuğun özel dosyası anne 
veya babasına verilir.

Oda ve yurtlarda bulundurulacak ilaç ve tıbbi gereçler

MADDE 16 – (1) Oda ve yurtların gereken yerlerine çocukların vücut ısılarının 
ölçülmesi için termometreler konulur, buralarda EK-VI’daki çizelgede yazılı olan ve 
ayrıca işyerinde görevli hekim tarafından gerekli görülen ilaç ve tıbbi gereçler bulun-
durulur. Bunlar özel bir dolap içinde ve kolayca kullanılabilecek şekilde saklanır ve 
düzenli olarak işyerinde görevli hekim tarafından gözden geçirilerek bozulmuş veya 
kullanılmaz duruma gelmiş yahut tükenmiş bulunanların yerlerine yenileri konulur.

Personel, yönetim ve gözetim

MADDE 17 – (1) Oda ve yurtlarda çalışacak yönetici, sağlık personeli ve diğer 
personelin nitelikleri ve görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Yönetici: Oda ve yurtların amacına uygun olarak, işleyişle ilgili idari konular-
daki her türlü işlerden ve oda ve yurtlardaki çocukların sağlık kurallarına uygun bir 
ortam içinde yaşama, gelişme ve eğitimlerinin sağlanmasından birinci derecede so-
rumlu olmak üzere aşağıdaki niteliklerden birine sahip kişilerden biri yönetici olarak 
görevlendirilir:

1) Eğitim yönetimi, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitim, 
psikoloji, çocuk sağlığı veya çocuk gelişimi ve anaokulu alanlarından birinde yükse-
köğrenim görmüş olmak,

2) Okul öncesi öğretmeni unvanını almış olmak.

b) Sağlık personeli: Oda ve yurtlar, işyeri hekiminin tıbbi gözetimi altındadır. Ço-
cukların sağlık durumları düzenli aralıklarla kontrol edilir ve gereği yapılır. İşyeri 
hekimi ile işyeri hemşiresi, çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapmak, sağlıkla 
ilgili kayıtlarını tutmak, salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemleri almak 
veya aldırmak, sağlık ve temizlik yönünden gerekli denetimleri yapmakla görevlidir.

c) Diğer personel:

1) Oda ve yurtların emzirme odalarında her 10 çocuk için bir kadın çocuk bakıcısı 
bulundurulur. Çocuk bakıcılarından en az birinin Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi 
ve Eğitimi Bölümü mezunu veya benzeri mesleklerden olması zorunludur. Yurtlarda, 
her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısı ile Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 
Bölümü mezunu veya benzeri meslek mensubu eleman bulundurulur.
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2) Oda ve yurtlardaki toplam çocuk ve grup sayısına göre beslenme, temizlik ve 
diğer hizmetler için yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu personel için en az 
ilkokul diploması veya okur yazarlık belgesi almış ve sağlıklı olma şartı aranır.

ç) Yukarıda belirtilen personel dışında, işverence gerekli görüldüğü takdirde, sos-
yal hizmet uzmanı, beslenme uzmanı ve psikolog, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi 
ve Eğitimi Bölümü mezunlarıyla müzik, güzel sanatlar ve spor dalında ihtisas sahibi 
elemanlar görevlendirilebilir. Bunlar kendi alanları ile ilgili çalışma programları çer-
çevesinde faaliyet gösterirler.

d) Oda ve yurtlarda bulunan çocukların korunmaları amacıyla buralarda çalıştı-
rılacak tüm personelin işe girişte ve periyodik olarak akıl ve vücut sağlığı ve bulaşıcı 
hastalıklar yönünden sağlık kontrolü yapılır. Bulaşıcı hastalığı bulunanlar ile çocukla-
rın sağlık ve gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek personel çalıştırılmaz.

Çocukların muayeneleri

MADDE 18 – (1) Oda ve yurtlara kabul edilecek çocuklar önce gözlem odasına 
alınır ve işyeri hekiminin muayenesinden geçirilir. Bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığı 
bulunmayan veya portör olmayan çocuklar hakkında rapor düzenlenir, raporlar ço-
cukların özel dosyalarında saklanır.

(2) Bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığı olanlar, hastalık kuşkusu bulunanlar veya 
portör olan çocuklar, sağlıklı olduklarının belirlenmesine kadar oda ve yurtlara alın-
mazlar.

(3) Bulaşıcı hastalığa tutulan veya tutulduğundan şüphe edilen oda ve yurtlarda 
bulunan çocuklar işyeri hekimine muayene ettirilmek üzere derhal gözlem odalarına 
alınırlar. Muayene sonucunda bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığa tutulduğu anlaşılan 
çocuklar, işyeri hekimince bir sağlık kuruluşuna gönderilir ve durumuyla ilgili olarak 
velisi bilgilendirilir.

(4) Oda veya yurda kabul edilen her çocuk için EK-VII’de yer alan gözlem kağıdı 
doldurulur ve özel dosyasına konur. Çocuklar burada kaldığı sürece, onların sağlık ve 
genel gelişme durumları, beden yapıları ve ruhsal özellikleri düzenli aralıklarla işyeri 
hekimince EK-VIII’de yer alan sağlık muayenesi kağıtlarına işlenir.

(5) Oda ve yurtlarda kalan çocukların aşılarının yapılıp yapılmadığı işyeri heki-
mince takip edilir, çocukların aşısız veya eksik aşılı olduğunun tespiti durumunda ço-
cuğun kayıtlı bulunduğu aile hekimine götürülmesi hususunda velileri bilgilendirilir.

Çocukların beslenmesi

MADDE 19 – (1) Oda ve yurtlarda, çocukların ihtiyaçlarına göre gerekli besinler, 
kahvaltıları ve yemekleri verilir. Yemek listeleri ve tamamlayıcı beslenmenin düzen-
lenmesinde işyeri hekiminin görüşleri alınır.
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(2) Çocuklara ayrıca, günde 250’şer gram dayanıklı veya pastörize, yoksa kaynamış 
süt veya yoğurt verilir.

Çocukların eğitim ve geliştirilmeleri

MADDE 20 – (1) Oda ve yurtlarda, çocuklara psikososyal gelişimlerini sağlaya-
cak okul öncesi eğitimlerin verilmesi sağlanır.

İşverenin yükümlülüğü

MADDE 21 – (1) Oda ve yurtların bina, kuruluş, döşeme, araç, gereç, taşıt, bes-
lenme gibi giderlerinin tamamı işverenlerce karşılanır.

(2) Buralar, ayda en az bir defa işveren veya vekili tarafından denetlenir. İşveren, 
işveren vekili, işyeri hekimi veya bu birimlerin yönetim ve gözetiminden sorumlu 
olanlarca görülen eksiklikler derhal giderilir.

Ortaklaşa kurulan oda ve yurtların yönetimi

MADDE 22 – (1) Oda ve yurtlar birden çok işveren tarafından kurulduğu tak-
dirde, bu işverenler veya işveren vekilleri, ayda en az bir defa toplanarak bu yerlerin 
yönetimine dair kararları alırlar ve uygulanmasını sağlarlar.

Oda ve yurtların bildirilmesi

MADDE 23 – (1) İşverenler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsa-
mındaki işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma tarihin-
den itibaren en geç 30 gün içinde bir rapor halinde Millî Eğitim Bakanlığı ile bağlı 
oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderirler. Bu raporda aşağıdaki 
hususlar belirtilir;

a) İşyerinin unvanı, bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü sicil nu-
marası ve adresi,

b) İşyerinde çalıştırılan toplam çalışan sayısı ve kadın çalışan sayısı,

c) Kuruma alınan çocuk sayısı, cinsiyeti,

ç) Kurumun açık adresi, oda sayısı, oyun yerleri, bahçenin büyüklüğü, bakım ve 
eğitim araçlarının miktar ve çeşitleri.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 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 yürürlükten kaldırılmıştır.
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Bildirim yükümlülüğü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 4857 
sayılı Kanun gereğince 23 üncü madde kapsamında yapılan bildirimler geçerli sayılır.

İşyerlerinde açılan oda ve yurtlarla ilgili bildirim

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 23 üncü maddede yer alan 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bildirim 
yapmayan işverenler 31/12/2013 tarihine kadar Millî Eğitim Bakanlığı ile bağlı ol-
dukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirim yapmak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.

EK-I

GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ 

SAYILAN FAKTÖRLERE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER

Genel önlemler

a) Fiziksel ve zihinsel yorgunluk ile ilgili olarak; gebe veya emziren çalışanın ça-
lışma saatleri ve ara dinlenmeleri geçici olarak yeniden düzenlenir, söz konusu çalı-
şanların çalışma saatlerinin gece süresine ve gebe çalışanların çalışmalarının günün 
erken saatlerine rastlamaması için gereken önlemler alınır.

b) Duruş problemleri ile ilgili olarak; çalışma mahalli ve çalışma düzeni, gebe 
veya emziren çalışanların duruş problemlerini ve kaza riskini azaltacak şekilde yeni-
den düzenlenir, mümkün olduğu durumlarda oturarak çalışmaları sağlanır. Gebeliğin 
durumuna göre yorgunluğun ve diğer duruş problemlerinin azaltılması veya ortadan 
kaldırılması için dinlenme araları ihtiyaca göre daha sık ve uzun olarak düzenlenir.

c) Yüksekte çalışmalarda, gebe çalışanın çalışma yerlerinin platform, merdiven 
gibi yüksek ve düşme tehlikesi olan yerlerde olmaması için gerekli düzenlemeler ya-
pılır.

ç) Çalışma saatleri ve çalışma hızı ile ilgili olarak; çalışma hızının, saatlerinin ve 
işteki yoğunluğun çalışanın önerileri dikkate alınarak mümkün olduğunca uygun 
hale getirilmesi için gerekli şartlar sağlanır.
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d) Gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılmaması esastır. Ancak 
zorunluluk halinde gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılması ge-
rektiğinde işyerinde bulunan diğer çalışanlarla kolayca iletişim sağlayabilmeleri için 
gerekli önlemler alınır. Ayrıca çalışanın uygun tıbbi ve diğer destekleri alabilmesi için 
gerekli düzenlemeler yapılır, acil yardım prosedürlerinde bu durum göz önüne alınır.

e) İş stresi ile ilgili olarak; gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanı, çalışma 
koşulları, çalışma saatleri, müşterilerle ve üçüncü kişilerle ilişkiler, iş yükü, işini kay-
betme korkusu gibi stres faktörlerine yönelik koruyucu önlemler alınır. Düşük veya 
ölü doğum yapmış veya doğumdan sonra bebeğini kaybetmiş çalışanı stresten koru-
mak için itina gösterilir.

f ) Gebe çalışanın, ayakta çalışması gereken işlerde, mümkün olan durumlarda 
oturması sağlanır, sürekli oturarak veya sürekli ayakta çalışması engellenir, çalışma-
nın böyle düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda dinlenme araları artırılır, 
hamileliğin gelişimine göre gerekli önlemler alınır.

g) Dinlenme ve diğer iyileştirici olanakların sağlanması ile ilgili olarak; gebe çalı-
şanın sigarasız ve dumansız bir ortamda gerekli aralıklarla oturarak veya rahatça uza-
nacak şekilde fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayacak şartlar temin edilir. 
Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın sık tuvalete gitme ihtiyacı göz önüne 
alınarak uzun süreli çalışmalar ve ekip çalışmaları bu gereksinime uygun olarak dü-
zenlenir, ayrıca enfeksiyon ve diğer hastalıklara karşı gerekli hijyen şartları sağlanır. 
Gebe veya emziren çalışanın, kişisel ihtiyaçları göz önüne alınarak, beslenme molası-
nın, temiz içme suyu temininin ve diğer ihtiyaçlarının kendileriyle de istişare edilerek 
karşılanması sağlanır.

Alınacak önlemler, çalışanların yaptıkları işle bağlantılı hareketleri, duruşları, zi-
hinsel ve bedensel yorgunluğu da kapsar.

Özel önlemler

a) Fiziksel etkenler:
1) Şok ve titreşim: Gebe çalışanın, ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreşi-

me maruz kalacağı işlerde ve iş makinelerinde çalıştırılmaları yasaktır. Vücudun alt 
kısmını, özellikle karın bölgesini etkileyen düşük frekanslı uzun süreli titreşime ve 
sürekli sarsıntıya maruziyeti önleyecek tedbirler alınır.

2) Gürültü: Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, en düşük maruzi-
yet etkin değeri olan 80 dB(A) yı geçmemesi sağlanır. Eğer gürültü seviyesi düşürüle-
miyorsa çalışanın yeri değiştirilir. Limitleri aşan gürültülü ortamda gebe çalışanların 
kişisel koruyucu donanım kullanarak dahi çalıştırılmaları yasaktır.

3) İyonize radyasyon: Gebe veya emziren çalışanlar iyonize radyasyon kaynakları-
nın bulunduğu ve radyasyonla kirlenmiş olan yerlerde ve işlerde çalıştırılmaz. Bu gibi 
yerlere girmemesi uyarı levhaları ile belirtilir.
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4) İyonize olmayan radyasyon: Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanların 
iyonize olmayan radyasyon kaynaklarından etkilenmesini önleyecek tedbirler alınır.

5) Soğuk, sıcak ve yüksek basınç: Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışan-
ların yaptığı işin niteliği göz önünde bulundurularak çalıştığı yerlerin sıcaklığının ve 
basıncının sağlık ve güvenlik riski yaratmayacak düzeyde olması sağlanır.

b) Biyolojik etkenler: Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın, 15/6/2013 
tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyolojik Etkenlere Maruziyet 
Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan grup 2, grup 3 ve grup 4 
biyolojik etkenlerin risk teşkil ettiği yerlerde ve işlerde çalıştırılmaları yasaktır. Ancak 
çalışanın bağışıklığı varsa durum değerlendirilmesi yapılarak çalışmasına izin verilebilir.

c) Kimyasal etkenler: Kanserojen, mutajen, çok toksik, toksik, zararlı, alerjik, üre-
me için toksik ve emzirilen çocuğa zararlı olabilen kimyasalların üretildiği, işlendiği, 
kullanıldığı işlerde gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın çalıştırılması esas 
olarak yasaktır. Ancak, çalışanın çalıştırılmasında zorunluluk varsa ve teknik olarak bu 
maddeler daha az zararlı olanlarla değiştirilemiyorsa, gebe çalışan, mutajen ve üreme 
için toksik maddelerle, emziren ve yeni doğum yapmış çalışan, emzirilen çocuğa zarar-
lı olabilen kimyasalların dışındaki maddelerle, ancak her türlü önlem alınarak ve sağlık 
durumları ile maruziyet düzeyleri sürekli kontrol altında tutularak çalıştırılabilir.

ç) Çalışma koşulları:

1) Gebe veya emziren çalışanların kendilerinin ve bebeklerinin sağlığını olumsuz 
etkileyecek şekilde elle taşıma, yükleme ve araçsız taşıma işlerinde çalıştırılmaları ya-
saktır. Bu tür işlerde risk değerlendirmesi yapılır, gerektiğinde iş değişikliği sağlanır. 

2) Kişisel koruyucu donanımlar gebe veya emziren çalışanı tam koruyacak şekilde 
vücuduna uygun olmalı, bu kişilerin hareketlerine engel olmamalı ve vücut ölçüleri 
değiştikçe yenileri temin edilir. Uygun koruyucu sağlanamadığı durumlarda çalışan 
bu işlerde çalıştırılamaz.

Not: Yukarıda geçen kimyasal, tehlikeli kimyasal maddeler, kanserojen maddeler, 
mutajen maddeler, çok toksik maddeler, toksik maddeler, zararlı maddeler, alerjik 
maddeler, üreme için toksik maddeler kavramların tanımı 12/8/2013 tarihli ve 28733 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Gü-
venlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekildedir. 
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EK-II

GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANLARIN ÖZELLİKLE 
ÇALIŞTIRILAMAYACAĞI ŞLER VE İŞYERLERİ İLE BURADA BULUNABİLECEK ÖNEMLİ RİSK 

FAKTÖRLERİNİ BELİRTEN TABLO

İşler ve işyerleri Biyolojik Etkenler

A) 
a) İnsanın diş ve sağlık tedavisinin yapıldığı hizmet 
birimlerinin yanı sıra acil ve kurtarma hizmetleri,

Hepatit B-virus (HBV)
Hepatit C-virus (HCV)  

b)    Çocuklara özel hastane ve koğuşlar Bordetella Pertussis
Cornebacterium Dipthriae
Hepatitis-A virus (HAV)
Measles virus 
Mumps virus
Rubivirus
Varicella Zoster virus (VZV)

c)     Enfeksiyon koğuşları ve feçes laboratuarları Hepatit A virus (HAV)

d) Tüberküloz hastaneleri ve diğer göğüs 
hastalıkları hastaneleri veya koğuşları

Mycobacterium tüberculosis
Mycobacterium Bovis

e)  Patoloji departmanları (otopsi, ölüm sonrası 
muayene yerleri)

Hepatit-D virus (HDV)
Mycobacterium tüberculosis
Mycobacterium Bovis

B) 
a)      Kan ürünlerini içeren ilaç ve tıbbi üretim işleri

Hepatit B-virus (HBV)  
Hepatit C-virus            (HCV)   

b)   Sütun 2 de belirtilen biyolojik etkenlerden 
birini içeren aktivitelerin olması durumu 

Hepatit B-virus (HBV)   
Hepatit C-virus (HCV)      
Bordetella Pertussis
Cornebacterium Dipthriae
Tick-born Encephalitis (CEE) virus  
Hepatit A virus (HAV)
Hepatit-D virus (HDV)
Measles virus 
Mumps virus
Mycobacterium tüberculosis
Mycobacterium Bovis
Rubivirus
Rabies virus
Varicella Zoster virus (VZV)

C)    Kuduzla enfekte olma şüphesi olan hayvanlar-
la yapılan veterinerlik aktiviteleri

Rabies virus
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İşler ve işyerleri Biyolojik Etkenler

D)     Tarım, orman ve kereste endüstrisi, bahçıvan-
lık, hayvan ticareti, avlanma gibi endemik hastalık 
alanlarında ve diğer bilim alanlarının yanı sıra eği-
tim ve test (araştırma) enstitüleri dahil gıda amaçlı 
olmayan hayvan ve bitki hammadde materyallerini 
içeren alanlardaki aktivite durumları

Tick-born Encephalitis (CEE) virus  

EK-III

GEBE ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞINI İZLEME FORMU

Gebelikte karşılaşılan sağlık 

problemleri

İşyerinde çalışanı etkileyen hal ve durumlar

Sabah kusmaları Erken Çalışma Saatleri

Güçlü havalandırma veya mide bulantılarına neden olabilecek 

kokulara veya kötü havalandırmaya maruziyet

Sırt ağrısı Ayakta durma, yük taşıma ve duruş vaziyeti

Varis veya diğer dolaşım 

problemleri, hemoroit

Uzun süreli ayakta durma veya oturma

Sık ve ani tuvalet ihtiyacı Düzenli beslenme, yeme, içme imkanları

Tuvaletin yakınlığı, uygunluğu, yıkanma imkanları

Hijyen

İş ve iş mahallini bırakmada zorluk

Beden ölçülerinin büyümesi

Beden ölçülerinin büyümesinden 

dolayı beceriklilik, koordinasyon, 

hareket etme hızı ve uzanmada 

zorluk

Koruyucu elbise ve ekipmanın kullanılması

Daralan çalışma alanı, yüksekte çalışma

Uzanma ve eğilme gerektiren postürler

Elle taşıma

Dar alanlarda çalışmanın getirdiği problemler

Yorgunluk/stres Fazla çalışma

Akşam veya gece çalışması

Dinlenme aralarının yetersizliği

Uzun süreli çalışma

İş yoğunluğu

Dengenin korunması (Emziren 

kadınlar için de geçerli)

Islak ve kaygan zeminlerde yapılan çalışmalar
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EK- IV

ODA VE YURTLARDA BULUNACAK NİTELİKLER
1) Bodrum katında ve doğrudan açık havaya açılmayan yerlerde olamaz. 

2) Pencereleri doğrudan güneş ışığı alacak şekilde olur.

3) Kadın ve velayet hakkına sahip erkek çalışan sayısının en az % 10’u oranında 
yatak, yeterli sayıda gözlem odası ve bir emzirme yeri bulunur. İhtiyaca göre yeterli 
sayıda yatak, bölme ve diğer araç ve gereçler ilave edilir.

4) Çocukların bulundurulacağı odaların taban alanlarının her çocuğa en az 3 met-
rekare, hacimlerinin ise her çocuğa en az 8 metreküp hava düşecek şekilde ve bol 
ışıklı olması gerekir. 

5) Taban, çocukların sağlığına zarar vermeyecek ve kolayca temizlenebilecek bir 
malzeme ile döşenmesi gerekir.

6) Duvarlar ve bölmeler yeterli bir yüksekliğe kadar kolayca temizlenebilir bir 
maddeyle boyanması veya kaplanması gerekir. 

7) Odalar ve eşyalar toz tutmayacak şekilde düz ve basit olması gerekir. 

8) Çocuk karyolaları ve komodinleri temiz, boyalı, kullanıma ve sağlığa uygun 
nitelikte olması gerekir. Karyolaların ayarlanabilir yüksek korkulukları bulunur.

9) Yurtlarda yeterli büyüklükte bir bahçe bulunması gerekir. 

10) Çocukların dinlenmeleri ve oynamaları için yeterli araç ve gereçler bulunması 
gerekir.

 11) Oda ve yurtlarda, anneler ve görevliler için yeteri kadar tuvalet ve lavabo, her 
10 yatağa bir çocuk banyosu, çocuk yatak odalarının bitişiğinde çocukların kullanabi-
leceği lavabolar bulunması gerekir. Yurtlarda, ayrıca, çocuklar için yeteri kadar tuvalet 
bulunması gerekir.

12) Oda ve yurtlarda, mamaların ve yiyeceklerin hazırlanması, muhafazası, dağı-
tılması, yedirilmesi ve kullanılan araç ve gereçlerin temizlenmesi için gerekli yerler 
bulunması gerekir.

13) Oda ve yurtlarda, yatak odalarından ayrı bez değiştirme odaları olması gerekir. 
Bu odalarda, masa, yatak, şezlong gibi eşyalar, temiz ve kirli bez ve çamaşırların ayrı 
ayrı konulması için gerekli dolap ve kaplar bulundurulur. 

14) Yatak eşyası ve annelere emzirme esnasında giydirilen gömleklerin temiz ol-
ması ve düzenli olarak korunması gerekir.

15) Çocuklar, emzirme yerlerine çocuk bakıcısı ya da sağlık personeli tarafından 
getirilir, emzirmenin bitiminde yine aynı kimseler tarafından alınarak, temizlik ve 
bakımları yapıldıktan sonra yataklarına bırakılır.
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EK-I

GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN 
TEHLİKELİ SAYILAN FAKTÖRLERE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER

Genel önlemler

a) Fiziksel ve zihinsel yorgunluk ile ilgili olarak; gebe veya emziren çalışanın ça-
lışma saatleri ve ara dinlenmeleri geçici olarak yeniden düzenlenir, söz konusu çalı-
şanların çalışma saatlerinin gece süresine ve gebe çalışanların çalışmalarının günün 
erken saatlerine rastlamaması için gereken önlemler alınır.

b) Duruş problemleri ile ilgili olarak; çalışma mahalli ve çalışma düzeni, gebe 
veya emziren çalışanların duruş problemlerini ve kaza riskini azaltacak şekilde yeni-
den düzenlenir, mümkün olduğu durumlarda oturarak çalışmaları sağlanır. Gebeliğin 
durumuna göre yorgunluğun ve diğer duruş problemlerinin azaltılması veya ortadan 
kaldırılması için dinlenme araları ihtiyaca göre daha sık ve uzun olarak düzenlenir.

c) Yüksekte çalışmalarda, gebe çalışanın çalışma yerlerinin platform, merdiven 
gibi yüksek ve düşme tehlikesi olan yerlerde olmaması için gerekli düzenlemeler ya-
pılır.

ç) Çalışma saatleri ve çalışma hızı ile ilgili olarak; çalışma hızının, saatlerinin ve 
işteki yoğunluğun çalışanın önerileri dikkate alınarak mümkün olduğunca uygun 
hale getirilmesi için gerekli şartlar sağlanır.

d) Gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılmaması esastır. Ancak 
zorunluluk halinde gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılması ge-
rektiğinde işyerinde bulunan diğer çalışanlarla kolayca iletişim sağlayabilmeleri için 
gerekli önlemler alınır. Ayrıca çalışanın uygun tıbbi ve diğer destekleri alabilmesi için 
gerekli düzenlemeler yapılır, acil yardım prosedürlerinde bu durum göz önüne alınır.

e) İş stresi ile ilgili olarak; gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanı, çalışma 
koşulları, çalışma saatleri, müşterilerle ve üçüncü kişilerle ilişkiler, iş yükü, işini kay-
betme korkusu gibi stres faktörlerine yönelik koruyucu önlemler alınır. Düşük veya 
ölü doğum yapmış veya doğumdan sonra bebeğini kaybetmiş çalışanı stresten koru-
mak için itina gösterilir.

f ) Gebe çalışanın, ayakta çalışması gereken işlerde, mümkün olan durumlarda 
oturması sağlanır, sürekli oturarak veya sürekli ayakta çalışması engellenir, çalışma-
nın böyle düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda dinlenme araları artırılır, 
hamileliğin gelişimine göre gerekli önlemler alınır.

g) Dinlenme ve diğer iyileştirici olanakların sağlanması ile ilgili olarak; gebe çalı-
şanın sigarasız ve dumansız bir ortamda gerekli aralıklarla oturarak veya rahatça uza-
nacak şekilde fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayacak şartlar temin edilir. 
Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın sık tuvalete gitme ihtiyacı göz önüne 
alınarak uzun süreli çalışmalar ve ekip çalışmaları bu gereksinime uygun olarak dü-
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zenlenir, ayrıca enfeksiyon ve diğer hastalıklara karşı gerekli hijyen şartları sağlanır. 
Gebe veya emziren çalışanın, kişisel ihtiyaçları göz önüne alınarak, beslenme molası-
nın, temiz içme suyu temininin ve diğer ihtiyaçlarının kendileriyle de istişare edilerek 
karşılanması sağlanır.

Alınacak önlemler, çalışanların yaptıkları işle bağlantılı hareketleri, duruşları, zi-
hinsel ve bedensel yorgunluğu da kapsar.

Özel önlemler

a) Fiziksel etkenler:

1) Şok ve titreşim: Gebe çalışanın, ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreşi-
me maruz kalacağı işlerde ve iş makinelerinde çalıştırılmaları yasaktır. Vücudun alt 
kısmını, özellikle karın bölgesini etkileyen düşük frekanslı uzun süreli titreşime ve 
sürekli sarsıntıya maruziyeti önleyecek tedbirler alınır.

2) Gürültü: Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, en düşük maruzi-
yet etkin değeri olan 80 dB(A) yı geçmemesi sağlanır. Eğer gürültü seviyesi düşürüle-
miyorsa çalışanın yeri değiştirilir. Limitleri aşan gürültülü ortamda gebe çalışanların 
kişisel koruyucu donanım kullanarak dahi çalıştırılmaları yasaktır.

3) İyonize radyasyon: Gebe veya emziren çalışanlar iyonize radyasyon kaynakları-
nın bulunduğu ve radyasyonla kirlenmiş olan yerlerde ve işlerde çalıştırılmaz. Bu gibi 
yerlere girmemesi uyarı levhaları ile belirtilir.

4) İyonize olmayan radyasyon: Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanların 
iyonize olmayan radyasyon kaynaklarından etkilenmesini önleyecek tedbirler alınır.

5) Soğuk, sıcak ve yüksek basınç: Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışan-
ların yaptığı işin niteliği göz önünde bulundurularak çalıştığı yerlerin sıcaklığının ve 
basıncının sağlık ve güvenlik riski yaratmayacak düzeyde olması sağlanır.

b) Biyolojik etkenler: Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın, 15/6/2013 
tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyolojik Etkenlere Maruziyet 
Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan grup 2, grup 3 ve grup 4 
biyolojik etkenlerin risk teşkil ettiği yerlerde ve işlerde çalıştırılmaları yasaktır. Ancak 
çalışanın bağışıklığı varsa durum değerlendirilmesi yapılarak çalışmasına izin verile-
bilir.

c) Kimyasal etkenler: Kanserojen, mutajen, çok toksik, toksik, zararlı, alerjik, üre-
me için toksik ve emzirilen çocuğa zararlı olabilen kimyasalların üretildiği, işlendiği, 
kullanıldığı işlerde gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın çalıştırılması esas 
olarak yasaktır. Ancak, çalışanın çalıştırılmasında zorunluluk varsa ve teknik olarak 
bu maddeler daha az zararlı olanlarla değiştirilemiyorsa, gebe çalışan, mutajen ve üre-
me için toksik maddelerle, emziren ve yeni doğum yapmış çalışan, emzirilen çocuğa 
zararlı olabilen kimyasalların dışındaki maddelerle, ancak her türlü önlem alınarak 
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ve sağlık durumları ile maruziyet düzeyleri sürekli kontrol altında tutularak çalıştı-
rılabilir.

ç) Çalışma koşulları:

1) Gebe veya emziren çalışanların kendilerinin ve bebeklerinin sağlığını olumsuz 
etkileyecek şekilde elle taşıma, yükleme ve araçsız taşıma işlerinde çalıştırılmaları ya-
saktır. Bu tür işlerde risk değerlendirmesi yapılır, gerektiğinde iş değişikliği sağlanır. 

2) Kişisel koruyucu donanımlar gebe veya emziren çalışanı tam koruyacak şekilde 
vücuduna uygun olmalı, bu kişilerin hareketlerine engel olmamalı ve vücut ölçüleri 
değiştikçe yenileri temin edilir. Uygun koruyucu sağlanamadığı durumlarda çalışan 
bu işlerde çalıştırılamaz.

Not: Yukarıda geçen kimyasal, tehlikeli kimyasal maddeler, kanserojen maddeler, 
mutajen maddeler, çok toksik maddeler, toksik maddeler, zararlı maddeler, alerjik 
maddeler, üreme için toksik maddeler kavramların tanımı 12/8/2013 tarihli ve 28733 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Gü-
venlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekildedir. 

EK-II

GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANLARIN ÖZELLİKLE 
ÇALIŞTIRILAMAYACAĞI İŞLER VE İŞYERLERİ İLE BURADA BULUNABİLECEK ÖNEMLİ RİSK 

FAKTÖRLERİNİ BELİRTEN TABLO

İşler ve işyerleri Biyolojik Etkenler

A) 

a) İnsanın diş ve sağlık tedavisinin yapıldığı 

hizmet birimlerinin yanı sıra acil ve kurtarma 

hizmetleri,

Hepatit B-virus (HBV)

Hepatit C-virus (HCV)  

b)    Çocuklara özel hastane ve koğuşlar

Bordetella Pertussis

Cornebacterium Dipthriae

Hepatitis-A virus (HAV)

Measles virus 

Mumps virus

Rubivirus

Varicella Zoster virus (VZV)

c)     Enfeksiyon koğuşları ve feçes laboratuarları Hepatit A virus (HAV)

d) Tüberküloz hastaneleri ve diğer göğüs 

hastalıkları hastaneleri veya koğuşları

Mycobacterium tüberculosis

Mycobacterium Bovis

e)  Patoloji departmanları (otopsi, ölüm sonrası 

muayene yerleri)

Hepatit-D virus (HDV)

Mycobacterium tüberculosis

Mycobacterium Bovis
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İşler ve işyerleri Biyolojik Etkenler

B) 

a)      Kan ürünlerini içeren ilaç ve tıbbi üretim 

işleri

Hepatit B-virus (HBV)  

Hepatit C-virus            (HCV)   

b)   Sütun 2 de belirtilen biyolojik etkenlerden 

birini içeren aktivitelerin olması durumu 

Hepatit B-virus (HBV)   

Hepatit C-virus (HCV)      

Bordetella Pertussis

Cornebacterium Dipthriae

Tick-born Encephalitis (CEE) virus  

Hepatit A virus (HAV)

Hepatit-D virus (HDV)

Measles virus 

Mumps virus

Mycobacterium tüberculosis

Mycobacterium Bovis

Rubivirus

Rabies virus

Varicella Zoster virus (VZV)

C)    Kuduzla enfekte olma şüphesi olan 

hayvanlarla yapılan veterinerlik aktiviteleri
Rabies virus

D) Tarım, orman ve kereste endüstrisi, 

bahçıvanlık, hayvan ticareti, avlanma gibi 

endemik hastalık alanlarında ve diğer bilim 

alanlarının yanı sıra eğitim ve test (araştırma) 

enstitüleri dahil gıda amaçlı olmayan hayvan 

ve bitki hammadde materyallerini içeren 

alanlardaki aktivite durumları

Tick-born Encephalitis (CEE) virus  

EK-III

GEBE ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞINI İZLEME FORMU

Gebelikte karşılaşılan sağlık problemleri İşyerinde çalışanı etkileyen hal ve durumlar

Sabah kusmaları

Erken Çalışma Saatleri

Güçlü havalandırma veya mide bulantılarına neden 

olabilecek kokulara veya kötü havalandırmaya 

maruziyet

Sırt ağrısı Ayakta durma, yük taşıma ve duruş vaziyeti

Varis veya diğer dolaşım problemleri, 

hemoroit
Uzun süreli ayakta durma veya oturma

Sık ve ani tuvalet ihtiyacı

Düzenli beslenme, yeme, içme imkanları

Tuvaletin yakınlığı, uygunluğu, yıkanma imkanları

Hijyen

İş ve iş mahallini bırakmada zorluk
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Beden ölçülerinin büyümesi

Beden ölçülerinin büyümesinden dolayı 

beceriklilik, koordinasyon, hareket etme 

hızı ve uzanmada zorluk

Koruyucu elbise ve ekipmanın kullanılması

Daralan çalışma alanı, yüksekte çalışma

Uzanma ve eğilme gerektiren postürler

Elle taşıma

Dar alanlarda çalışmanın getirdiği problemler

Yorgunluk/stres

Fazla çalışma

Akşam veya gece çalışması

Dinlenme aralarının yetersizliği

Uzun süreli çalışma

İş yoğunluğu

Dengenin korunması (Emziren kadınlar 

için de geçerli)
Islak ve kaygan zeminlerde yapılan çalışmalar

EK- IV

ODA VE YURTLARDA BULUNACAK NİTELİKLER

1)Bodrum katında ve doğrudan açık havaya açılmayan yerlerde olamaz. 

2) Pencereleri doğrudan güneş ışığı alacak şekilde olur.

3) Kadın ve velayet hakkına sahip erkek çalışan sayısının en az % 10’u oranında 
yatak, yeterli sayıda gözlem odası ve bir emzirme yeri bulunur. İhtiyaca göre yeterli 
sayıda yatak, bölme ve diğer araç ve gereçler ilave edilir.

4) Çocukların bulundurulacağı odaların taban alanlarının her çocuğa en az 3 met-
rekare, hacimlerinin ise her çocuğa en az 8 metreküp hava düşecek şekilde ve bol 
ışıklı olması gerekir. 

5) Taban, çocukların sağlığına zarar vermeyecek ve kolayca temizlenebilecek bir 
malzeme ile döşenmesi gerekir.

6) Duvarlar ve bölmeler yeterli bir yüksekliğe kadar kolayca temizlenebilir bir 
maddeyle boyanması veya kaplanması gerekir. 

7) Odalar ve eşyalar toz tutmayacak şekilde düz ve basit olması gerekir. 

8) Çocuk karyolaları ve komodinleri temiz, boyalı, kullanıma ve sağlığa uygun 
nitelikte olması gerekir. Karyolaların ayarlanabilir yüksek korkulukları bulunur.

9) Yurtlarda yeterli büyüklükte bir bahçe bulunması gerekir. 

10) Çocukların dinlenmeleri ve oynamaları için yeterli araç ve gereçler bulunması 
gerekir.
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11) Oda ve yurtlarda, anneler ve görevliler için yeteri kadar tuvalet ve lavabo, her 
10 yatağa bir çocuk banyosu, çocuk yatak odalarının bitişiğinde çocukların kullanabi-
leceği lavabolar bulunması gerekir. Yurtlarda, ayrıca, çocuklar için yeteri kadar tuvalet 
bulunması gerekir.

12) Oda ve yurtlarda, mamaların ve yiyeceklerin hazırlanması, muhafazası, dağı-
tılması, yedirilmesi ve kullanılan araç ve gereçlerin temizlenmesi için gerekli yerler 
bulunması gerekir.

13) Oda ve yurtlarda, yatak odalarından ayrı bez değiştirme odaları olması gerekir. 
Bu odalarda, masa, yatak, şezlong gibi eşyalar, temiz ve kirli bez ve çamaşırların ayrı 
ayrı konulması için gerekli dolap ve kaplar bulundurulur. 

14) Yatak eşyası ve annelere emzirme esnasında giydirilen gömleklerin temiz ol-
ması ve düzenli olarak korunması gerekir.

15) Çocuklar, emzirme yerlerine çocuk bakıcısı ya da sağlık personeli tarafından 
getirilir, emzirmenin bitiminde yine aynı kimseler tarafından alınarak, temizlik ve 
bakımları yapıldıktan sonra yataklarına bırakılır.
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EK-VI

EMZİRME ODASI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINDA BULUNDURULACAK İLAÇ                             
VE TIBBİ GEREÇ ÇİZELGESİ

İlaç ve Gereç Miktarı Açıklama 

Açık ve kapalı yaralar için antiseptik 

çözelti 
250 şer gr. Cam kapaklı şişede 

Amonyak 50 gr. Cam kapaklı şişede 

Saf alkol 100 gr. Cam kapaklı şişede

Oksijenli su 1 şişe Orijinal ambalajda 

Yanık pomadı 2 tüp Orijinal ambalajda 

Enjektör 1 adet 2 cc. 

Enjektör 1 adet 5 cc. 

Enjektör iğnesi 
6 şar adet cilt, adale ve 

damar için. 

Damlalık 6 adet 

Beden derecesi (termometre) 6 adet 

Çengelli iğne 12 adet 

Flaster 2 kutu 

Talk tozu Yeteri kadar 

Küvet 2 adet 

Pens 2 adet 

Kulak pensi 1 adet 

Makas 2 adet 

Bisturi 1 adet 

Pamuk 5 paket 25’er gramlık 

Steril gaz idrofil 5 paket 

Steril sargı bezi 5 adet Muhtelif büyüklükte 

Üçgen sargı 1 adet Parmak, baş ve etrafı için 

Çocuk terazisi 1 adet Emzirme odalarında 

Boy ölçerli terazi 1 adet Kreşlerde 
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EK-VII

GÖZLEM KÂĞIDI
...................İşyeri

Emzirme Odası 

Çocuk Bakım Yurdu

Adı, Soyadı:

Kayıt numarası:

Yatak numarası:

Yaşı ve doğum yeri:

Kan grubu:

Girdiği tarih:

Girişte boyu ve kilosu:

Tamamen çıkarıldığı tarih:

Çıkışta boyu ve kilosu:

Çıkarıldığı tarihteki genel sağlık durumu:

Çıkış nedeni:

Kiminle çıktığı:

ANASININ

     Adı, Soyadı:

     Yaşı ve doğum yeri:

     Ev adresi:

     İşyeri numarası:

BABASININ

     Adı, Soyadı:

     Yaşı ve doğum yeri:

     Ev adresi:

     İşyeri numarası:
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14) GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK1

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, geçici veya belirli süreli iş sözleşmesi 
ile çalışanların sağlık ve güvenlikleri bakımından işyerindeki diğer çalışanlarla aynı 
düzeyde korunmalarını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamına giren; belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlan-
ması 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.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak,
b) 25/6/1991 tarihli ve 91/383/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifine pa-

ralel olarak,
hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren: Herhangi bir işverenden geçici bir süre ile işçi-

lerini kendi işyerinde mesleklerine uygun işlerde çalıştırmak üzere devralan işvereni,
b) Özel sağlık gözetimi: Çalışanın kişisel sağlık durumu dikkate alınarak işin yü-

rütümü dolayısıyla maruz kaldığı tehlikelere yönelik yapılan sağlık gözetimini,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen kavramlardan işveren ve işyeri tanımı 6331 sayılı Ka-

nunda; belirli süreli iş ve geçici iş ilişkisi tanımları ise 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı 
İş Kanununda tanımlandığı gibidir.

1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 23.08.2013 tarihli ve 28744 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Eşit davranma

MADDE 5 – (1) İşveren, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde, 
özellikle kişisel koruyucu donanımlara erişim dâhil olmak üzere işyerinde çalışanla-
rın sağlık ve güvenliklerinin korunmasını içeren çalışma koşulları bakımından farklı 
uygulamalarda bulunamaz.

Çalışanların bilgilendirilmesi

MADDE 6 – (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 nede-
niyle ortaya çıkabilecek ilave özel riskler açıkça belirtilir.

Eğitim

MADDE 7 – (1) 6331 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü ile birlikte işveren, 
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

MADDE 8 – (1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre yapılacak 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 ge-
reklilik devam ettiği sürece, çalışanın sözleşme süresinin sona ermesinden sonra da 
sürdürülür.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

MADDE 9 – (1) 6331 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre işyerinde iş sağlığı 
ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için görevlendirilen kişiler; belirli süreli 
veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edilecek çalışanlarla ilgili olarak geçici 
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iş ilişkisi kurulan veya belirli süreli işi üstlenen işveren tarafından bilgilendirilir. Söz 
konusu çalışanların da diğer çalışanlarla birlikte sağlık ve güvenliklerinin sağlanması 
için gerekli çalışmalar yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Hükümler

Geçici iş ilişkisinde bilgilendirme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hususlar ile bir-
likte;

a) Geçici iş ilişkisi ile çalıştırılacaklarla ilgili olarak geçici iş ilişkisi kurulacak iş-
veren diğer işverene, 6331 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında be-
lirtilen 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

MADDE 11 – (1) Çalışanlarını geçici olarak devreden işveren ile birlikte geçici 
iş ilişkisi kurulan işveren, yapılan iş süresince işin yapılması ile ilgili koşullardan so-
rumludur.

(2) Birinci fıkranın uygulanması bakımından, işin yapılmasına ilişkin sorumluluk, 
iş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni konuları ile sınırlıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen özel önlemler ile birlikte geçici veya 
belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan istihdam edilen işyerlerinde 6331 sayılı Kanun 
hükümleri de uygulanır.

Daha uygun önlemlerin alınması

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik, belirli süreli veya geçici süreli iş ilişkisi ile 
istihdam edilen çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için daha uygun ön-
lemlerin alınmasına ve uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik yü-
rürlükten kaldırılmıştır.
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Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 9 uncu maddesi,

1) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan istihdam edilen ve 50 
ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerindeki işler için yayımı tarihinde,

2) Diğer işyerleri için 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile eş zamanlı olarak,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.
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15) GEMİ ADAMLARININ İKAMET YERLERİ, SAĞLIK VE 
İAŞELERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Dayanak, Kapsam, Tanımlar ve İaşe Mükellefiyeti

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi gemilerde; 
gemi adamlarına tahsis edilen yatma, dinlenme ve yemek yerleriyle gemide bulun-
durulması zaruri olan ilaç, tıbbi alet ve malzeme ve revirlerde bulunması gerekli şart-
ları, gemi adamlarına verilecek iaşe maddelerinin ölçü ve nitelikleri, bu şart ve özel-
liklerden hangilerinin önemleri bakımından esasa dair ve birinci derecede mecburi, 
mecburi olmayan veya zaruri sebeplerle tatbik edilemeyen iaşenin işveren veya vekili 
tarafından nakden ödenmesini sağlamak maksadı ile İaşe Bedeli Tespit Kurulunun 
kurulması ve bu Kurulun görev ve yetkilerini belirlemektedir.

Dayanak ve Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 35 inci maddesine 
dayanılarak düzenlenmiş olup, 500 grostonilatodan daha küçük gemilerle, balık avı 
ve benzeri işlerde çalışan gemiler, römorkörler ve yüzer vinçler dışında 854 sayılı De-
niz İş Kanununun kapsamına giren gemiler ile bu gemilerde çalışan gemi adamları, 
bunların işverenleri ve işveren vekillerini kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

İkamet Yerleri: Gemi adamlarına işe giriş gününden başlıyarak işten çıkış gününe 
kadar rütbeleri, sayıları ve geminin büyüklüğüne uygun olarak yalnız kendileriyle eş-
yalarına ait olmak üzere gemi içerisindeki alanı,

Oturma Yerleri: Gemi adamlarına tahsis edilen dinlenme ve yemek yerleriyle re-
vir, eczane ve bunların eklentilerini,

İş Teftiş Defteri: İş Teftişi Tüzüğünde belirtilen esaslara göre tutulan defteri,

Gemi İaşe İzleme Defteri Gemi kaptanı ve varsa işçi temsilcisi tarafından birlikte 
kayıt yapılan iaşe defterini,

Ücret Defteri: 854 sayılı Deniz İş Kanununun 31 inci maddesine göre tutulmakta 
olan defteri,
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İaşe Kurulu: Her gemide işveren veya vekili olan kaptanın görevlendireceği, gemi 
zabiti başkanlığında gemi personelinden teşekkül eden kurulu

ifade eder. 

Birinci ve İkinci Derecedeki Şartlar

Madde 4- Bu Yönetmeliğin belirttiği ve tespit ettiği şart ve niteliklerden hangile-
rinin önemlerine göre esasa müteallik ve birinci derece, hangilerinin ikinci dereceden 
sayılacakları (Ek:1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Denetim ve Teftiş

Madde 5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının denetim ve teftişe yetkili 
memurları, bu Yönetmelik hükümlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere 
takip, denetim ve teftiş yapmak ve mevzuatın öngördüğü şekilde sonuçlandırmakla 
görevlidirler.

Teftiş Kayıtları

Madde 6- Her gemide gemi kaptanının sorumluluğunda bir iş teftiş defteri ile 
gemi iaşe izleme defterinin bulundurulması mecburidir.

İş Teftiş Defteri, İş Teftişi Tüzüğünde belirtilen esaslara göre tutulur.

Gemi İaşe İzleme Defterine 1 inci zabit veya sağlık zabiti ve varsa işçi temsilcisi 
tarafından birlikte kayıt yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM
İaşe Mükellefiyetinin Nakden Karşılanması, Kurulların

Meydana Gelmesi, Görev ve Yetkileri

İaşe Mükellefiyetinin Nakden Karşılanması

Madde 7- Limanlar içinde şehir hatlarında, körfezlerde, göllerde ve akarsularda 
yolcu ve yük nakleden gemilerde, mavna, şat benzerlerinde ve Deniz İş Kanununa 
tabi diğer gemilerde iaşe servisi kurulamadığı takdirde gemi adamlarına işveren tara-
fından iaşe mükellefiyeti nakden ödenmek suretiyle yerine getirilir. Ödenecek bedele 
esas; bir gemi adamının yaptığı göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasını 
sağlayacak para miktarıdır. Bu miktar, hizmet akitleriyle ve toplu iş sözleşmeleriyle 
tespit edilen ücretlerden ayrı olarak hesaplanır.

İaşe bedeli, en geç haftalık veya aylık olarak işlendikten sonra ve nakden ödenir. 
Ödenen iaşe bedelleri, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 31 inci maddesine göre tutul-
makta olan Ücret Defterlerinde ayrıca belirtilir. 
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İaşe Bedeli Tespiti Şekli

Madde 8- İaşe Servisi kurulması mecburi olmayan veya iaşenin zaruri sebeplerle 
uygulanamadığı gemilerde çalışan gemi adamlarına işverenler tarafından iaşe kar-
şılığı olarak verilecek günlük iaşe bedeli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
çağrısı üzerine toplanacak ve bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre oluşturulacak 
Kurul tarafından, sahil mıntıkalarının özelliklerine göre veya yurt çapında en geç bir 
yılda bir tespit edilir.

İaşe Bedeli Tespit Kurulu

Madde 9- Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının görevlendireceği bir yet-
kilinin başkanlığında aşağıdaki temsilcilerden teşekkül eder.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından konuyla ilgili bir iş Müfettişi,

Ulaştırma Bakanlığından

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 

Sağlık Bakanlığından 

Deniz Ticaret Odasından

En fazla gemi adamını bulunduran en üst işçi Kuruluşundan  

(Temsilcilerinden biri gemi iaşe kurulu üyelerinden birisi olacaktır.)

En fazla gemi işverenini bulunduran en üst işveren Kuruluşundan 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

Temsilci

“

“

“

“

“

Kurul, üye sayısının çoğunluğu ile toplanır, Kurulda kararlar mevcut temsilci oy-
larının çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyunun bulunduğu 
tarafa itibar edilir.

Kurulun Sekreterlik İşleri

Madde 10- Kurulun sekreterlik işleri İşçi Sağlığı Daire Başkanlığınca yürütülür. 
Kurulun kararları karar defterine yazılır. Kararlar, Başkan ve üyelerce imzalandıktan 
sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayı ile kesinleşir ve Resmi Gazete’de 
yayımlandığı tarihi takip eden aybaşında yürürlüğe girer.

Kurul İçin Gereken Bilgilerin Toplanması

Madde 11- Kurul, iaşe bedelinin tespitinde gemi adamlarının gemide istenen 
niteliğe uygun yiyeceklerin besin değeri, bileşimleri, satınalma, depolama, koruma 
usulleri ile ilgili bilgileri ve gerekli görülen diğer bilgileri sekreterlik kanalı ile toplar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İaşe Servisi, İaşe Kurulu ve İaşe Tesisleri 

İaşe Servisi

Madde 12- 7 nci maddede belirtilenler dışında olan 854 sayılı Deniz İş Kanunu-
na tabi gemilerde iaşe servisi kurulması mecburidir. Bu mecburiyetin yerine getiril-
mesi aşağıdaki maddelerdeki esaslara göre yapılır.

İaşe Kurulu

Madde 13- Her gemide bir İaşe Kurulu kurulur. Kurul, işveren veya vekili olan 
kaptan adına 1 inci gemi zabiti başkanlığında aşağıdaki kişilerden meydana gelir:

a) Gemi doktoru veya sağlık memuru,

b) Gemi aşçısı,

c) Kumanyacı,

d) İki tayfa temsilcisi.

Temsilci tayfalar ve yokluğunda onlara vekalet edecek olan iki yedeği, gemi tay-
falarının salt çoğunluğunun bulunduğu bir toplantıda en çok altı ay süre ile seçilir. 
Temsilci tayfaların asıl ve yedeklerinin isimleri Gemi İaşe İzleme Defterine kayde-
dilir. Kaptan, temsilci tayfaların süresinde seçilmesini sağlamak mecburiyetindedir.

Yemek Listeleri

Madde 14- İaşe Kurulu toplanarak yolculuk şartlarının gerektirdiği müddet için 
bir yemek listesi düzenler, yemek listeleri, kaptana onaylattırıldıktan sonra yemek 
salonlarına asılır ve günü gününe uygulanır.

Mecburi bir sebep olmadıkça listenin aynen uygulanması esastır. Değişikliği ge-
rektiren hallerde yemek listelerinde kaptan tarafından gerekli değişiklik yapılabilir ve 
durum geminin Gemi İaşe İzleme Defterine kaydedilir.

İaşe Servisi İç Talimatı

Madde 15- İşveren veya vekili olan kaptanın gemi iaşe servisinde görevli perso-
nelin görev ve sorumluluklarını belirten ve gemi bünyesine uygun olan bir iç talimat 
hazırlaması ve gemi adamlarının görebileceği ve inceleyebileceği bir yere asılması 
mecburidir.

Gemi iç talimatı aşağıdaki hususları ihtiva eder:

a) Gemiye alınan kumanyanın (yiyecek ve suyun) mürettebatın sayısına, yolculu-
ğun niteliğine ve süresine uygunluğunun ne şekilde ve kimler tarafından kontrol ve 
kabul edileceği,
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b) Kumanyalık ve soğutma tesislerinin bakımı, çalışması ile kumanyalığa malze-
me konulması, çıkarılması yöntemleri,

c) Yemeklerin zamanında hazırlanması, pişirilmesi, dağıtılması ile yemek ve din-
lenme yerlerinin personele tahsisinin ne şekilde olacağı,

d) İaşe servisiyle ilgili bütün yerlerin temizlik ve bakımı ile bulaşıkların yıkanması 
gibi işlerin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı,

e) İaşe servisinde görevli personelin tabi olacağı disiplin işlemleri ve müracaat 
mercileri.

Gemi Aşçılarının Vasıfları

Madde 16- Yeterlik sertifikası olmayan hiçbir gemi adamı gemide aşçı olarak 
çalıştırılamaz. Yeterlik sertifikası alabilmek için;

a) 18 yaşından küçük olmamak,

b) Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp 6/9/1989 tarihli 20274 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemi Adamları Yönetmeliği” hükümleri uyarın-
ca aşçı yeterlikli gemi adamı cüzdanına sahip olmak gerekir.

Gemi Aşçılarının Görevleri

Madde 17- Gemi aşçıları, gemi adamlarının yemeklerini zamanında hazırlamak-
tan işverene ve kaptana karşı sorumludurlar.

İaşe Servisinde Çalışanların Sağlık Kontrolü

Madde 18- İaşe Servisinde çalışacak gemi adamlarının işe girişlerinde veya işin 
devamı süresince hastalık portörü olup olmadıkları, (portörlük muayenesi) ile 1475 
sayılı İş Kanununun 79 uncu maddesinde belirtilen kurum veya kuruluş veyahut 
doktorlar tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça işe alınmaları veya işte 
çalıştırılmaları yasaktır.

Bu gibi personelin yurtdışında sağlık muayenesi yapılma imkânı varsa üç ayda 
bir, şayet bu imkânı yoksa geminin bağlama limanına döndüğü tarihte sağlık kontro-
lünden geçirilmesi mecburidir. Sağlık kontrolleri gemi doktorlarınca yoksa geminin 
bağlı olduğu limandaki sağlık kuruluşlarınca yapılır.

Mutfak

Madde 19- Gemi mutfakları, oturma ve yatma yerlerinden ayrı, mümkünse gü-
verte üstündeki yapılarda düzenlenir. Mutfaklar bu Yönetmeliğin 39 uncu madde-
sindeki esaslara göre havalandırılır. Güverte altında düzenlenen mutfaklarda, etkili 
aspirasyon sisteminin kurulması ve sürekli bakım mecburidir.
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Mutfak bölme perdeleri, 1,5 metre yüksekliğine kadar fayans veya benzeri malze-
me ile kaplanır ve süt kısımlar açık renkte boyanır. Zemin, çini veya benzeri malzeme 
ile döşenir,

Mutfaklar, mutfak personelinin serbestçe çalışabileceği genişlikte ve ihtiyaca yete-
cek kadar teçhizatlı bulunmalıdır. Ekmek yapma teçhizatı, mutfak bölmesinden ay-
rılmış özel bir yerde bulunur. Mutfak bölmesi kâfi miktarda geniş olmayan gemilerde, 
ekmek yapımına elverişli bir yer tahsis edilir.

Bulaşık Yıkama Yeri

Madde 20- Bulaşık yıkama yerlerinin mutfaktan ayrı bir yerde veya geminin inşa 
tarzı buna mani ise mutfaktan ayrılmış özel bir yerde düzenlenmesi, sıcak ve soğuk su 
tesisatının bulunması mecburidir. Bu yerde kirli suyun akmasını temin eden tertibat 
her zaman işler durumda bulundurulur. 

İçme ve Kullanma Suları

Madde 21- İçme ve kullanma sularının gemi adamlarının kolaylıkla yararlana-
bileceği ve “Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın 
Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük”teki tanıma uygun olması şarttır. Özellikle sıcak 
bölgelerde ve yaz aylarında zabitan, makine dairesi ve güverte kısımlarında birer adet 
soğutucu veya su sebili konulması mecburidir.

Gemi adamlarına ayrılan yemek yerleri ile dinlenme yerlerinde personelin su içe-
bileceği özel musluklar yapılacak ve bu musluklarda mümkün olan hallerde suyun 
aşağıdan yukarıya uygun bir yükseklikte fışkırması sağlanacak, mümkün olmayan 
durumlarda ve yerlerde su içmek için kişiye özel maşrapa veya bardak kullanılacaktır. 
Karton veya benzeri bardaklar kullanıldığı takdirde bunlar özel ambalajlarında veya 
temiz bir kutuda saklanacak, bir kere kullanılan bardakların atılması için musluğun 
yanında özel bir sepet bulundurulacaktır.

İçme ve kullanma suyu tanklarının senede bir defa veya lüzumunda temizlikleri 
yapılacaktır.

Sofra Takımları

Madde 22- Sofra takımları, gemi adamlarının sayısına uygun paslanmaz ve te-
mizlenmesi kolay nitelikte olacaktır. Tabak ve bardakların; cam, porselen veya benzeri 
çeşitten olması mecburidir. 

Takım dolapları, temizlik ve bakımı kolay bir maddeden yapılır. Madeni dolap-
ların boyalı, tahta dolapların kolay silinen ve temizlenen malzeme ile kaplı olması 
gerekir.
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Yemek Dağıtımı

Madde 23- Yemek dağıtımı ve servis için gerekli teçhizat, gemi adamlarının bek-
lemeden ve yemekleri soğumadan yemelerini sağlayacak nitelikte olacaktır.

Yemek Numunelerinin Kontrolü

Madde 24- Servis, başlangıç saatlerinden yarım saat önce hazırlanmış olan ye-
meklerden alınacak numuneleri kaptan veya kaptanın görevlendireceği bir gemi za-
bitinin kontrolünden geçmiş bulunacaktır. Muhtemel zehirlenme olaylarına karşı 
gerekli hijyenik tedbirlerin alınması gereklidir.

Kendi Kendine Servis

Madde 25- Düzensizliği önlemek şartıyla servis için elverişli bir büfesi bulunan 
her yemek salonunda, gemi adamları için kendi kendine servis sistemi uygulanabilir. 
Bu takdirde, yemek salonlarında her gemi adamına yemeğini rahatça yiyebileceği 
bir yer ve servis tepsisi ayrılması gerekir. Servis tepsileri aynı zamanda tabak görevi 
gördüğü takdirde, yemeklerin niteliğini ve nefasetini bozmayacak bir maddeden ya-
pılmış olmalıdır.

Kumanyanın Alınması

Madde 26- Gemi kumanyası, İaşe Kurulunca düzenlenen listeler gözönüne alı-
narak ve bu Yönetmeliğe ekli günlük miktar cetvellerinden faydalanılmak suretiyle 
kumanyacı tarafından alınır.

İaşe Servisinin Kontrolü

Madde 27- İaşe servisinin yaptığı çalışmaların ve stok edilmiş gıda maddeleri ile 
içme suyunun miktarının yola elverişlilik şartları yönünden kontrolüne, kaptan adına 
İaşe Kurulu yetkilidir. Gemi adamları, iaşe servisi hakkındaki, şikâyetlerini İaşe Ku-
rulu Başkanına veya tayfa temsilcilerine bildirirler. İaşe Kurulu, görevine dair teklif-
lerini gemi kaptanına yapar. İaşe işleriyle ilgili olup da çözümlenemeyen şikâyetlerini 
Gemi İaşe İzleme Defterine yazılması mecburidir.

İaşe Çizelgeleri

Madde 28- Gemi kaptanı tarafından iaşe maddelerinin günlük harcamasını gös-
teren iaşe çizelgeleri kumanyacı tarafından hazırlanır.  İaşe çizelgelerinde kaptanın 
veya İaşe Kurulu Başkanının imzası bulunur. Bu çizelgeler, icabında incelenmek üze-
re bir yıl süre ile saklanır.

Şu kadar ki; bir yıldan fazla dış sularda seferde bulunan gemiler için bu sre gemi-
nin bağlama limanına varışından itibaren işlemeye başlar.
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Kumanyalık ve Soğutma Odaları

Madde 29- Kumanyalık ve soğutma odaları gibi tesisler, günde en az bir kez ha-
valandırılmalı ve gıda maddelerinin saklanmasını sağlayacak nitelikleri taşımalıdır.

Yemek Zamanları

Madde 30- Normal hallerde, seyirde ve limanda,

Sabah Kahvaltısı : 07.00 – 08.30 

Öğle Yemeği : 11.30 – 13.00 

İkindi Kahvaltısı : 15.30 – 16.30 

Akşam Yemeği : 19.00 – 20.30 

Yukarıda belirtilen mahalli saatler içerisinde görevli bulunan gemi adamlarının 
yemekleri, görevlerinden sonra veya görevlerinden önce verilebilir. 

Asgari Yemek Çeşitleri

Madde 31 – Gemi adamlarına 30 uncu maddede gösterilen dört öğünde verilecek 
yemeklere esas olmak üzere verilecek en az yemek çeşidi aşağıda gösterilmiştir. Her 
öğünde yemekle birlikte ekmek de verilir. 

Sabah Kahvaltısı

a) Çay, süt, sütlü kahve, kakao gibi içeceklerden biri,

b) Reçel ve bitkisel veya hayvansal kahvaltılık yağlardan biri ile peynir, yumurta 
veya zeytinden biri.

2- Öğle Yemeği

a) Bir et yemeği (Tavuk, hindi, balık eti dahil),

b) Mevsimine göre kuru veya yaş sebzelerden biri veya çorba,

c) Haftada üç gün tatlı veya meyve diğer günlerde makarna, börek, pilavdan biri 
veya diğer hamur işlerinden biri.

3- İkindi Kahvaltısı

a) Peynir veya zeytin ile ekmek veya herhangi bir sandviç,

b) Çay, limonata, süt ve kakaodan biri,

4- Akşam Yemeği

a) Çorba,

b) Mevsimine göre etli veya yaş veya kuru bir sebze,

c) Makarna, pilav veya börekten biri veya diğer hamur işlerinden biri.
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Bu çeşitlere ek olarak,

a)  Çok soğuk havalarda veya kuzey bölgelerde kaptanın emri ile gereken gemi 
adamlarına ek gıda.

b) Seferde iken hastalanan gemi adamlarına gemi doktoru bulunmadığı takdirde 
kaptanın uygun görmesi ile perhiz yemekleri verilir.

Günlük Miktar ve Asgari Kalori

Madde 32- Her bir gemi adamına bir günde verilecek kalori miktarı (4750) den 
az olmamak üzere verilmesi gerekli gıda maddelerinin günlük miktarı ile her yüz gra-
mının sağladığı kalori miktarı bu Yönetmeliği ekli (Ek-2) ve (Ek-3) sayılı cetvellerde 
gösterilmiştir.

İKİNCİ KISIM
Gemi Adamlarına Tahsis Edilen Yatma, Dinlenme, Yemek ve Temizlik Yerleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Gürültü, Isı ve Fena Kokulara Karşı Tecrit 

Gürültüye Karşı Tecrit

Madde 33- Oturma yerleri gürültü ve titreşime karşı tecrit edilmiş olmalıdır. Bu-
nun için;

a) Oturma yerlerinin makinalar, dişliler, güverte vinçleri, havalandırma, ısıtma 
araçları ve diğer gürültü çıkaracak makina ve ekipmandan uzak yerlerde yerleştiril-
mesi,

b) Akustik izolasyon (tecrit) ve diğer uygun ses emici malzemenin gürültü üreten 
yerlerin yapımında ve duvarların (bölge tavanlarının) kaplanmasında kullanılması ve 
makinaların bulunduğu yerlerin kapılarının kendiliğinden kapanan, gürültü tecritli 
olması,

c) Makine odasında ve diğer makinaların bulunduğu yerlerdeki gürültü derece-
sinin en çok 95 desibel olması, makine odası personeli için ses geçirmez merkezi 
makine kontrol odalarının hazırlanması, gerekli hallerde kullanılmak üzere o bölüm 
gemi adamlarına başlık, kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve 
gereçlerin verilmesi, mecburidir.

Mücavir Bölmelerden Tecrit

Madde 34- Oturma yerlerini aşağıda gösterilen yerlere doğrudan birleştiren ge-
çitlere izin verilmez.

a) Makine ve kazan daireleri,

b) Yük ambarları,
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c) Güverte malzemelerine ve teçhizatına ait portuçlar ile makine mağazaları,

d) Mutfak ve bulaşıkhaneler,

e) Ortak temizlik işlerine ayrılan yerler ile kurutma yerleri,

f ) Tuvalet ve banyolar.

Mezkûr yerleri oturma yerlerinden ayıran bölmeler ile oturma yerlerinin dış per-
delerinin demir veya çelikten veya aynı nitelikteki diğer bir maddeden yapılması, 
bölme perdeleri ile kapılarının su ve gaz geçirmezliğinin sağlanması mecburidir.

Isı Tecridi

Madde 35- Isı yayan bölmelerin bitişiğinde bulunan yerler, oturma yerleri olarak 
tahsis edilemez. Ancak, bu gibi yerlerin gemi adamlarına oturma yeri olarak kullan-
dırılması mecburiyeti varsa bölme perdeleri ısı iletmeyecek şekilde tecrit edilir.

İstim Boruları

Madde 36- Vinç ve ırgat gibi cihazların ana buhar ve egzos boruları, oturma yer-
lerinden ve koridorlardan geçirilemez.

Ancak bu gibi boruların, yeterli bir şekilde tecrit edilmeleri şartıyla ve yapım mec-
buriyeti dolayısıyla oturma yerlerinden ve koridorlardan geçirilmesine izin verilir.

Boya

Madde 37- Oturma yerlerinin bölme perdeleriyle tavanları, temizlenmesi kolay 
bir madde ile boyalı bulundurulmalıdır. Kireçli maddelerle boyanması yasaktır. 

Oturma Yerlerinin Temizliği

Madde 38- Oturma yerlerinin zemini, rutubet geçirmeyen ve kolayca temizlene-
bilen nitelikte olacak hortum ve benzeri araçlarla yıkanarak temizlenmesi hallerinde 
suların kolayca akıp gitmesini sağlayacak şekilde düzenlenecektir. 

İKİNCİ BÖLÜM
Havalandırma, Isıtma 

Havalandırma

Madde 39- Oturma yerleri, sıhhî ve yeterli bir şekilde havalandırmalıdır.

Havalandırma sistemi; buğu, duman ve fena koku çıkaran yerlerde bunları çeke-
cek yeterlikte olmalı, her türlü hava ve iklim durumu içinde havanın istenen şartlarda 
korunmasını ve cereyanını sağlayacak şekilde ayarlanabilmelidir.
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Isıtma ve Soğutma

Madde 40- Oturma yerlerinin ısıtılması için lüzumlu cihazlar, ihtiyaç halinde 
ve zamanında işlemeye hazır bulundurulur. Isıtma için; istim, sıcak su, sıcak hava 
veya elektrikli herhangi bir sistem kullanılabilir. Hangi sistem kullanılırsa kullanıl-
sın bir tehlike ve rahatsızlık vermeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Yeterli bir sıcaklık 
derecesinin sağlanması için sistemde ayar edilebilir cihazın bulunması şarttır. 5000 
grostonilatodan büyük gemilerde ise sıcak ve soğuk hava cihazı (klima) bulunması 
mecburidir.

Yapılan işin niteliğine göre, sürekli çok sıcak veya çok soğuk bir derecede çalışıl-
ması ve bu durumun değiştirilemediği durumlarda gemi adamlarına, kendilerini fazla 
sıcak veya soğuktan koruyacak özellikte elbise vesair malzeme verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aydınlatma, Işık 

Aydınlatma

Madde 41- Yolcu gemileri için müsaade edilebilecek haller müstesna, yatma yer-
leri, yemek salonları ve temizlik mahalleri tabiî ışıkla uygun şekilde aydınlatılacaktır. 
Bütün iskân ve temizlik mahallerinin ayrıca münasip bir sunî aydınlatma sistemi ile 
de teçhiz edilmesi mecburidir.

Gerek tabiî ve gerek sunî ışıklar, gemi adamlarına yeter derecede ve eşit dağılmayı 
sağlayacak şekilde düzenlenir.

Tabiî Işık

Madde 42- Oturma yerlerindeki tabiî ışık; normal görme duyusuna sahip bir 
kimsenin gündüz havanın açık olduğu hallerde bir gazeteyi bulunulan yerin herhangi 
bir noktasında okumasına yetecek şekilde olmalıdır.

Sunî Işık

Madde 43- Sunî ışık tesis ve araçları; oturma yerlerinin havasını kirletecek nite-
likte gaz, koku çıkaracak gemi adamlarının sağlığına zarar vermeyecek, keskin, göz 
kamaştırıcı ve titrek ışık meydana getirmeyecek şekilde olur.

35ºC den aşağı sıcaklıkta parlayabilen, buhar çıkaran, benzin, benzol gibi sıvılar 
aydınlatma cihazlarında kullanılmamalıdır.

Yedek Aydınlatma Araçları

Madde 44- Sunî aydınlatma sisteminden ayrı olarak jeneratör bulundurulması 
mecburîdir
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Sıvı yakıtlar ile aydınlatmada, lambaların hazneleri metal olmalı, sızıntı yapma-
malı ve kızmaması içinde gerekli önlemler alınmalı ve bunlarda heran kullanılmaya 
hazır bulundurulmalıdır.

Lamba alevinin, parlayabilen gaz ve maddelerle ilişkisi ihtimali olan işlerde, alev, 
tel kafes ve benzeri malzeme ile örtülür.

Sıvı yakıtlar ile aydınlatma da lambalar, ateş ve alev yakınında doldurulmama-
lı, üstlerinde 1 metre, yanlarında 30 santimetre kadar uzaklıkta yanabilecek eşya ve 
malzeme bulundurulmamalı ve sağlam bir şekilde yerleştirilmelidir. Sıvı yakıtlarla 
aydınlatma yapılan yerlerde ayrıca en az bir adet yangın söndürme cihazının bulun-
ması mecburidir.

Personelin geçiş yerleri ve gerekli görülecek diğer yerleri aydınlatması mecburidir.

Okuma Lambası ve Gece Aydınlatma

Madde 45- Yatma yerlerinde, her yatağın başucunda gemi adamlarının yattığı 
yerden kullanabileceği bir okuma lambası bulunur. Yatma yerleri aydınlatma devre-
sinde, gece kullanılmak üzere renkli aydınlatma sisteminde renkli gece lambası bu-
lundurulması mecburidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yatma Yerleri 

Genel Hükümler

Madde 46- Yatma yerleri yüklü su hattından yukarı ve geminin vasatında veya kıç 
tarafından havalandırmaya elverişli yerde bulunur. Hiçbir yatma yeri servis geçitleri-
nin ve gürültülü yerlerin hemen altında ve yakınında olamaz.

İstisnalar

Madde 47- Geminin tipi, ölçüleri veya tahsis edildiği hizmet bakımından uygun 
ve pratik bulunması gibi olağan dışı hallerde yatma yerleri, geminin baş tarafında 
bulunabilir. Hiçbir yatma yeri müsademe perdesinin ilerisinde olamaz.

Aydınlatmaya ve havalandırmaya uygun cihazının bulunması şartıyla yolcu gemi-
lerindeki bazı yatma yerleri, yüklü su hattının altında bulunabilir.

Yatma Yerlerinin Yüzölçümü

Madde 48-  Gemi adamlarına ayrılan yatma yerlerinin adam başına en az yüzöl-
çümü miktarları aşağıda gösterilmiştir:

a) 500 ile 800 grostonilatoluk gemilerde en az, 1.85, en çok 2.00 metre kare,
b) 800 ile 3000 grostonilatoluk gemilerde en az 2.35, en çok 2.55 metre kare,
c) 3000 grostonilatodan büyük gemilerde 2.78 metre karedir.



215ULUSAL  /  ULUSLARARASI MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Yolcu gemilerinde ve gemi adamlarından dört kişiden fazlasının aynı yerde ya-
tırıldığı durumlarda adam başına yüzölçümü miktarı en az 2.22 metre, en çok 2.50 
metre kare olabilir.

Hizmet gemileri gibi normal gemi adamı sayısından fazla gemi adamı bulundur-
maya mecbur olan gemilerde ise; 3000 grostonilatoya kadar en az 1.67, en çok 1.70 
metrekare, 3000 ve 3000 grostonilatodan yukarısında en az 1.85, en çok 1.90 metre 
karedir.

Eşyanın Alanı

Madde 49- Yatma yerlerinde yatak, dolap, masa ve sandalye gibi eşyaların kapla-
dığı alan yüzölçümüne dahildir.

Baş Kurtarma Yüksekliği

Madde 50- Gemi adamlarına ayrılan her yatma yerinde baş kurtarma yüksekliği 
en az 1.90, en çok 2.10 metredir.

Ayrı Yatma Yerleri

Madde 51- 3000 grostonilato ve daha büyük gemilerde güverte ve makine tayfa-
larına ayrı yatma yerleri tahsis edilir.

Yer Tahsisi

Madde 52- Yatma yerlerinin tahsisinde aynı yerde yatırılan gemi adamlarının sa-
yısı aşağıdaki sınırı aşamaz.

a) Kaptan, başmakinist, güverte ve makine zabitleri ile doktor, gemi komseri, gemi 
katibi,telsiz memuru, sağlık memuru, elektrik memuru, kamara memuru her kamara-
da bir kişi, birden fazla telsiz ve elektrik memuru bulunduğu takdirde en fazla 3 kişi 
aynı kamarada, yatırılabilir.

b) Lostromolar mümkünse her kamarada bir kişi, en fazla iki kişi olarak,

c)Tayfalar 4’lü veya 8’li yatma yerlerinde,

d)  Kadın personel yukarıdaki esaslar dahilinde ayrı yatma yerlerinde yatırılır.

Her yatma yerinde yatak ve yatırılacak gemi adamı sayısı, o yer kapısında oku-
naklı ve sabit şekilde gösterilir. Ayrıca o yerin hangi rütbe ve sınıfa tahsis edildiği de 
yazılmalıdır.

10.000 grostonilatodan büyük gemilerde ise bir yerde en fazla iki gemi adamı 
yatabilir.
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Yatma Yerlerinin Tanzimi

Madde 53- Gemi adamlarına ayrılacak yatma yerlerinin düzenlenmesinde aşağı-
daki hususlara uyulması mecburidir.

a) Her gemi adamına ayrı bir yatak ve ranza verilecektir.

b) Ranzalar birbiri üzerine basarak geçmeyi mecbur kılacak şekilde yanyana ko-
nulmayacaktır.

c) İkiden fazla ranza üst üste konulmaz.

d) Lomboza rastlayan alabandalara üst üste iki ranza konulmayacaktır.

e) Üst üste konulan ranzadan alttaki döşemeden itibaren en az 0.30 metre yük-
seklikte, üst ranza alt ranzadan 0.90 metre yükseklikte üst ranzanın tavana uzaklığı 
0.90 metre olacaktır.

f ) Bir ranzanın iç boyutları en az 1.90 x 0.80 metre olacaktır.

g) Ranza çerçevesi ve varsa yalpa tahtası sert ve düz olacak ve haşerelerin barına-
mayacağı bir maddeden yapılacaktır.

h) Ranzaların yapımında boru şeklinde çerçeveler kullanılmış ise bunlar tamamen 
kapalı ve haşerelerin yuvalanmasını önleyecek şekilde deliksiz olacaktır.

i) Her ranzanın altının elâstikî bir madde ile kaplanmış olması veya somya ile 
yataklar; yün, pamuk, tüy veya kauçuktan yapılacak,

j) Üst üste konulan ranzalarda üstteki yatağın somyası altına veya yatağı ile som-
yası arasına branda bezi gibi toz geçirmeyen bir örtü konulacaktır.

k) Ayrıca, her gemi adamı için en az bir yastık, iki battaniye, iki nevresim, iki çar-
şaf, iki yastık yüzü, iki yüz havlusu, bir pike verilecek ve gemide en fazla onbeş günde 
bir değiştirilmek üzere kâfi miktarda yatak takımı bulundurulacaktır.

l) Yatma yerlerinde haşarat ve kemirici hayvanların bulunmaması için hertürlü 
önlem alınacak, yok edilmesi için gerekli ensektisit, rodentesit maddeler kullanılarak 
bunların üremelerini kolaylaştıran şartlar ortadan kaldırılacaktır.

m) Yatma yerleri, her gün toz kaldırmayacak bir şekilde süpürülüp temizlenecek, 
havalandırılacak ve gereken yerlerin tozları alınacaktır.

Yatma Yerlerinin Eşyası

Madde 54- Her yatma yeri, gemi adamlarının rahatlığını sağlayacak şekilde dö-
şenir ve devamlı temiz kalacak şekilde düzenlenir. En az aşağıda sıralanan eşyalar 
bulunur:

a) Her gemi adamı için yüksekliği 1.50 metreden aşağı olmamak, üstte şapka ve 
altta ayakkabı konacak gözleri bulunan ve ortasında iki elbise asmak için özel çubuğu 
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bulunan bir elbise dolabı bulunur. Dolaplar, kolay temizlenebilen malzemeden, ka-
pıları hava cereyanını sağlayacak şekilde kafesli veya çeşitli yerlerden delikli ve kilitli 
olur.

b) Her yatacak yerde, standart bir modelde portatif bir masa veya yazıhane ile 
ihtiyaca göre sandalye veya sedir bulunur.

c) Mobilyalar düz ve sert, şekli değişmiyen bir maddeden yapılır.

d) Her gemi adamına bir çekme veya aynı işi görecek en az 0.56 metre küp boyu-
tunda bir yer ayrılır.

e) Pencere veya lombozlarda açılıp kapanabilen perdeler bulunur.

f ) Gemi adamlarına verilen kamaralarda ayna ve lâvabo, tuvalet eşyası için küçük 
dolaplar, kitap etajeri ve elbise dolabı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yemek Yerleri

Genel Hükümler

Madde 55- Her gemide, gemi adamlarının sınıflarına göre,

a) Kaptan, başmühendis veya başmakinist, gemi zabitleri ve yardımcı zabitler,

b) Diğer gemi adamları,

c) Genel Servis hizmetlerinde çalışan kamara sınıfına mensup gemi adamları, ye-
meklerini kendilerine tahsis edilen yerde yerler.

Ancak, 5000 grostonilatodan büyük gemilerde genel servis hizmetlerinde çalışan 
beşten fazla gemi adamı olduğu taktirde bunlar için ayrı yemek yerleri tahsis edilir.

Yemek Yerleri Şartları

Madde 56- Yemek salonlarında aranacak şartlar aşağıda gösterilmiştir:

a) Her salonun boyutları ve içinde bulundurulması gerekli eşyaların salonu aynı 
zamanda kullanacak gemi adamlarının sayısına yetecek durumda olması,

b) Yemek salonlarının mutfağa yakın, yatma yerlerinden ayrı olması, 

c)  Yemek salonlarında dağıtım ve diğer servis işleri için büfeler ve büfelerde sofra 
takımlarının düzenli konulmasına yarayan dolapların olması,

d) Yemek salonlarının temiz, aydınlık, havadar, mevsimine göre ısıtılabilecek, yer-
lerin kolayca temizlenebilecek nitelikte, alabandaların kolayca silinebilecek nitelikte 
olması,
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e) Yemek masalarının kâfi miktarda kolay silinebilen ve temizlenen malzeme ile 
kaplı olması, masalarda oturma için sıra yerine sandalye olması ve zabitlerin masala-
rında örtü ve peçete katımları bulunması mecburidir. 

ALTINCI BÖLÜM
Dinlenme Yerleri

Genel hükümler

Madde 57- Her gemide geminin bünyesine ve gemi adamlarının sınıf ve sayısına 
göre, açık ve kapalı güvertelerde, dinlenme zamanlarını geçirebilecekleri yerler bu-
lunur. Dinlenme yeri olarak ayrılabilecek bir yer yoksa gerekli şekilde düzenlemek 
şartıyla yemek salonları dinlenme yeri olarak kullanılabilir.

Dinlenme Yeri Şartları

Madde 58- Açık güvertelerdeki dinlenme yerleri sıcak bölgelerde ve yaz aylarında 
tentelerle örtülür.

Mümkün olduğu durumlarda gemi madamlarının eş, akraba ve arkadaşları ile li-
manda iken görüşmelerine, dinlenme yerlerinde izin verilebilir.

Dinlenme yerleri, film gösterilmesine, televizyon seyredilmesine, el sanatları ile 
uğraşmaya ve okumaya elverişli bir şekilde düzenlenmelidir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Temizlik Yerleri

Genel Hükümler

Madde 59- Gemi adamlarına kafi miktarda lâvabo banyo küveti veya duş ile ça-
maşır yıkama ve kurutma yerleri ayrılması mecburîdir.

Özel temizlik tesisatı bulunmayan kamara ve yerlerde kalan gemi adamları için 
aşağıda gösterilen genel temizlik yerleri tahsis olunur:

a)  Her sekiz ve daha az gemi adamı için bir banyo küveti veya bir duş,

b)  Her altı veya daha az gemi adamı için bir lâvabo.

Gemi adamları sayısının sekiz ve altıya bölünemediği durumlarda artan gemi 
adamları dört kişiyi geçmezse bu sayı için ayrıca yer tahsis edilmeyebilir.

Tuvaletler

Madde 60- Gemi adamlarına,

a)  800 grostonilatodan küçük gemilerde en az üç adet,

b)  800 ila 3000 grostonilatoluk gemilerde en az dört adet,
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c)  3000 grostonilatodan büyük gemilerde en az altı adet, tuvalet ve pisuvar tahsis 
edilir.

Temizlik Malzemeleri

Madde 61- Gemiye mastalya, tatlı su, sabun, çöp sepeti, havlu, ütü gibi temizlik 
malzemeleri işverence sağlanır.

Temizliğe Ait Şartlar

Madde 62- Gemi adamlarının kullanımına sunulan temizlik tesisatının tâbi ola-
cağı şartlar aşağıda gösterilmiştir:

a) Her duş, özel bir kabin içine yerleştirilmeli, her kabin, birisi yıkanmak, diğeri 
soyunmak ve giyinmek için iki bölmeden yapılmalıdır. Duş kabinlerinin boyutları 1 
x 1.20 metre, soyunma yerlerinin 2 x 1.40 metreden az olmamalıdır. Ayrı soyunma 
yerleri yapılamadığı hallerde ortak soyunma yeri yapılabilir.

Duş kabinlerinin taban ve alabandaları, kolaylıkla temizlenebilecek malzemeden 
yapılmalı, yerlerin kirli sularını kolayca akıtabilmesi için gerekli önlemler alınmalı ve 
sağlık şartlarına önem verilmelidir.

b) Duş kabinlerinde yeterli havalandırmaya elverişli aspirasyon ve vantilasyon ter-
tibatının olması koku ve pisliğin önlenmesi mecburidir.

Tuvaletlerde havalandırma tertibatı, rezervuar, sifon gibi kokuya karşı önlemler 
alınmalıdır.

c) Duş kabinlerinin ve tuvaletlerin duvar yüzeyleri düz yapılmalı, boyaları açık 
renklerden seçilmeli ve kapıları iyi bir şekilde kapanmalıdır.

d) Duş kabinlerindeki soyunma bölmelerinde kirli havlu ve benzeri malzeme için 
özel sepetler ve kâğıt, çöp ve benzeri artıkların atılması için üstü kenetli özel çöp 
kutuları bulundurulur.

e) Duş kabinlerinde sıcak ve soğuk akarsuyun iyi bir şekilde ayarlanacak durumda 
olması ve yeteri kadar basınçla akması esastır. Duşta yıkanmak için gerekli sabun ve 
benzeri malzeme, işverence sağlanır. Duşlar, normal temizlik ve bakım dışında her 
yedi günde bir iyice yıkanıp temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

f ) Gemi adamlarınca kullanılmak üzere işveren tarafından gemiden ayrılmaların-
da geri alınmak üzere duşta temiz havlu ve peştemallar özel dolaplarda bulundurulur, 
kullanılmış olanlar temizlenmedikçe bir başkasına verilemez.

g) Tuvaletler günde en az bir kez iyice temizlenmeli ve her kullanmadan sonra 
temiz bir halde bulundurulması sağlanmalıdır. Kokular sıhhi usullerle giderilmeli ve 
her yedi günde bir dezenfekte edilmelidir.

h) Tuvaletler ve kirli sular sewage tank veya benzeri yerlere akıtılmalıdır.
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i) Tuvaletler, pisuvarlar ve duş kabinleri, yatma, dinlenme ve yemek yerlerine açıl-
dığında ayrıca bir koridor ve kapı ile tecrit edilmelidir.

j) Yanyana yapılmış tuvaletlerin, ayrı kapıları ve en az yarım bölmeli perdeleri 
bulunur.

k) Temizlik yerlerindeki bölme perdeleri, yerden 0.23 metre yüksekliğe kadar su 
geçirmez madeni veya benzeri nitelikte bir maddeden yapılmalı ve bu kısma mozaik 
veya fayans kaplanmadığı taktirde yağlı boya ile boyanmış olmalıdır.

Çamaşır Yerleri

Madde 63- Her gemide, gemi adamlarının sayısına uygun miktarda çamaşır yıka-
ma yerleri ile seferin normal süresine göre kafi miktarda malzeme bulunur. Ayrı bir 
çamaşır yeri tahsis edilemeyen gemilerde, çamaşır tekneleri, diğer temizlik yerlerine 
yerleştirilebilir.

Çamaşır makinası bulunmayan gemilerde, çamaşır yerlerinde yeterli sayıda tekne-
lerle sıcak, soğuk ve kirli su tesisatı bulunmalıdır. Ayrı bir çamaşır yeri tahsis edileme-
yen gemilerde, çamaşır tekneleri diğer temizlik yerlerine yerleştirilebilir. Bu taktirde 
su ısıtılmasında tehlikesiz araçların bulundurulması mecburidir.

Kurutma Yerleri

Madde 64- Kurutma yerleri ve araçları; yatma, dinlenme ve yemek yerlerinden 
ayrı bir yerde bulunur. Bu gibi yerlerde çamaşır asmaya yarayan teçhizat ile havalan-
dırma tertibatının bulunması mecburidir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Gemilerde Bulundurulacak İlâç ve Tıbbî Levazım ile Revirlerin Şartları 

Eczane veya İlâç Dolapları

Madde 65- Gemilerde bulundurulacak olan ilâç, tıbbî levazım ve âletler, gemi 
eczanelerinde veya ilâç, ilâç dolaplarında saklanır ve korunur.

Eczane veya ilâç dolapları; reviri bulunan gemilerde revire bitişik yerde, diğer ge-
milerde ise yatma yerlerine yakın bir yerde bulunur. Ecza dolabı, yalnız doktor, sağlık 
memuru veya kaptanın görevlendireceği bir kişi tarafından kullanılır.

Bulundurulması Mecburî İlâçlar

Madde 66- Yolcu, yük ve diğer ticaret gemilerinde bulundurulması mecburî olan 
ilâç, tıbbî araç ve gereçlerin belirlenmesinde Sağlık Bakanlığının çıkaracağı listeler 
ile Uluslararası Dünya Sağlık Teşkilâtının bu hususta kabul ettiği listenin hükümleri 
esas alınır.
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Revirde Aranacak Şartlar

Madde 67- Gemi revirlerinde aranacak şartlar şunlardır:

a) Gemi adamlarının sayısı 15’e kadar olan gemilerde tek yataklı, 15’den fazla olan 
gemilerde iki yataklı bir revir bulunur.

b) Revirler, hastalanan gemi adamlarının her türlü hava şartlarında kolaylıkla ta-
şınmasını ve istirahatini sağlayacak bir yerde kurulur.

c) Giriş ve çıkış yerleri, yataklar, aydınlatma, havalandırma ve ısıtma ile su ve te-
mizlik tesisatı revirde yatanların kolaylıkla yararlanacağı nitelikte olmalıdır.

d) Revirlerin başka amaçlarla kullanılması yasaktır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Son Hükümler

Yönetmeliğin Eski Gemilerde Uygulanması

Madde 68- Bu Yönetmeliğin yayımından önce inşa edilmiş ve çalışmakta olan 
gemilerle veya bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde inşa edilmekte olan gemilerde; gemi 
adamlarına ayrılacak yatma, dinlenme, yemek ve temizlik yerleriyle eczane ve revirle-
rin, imkân bulunduğu takdirde bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu sağlayacak 
önlemlerin alınmasını veya gerekli değişikliğin yapılmasını, ilgili bakanlıklar, işveren 
veya işveren vekilinden talep eder.

Bu talep iş teftişleri veya sefer izni ile ilgili teknik muayene veya kontroller sonu-
cunda yapılır.

Gemilerde Yapılacak Değişiklik veya Onarım

Madde 69- Bu Yönetmeliğin yayımından önce inşa edilen bir gemide geniş ölçü-
de bir değişiklik veya geminin bütününü ilgilendiren bir onarım yapılması halinde; 
gemi adamlarına ayrılacak yatma, dinlenme ve temizlik mahalleri ile geminin diğer 
yerlerinde yapılacak onarım ve bakım çalışmalarının ‘İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tü-
züğü’nün öngördüğü tedbirler alındıktan sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığının yetkili dairesi tarafından incelenerek onaylanması gerekir.

İncelenmek üzere gönderilecek plân ve resimlere ölçüleriyle birlikte aşağıdaki 
açıklamaların da eklenmesi mecburidir:

a) Her mahallin hangi amaca tahsis edildiği,

b) Mobilyanın tertibi,

c) Havalandırma, ısıtma ve aydınlatma ile ilgili araç ve gereç,

d) Temizlik yerleri ve sıhhî tesisatı.
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Yeniden İnşa Edilecek veya Satın Alınacak Gemiler

Madde 70- Bu Yönetmeliğin yayımından sonra inşa edilecek veya satın alınacak 
gemilerin işverenleri sefer izni için Ulaştırma Bakanlığının yetkili dairesine müraca-
atlarında gemi adamlarına ayrılacak yatma, dinlenme, yemek ve temizlik yerleri ile 
sıhhî tesisatın alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkili dairesince incelenip 
onaylanmış inşaat plânlarını teknik resimlerini vermek mecburiyetindedir.

Geçici Madde 1- İaşe servisi kurulması mecburî olmayan gemilerde çalışan gemi 
adamlarına bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre verilecek olan iaşe bedellerinin ilk 
tespiti, Yönetmeliğin yayımından itibaren bir ay içinde yapılır.

Yürürlük

Madde 71- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 72- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
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16) İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK                                  
VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ1

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı 
ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden 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 tüm işyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine 
dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine 
paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Bakım: İş ekipmanında yapılan her türlü temizlik, ayar, kalibrasyon gibi işlem-
lerin tamamını,

c) İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve 
tesisatı,

ç) İş ekipmanının kullanımı: İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kulla-
nılması, taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş 
ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyeti,

d) Maruz kişi: Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişiyi,

e) Operatör: İş ekipmanını kullanma görevi verilen çalışan veya çalışanları,

f ) Özel risk taşıyan iş ekipmanı: Tehlikelerin teknik önlemlerle tam olarak kont-
rol altına alınamadığı iş ekipmanını,

1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır.
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g) Periyodik kontrol: İş ekipmanlarının, bu Yönetmelikte öngörülen aralıklarda 
ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test 
faaliyetlerini,

ğ) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi: Bu Yönetmelikte belirtilen iş ekip-
manlarının teknik özelliklerinin gerektirdiği ve EK-III’te yer alan istisnalar saklı kal-
mak kaydıyla ilgili branşlardan mühendis, tekniker ve yüksek teknikerleri,

h) Tehlikeli bölge: İş ekipmanının bünyesinde veya çevresinde yer alan ve kişiler 
için sağlık ve güvenlik yönünden risklerin bulunduğu bölgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşverenlerin Yükümlülükleri

Genel yükümlülükler

MADDE 5 – (1) İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uy-
gun 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 ekipmanı ile ilgili kurallar

MADDE 6 – (1) İşyerlerinde kullanılan iş ekipmanları ile ilgili aşağıdaki husus-
lara uyulur:

a) 5 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, işveren; iş ekipmanının bu Yönet-
meliğin EK-I’inde belirlenen asgari gereklere uygun olmasını sağlar.

b) İşveren, iş ekipmanının kullanımı süresince, yeterli bakımını yaptırarak bu 
maddenin (a) bendinde belirtilen hususlara uygun durumda olması için gerekli ön-
lemleri alır.

(2) İşveren, işyerinde kullanılan iş ekipmanının, EK-II’de belirtilen hususlara uy-
gun güvenlik düzeyinde olmasını sağlar.
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İş ekipmanının kontrolü

MADDE 7 – (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki 
hususlara uyulur.

a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durum-
larda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer de-
ğişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kont-
rolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek 
iş ekipmanının;

1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapıl-
ması,

2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre 
kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek du-
rumlardan 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.

(2) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge 
de ekipmanla birlikte bulundurulur.

(3) Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla 
ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili 
usul ve esaslar EK-III’te belirtilmiştir.

Özel risk taşıyan iş ekipmanı

MADDE 8 – (1) Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden, özel risk taşıyan iş 
ekipmanlarının kullanılmasında aşağıdaki önlemler alınır.

a) İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen kişilerce kul-
lanılır.

b) Bu ekipmanların tamiri, tadili, kontrolü, bakımı ve hizmete alınması bu işleri 
yapmakla özel olarak görevlendirilen kişilerce yapılır.

İş sağlığı ve ergonomi

MADDE 9 – (1) Asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında, çalı-
şanların iş ekipmanı kullanımı sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile 
ergonomi prensipleri işverence tam olarak dikkate alınır.
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Çalışanların bilgilendirilmesi

MADDE 10 – (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 tara-
fından 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 bu-

lunan 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

MADDE 11 – (1) İşverence iş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, bun-
ların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin 
eğitim almaları sağlanır. Ayrıca 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde be-
lirtilen, iş ekipmanının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı konularında çalışanlara işve-
renlerce yeterli özel eğitim verilir.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 12 – (1) İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda çalı-
şanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hususlar

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yet-
kili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır.

a) Bakanlığa elektronik ortamda yapılacak kayıt, asgari aşağıdaki bilgileri içerir.
1) Adı ve soyadı.
2) T.C. kimlik numarası.
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3) Mezun olduğu okul, bölüm, tarihi ve diploma numarası.

4) Hizmet zorunluluğu bulunması halinde çalıştığı kurum veya işletmenin sigorta 
sicil numarası.

5) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı.

(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 edi-
lir. Bu kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

(4) Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvuru-
lar, üç yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.

(5) Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir.

(6) Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası al-
mayanlar tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır.

Yetkilendirme, eğitim ve denetim

MADDE 14 – (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 madde-
nin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği yürürlük-
ten kaldırılmıştır.

Daha önce düzenlenmiş olan periyodik kontrol raporları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce dü-
zenlenmiş olan periyodik kontrol raporları süresince geçerlidir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren (Değişik ibare: RG-2/5/2014-
28988) üç yıl boyunca periyodik kontrol raporunda kayıt numarası aranmaz.
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Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 13 üncü maddesi yayımı tarihinden itibaren (Değişik    ibare:RG-2/5/2014-28988) 
üç yıl sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

25/4/2013 28628

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi Sayısı

1.       2/5/2014 28988

 EK - I

İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ GEREKLER
1. Genel hususlar

1.1. Bu ekte belirtilen hususlar, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak ve 
söz konusu iş ekipmanında bunlara karşılık gelen riskin bulunduğu durumlar-
da uygulanır.

1.2. Bu ekte belirtilen asgari gerekler, iş ekipmanlarında aranacak temel ge-
reklerdir.

2. İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gerekler
2.1. İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları için 
asgari gerekler;

2.1.1. İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça 
görülebilir ve tanınabilir özellikte olur. Gerektiğinde uygun şekilde işaretlenir.

2.1.2. Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yer-
leştirilir ve bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmaz. Kumanda cihazları, 
istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmaması gerekir.

2.1.3. Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kim-
senin bulunmadığından emin olması gerekir. Bu mümkün değilse makine ça-
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lışmaya başlamadan önce otomatik olarak devreye girecek sesli ve ışıklı ikaz 
sistemi bulunur.

2.1.4. İş ekipmanının çalıştırılması veya durdurulması sebebiyle doğabilecek 
tehlikelere maruz kalan çalışanlar yeterli zaman ve imkân sağlayan tedbirlerle 
bu tehlikelerden korunur.

2.1.5. Kumanda sistemleri güvenli ve planlanan kullanım şartlarında meyda-
na gelebilecek arıza, bozulma veya herhangi bir zorlanma göz önüne alınarak 
uygun nitelikte seçilir.

2.2. İş ekipmanlarının çalıştırılması, bu amaç için yapılmış kumandaların an-
cak bilerek ve isteyerek kullanılması ile sağlanır.

2.2.1. 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.

2.2.2. Bu kural otomatik çalışan iş ekipmanının normal çalışma programının 
devamı süresindeki tekrar harekete geçme veya çalışma şartlarındaki değişik-
likler için uygulanmaz.

2.3. Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde dur-
durabilecek bir sistem bulunur. Her bir çalışma yerinde, tehlikenin durumuna 
göre, iş ekipmanının tamamını veya bir kısmını durdurabilecek ve bu ekip-
manın 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.

2.4. İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde 
iş ekipmanında acil durdurma sistemi bulunur.

2.5. Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri orta-
dan kaldırmaya uygun güvenlik tertibatı ile donatılır.

2.5.1. Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları 
kaynağında tutacak veya çekecek uygun sistemlerle donatılır.

2.6. Çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekiyorsa, iş ekipmanı ve par-
çaları uygun yöntemlerle sabitlenir.
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2.7. Çalışanların sağlık ve güvenliği açısından önemli bir tehlike oluşturabi-
lecek, iş ekipmanının parçalarının kırılması, kopması veya dağılması riskine 
karşı uygun koruma önlemleri alınır.

2.8. 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 uy-
gun koruyucular veya koruma donanımı ile donatılır.

2.8.1. 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 özel-
likte olur,

e) Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların çıkarılmasına gerek kal-
madan parça takılması, sökülmesi ve bakımı için gerekli işlemlerin yapılması müm-
kün olur.

2.9. İş ekipmanının çalışılan veya bakımı yapılan bölge ve operasyon noktaları, 
yapılacak işleme uygun şekilde aydınlatılır.

2.10. İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçalarına çalışanla-
rın yaklaşmasını veya temasını engelleyecek tedbirler alınır.

2.11. İş ekipmanına ait ikaz donanımları kolay algılanır ve anlaşılır olur.

2.12. İş ekipmanı sadece tasarım ve imalat amacına uygun işlerde ve şartlarda 
kullanılır.

2.13. 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.

2.13.1. Bakım defteri bulunan makinelerde bakımla ilgili işlemler günü günü-
ne bu deftere işlenir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak gü-
venli elektronik imza ile imzalanmış ve elektronik ortamda saklanan kayıtlar 
da bakım defteri olarak kabul edilir.
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2.14. 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.

2.15. İş ekipmanlarında, çalışanların güvenliğinin sağlanmasında esas olan 
ikaz ve işaretler bulunur.

2.16. Çalışanların üretim, bakım ve ayar işlemleri yapacakları yerlere güvenli 
bir şekilde ulaşabilmeleri ve orada güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun 
şartlar sağlanır.

2.17. 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.

2.18. Bütün iş ekipmanları, ekipmanda üretilen, kullanılan veya depolanan 
maddelerin veya ekipmanın patlama riskini önleyecek özellikte olur.

2.19. Bütün iş ekipmanları, çalışanların doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle 
temas riskinden korunmasına uygun olur.

3. Özel tipteki iş ekipmanında bulunacak asgari ek gerekler
3.1. Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş 
ekipmanları için asgari gerekler;

3.1.1. Üzerinde çalışan bulunan iş ekipmanı, ekipmanın bir yerden bir yere gö-
türülmesi sırasında tekerleklere veya paletlere takılma veya temas etme riski de 
dahil çalışanlar için oluşabilecek bütün riskleri azaltabilecek uygun sistemlerle 
donatılır.

3.1.2. İş ekipmanının çekicisi ile çekilen ekipman veya aksesuarları ya da ye-
dekte çekilen herhangi bir nesnenin, birbirine çarpma veya sıkışma riskinin 
bulunduğu durumlarda, bu ekipmanlar çarpma ve sıkışmayı önleyecek koru-
yucularla donatılır.

3.1.2.1. Çarpma veya sıkışma riski önlenemiyorsa, çalışanların olumsuz etki-
lenmemesi için gerekli önlemler alınır.

3.1.3. İş ekipmanının hareketli kısımları arasında enerji aktarımını sağlayan 
kısımların yere teması nedeniyle hasar görmesi veya kirlenmesine karşı önlem 
alınır.

3.1.4. Üzerinde çalışan bulunan hareketli iş ekipmanı, normal çalışma koşulla-
rında devrilme riskine karşı;
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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.

3.1.4.1. Bu koruyucu yapı veya sistem iş ekipmanının kendi parçası olabilir.

3.1.4.2. Çalışma sırasında iş ekipmanı sabitleniyorsa veya iş ekipmanının, dev-
rilmesi mümkün olmayacak şekilde tasarımı yapılmışsa koruyucu yapı veya 
sistemler gerekmez.

3.1.4.3. İş ekipmanında; devrilmesi halinde, üzerinde bulunan çalışanın ekip-
man ile yer arasında sıkışarak ezilmesini önleyici koruyucu yapı veya sistem 
bulunur.

3.1.5. Üzerinde bir veya daha fazla çalışanın bulunduğu forkliftlerin devrilme-
sinden 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 taşı-
nan çalışanlar için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda veya

ç) Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezil-
mesini önleyecek yapıda olur.

3.1.6. 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 ele-
manların 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 bulu-
nur.

ç) Sürücünün görüş alanının kısıtlandığı durumlarda, güvenliğin sağlanması için 
görüş alanını iyileştirecek uygun yardımcı araçlar kullanılır.
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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 kendisi-
nin veya yedekte taşıdığı ekipmanın kullanıldığı yerin hemen yakınında yangın sön-
dürme 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 tehlikele-
rine karşı korunaklı olur, bunun sağlanamadığı hallerde diğer uygun araçlarla çarpma 
riski kontrol altına alınır.

3.2. Yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanları için asgari gerekler;
3.2.1. Yük kaldırma ekipmanı kalıcı olarak kurulduğunda, özellikle kaldırılan 
yük ve montaj veya bağlantı noktalarındaki gerilmeler dikkate alınarak ekip-
manın mukavemet ve kararlılığı sağlanır.

3.2.2. Yüklerin kaldırılması için kullanılan makinelerde, kaldırılabilecek mak-
simum yük açıkça görünecek şekilde işaretlenir, makinenin değişik şekillerde 
kullanımında da maksimum yükü gösteren levhalar veya işaretler bulunur.

3.2.2.1. Kaldırma için kullanılan aksesuarlar da güvenli kullanım için gereken 
özelliklerini gösterecek şekilde işaretlenir.

3.2.2.2. İnsan kaldırmak ve taşımak için tasarlanmamış iş ekipmanları, amacı 
dışında kullanımını önlemek için uygun bir şekilde ve açıkça işaretlenir.

3.2.3. 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.

3.2.4. 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,
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ç) Herhangi bir olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan çalışanların tehlikeye 
maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanır.

3.2.4.1. Şayet, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı ta-
şıma kabininin düşme riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyor-
sa, emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilip, her çalışma 
günü kontrol edilir.

EK - II

İŞ EKİPMANININ KULLANIMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Bu ekte belirtilen hususlar, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak ve söz ko-

nusu ekipmanda bunlara karşılık gelen riskin bulunduğu durumlarda uygulanır.

1. Tüm iş ekipmanları için genel hükümler
1.1. İş ekipmanları, bunları kullananlara ve diğer çalışanlara en az risk oluş-
turacak 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 sağ-
lanır.

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 yıldırı-
mın 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 çalışan-
ların iş ekipmanı nedeniyle zarar görmesini önleyecek uygun tedbirler alınır.

2.4. Mekanik olarak hareket ettirilen seyyar iş ekipmanlarında, ancak güvenli-
ğin tam olarak sağlanması halinde çalışan taşınmasına izin verilebilir. Taşıma 
sırasında iş yapılması gerekiyorsa ekipmanın hızı gerektiği gibi ayarlanır.
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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 ekip-
manlarının 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.

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 ekip-
manındaki kişilerin güvenilir haberleşme imkânlarıyla herhangi bir tehlike ha-
linde tahliye için güvenilir araçları bulunur.

3.1.3. Teknik zorunluluk olmadıkça kaldırılan yükün altında insan bulunma-
ması 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, kaldırı-
lacak 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 mu-
hafaza 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 oyna-
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maması 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 yo-
lunun tamamını göremiyorsa, operatöre yol gösterecek bu konuda eğitimli ve 
deneyimli bir kişi görevlendirilir. Çalışanları, yüklerin birbiriyle çarpışmasın-
dan 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 bu-
lunacak 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 tutamı-
yorsa, 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. Ça-
lışanları 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 önlem-
lerine 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 araç-
lar, geçişlerin sıklığı, söz konusu yerin yüksekliği ve kullanım süresi göz önüne 
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alınarak belirlenir. Seçilen bu araçlar, yakın bir tehlike durumunda çalışanların 
tahliyesini de mümkün kılacak şekilde olur. Ulaşımda kullanılan yol, araç ve 
platformlar ile katlar veya ara geçitler arasındaki geçişlerde düşme riski orta-
dan 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 sonu-
cuna göre işin güvenle yapılabileceği ve daha güvenli iş ekipmanı kullanılma-
sının gerekmediği durumlarda yapılabilir.

4.1.3.1.Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin sü-
resine ve ergonomik zorlamalara bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri 
sağlanır.

4.1.4. Seçilen iş ekipmanının türüne bağlı olarak iş ekipmanının yapısında bu-
lunan riskleri minimuma indirmek için uygun önlemler belirlenir. Eğer gere-
kiyorsa 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 sa-
bit 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 çalış-
ma yapılmaz. Bu özel iş geçici veya kesin olarak tamamlandıktan sonra koru-
yucular tekrar yerine konulur.

4.1.6. Yüksekte yapılan geçici işler, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlike-
ye 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. Porta-
tif 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 sabitle-
nerek veya kaymaz bir malzeme kullanılarak veya aynı korumayı sağlayan di-
ğer tedbirlerle, ayaklarının kayması önlenir. Platformlara çıkmakta kullanılan 
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el merdivenleri, platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda, güvenli 
çıkışı sağlamak için platform seviyesini yeteri kadar aşacak uzunlukta tesis edi-
lir. Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirin-
den 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 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 şek-
linde 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 ça-
lışma sırasında tekerlekli iskelelerin kazara hareket etmesini önleyecek uygun 
araçlar kullanılır.

4.3.4. İskele platformlarının boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılan işin özel-
liklerine ve taşınan yüke uygun ve güvenli çalışma ve geçişlere izin verecek 
şekilde olması gerekir. İskele platformları normal kullanımda, elemanları ha-
reket 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 yapıl-
ması, görevli inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; tersane-
lerde ise gemi inşaatı mühendisi gözetimi altında ve bu Yönetmeliğin 11 inci 



239ULUSAL  /  ULUSLARARASI MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

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 alı-
nacak 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 kul-
landırılır. Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı sağlanır.

c) Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilir ve kullanıcının hare-
ket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlene-
bilen 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 plan-
lanır 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 kul-
lanılmasının işin yapılmasını daha tehlikeli hale getirdiği istisnai durumlarda, 
güvenliği sağlayacak yeterli önlemler alınmak şartıyla tek bir halatla çalışma 
yapılabilir.
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EK-III

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 görevlen-
dirilmiş kişilerce yapılır.

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 mu-
ayeneden 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 ekipmanı-
nın ilgili olduğu standartların veya imalatçısının öngördüğü düzenli aralıklarla 
tekrarlanır.

1.3.4. İş ekipmanında günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve benzeri düzenli aralık-
larla yapılan muayeneler ile tüm bakım ve onarımlar kayıt altına alınır.

1.4. Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekip-
manlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kri-
terlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipma-
nının 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.
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1.6. Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılacak kontrol-
ler sonucunda periyodik kontrol raporu düzenlenir. Düzenlenen belgeler, iş 
ekipmanının kullanıldığı sürece saklanır.

1.7. İş ekipmanının periyodik kontrolü sonucunda düzenlenecek raporda aşa-
ğıdaki bölümler bulunur:

1.7.1. Genel bilgiler: Bu bölümde işyerinin adı, adresi, iletişim bilgileri (tele-
fon, 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, ekipma-
nın 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 karşıla-
yıp karşılamadığı hususu ile ilgili standart ve teknik literatürde yer alan sınır 
değerlere uygun olup olmadığı kıyaslanarak değerlendirilir. Periyodik kontrol-
de 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, tahri-
batsız muayene yöntemleri ve benzeri) sonuçları belirtilir.

1.7.6. İkaz ve öneriler: Yapılan periyodik kontrol sonucunda iş sağlığı ve gü-
venliği yönünden uygun bulunmayan hususların belirlenmesi halinde, bunla-
rın 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 tutu-
lan 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/kişile-
rin kimlik bilgileri, mesleği, diploma tarihi ve numarasına ilişkin bilgiler, Ba-
kanlık kayıt numarası ile raporun kaç nüsha olarak düzenlendiği belirtilerek, 
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imza altına alınır. Yukarıdaki bilgilerin veya yetkili kişinin imzasının bulunma-
dığı raporlar geçersizdir.

1.8. İş ekipmanının özelliği gereği birden fazla branştaki periyodik kontrolle-
ri 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 iba-
resinin 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 esas-
tır. 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 im-
kânı 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 
ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu pe-
riyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, 
bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler 
ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.

2.1.4. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım ba-
sınçlı kap ve tesisatın periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri Tablo: 1’de 
belirtilmiştir.
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EKİPMAN ADI

KONTROL 

PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standardın ön-

gördüğü süreler saklı 

kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Buhar kazanları

Standartlarda süre 

belirtilmemişse

1 Yıl

TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında 

belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kalorifer kazanları

Standartlarda süre 

belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere 

uygun olarak yapılır.

Taşınabilir gaz tüpleri 

(Dikişli, dikişsiz)

Standartlarda süre 

belirtilmemişse

3Yıl

TS EN 1802, TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 

13322, TS EN 14876, TS EN ISO 9809 ve TS EN 

ISO 16148 standartlarında belirtilen kriterlere 

uygun olarak yapılır.

Taşınabilir asetilen 

tüpleri

TS EN 12863 

standardında 

belirtilen sürelerde

TS EN 12863 standardında belirtilen kriterlere 

uygun olarak yapılır.

Manifoldlu asetilen tüp 

demetleri 

Standartlarda süre 

belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 12755 ve TS EN 13720 standartlarında 

belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Manifoldlu tüp demetleri
Standartlarda süre 

belirtilmemişse

1 Yıl 

TS EN 13385 ve TS EN 13769 standartlarında 

belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Sıvılaştırılmış gaz 

tankları (LPG, ve 

benzeri) (yerüstü) (1)

10 Yıl

TS 55, TS 1445, 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  EN12817, TS EN 12819 standartlarında 

belirtilen kriterlere uygun olarak  yapılır.

Kullanımdaki LPG 

tüpleri

Standartlarda süre 

belirtilmemişse

1 Yıl

 TS EN 1440:2008+A1:2012, TS EN 14767,

TS EN 14795, TS EN 14914 standartlarında 

belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. 

Basınçlı hava tankları(2), 

(3)

Standartlarda süre 

belirtilmemişse

1 Yıl

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 

13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere 

uygun olarak yapılır. 

Kriyojenik tanklar

TS EN:13458 – 3 

standardında 

belirtilen sürelerde.

TS EN 1251-3, TS EN:13458 – 3, TS EN 13530-

3 ve TS EN 14197-3, standartlarında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır. 
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EKİPMAN ADI

KONTROL 

PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standardın ön-

gördüğü süreler saklı 

kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Tehlikeli sıvıların(4)  

bulunduğu tank ve 

depolar 

10 Yıl(5)

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 standardı 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 

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.

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 mü-
hendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz 
konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması 
durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış 
mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından 
yapılabilir.

2.2.3. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kal-
dırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri 
Tablo: 2’de belirtilmiştir.
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EKİPMAN ADI

KONTROL 

PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standardın ön-

gördüğü süreler saklı 

kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda 

belirtilmiştir.)**

Kaldırma ve/veya iletme araçları 

(1), (2),(3)

Standartlarda süre 

belirtilmemişse

1 Yıl 

TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 

818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 

1709, TS EN 12079-3, 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 – 1, FEM  9.751,  FEM  

9.752,   FEM  9.755 ve FEM  9.756 

standartlarında belirtilen kriterlere 

uygun olarak yapılır. 

Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan) (4)

Standartlarda süre 

belirtilmemişse

1 Yıl 

31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör 

Yönetmeliği ile 18/11/2008 tarihli 

ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme 

Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı 

kalmak kaydıyla TS EN 81–3, TS EN 

13015, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-

2, standartlarında belirtilen kriterlere 

göre yapılır.

Yürüyen merdiven ve yürüyen 

bant

Standartlarda süre 

belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 13015 standardında belirtilen 

şartlar kapsamında yapılır.

İstif Makinesi (forklift, transpalet, 

lift)

Standartlarda süre 

belirtilmemişse

1 Yıl 

TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 

5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 

6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 

standartlarında belirtilen kriterlere 

uygun olarak yapılır. 

Yapı İskeleleri(5),(6)

Standartlarda süre 

belirtilmemişse

6 Ay

TS EN 1495 + A2, TS EN 1808 ve TS 

EN 12811-3 standartlarında belirtilen 

kriterlere uygun olarak ve EK- II’ nin 4 

üncü maddesinde belirtilen hususlar 

dikkate alınarak yapılır.
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EKİPMAN ADI

KONTROL 

PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standardın ön-

gördüğü süreler saklı 

kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda 

belirtilmiştir.)**

(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)  İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine 

mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, 

gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır.

(6)  İskeleler, üzerlerinde taşıyabileceği azami yük görünecek şekilde işaretlenir.

(**) 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.

2.3. Tesisatlar
2.3.1. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kont-
rolleri yılda bir yapılır.

2.3.2. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve 
transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elekt-
rik mühendisleri, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

2.3.3. Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mü-
hendisleri, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

2.3.4. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım te-
sisatın periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 3’te belirtilmiştir.
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EKİPMAN ADI

KONTROL 

PERİYODU

(Azami Süre)

(İlgili standardın 

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 

Yayınlanan 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 standardında 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 + A2 standartlarında belirtilen 

kriterlere uygun olarak yapılır.

Yangın Söndürme 

cihazı

TS ISO 11602-2 

standardında 

belirtilen 

sürelerde

TS ISO 11602-2 standardında 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.
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2.4. Tezgâhlar
2.4.1. Makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri EK-III, madde 1.4.’te yer 
alan hususlara uygun olarak yapılır.

2.4.2. Makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, ma-
kine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

2.4.3. Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış makine ve tezgâhların peri-
yodik kontrolü; makine veya mekatronik mühendisi ile elektrik mühendisleri 
ve/veya bunların teknikerleri tarafından birlikte yapılır.
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17) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, 
SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK1

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde 
görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, 
yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile eğitim kurumlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
(Değişik ibare:RG-11/10/2013-28792) 3 üncü ve 30 uncu, 9/1/1985 tarihli ve 3146 
sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka-
nunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4(2) – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurum-
ları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda 
verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,

c) Eğitim kurumu: İş güvenliği uzmanlarının ve diğer sağlık personelinin eğitim-
lerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversi-
teler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren 
şirketler tarafından kurulan müesseseleri,

ç) Eğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eğitim derslerinin tarih ve 
saatleri, asil ve yedek eğiticileri, katılımcıları ile eğitim mekânı gibi unsurlardan ve bu 
unsurlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeden oluşan programı,

d) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

1  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlan-
mıştır.
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e) 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,

f ) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) 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 müfet-
tişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik 
elemanı,

g) (Ek:RG-11/10/2013-28792)(2) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Kanununu,

ğ) (Ek:RG-11/10/2013-28792)(2) Komisyon: Bakan veya Bakanlık Müsteşarı ta-
rafından belirlenecek bir yetkilinin başkanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Mü-
dürlüğü ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığından seçilecek üyeler ile gerek görüldüğünde 
üniversitelerin tıp, hukuk, eğitim, mühendislik ve iletişim fakültelerinden seçilecek 
öğretim üyelerinden oluşan Komisyonu, 

h)(2) Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine 
sahip olan, tam süreli istihdam edilen ve eğitim kurumlarının iş ve işlemlerinden 
Bakanlığa karşı sorumlu olan kişiyi,

ı)(2) Teknik eleman: Teknik öğretmenler, (Değişik ibare:RG-11/10/2013-28792) 
fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin meslek yük-
sekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşverenin Yükümlülükleri

İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü

MADDE 5(3) – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına 
yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için 
işveren;

a) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) Çalışanları arasından 4 üncü maddenin bi-
rinci fıkrasının (f) bendindeki niteliklere sahip çalışanı, işyerinin tehlike sınıfı ve 
çalışan sayısını dikkate alarak iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirir. Çalışanları 
arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu yükümlülü-
ğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya yetkilendirilmiş toplum sağlığı 
merkezlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. 

b)(3) Bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, 
çalışan sayısı ve tehlike sınıfını dikkate alarak kendi işyerinde, iş güvenliği uzmanlığı 
görevini üstlenebilir.
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(2) İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görev-
lerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün 
ihtiyaçlarını karşılar.

(3) İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği 
ve koordinasyonu sağlar.

(4) İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından 
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbir-
leri yerine getirir.

(5) İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekçesi ile birlikte talepte bulu-
nan kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların işyerinde düzenli olarak arşivlen-
mesini sağlar.

(6) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi 
muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve ku-
ruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bu 
çalışanların işverenlerini bilgilendirir.

(7) İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman görevlendirmesi veya hiz-
met satın alması işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(8) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili maliyeti çalışanlara yansıta-
maz.

(9) İşveren, 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durumlarda, ilgili yargı 
sürecini takip eder ve sonucunu Genel Müdürlüğe bildirir.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü

MADDE 6 – (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendi-
rilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durum-
da, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli 
ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.

(2) İşveren ayrıca tam süreli iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü ol-
masa dahi; işyerinde görev yapacak olan iş güvenliği uzmanına İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere uygun bir yer göstermek zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İş Güvenliği Uzmanlarının Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Çalışma 

Usûl ve Esasları

İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri

MADDE 7 – (1) İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu 
Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır.



252 2. BÖLÜM • ULUSAL MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

(2) 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.

(3) Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerin-
de, sadece tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike 
sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.

(4) İş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesap-
lanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla iş güvenliği uzmanına verilemez. Ancak 
vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde gö-
revlendirme yapılır.

İş güvenliği uzmanlığı belgesi

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) İş güvenliği uzmanlığı bel-
gesinin 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 eği-
timine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,

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

3) Genel Müdürlük veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendis-
lik 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,

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 eleman-
lara,
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2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mü-
hendislik 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 ele-
man 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 olan-
lara,

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 gü-
venliği 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 ele-
man 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,

EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinin (Değişik ibare:RG-11/10/2013-28792) (3) ve 
(4) numaralı alt bentlerinde sayılanlar, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına doğ-
rudan katılabilirler. Bakanlıkta geçen çalışma süreleri fiilen iş güvenliği uzmanlığı 
sözleşmesi süresinden sayılır ve bu durumda olanlar Bakanlıktaki görevlerinden ay-
rıldıkları takdirde hak ettiği belgenin sınavına doğrudan katılabilir.

İş güvenliği uzmanlarının görevleri

MADDE 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getir-
mekle 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 dona-
nımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, 
iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sür-
dürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak 
bildirmek.
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3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araş-
tırılması 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 çalış-

malara 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.

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 hazırlan-
ması 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) (Ek:RG-11/10/2013-28792) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini 
ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.
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d) İlgili birimlerle işbirliği;
1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlen-

dirme 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

MADDE 10 – (1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken 
tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek 
makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu iş-
yerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.

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 gö-
rüşmek.

ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve ku-
ruluşlarla 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 süreler-
den bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süre-
ler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini 
yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir ça-
lışma 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.
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(3) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün 
bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ih-
mali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle 
askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün 
belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu-
nun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır.

(4) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tes-
pit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri he-
kimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere 
yazar.

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

MADDE 12 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini 
yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına 
yılda en az 60 dakika.

b) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) Diğer işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare: RG-11/10/2013-28792) 2000 
ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare: RG-11/10/2013-28792) 
2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Ça-
lışan sayısının (Değişik ibare: RG-11/10/2013-28792) 2000 sayısının tam katların-
dan 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-11/10/2013-28792) 1500 ve 
daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare: RG-11/10/2013-28792) 
1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Ça-
lışan sayısının (Değişik ibare: RG-11/10/2013-28792) 1500 sayısının tam katların-
dan 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-11/10/2013-28792) 1000 
ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare: RG-11/10/2013-28792) 
1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Ça-
lışan sayısının (Değişik ibare: RG-11/10/2013-28792) 1000 sayısının tam katların-
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dan 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 su-
nar. (Değişik ikinci cümle: RG-11/10/2013-28792) Birden fazla işyeri ile kısmi sü-
reli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık 
kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

İş güvenliği uzmanlarının belgelendirilmesi

MADDE 13 – (1) İş güvenliği uzmanlığı belgesi almak isteyen ve sınavda başa-
rılı olan adayların belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, her aday 
için açılacak dosyanın elektronik ortamda veya yazılı olarak eğitim kurumları tara-
fından, eğitim programlarına katılmadan doğrudan sınava girecek olan adayların ise 
bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen nitelikleri haiz olduklarını gösteren 
belgelerin şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir.

(2) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örne-
ğinin getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır.

(3) Eğitim kurumlarınca ibraz edilen belgelerin doğruluğundan eğitim kurumları, 
şahsen ibraz edilmesi gereken belgelerin doğruluğundan ise şahıslar sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Kurumlarına İlişkin Hükümler

Eğitim kurumu başvuru işlemleri

MADDE 14 – (1) Eğitim kurumu yetki belgesi almak amacıyla, Genel Müdür-
lüğe bir dilekçe ve aşağıda belirtilen ekleri ile başvurulur:

a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.

b) Şirket adına imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri.

c) Eğitim kurumunun sorumlu müdürünün eğitici belgesi ile;

1) Ticari şirketler için tam süreli iş sözleşmesi ve kabul şerhli görevlendirme yazısı,

2) Kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler için tam süreli görevlendirme yazısı,

3) Şirket ortağı olanlar, sorumlu müdür olarak da görev yapacaklar ise bu görevi 
yapacaklarına dair taahhütname.

ç) Tam süreli olarak görevlendirilen eğiticilerin iş sözleşmeleri ve eğitici belge-
leri.

d) Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izni belgesi.



258 2. BÖLÜM • ULUSAL MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

e) Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı 
belgesi.

f ) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya 
adres tespit belgesi.

g) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün bölüm-
lerin yer aldığı 1/50 ölçekli plan.

ğ) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir gayrimenkulde eğitim kurumunun 
faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar örneği.

h) İlgili mevzuata göre faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin 
alındığına ve bu yerde eğitim kurumu açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili 
merciler tarafından verilen belge.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın (c) bendinin (2) 
numaralı alt bendiyle (Değişik ibare: RG-11/10/2013-28792) (ç), (g) ve (h) bent-
lerinde belirtilen belgeler istenir. Ancak eğitim verilecek mekân kamu kurumuna ait 
değilse (a) ve (b) bentleri hariç diğer bentlerde belirtilen belgeler istenir.

(3) Üniversitelerin eğitim kurumu olarak yetkilendirilme taleplerinde başvuru 
rektörlükçe yapılır.

(4) Bu madde uyarınca istenen belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi 
halinde, Genel Müdürlükçe tasdik edilir.

Eğitim kurumu yeri ve yerleşim planında aranacak şartlar

MADDE 15 – (1) Eğitim kurumunun yer alacağı binada; meyhane, kahvehane, 
kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü 
içki satılan yerler bulunamaz.

(2) Eğitim kurumlarının bütün birimlerinin;

a) Aynı binanın birbirine bitişik daire veya katlarında veya bitişik binaların birbi-
rine bağlantılı aynı katlarında,

b) Kuruma ait olan bir arsa içinde ve birbirine uzaklığı en fazla 100 metre olan 
müstakil binalarda,

olması gerekir.

(3) Genel Müdürlükten izin alınmadan, onaylanmış yerleşim planlarında herhan-
gi bir değişiklik yapılamaz ve yerleşim planında belirtilen bölümler, amaçları dışında 
kullanılamaz.

(4) Eğitim kurumlarınca, EK-3’teki örneğine uygun, kurum unvanına göre hazır-
lanan ve en/boy oranı 2/3 olan tabela asılır. Aynı binada, Genel Müdürlükçe yetki-
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lendirilen birden fazla kurum bulunması durumunda, kullanılacak tabela için Genel 
Müdürlük onayı alınması şartıyla, tüm unvanları gösteren tek bir tabela kullanılabilir.

Derslik ve diğer bölümlerde aranan şartlar

MADDE 16 – (1) Dersliklerde bulunması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Dersliklerde 25’ten fazla kursiyer bulunamaz.

b) Dersliklerde kursiyer başına en az 10 metreküp hava hacmi bulunur ve derslik-
ler ile diğer bölümlerin tavan yükseklikleri 2,40 metreden az olamaz. 4 metre üzerin-
de olan yükseklikler hacim hesabında dikkate alınmaz.

c) (Değişik birinci cümle: RG-11/10/2013-28792) Derslik pencerelerinin; do-
ğal havalandırmaya müsaade edecek şekilde binanın dış cephesinde olması, pencere 
alanının bulunduğu bölümün taban alanının %10’undan az olmaması ve yerden yük-
sekliğinin 90 santimetreden fazla olmaması gerekir. Binanın dış cephesinin tamamen 
veya kısmen camla kaplı olması durumunda uygun ısıtma ve havalandırma sistemi 
şartı aranır.

ç) Derslik kapılarının genişliği 80 santimetreden az olamaz ve kapı kasasının içten 
içe ölçülmesiyle belirlenir. Derslik kapıları dışa doğru açılmalı ve çift taraflı derslik 
bulunan koridorlarda karşılıklı açılmamalıdır.

(2) Diğer bölümlerde bulunması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sorumlu müdür odası, en az 10 metrekare.

b) Eğitici odası tek derslik için en az 15 metrekare, birden fazla dersliğin olması 
durumunda ise en az 25 metrekare.

c) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası, en az 15 metrekare; ayrı ayrı olmaları 
hâlinde toplamı en az 20 metrekare.

ç) Her derslik için erkek ve kadın ayrı olmak üzere en az birer tuvalet ve lavabo.

(3) Dinlenme yeri, kurum içinde bağımsız bir bölüm hâlinde veya ayrı ayrı bölüm-
lerden meydana gelebilir ve tek derslik için en az 20 metrekare, birden fazla dersliğin 
olması durumunda ise en az 35 metrekare olur. Alan hesabında yönetim ve eğitime 
ayrılan diğer bölümler ile balkon ve koridorlar dikkate alınmaz.

(4) Eğitimlerde günün teknolojisine uygun araç ve gereçler kullanılır.

(5) Bölümlerin, alan (metrekare) veya hacim (metreküp) ölçümü sonucu çıkan 
küsuratlı rakamlar ile kontenjanlar belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı 
rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir.
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Aydınlatma, gürültü ve termal konfor şartları

MADDE 17 – (1) Eğitim kurumlarının bölümlerinde yeterli aydınlatma ve ter-
mal konfor şartları sağlanır, gürültüye karşı gerekli önlemler alınır. Genel Müdür-
lükçe gerekli görülmesi halinde, durumun tespitine yönelik ölçümlerin yaptırılması 
istenebilir.

Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu

MADDE 18 – (Değişik:RG-11/10/2013-28792)
(1) Eğitim kurumları,
a) İş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için bu Yönetmelikte 

belirtilen eğitici belgesine sahip olan en az dört eğiticiyle tam süreli iş sözleşmesi 
yapar. Bu eğiticilerden en az biri mühendis olmak zorunda olup en fazla ikisi aynı 
meslek dalından olabilir.

b) İşyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için 
bu Yönetmelikte belirtilen eğitici belgesine sahip olan biri işyeri hekimi olmak üzere 
ikisi hekim, ikisi mühendis ve kalan ikisi farklı meslek dalından olmak üzere en az 
altı eğiticiyle tam süreli iş sözleşmesi yapar.

(2) Bakanlık ve Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları;
a) İş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için bu Yönetmelikte 

belirtilen eğitici belgesine sahip olan en az iki eğiticiyi tam süreli ve en az iki eğiticiyi 
de kısmi süreli görevlendirir. Bu eğiticilerden en az biri mühendis olmak zorunda 
olup en fazla ikisi aynı meslek dalından olabilir.

b) İşyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için bu 
Yönetmelikte belirtilen eğitici belgesine sahip olan biri işyeri hekimi, biri mühendis 
ve kalan ikisi farklı meslek dalından olmak üzere en az dört eğiticiyi tam süreli ve en 
az iki eğiticiyi de kısmi süreli görevlendirir.

Eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi

MADDE 19 – (1) Eğitim kurumları tarafından hazırlanan başvuru dosyası Ge-
nel Müdürlükçe incelenir, posta yoluyla yapılan başvurularda eksiklikler yazılı olarak, 
şahsen yapılan müracaatlarda ise derhal bildirilir. Dosya üzerinde incelemesi tamam-
lanan başvurular için yerinde inceleme yapılır. İnceleme işlemlerinde tespit edilen 
eksikliklerin giderilmesi için her defasında otuz günden fazla olmamak üzere en fazla 
iki defa süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve 
iade tarihinden itibaren bir yıl boyunca yapılan başvurular, bir yılın tamamlanmasına 
kadar askıya alınır. Dosya üzerinde ve yerinde incelemeleri tamamlanan başvuruların, 
bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde, dosyasında belirtilen adres ve 
unvana münhasıran, en geç on gün içinde Genel Müdürlükçe EK-4’teki örneğine 
uygun yetki belgesi düzenlenir. Başka bir adreste şube açılmak istendiği takdirde, aynı 
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usul ve esaslar dâhilinde, bu bölümde belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla 
şube için ayrıca yetki belgesi düzenlenir.

(2) Bu Yönetmelikteki şartları yerine getirmeyen eğitim kurumlarına yetki belgesi 
düzenlenemez.

(3) Eğitim kurumları, Genel Müdürlükçe düzenlenen yetki belgesini almadıkça 
eğitim için katılımcı kaydı yapamaz ve eğitime başlayamazlar.

(4) Eğitim kurumları, aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar:

a) İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir, tabela ve basılı evrak, broşür, afiş 
ve internet ile diğer dijital ortamlarda herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı 
ve görsel dokümanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır. İsim 
ve unvanların incelenmesinde Türk Dil Kurumunca yayınlanan Büyük Türkçe Söz-
lük esas alınır ve kısaltmalar isim ve unvan olarak kullanılamaz.

b) Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler ticari 
isim olarak kullanılamaz.

c) Eğitim Kurumu yetki belgeleri en geç beş yılda bir defa Bakanlığa vize ettirilir.

(5) Eğitim kurumlarında, eğitici olarak, sadece bu Yönetmelikte belirtilen eğitici 
belgesine sahip olanlar görev alabilirler.

Eğitim kurumlarının belgelendirilmesi ve vize işlemleri

MADDE 20 – (1) Belge almak veya vize işlemlerini yaptırmak isteyen kurum-
ların;

a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluk sağlamaları,

b) Bakanlıkça belirlenen belge veya vize ücretini ödemeleri,

gereklidir.

(2) Yetkilendirilen kurumlar beş yılın tamamlanmasına en fazla altmış, en az kırk 
beş gün kala vize işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Eksikliği bulunma-
yan kurumların vize işlemleri, vize süresinin bitiminden önce Genel Müdürlükçe so-
nuçlandırılır. Yukarıda belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ve vize süresi sona 
erdikten sonra vize işlemlerini tamamlamamış olanların yetki belgelerinin geçerliliği 
6 ay süreyle askıya alınır. Bu 6 aylık süre boyunca vize işleminin tamamlanmaması 
durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.

(3) Eğitim kurumları, herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde otuz 
gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler.

(4) Belgelendirme ve vize aşamasında gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği veya beyan-
da bulunduğu sonradan tespit edilenlere ait belgeler Genel Müdürlükçe iptal edilir 
ve yetkili yargı mercilerine suç duyurusunda bulunulur.
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Eğitim kurumlarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 21 – (1) Eğitim kurumları,

a) Eğitim hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını başka bir kişi veya kuruma 
devredemezler.

b) Yetki aldıkları yerde Genel Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri konularda hiz-
met veremez ve faaliyette bulunamazlar.

(2) Eğitim kurumlarında tam veya kısmi süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen 
eğiticilerle ilgili sosyal güvenlik mevzuatından doğan bildirim ve prim ödeme gibi 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi eğitim kurumlarınca sağlanır.

(3) Yetki belgelerinin, eğitim kurumu tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zo-
runludur.

(4) Eğitim kurumlarınca, görevlendirilen her bir eğitici için bir dosya oluşturulur. 
Bu dosyada, eğitici sözleşmesinin bir örneği ile sorumlu müdür tarafından onaylan-
mış eğitici belgesi örneği bulundurulur.

(5) Eğitim kurumları, başvuru esnasında adaylardan katılacakları programın ge-
rektirdiği şartları karşıladığını gösteren belgeleri istemek ve bu belgelerin sorumlu 
müdür tarafından onaylanmış bir örneğini beş yıl süreyle her bir aday için açılan 
dosyada saklamak zorundadır.

(6) Tam süreli iş sözleşmesiyle görevlendirilen eğiticilerden biri, sorumlu müdür 
olarak atanır.

(7) Eğitim programı süresince sorumlu müdür kurumda hazır bulunur. Sorumlu 
müdürün bu süre boyunca kurumda bulunmadığı durumlarda, tam süreli iş sözleş-
mesiyle görevlendirilen eğiticilerden birisinin sorumlu müdüre vekâlet amacıyla ku-
rumda bulunması sağlanır. Vekâlet eden eğitici, sorumlu müdür tarafından yapılması 
gereken her türlü iş ve işlemin yapılmasını sağlar ve görevi süresince Genel Müdür-
lükçe sorumlu müdür olarak kabul edilir. Sorumlu müdür veya vekilinin mevzuat hü-
kümlerine aykırı davranışlarından ve görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinden 
eğitim kurumu tüzel kişiliği sorumludur.

(8) (Değişik: RG-11/10/2013-28792) Eğitim kurumunda sorumlu müdür ola-
rak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması halinde 
durum en geç üç gün içinde Genel Müdürlüğe yazıyla bildirilir. Görevden ayrılan 
sorumlu müdürün yerine en geç 30 gün içerisinde yeni sorumlu müdür atanır ve 
durum Genel Müdürlüğe yazıyla bildirilir. 

(9) Eğitim kurumlarında görev yapan eğiticilerin işten ayrılması halinde üç işgü-
nü içinde durum İSG-KATİP üzerinden eğitim kurumu tarafından bildirilir. 30 gün 
içerisinde tam süreli görevlendirilme zorunluluğu bulunan eğiticilerin yerine aranan 



263ULUSAL  /  ULUSLARARASI MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

niteliklere sahip personel görevlendirilmesi ve İSG-KATİP üzerinden Genel Mü-
dürlüğe bildirilmesi zorunludur.

(10) Genel Müdürlüğe bildirilen eğitici sözleşmeleri, sözleşme hükümlerine aykı-
rı olmayacak şekilde eğitim kurumlarınca veya eğiticilerce tek taraflı feshedilene ka-
dar, sözleşme süresince geçerlidir. Süresi dolan sözleşmelerin İSG-KATİP üzerinden 
yenilenmesi durumu yazılı bildirim olarak kabul edilir.

(11) Eğiticiler, görev aldıkları kurumların eğitim programlarında, söz konusu ku-
rumla düzenleyerek Genel Müdürlüğe bildirilmiş olan sözleşmede belirtilen toplam 
görev süresinden fazla görevlendirilemez. Bu hükmün uygulanması eğiticiler tarafın-
dan, takibi ise kurumun sorumlu müdürü tarafından yürütülür.

(12) Eğitim kurumlarınca, adayların yüz yüze derslere devam durumunu gösteren 
çizelge EK-5’teki örneğine uygun şekilde günlük olarak düzenlenir ve ders başlan-
gıcında derslikte hazır bulundurulur. Her dersin tamamlanmasının ardından, imza 
çizelgelerinin devamsızlık nedeniyle boş kalan kısımları dersin eğiticisi tarafından 
“KATILMADI” yazılarak doldurulur ve imza altına alınır. (Değişik üçüncü cümle: 
RG-11/10/2013-28792) Günlük olarak, programa ait derslerin tamamının bitimin-
de katılımcı devam çizelgesi sorumlu müdür tarafından onaylanır. Devam çizelgeleri 
eğitim kurumlarınca beş yıl süreyle saklanır ve istenmesi halinde kontrol ve denetime 
yetkili memurlara ibraz edilir.

(13) Eğitimi tamamlayan adaylara eğitim kurumları tarafından, EK-6’ daki örne-
ğine uygun eğitim katılım belgesi düzenlenir.

(14) Bu Yönetmelikte eğitim kurumlarınca düzenlenmesi gerektiği belirtilen her 
türlü belge ve bildirimin doğruluğundan eğitim kurumları sorumludur.

(15) Bu Yönetmelikte belirtilen tabela hariç olmak üzere, eğitim kurumunun hiç-
bir evrak ve dokümanında Bakanlık logosu veya unvanı kullanılamaz.

Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları

MADDE 22 – (1) Eğitim kurumu sorumlu müdürünün görev ve sorumlulukları 
aşağıda belirtilmiştir:

a) Bakanlığa elektronik ortam, e-posta, yazı veya faks gibi araçlar vasıtasıyla gön-
derilmesi gereken her türlü bilgi ve belgeyi hazırlamak ve göndermek.

b) Eğitim programlarının onaylanmış şekliyle uygulanmasını (Değişik ibare: 
RG-11/10/2013-28792) takip etmek.

c) Devam çizelgeleri ile eğitim katılım belgesinin usulüne uygun şekilde düzen-
lenmesini sağlamak.

ç) (Ek: RG-11/10/2013-28792) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yap-
mak.
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(2) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) Eğitim kurumlarından talep edilen veya 
eğitim kurumlarınca bildirilen her türlü belgeye ilişkin iş ve işlemler sorumlu müdür 
tarafından imzalanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. 

Eğitim programları

MADDE 23 – (1) (Değişik: RG-11/10/2013-28792) Eğitim kurumları eğitime 
başlayabilmek için; Komisyonca belirlenen müfredat esas alınarak hazırlanan teorik 
eğitim programını, eğitim verilecek konulara uygun en az bir en fazla iki olmak üze-
re eğiticilerin yedeklerinin de yer aldığı eğiticiler ile eğitime katılacakların listesini 
eğitimin başlangıç tarihinden en az üç iş günü önce Bakanlığa elektronik ortamda 
bildirirler. 

(2) Genel Müdürlükçe onaylanmamış programlarla eğitime başlanamaz. Onay-
lanmamış programla eğitime başlanması halinde doğacak (Değişik ibare: RG-
11/10/2013-28792) hukuki ve cezai sonuçlardan eğitim kurumları sorumludur.

(3) Eğitim kurumları, uygulamalı eğitimin yapılacağı işyerlerinin listesini ve eği-
tim tarihlerini, teorik eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde 
Genel Müdürlüğe İSG-KATİP üzerinden bildirirler.

(4) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) Adaylar, teorik eğitimde mazeretli veya 
mazeretsiz en fazla altı ders saati devamsızlık hakkına sahiptir. Ancak uygulamalı 
eğitimin tamamına katılım zorunludur. Katılım zorunluluğuna aykırılığın 5 yıl içe-
risinde tespiti halinde kişi hakkında belge düzenlenmiş olsa dahi 32 nci maddenin 
ikinci fıkrası hükümleri gereğince belgeleri iptal edilir.

(5) Genel Müdürlükçe onaylanmış olan eğitim programının hiçbir unsurunda 
değişiklik yapılamaz. Ancak, zorunlu bir nedenin varlığı ve bu nedenin geçerli bir 
belgeye dayandırılarak Bakanlığın onayının alınması şartıyla eğitim kurumlarınca 
sadece programda görevli eğiticilerde değişiklik yapılabilir.

(6) Eğitim programları, katılımcılar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde 
eğitim kurumu içerisinde ilan edilir.

(7) Uzaktan eğitim tamamlanmadan yüz yüze eğitim, yüz yüze eğitim tamamlan-
madan uygulamalı eğitim başlatılamaz. Uygulamalı eğitim tamamlanmadan adaylar 
sınava katılamazlar.

Eğitim programlarına başvuru

MADDE 24 – (1) Eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar eğitim kurum-
larına aşağıdaki belgeler ile başvururlar:

a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim progra-
mına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak 
imzalı başvuru yazısı.
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b) Adayın katılacağı eğitim programına uygun alanda lisans eğitimi aldığını gös-
teren diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

c) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı 
iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gös-
teren belgeler.

ç) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı 
iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gös-
teren belgeler.

d) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.

e) İş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli yenileme eğitimlerine katıla-
caklar için ise geçerli mevcut belge.

(2) Adayların eğitim programlarına katılabilmesi için, ilgili eğitim programının 
başlangıç tarihinden önce lisans eğitimini tamamlamış ve bu eğitime ilişkin mezuni-
yet diploması alabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu duruma ilişkin 
gerekli inceleme, başvuru yapılan eğitim kurumu tarafından yapılır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi ha-
linde eğitim kurumları tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı 
belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun 
sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Ku-
rumu kayıtları, diploma veya mezuniyet belgelerinin doğruluğunun tespitinde Yükse-
köğretim Kurulu kayıtları esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İş Güvenliği Uzmanları ve Diğer Sağlık Personelinin Eğitimleri ile Sınavları

İş güvenliği uzmanlarının eğitimleri

MADDE 25 – (1) İş güvenliği uzmanlarının eğitim programları teorik ve uygu-
lamalı olmak üzere iki bölümden oluşur ve programın içeriği ile programda görevli 
eğiticilerin nitelikleri (Değişik ibare: RG-11/10/2013-28792) 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.

Diğer sağlık personelinin eğitimleri

MADDE 26 – (1) Diğer sağlık personelinin eğitim programları uzaktan ve yüz 
yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin 
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nitelikleri (Değişik ibare: RG-11/10/2013-28792) Komisyon tarafından belirlenir. 
Eğitim programının süresi 90 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzak-
tan eğitim ile verilebilir.

Yenileme eğitimleri

MADDE 27 – (1) İş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan 
kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları 
tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. 

(2) (Değişik: RG-11/10/2013-28792) Yenileme eğitim programlarının süresi iş 
güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi olanlar için 30 saatten az, diğer sağlık persone-
li belgesi sahibi olanlar için 18 saatten az olamaz. Bu programlar, yüz yüze eğitim 
şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri 
Komisyonca belirlenir. 

(3) (C) sınıfı belge sahiplerinin (B) sınıfı, (B) sınıfı belge sahiplerinin ise (A) sınıfı 
iş güvenliği uzmanlığı temel eğitim programına katılmış olmaları durumunda, alınan 
bu eğitimler kişinin mevcut belgesiyle ilgili yenileme eğitiminden sayılır.

(4) (Ek: RG-11/10/2013-28792) Yenileme eğitiminin tamamına katılım zorun-
ludur. Katılım zorunluluğuna aykırılığın tespiti halinde kişi hakkında vize işlemi ta-
mamlanmış olsa dahi belgesi geçersiz sayılarak vize işlemi iptal edilir.

Sınavlar

MADDE 28 – (1) Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları (Deği-
şik ibare: RG-11/10/2013-28792) Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

(2) Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde (Mülga 
ibare: RG-11/10/2013-28792) (…) ilgili sınavlara katılabilir. Bu sınavlarda başarılı 
olamayan veya eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde sınava katılmayan adaylar 
yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.

(3) (Değişik birinci cümle: RG-11/10/2013-28792) Bu Yönetmeliğin 8 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci alt bendi uyarınca eğitim alma şartı 
aranmaksızın sınavlara katılım hakkı tanınanlar, bu haklarını en fazla iki defada kul-
lanabilirler. Bu kişilerin sınavlarda iki defa başarısız olması durumunda, ilgili eğitim 
programını tamamlamak şartıyla sınavlara katılabilirler.

(4) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav 
sonuçlarına itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.
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ALTINCI BÖLÜM
Eğiticiler ve Belgelendirme

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi

MADDE 29 – (1) (Değişik: RG-11/10/2013-28792) İşyeri hekimliği ve iş gü-
venliği uzmanlığı eğitici belgesi:

a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan;

1) En az beş yıl (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yaptığını belgeleyen (A) sınıfı iş 
güvenliği uzmanlarına,

2) En az on yıllık mesleki tecrübeye sahip olup iş sağlığı ve güvenliği veya iş gü-
venliği programında doktora yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

3) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on 
yıl görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, en az on yıl görev yapmış mühen-
dislik, mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlara,

4) Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl 
görev yapmış müfettişlere,

5) Uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış çalışma ve sosyal 
güvenlik eğitim uzmanlarına,

b) Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun olarak üniversitelerde en az 
dört yarıyıl ders veren mühendis, mimar, fizikçi, kimyager, biyolog, teknik öğretmen, 
hukukçu ve hekimler ile bu alanlarda lisansüstü eğitim almış olan öğretim üyelerin-
den Komisyonca belirlenen eğitim müfredatına uygun ders verdiğini belgeleyen ve 
Bakanlıkça belgeleri uygun görülenlere

EK-7’deki örneğine uygun olarak düzenlenir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici 
belgesi sahibi olanlar, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli 
eğitim programları ile bu programlara ilişkin yenileme eğitimlerinde (Mülga ibare:  
RG-11/10/2013-28792) (…) belirlenecek müfredatta yer alan şartlara uygunluk sağ-
lanması şartıyla görev alabilir.

Eğiticilerin görev ve sorumlulukları

MADDE 30 – (1) (Değişik: RG-11/10/2013-28792) İşyeri hekimliği ve iş gü-
venliği uzmanlığı eğiticisi, müfredatta belirtilen konu içeriklerinin tamamının ders-
lerde ele alınmasını ve öğrenim hedeflerine ulaşılmasını sağlar. Müfredatta ve Yönet-
melikte belirtilen diğer görevleri yapar. 

(2) Eğitim kurumlarında görevli olan işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı 
eğiticileri, Bakanlığa bildirilen sözleşmelerde belirtilen sürelerden fazla görev alamaz.
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(3) Eğitim kurumunda tam süreli olarak görevlendirilen eğiticiler, işyerlerinde 
iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi unvanıyla veya başka bir eğitim kurumunda 
eğitici unvanıyla görev alamaz.

Eğiticilerin belgelendirilmesi

MADDE 31 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi alma 
niteliklerine haiz olup; bu belgeyi almak isteyenlerin başvurularının değerlendirile-
bilmesi amacıyla;

a) Geçerli (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar için; bu belge 
ile pedagojik formasyon veya eğiticilerin eğitimi belgesini ve (A) sınıfı iş güvenliği 
uzmanı olarak en az beş yıl çalıştığını gösteren belgeyi,

b) (Değişik ibare: RG-11/10/2013-28792) Bakanlıkça ilan edilen eğitim prog-
ramlarına uygun alanlarda üniversitelerde ders vermiş olanlar için; 29 uncu maddede 
belirtilen unvanları haiz olduklarını gösteren lisans diplomaları ve (Değişik ibare: 
RG-11/10/2013-28792) Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlar-
da en az dört yarıyıl ders verdiklerini gösteren rektör onayını içeren resmi yazıların 
asıllarını,

c) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler dışında kalanlar için ise 29 
uncu maddede belirtilen nitelikleri haiz olduklarını gösteren belgeleri ve Bakanlıkça 
belirlenen belge bedelinin ödendiğini gösteren belgeyi, Genel Müdürlüğe hitaben 
yazılmış dilekçe ekinde şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe teslim etmesi 
gerekmektedir.

(2) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örne-
ğinin getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır ve şahsen ibraz edilmesi 
gereken belgelerin doğruluğundan belge sahipleri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları ile denetim (Değişik madde 
başlığı: RG-11/10/2013-28792) 

MADDE 32 – (1) Genel Müdürlük eğitimlerin etkin ve verimli bir şekilde verilip 
verilmediğinin izlenmesi amacıyla kendi görev ve yetki alanına giren konularda eği-
tim kurumlarını, eğiticileri ve sorumlu müdürleri, yetki alınan mekânı, İSG-KATİP 
ile diğer elektronik sistemler veya evrak üzerinden kontrol eder ve denetler.

(2) Yetkilendirme ve belgelendirme aşamalarında gerçeğe aykırı belge ibraz edil-
diği veya beyanda bulunulduğunun bu aşamalarda veya daha sonradan tespiti halinde 
düzenlenen belgeler Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.
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(3) Eğitim kurumlarınca yürütülen her türlü iş ve işleme ilişkin takip, kontrol, 
izleme, onay verme, başvuru alma gibi faaliyetler, yazılı olarak gerçekleştirilebileceği 
gibi, elektronik sistemler vasıtasıyla da yürütülebilir. Bu konuda düzenleme yapmaya 
Genel Müdürlük yetkilidir.

(4) Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar ve doğrudan iptal edilenlere Genel Mü-
dürlükçe yazılı bildirim yapılır ve Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. 
Belgesinin geçerliliği askıya alınan kişi ve kurumların belgelerini tekrar kullanabil-
meleri için Genel Müdürlük onayının alınması zorunludur.

(5) Bu Yönetmelik uyarınca kişi ve kurumlara uygulanan ihtar puanlarına ilişkin 
itirazlar, ihtar puanının tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 işgünü içinde Genel Mü-
dürlüğe yapılır. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.

(6) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) Eğitim kurumlarında görev alan eğitici-
lerin listesi Genel Müdürlükçe Sosyal Güvenlik Kurumuna İSG-KATİP üzerinden 
bildirilir. 

(7) (Ek:RG-11/10/2013-28792) Eğitim kurumlarının ilk başvuru incelemesi ve 
işleyiş denetimi Genel Müdürlük tarafından, katılımcıların devam durumlarının ve 
eğitici uygunluğunun denetimi ise Genel Müdürlük personeli ile Bakanlıkça belirle-
nen usul ve esaslar çerçevesinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri bünyesinde görev 
yapan Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından yapılır. Yapılan tespitler Genel Mü-
dürlüğe bildirilir.

İhlaller ve ihtar puanı uygulanması

MADDE 33 – (1) 29 uncu maddede yer alan yetki belgesinin geçerliliğinin doğ-
rudan iptalini gerektiren durumların dışındaki ihlallerde, EK-8 ve EK-9’da belirtilen 
ihtar puanları uygulanır.

(2) Bir takvim yılı içinde hafif ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 30’a, orta 
ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 60’a ulaşması durumunda kişi ve kurumların 
o yıl içinde işleyecekleri diğer hafif ve orta ihlaller bir üst derecenin tavan puanı esas 
alınarak uygulanır.

(3) Beş yıllık sürenin sonunda vize işlemini tamamlayan kişi ve kurumların; uygu-
lanmasının üzerinden en az bir yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir.

Yetkilerin askıya alınması ve iptali

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen veya belgelendirilen 
kişi ve kurumların belgelerinin geçerliliği;

a) İhtar puanları toplamının, kişiler için 100, kurumlar için 200 puana ulaşması,

b) Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen 
en fazla otuz günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi,
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hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda altı ay süreyle askıya alınır.

(2) Yetki belgelerinin geçerliliğinin altı ay süreyle askıya alınması işlemini gerek-
tiren durumların bir vize süresi içinde tekrarı halinde bir yıl süreyle yetki belgesinin 
geçerliliği askıya alınır.

(3) Yetki belgelerinin geçerliliği askıya alınan kişi ve kurumlar askıya alınma süre-
since bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar. (Değişik ikinci cümle: 
RG-11/10/2013-28792) Ancak, yetki belgesinin geçerliliği askıya alınan veya bel-
gesi doğrudan iptal edilen eğitim kurumunun faaliyeti onaylı programlar bitinceye 
kadar devam eder. Askıya alınma süresi, programın bitiminde başlar. Yetki (Değişik 
ibare:RG-31/1/2013-28545) belgesinin geçerliliği askıya alınan veya doğrudan iptal 
edilen kurumlar taahhüt ettikleri hizmetleri herhangi bir ek ücret talep etmeden bir 
başka eğitim kurumundan temin etmek zorundadırlar.

(4) Yetki belgesinin geçerliliğinin askıya alınması veya doğrudan iptali durumun-
da önceden yapılan aday kayıt işlemlerinden doğan hukuki sonuçlardan iptal edilen 
veya geçerliliği askıya alınan yetki belgesi sahipleri sorumludur.

(5) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen kişi ve kurumların yetki belgeleri;

a) Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açmaları, yetki aldığı adres 
veya il sınırları dışında hizmet vermeleri,

b) Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devret-
meleri,

c) Bir vize döneminde üçüncü defa yetki belgelerinin geçerliliğinin askıya alınma-
sını gerektiren şartların oluşması,

ç) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) Yetki belgesinin amacı dışında kullanıldığı-
nın veya yetki aldıkları adreste Genel Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri konularda 
hizmet verdiği veya faaliyette bulunduğunun tespiti, 

d) Belgesi askıda olan kişi ve kurumların bu süre içinde faaliyetleri ile ilgili sözleş-
me yaptıklarının veya hizmet vermelerinin tespiti,

hallerinden birinin varlığı halinde doğrudan iptal edilir.

(6) Bakanlığa bildirilen sözleşme veya eğitim katılım belgesi gibi her türlü evrakta 
gerçeğe aykırı beyan veya imzanın tespit edilmesi halinde, eğitim kurumunun yetki 
belgesi doğrudan iptal edilir, sorumlu müdürün eğitici belgesinin geçerliliği ise 1 yıl 
süreyle askıya alınır. Aynı tespitte eğiticilerin kusurunun olması halinde, kusuru olan 
eğiticinin belgesinin geçerliliği 1 yıl süreyle askıya alınır.

(7) Belgesi iptal edilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi 
sahiplerinin iptal tarihinden itibaren iki yıl içerisinde yaptığı başvurular, iki yılın ta-
mamlanmasına kadar askıya alınır.
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(8) Yetki belgesi iptal edilen eğitim kurumları ve bu kurumlarda kurucu veya or-
tak olanların iptal tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın 
tamamlanmasına kadar askıya alınır. Bahsi geçen kurucu veya ortakların yetkili bir 
eğitim kurumuna ortak olmaları halinde, bu kurumun yetki belgesi birinci cümlede 
belirtilen sürenin sonuna kadar askıya alınır.

Mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler

MADDE 35 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve bu Yönetmelik kapsamın-
daki eğitimlerde görevlendirilenler;

a) Sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve çalışanlara önerilerde bulunur-
ken hiçbir etki altında kalmazlar.

b) Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar ve 
ayrım gözetmeksizin tümünü eşit olarak değerlendirirler.

c) Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde, kendi aralarında, yönetici ve 
çalışanlarla iletişime açık ve işbirliği içerisinde hareket ederler.

(2) Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmet-
lerinde görevlendirilenlerin aleyhine kullanılamaz ve yapılan sözleşmelere mesleki 
anlamda bağımsız çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulamaz.

(3) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile bu Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerde 
görevlendirilenlerin hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtla-
namaz. Bu kişiler, görevlerini ve uzmanlık bilgilerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler 
ve mesleki bağımsızlık içerisinde sürdürür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki 
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut eğitim kurumlarının durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut eğitim kurumlarının onaylanmış yerleşim 
planında değişiklik olması halinde, fiziki şartların bu Yönetmelik hükümlerine uygun 
olması şartı aranır.

(2) Mevcut eğitim kurumları bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren altı ay 
içerisinde EK-2’deki örneğine uygun tabelayı, kurumun bulunduğu binanın girişine 
veya kurumun girişine asarlar. Bu yükümlülüğü gerekli süre içerisinde yerine getir-
meyen kurumların belgesi doğrudan iptal edilir.
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Sınıflar arası yükselme

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek: RG-31/1/2013-28545)(1) (Başlığıyla birlikte deği-
şik: RG-11/10/2013-28792)

(1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;

a) Başvurdukları tarihte adlarına 1500 gün prim ödenenler, (B) sınıfı iş güvenliği 
uzmanlığı belge sınavına,

b) Başvurdukları tarihte adlarına 3000 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği 
uzmanlığı belge sınavına,

girmeye hak kazanırlar.

(2) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;

a) Başvurdukları tarihte adlarına 1800 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği 
uzmanlığı belge sınavına,

girmeye hak kazanırlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılanlar Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde düzenlenecek sınavlara iki 
defaya mahsus girme hakkı kazanırlar. Başvuruda istenecek belgeler Bakanlıkça ilan 
edilir.

(4) Birinci ve ikinci fıkrada sayılanlar, yapılacak sınavda başarılı olamadıkları tak-
dirde sahip oldukları belge ile çalışmaya devam ederler.

Sınav hakkı

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek: RG-11/10/2013-28792) 

(1) 15/8/2009 tarihinden sonra Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumların-
dan eğitim alıp sınav hakkını kaybedenler, bu maddenin yayım tarihi itibariyle 1 yıl 
içinde ilgili sınavlara katılabilirler.

Eğitim kurumlarını uyumlaştırma

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek: RG-11/10/2013-28792) 

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan eğitim kurumları üç ay 
içinde 18 inci maddede belirtilen eksikliklerini tamamlarlar.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
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Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.

(1) Bu değişiklik yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girer.

(2) 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uz-
manlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasının (f )  ben-
dinden sonra gelmek üzere (g) ve (ğ) bentleri eklenmiş, müteakip bentler buna göre teselsül 
ettirilmiştir. 

(3) 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uz-
manlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasının (b) 
bendi yürürlükten kaldırılmış ve (c) bendi teselsül ettirilmiştir. 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

29/12/2012 28512

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi Sayısı

1. 31/1/2013 28545

2. 11/10/2013 28792
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EK
 1
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Tarih
  
İş Güvenliği Uzmanı                  İşveren            İşyeri Hekimi
    İmza         İmza                                                İmza

EK – 3

TABELA

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL

“EĞİTİM KURUMU UNVANI”

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM KURUMU
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EK – 5 

(Değişik:RG-11/10/2013-28792) 
……………………………………….. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
EĞİTİM KURUMU GÜNLÜK KATILIMCI DEVAM ÇİZELGESİ

Program ID Kodu ve Türü: 
Tarih:
Derslik Kontenjanı:

1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders 5. Ders 6. Ders

Ders Saati

Ders Kodu / Adı*

No Katılımcı Adı Soyadı**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Eğitici Adı Soyadı***

İmza
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Sorumlu Müdür Onayı

Adı Soyadı

İmza

*Bu alanın matbu olması zorunludur. 

**Katılımcı isimlerinin alfabetik sırayla ve matbu olarak yazılması zorunludur.

***Eğitici adı ve soyadının doldurulması zorunludur.

EK – 6

EĞİTİM KATILIM BELGESİ 

.................................................................. Eğitim Kurumu
EĞİTİM KATILIM BELGESİ

Tarih:
Belge No: 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetme-
lik Kapsamında aşağıkimlik bilgileri yazılı .................................... yeterli katılım sağlamış ve 
............................ eğitim programını tamamlayarak bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. 

Adı-Soyadı : ..............................
T.C. Kimlik No : ..............................
SGK Sicil No : ..............................
Mesleği  : ..............................
Bitirdiği Program : ..............................
Eğitim kurumu yetki belgesi tarih/no:

Pratik Eğitim Gördüğü Tarih Aralığı:
Pratik Eğitim Gördüğü İşyeri Onayı:   Eğitim Kurumu Yetkilisi
(Kaşe-İmza)                 (Kaşe-İmza)
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EK 8

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI, EĞİTİCİLER VE SORUMLU MÜDÜRLER İÇİN İHTAR TABLOSU

Sıra 

No.
İhlalin Adı İhlalin Derecesi İhtar Puanı

1.
İş güvenliği uzmanlarının görev ve yükümlülüklerini 

yerine getirmemesi durumunda aykırılık başına
Hafif 10

2.
Sorumlu müdürlerin görev ve sorumluluklarını yerine 

getirmemesi durumunda aykırılık başına
Hafif 10

3.
Eğiticilerin görev ve sorumluluklarını yerine 

getirmemesi durumunda aykırılık başına
Hafif 10

4.

İş güvenliği uzmanlarının, Bakanlıkça tehlike sınıflarına 

göre belirlenen çalışma sürelerine uymaması 

durumunda

Orta 20

5.
Denetim, kontrol ve incelemelerde istenen bilgi ve 

belgeleri vermemesi veya geciktirmesi durumunda
Orta 20

6.

Eğiticilerin, Genel Müdürlükçe belirlenen müfredat 

gereği verebilecekleri dersler dışında ders vermesi 

durumunda

Orta 20

7.

Sahip olduğu iş güvenliği uzmanlığı belge sınıfına 

uygun olmayan tehlike sınıfındaki işyerlerine hizmet 

vermesi durumunda

Ağır 30

8.

(Ek satır:RG-11/10/2013-28792) Onaylanmış 

programda kendisine tanımlanmamış derse girmesi 

durumunda eğiticiye ders başına

Ağır 40

9.

(Ek satır:RG-11/10/2013-28792) Tam süreli eğitici 

olarak görevlendirilenlerin, iş güvenliği uzmanlığı veya 

işyeri hekimliği sözleşmesi yapmaları durumunda

Ağır 50
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EK-9

(Değişik:RG-11/10/2013-28792) 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI İÇİN İHTAR TABLOSU

Sıra 

No.
İhlalin Adı

İhlalin 

Derecesi

İhtar 

Puanı

1.
Eğitim kurumlarınca, kurumun girişinin bulunduğu kısma ilgili 

maddede belirtilen tabelanın asılmaması durumunda
Hafif 10

2.
Eğitim programının eğitim kurumu içerisinde ilan edilmemesi 

durumunda
Hafif 10

3.
Eğitim kurumlarının görev ve sorumlulukları olarak belirtilen hususlara 

aykırılık durumunda her bir aykırılık başına
Hafif 10

4.
Eğitim kurumlarına ve katılımcılara ilişkin kayıtların eksik tutulması 

veya tutulmaması durumunda eğitim programı başına 
Hafif 10

5.
Genel Müdürlükçe belirlenen eğitim kriterlerine aykırılık durumunda 

ihlal başına
Orta 20

6.

Tabela veya basılı evrakında yetki belgesinde belirtilen isim ve 

unvanlardan farklı isim ve unvan veya yabancı dildeki karşılıklarının 

kullanılması durumunda

Orta 20

7.
Eğitim programı süresince sorumlu müdür veya vekâlet eden 

eğiticinin kurumda bulunmaması durumunda
Orta 20

8.
Genel Müdürlükçe belirlenen eğitim kriterlerine uygun eğiticinin 

görevlendirilmemesi durumunda
Ağır 40

9.

Mekân ve donanım ile ilgili şartlara uygunluğun devamının 

sağlanmaması veya yerleşim planında Genel Müdürlük onayı 

alınmadan değişiklik yapılması veya yerleşim planında belirtilen 

bölümlerin amaçları dışında kullanılması durumunda uygunsuzluk 

başına

Ağır 40

10.
Onaylanmış eğitim programının herhangi bir unsurunda Bakanlığın 

onayı alınmadan değişiklik yapılması durumunda uygunsuzluk başına
Ağır 40

11.
Eğitici belgesi olmayanların veya eğitici belgesi askıya alınmış 

olanların derse girmesi durumunda eğitici başına
Ağır 50

12.
Onaylanmamış programlarla eğitime başlanması durumunda 

program başına
Ağır 50

13.

Tam süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi gereken eğiticilerin 

ayrılmasına rağmen 30 gün içinde yeni eğitici istihdam edilmemesi 

veya görevlendirilmemesi durumunda atanmayan eğitici başına

Ağır 50

14.
Yönetmeliğe uygun olmayan meslek dalından kişilerin eğitime 

alınması durumunda kişi başına
Ağır 50

15.

Yapılacak denetimlere engel olunması, yapılacak denetim ve 

kontrollerde istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi veya denetim 

görevinin tamamlanmasına engel olunması durumunda

Ağır 100
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18) İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN 
LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK1

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsa-
mında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fizik-
sel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak 
özel veya kamuya ait kurum ve kuruluş laboratuvarlarının yetkilendirilmesine ilişkin 
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile bu işyerlerinde iş hijyeni ölçüm, 
test ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşları kapsar.

(2) Aşağıda belirtilen faaliyet ve kuruluşlar hakkında bu Yönetmeliğin yetkilen-
dirme hükümleri uygulanmaz:

a) Kendi işyeri ve çalışanlarına yönelik iç kontrol amacıyla iş hijyeni ölçüm, test ve 
analizi yapan laboratuvarlarda.

b) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarlarında.

(3) Bu Yönetmelik Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun kendi mevzuatı çerçeve-
sinde gerçekleştirdiği iş hijyeni ölçüm, test ve analiz faaliyetlerini kapsamaz.

(4) Çalışanlardan alınan biyolojik numuneler üzerinde yapılan ölçüm, test ve ana-
lizleri ve çalışanın sağlık durumunu belirlemek üzere yapılan ölçüm, test ve analizler 
bu Yönetmelik kapsamının dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun 10,  30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

1  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 20.08.2013 tarihli ve 28741sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır.
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a) Akreditasyon: Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulu-
sal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin 
onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini,

b) Akreditasyon Kurumu: Türk Akreditasyon Kurumunu (TÜRKAK) veya Avru-
pa Akreditasyon Birliği, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği ve Uluslara-
rası Akreditasyon Forumu ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalanmış akreditasyon 
kurumlarından birisini,

c) Akreditasyon standardı: TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Labo-
ratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardını,

ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

d) Deney personeli: İş hijyeni ölçüm, analiz, test, numune alma işlemlerini gerçek-
leştiren laboratuvar tarafından yetkilendirilmiş kişiyi,

e) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

f ) İş hijyeni ölçüm, test ve analizi: Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağ-
lığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, 
iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik, (vi-
rüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasını,

g) Kalite yöneticisi: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen, Tıp, 
Veteriner, Ziraat, Eczacılık, Su Ürünleri Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakültelerinin 
Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu ta-
rafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun 
olmuş ve laboratuvar yönetim sistemi kurulmasından, uygulanmasından, iyileştiril-
mesinden, tespit edilen eksik ve/veya uygunsuzlukların yönetime bildiriminden so-
rumlu kişiyi,

ğ) Laboratuvar: İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapmak üzere kurulmuş, özel veya 
kamu kurum ve kuruluş laboratuvarını,

h) Laboratuvar yöneticisi: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen, 
Tıp, Veteriner, Ziraat, Eczacılık, Su Ürünleri Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakültele-
rinin Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Ku-
rulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından 
mezun olmuş, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarından ve laboratuvarın yöneti-
minden sorumlu kişiyi,

ı) Ön yeterlik belgesi: İş hijyeni ölçüm, test ve analizi kapsamına giren metotlar-
dan henüz akreditasyonu bulunmayan ve Yönetmeliğin öngördüğü ilgili diğer şartları 
yerine getiren laboratuvara Genel Müdürlük tarafından verilen “İş Hijyeni Ölçüm, 
Test ve Analiz Ön Yeterlik Belgesi’ni”,
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i) Yerinde inceleme: Genel Müdürlükçe ön yeterlik veya yeterlik belgesi alacak 
laboratuvarın, bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirip getirmediğini belirlemek 
amacıyla, laboratuvarın değerlendirilme ve raporlanmasını,

j) Yeterlik belgesi: Bu Yönetmelik hükümlerini yerine getiren laboratuvara Genel 
Müdürlük tarafından verilen “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yeterlik Belgesi’ni”,

k) Yeterlik yoklaması: Genel Müdürlükçe ön yeterlik veya yeterlik belgesi veril-
miş laboratuvarın, bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun çalışıp çalışmadığının tespiti 
amacıyla yapılan her türlü ani, programlı veya şikâyete bağlı olarak yerinde ve/veya 
hizmet verilen işyeri ortamında takip edilmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler ve Uyulması Gereken Kurallar

İşverenlerin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde 
işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkile-
rinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıy-
la çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön 
yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

(2) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı ola-
rak yaptırır. İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık 
oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş 
hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır.

(3) 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 ted-
birler.

b) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri 
konusunda görevlendirilen kişiler.

(4) İşveren, laboratuvar personeline iş yerinde yürüttüğü faaliyetler süresince eşlik 
edecek, işin yürütülmesi hakkında bilgi sahibi olan bir kişiyi görevlendirir.

(5) İşveren, yaptıracağı iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin yapılması sırasında 
doğru sonuçları almak için:
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a) İş hijyeni ölçüm, test veya analizi gerçekleştirecek deney personeline işyerinde 
kullanılan teknolojiler hakkında gerekli bilgileri verir ve personelin çalışanlarla gö-
rüşmelerini sağlar.

b) Laboratuvar tarafından hazırlanan plana göre iş hijyeni ölçüm, test ve analizle-
rinin 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, malzeme güvenlik bilgi formlarını da içerecek şekilde 
laboratuvarlara verir.

d) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz 
ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek 
üzere işyerinde saklanır.

e) İşyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtlarının saklanmasında mevzuatla 
belirlenen süreler esastır. Ancak mevzuatta belirlenmeyenler için saklama süresi 10 
yıldır.

(6) İşveren, mevzuat gereği işyerinde yapılacak iş hijyeni ölçüm, test ve analizlere 
ilişkin çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır.

Laboratuvarın yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) İşyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri, bu Yönetmeliğin 2 
nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen istisnalar hariç, bu konuda ön yeterlik veya 
yeterlik belgesine sahip laboratuvar tarafından yapılır.

(2) Laboratuvar, yetki alacağı parametrelerle ilgili konularda akreditasyon stan-
dardına uygun kalite yönetim sistemi kurar, uygular ve iyileştirir.

(3) Laboratuvar, sunduğu iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmetleri kapsamında 
Ek-1’de belirtilen parametrelerden herhangi birini bulunduruyorsa, bu parametre-
ye dair kullandığı metotlardan, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akreditasyon 
standardına göre akredite olur. Ek-1’de belirtilen parametrelerden herhangi biriyle 
ilgili iş hijyeni ölçüm, test veya analizi yapmıyorsa, uyguladığı iş hijyeni ölçüm, test 
ve analizi kapsamına giren metotların en az birinden, Türk Akreditasyon Kurumu 
tarafından akreditasyon standardına göre akredite olur.

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasına göre akredite olması zorunlu olmayan para-
metreleri ölçen ve bu parametrelerden akredite olmamış olan laboratuvarın ilgili pa-
rametreler için sağlayacağı şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kalite yönetim sistemini, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarının doğrulu-
ğunu güvenceye alacak seviyede dokümante eder.
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b) Sistem dokümantasyonu, ilgili personele iletilir ve bu personel tarafından anla-
şılır, ulaşılabilir ve uygulanabilir olur.

c) Talep, teklif veya sözleşmelerin gözden geçirilmesi için bir prosedür oluşturur 
ve bunların sürekliliğini sağlar.

ç) İş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin kalitesini etkileyen gerekli hizmetlerin, 
malzemelerin seçilmesi ve satın alınması için bir politikaya ve prosedürlere sahip olur. 
Alınan malzemelerin amaca uygunluğu kontrol edilir.

d) Uygun olmayan iş hijyeni ölçüm, test veya analiz işlemleri için sorumlular ve 
yetkililer belirlenir ve uygunsuzluğun tekrarını önlemek için gerekli bütün tedbirler 
alınır. Raporlanan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarında herhangi bir hata tes-
pit edildiğinde, hatanın önemi değerlendirilir, ilgili raporda yapılan değerlendirmeye 
göre revizyon veya geri çekme işlemi yapılır.

e) Her deney için bir prosedür oluşturularak sadece yetkinliği sağlanmış ve yetki-
lendirilmiş personelin deneyi yapması sağlanır.

f ) Deney personeli, kullandığı cihazlarla ilgili temel eğitimleri alır. Eğitimler, ilgili 
cihaz konusunda yetkin başka bir kurumun verdiği eğitim sertifikası veya bu tip ser-
tifikaya sahip bir kişinin verdiği kurum içi eğitimle kayıt altına alınır

g) Deney personeli kullandığı metoda uygun çalışır ve bu metodun bütün şartla-
rını yerine getirir.

ğ) Çevre ve yerleşim şartlarının deney sonuçlarını olumsuz etkilememesi için ge-
rekli her türlü tedbir alınır. Numune alma veya deney, laboratuvarın tesisleri dışında 
gerçekleşiyorsa, sonuçları etkileyebilecek ortam şartları değerlendirilir ve kayıt altına 
alınır.

h) Metotların ve prosedürlerin gerektirdiği şekilde veya çevre şartlarının sonuç-
ların kalitesini etkileyebileceği yerlerde, çevre şartlarını izler, kontrol ve kayıt eder.

ı) Ölçüm belirsizliği tayini için prosedür oluşturulur ve uygulanır. Deneyin doğası 
gereği ölçüm belirsizliği hesaplanamıyorsa, en azından bütün belirsizlik bileşenleri 
tanımlanmaya çalışılır.

i) Metodun uygulanabilmesi için gerekli bütün cihazlara sahip olur.

j) İlgili standartlara, üreticinin sağladığı bilgiler ve kullanım kılavuzu ile kullanım 
sıklığına göre cihazların bakım ve kalibrasyon periyotları belirlenir. Belirlenen peri-
yotlara göre bakım ve kalibrasyonları yaptırılır, kayıtları saklanır.

k) Kalibrasyonlar akredite kalibrasyon laboratuvarlarına yaptırılır. Eğer ihtiyaç 
duyulan kalibrasyonları gerçekleştirecek akredite kuruluş bulunmaması halinde ulus-
lararası izlenebilirliği olan kalibrasyon laboratuvarlarında yaptırılır.
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l) Deneylerin geçerliliğinin izlenebilmesi için iç ve dış kalite kontrol prosedürle-
rine sahip olmalıdır. Düzenli olarak sertifikalı referans malzemeler kullanılır ve/veya 
ikincil referans malzemeleri kullanılarak iç kalite kontrolü yapılır. Yeterlilik deneyleri 
ve laboratuvarlar arası karşılaştırma programlarına iştirak edilir.

m) Kalite kontrol verileri laboratuvar tarafından analiz edilir. Önceden tanımlan-
mış olan kriterlerin dışında olduğu tespit edilmesi durumunda problemi düzeltmek 
ve yanlış sonuçların elde edilmesini önlemek için planlanmış önlemler uygulanır.

(5) Laboratuvar aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

a) İşyerinde, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapacak personelin, işyeri kuralları-
na ve çalışma talimatlarına uymasını sağlar.

b) İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapılan işyerine ait üretim teknolojileri, kulla-
nılan hammaddeler gibi işverenin ve işyerinin meslek sırları ile çalışanlara ait sağlık 
gözetimi bilgileri, personel bilgileri gibi gördükleri ve öğrendikleri hususları tama-
men gizli tutar.

(6) Bütün kalite yönetim sistemi kayıtları, konularına ilişkin ilgili mevzuatın ön-
gördüğü süreler göz önünde bulundurularak saklanır. Mevzuatta ölçülen paramet-
relerle ilgili bir süre belirtilmiyorsa, söz konusu kayıtlar en az on yıl süre ile saklanır.

(7) Laboratuvarın başka adreste faaliyet gösteren şubeleri de ayrı ayrı bu Yönet-
melik şartlarını haiz olmak ve ön yeterlik veya yeterlik belgesi almak zorundadır.

Metot seçimi

MADDE 7 – (1) Laboratuvar, metot seçiminde aşağıdaki hususlara uymak zo-
rundadır:

a) Elde edilen sonuçların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki veya ilgili stan-
dartlardaki sınır değerler ile karşılaştırılmasına imkân tanıyan iş hijyeni ölçüm, test 
ve analiz metotlarını kullanmak.

b) Yetki alınan metotların güncel hallerini kullanmak ve bulundurmak.

c) Seçtiği standart metotları uygulayabildiğini teyit etmek.

ç) Standart olmayan, laboratuvarda geliştirilmiş ve ilavelerle takviye edilmiş veya 
değiştirilmiş standart metotların amaçlanan kullanıma uygun olduklarını teyit etmek 
için bu metotları geçerli kılmak.

Numune alma ve taşıma

MADDE 8 – (1) Numune alma işlemi ulusal ve/veya uluslararası standartlara ve 
kullanılan metoda göre yapılır.

(2) İşyerinde solunum yoluyla maruz kalınan etkenler ile ilgili olarak numune 
alma ve değerlendirme stratejileri belirlenirken, TS EN 689 “İşyeri Havası-Solu-
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numla Maruz Kalınan Kimyasal Maddelerin Sınır Değerler ile Karşılaştırılması ve 
Ölçme Stratejisinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz” ve benzeri standartların güncel 
halleri dikkate alınır.

(3) Numune alma işlemi, kullanılan metotta belirtilen şartlara göre yapılır. Nu-
mune alma süresi ve numune sayısı, yapılan iş sırasındaki maruziyeti temsil edecek 
şekilde düzenlenir.

(4) Kimyasal maddelere maruziyetin tespiti amaçlı iş hijyeni ölçüm, test veya ana-
liz sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik, uzun süreçli referans süresi bir vardiya 8 
saat, kısa süreçli referans süresi 15 dakikadır.

(5) İşyerinde çalışanların kişisel maruziyet düzeyleri ölçülürken numune alma ci-
hazı veya pasif örnekleyici, çalışan kişinin üzerinde ve solunum bölgesinden numune 
alacak şekilde kullanılır.

(6) Sabit nokta ölçümleri, gerekiyorsa çalışanların işyerinde maruziyetlerinin de-
ğerlendirilmesi için kullanılabilir. İşin sürekli yapılmadığı çalışma ortamlarında, ma-
ruziyetin en yüksek olabileceği nokta ölçüm noktası olarak alınır.

(7) Numuneler kullanılan metoda uygun şekilde taşınır.

Numune kabul

MADDE 9 – (1) Laboratuvar tarafından kabul edilen numuneler laboratuvarca 
bir kayıt kodu ile tanımlanır. Numunenin laboratuvar içerisinde sadece bu kayıt kodu 
ile tanınması ve birbirinden farklı iki numunenin aynı kodu almaması sağlanır.

(2) Numuneler kullanılan metoda uygun şekilde saklanır.

(3) Kullanılan metodun öngördüğü şartları taşımayan numuneler, analize alınmaz.

Rapor hazırlama

MADDE 10 – (1) Laboratuvar tarafından yapılan her bir iş hijyeni ölçüm, test 
ve analizine ait sonuçlar, doğru, açık, kesin, tarafsız ve iş hijyeni ölçüm, test ve analiz 
metotlarında belirtilen bütün özel talimatlara uygun bir şekilde rapor haline getirilir.

(2) Düzenlenen raporlarda, akreditasyon standardının şartlarına uyulur.

(3) İşyerinin iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapılan bölümleri ve buralarda yapı-
lan işler raporlarda açıkça belirtilir. Kişisel maruziyet tespitlerinde tespitin yapıldığı 
kişinin adı, unvanı ve yaptığı iş raporlarda yer alır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Laboratuvarın Genel Özellikleri ve İlkeleri

Laboratuvar bölümleri

MADDE 11 – (1) Laboratuvarda aşağıda belirtilen hizmet bölümlerinin bulun-
ması zorunludur;

a) En az 15 m2’lik ofis alanı,

b) Analiz yapan kurumlar için en az 5 m2’lik numunelerin teslim alındığı numune 
kabul bölümü,

c) Tartım işleminin yapıldığı laboratuvarda, sonuçların çevre şartlarından olumsuz 
şekilde etkilenmesini engelleyecek en az 5 m2’lik ayrı bir tartım bölümü,

ç) Enstrümantal analiz cihazlarında çalışılıyorsa, her bir cihaz için en az 5 m2’lik 
bir alan,

d) Kimyasal maddeler varsa, bunların depolanması için en az 6 m2’lik ayrı bir 
bölüm ve bu bölümde kimyasal maddelerin, yapısına, risk gruplarına ve saklama ko-
şullarına göre muhafaza edecek, gerekiyorsa havalandırma sistemli, kilitlenebilir bir 
dolap.

(2) Analiz yapılan laboratuvarlarda çalışma konularına göre fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik etken analizlerinin deney sonuçlarının kalitesini olumsuz etkileme ihtima-
lini ortadan kaldıracak şekilde yapılmasını sağlayacak her bir deney için ayrı hizmet 
bölümleri bulunur.

Asgari özellikler

MADDE 12 – (1) Laboratuvar, aşağıda yer alan asgari özellik ve nitelikleri taşı-
mak zorundadır:

a) Kullanılan parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve zehirli gaz içeren gaz tüpleri bina 
içinde veya dışında, kimyasal özelliklerine göre tehlike oluşturmayacak şekilde; boş 
ve dolu gaz tüpleri ayrı ayrı yerlerde, tamamı düşmeye karşı kelepçeli veya zincirle 
bağlı, dik bir şekilde, her türlü ısı kaynağından, açık alev ve kıvılcımlardan, aşındırıcı 
kimyasallardan uzak, serin ve kuru yerde muhafaza edilir.

b) Yedek yardımcı malzemelerin ve kimyasal maddelerin, yapısına, risk gruplarına 
ve saklama koşullarına göre muhafaza edecek havalandırma sistemli, bir depo veya 
uygun düzenlenmiş dolaplar bulunur.

c) Laboratuvarda acil çıkış kapıları bulunur.

(2) Laboratuvar personeli; laboratuvar yöneticisi, kalite yöneticisi ve deney perso-
neli olmak üzere en az üç kişiden oluşur.
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(3) Laboratuvara ait tıbbi ve tehlikeli atıklar ile ilgili işlemler, tıbbî atıkların kont-
rolü ve tehlikeli atıkların kontrolü ile ilgili hazırlanmış olan ulusal mevzuata uygun 
olarak yürütülür.

Laboratuvarlar arası işbirliği

MADDE 13 – (1) Laboratuvar, iş yoğunluğu, daha fazla uzmanlığa ihtiyaç duyma 
veya geçici kapasite düşmesi gibi önceden tahmin edilemeyen sebeplerden dolayı 
hizmet veremediğinde, kendi kapsamındaki parametreler için bu Yönetmelik hü-
kümlerine uygun olarak yeterlik belgesi almış ve kapsamında ilgili parametrelerin yer 
aldığı laboratuvarı kullanabilir. Bu durumda hizmeti yaptıran laboratuvar:

a) Yapamadığı iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmetine ilişkin hizmet yaptırdığı 
laboratuvarın yaptığı işlerden Bakanlığa ve hizmeti alan işverene karşı sorumludur.

b) Hizmet yaptırdığı laboratuvarların listesini ve yapılan sözleşme örneğini Genel 
Müdürlüğe bildirir.

c) Hizmet yaptırılan laboratuvarlara ait yeterlik belgesi örneklerini bulundurur.

ç) Farklı laboratuvardan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmeti alıyor ise, hizmet 
verilmeye başlamadan önce, müşteriye konuya ilişkin yazılı bilgilendirme yapar.

Gizlilik

MADDE 14 – (1) İşyerine ait iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarına ilişkin 
bilgiler, yargı organları veya bu konuda yetkili Bakanlık görevlileri dışında üçüncü 
şahıslara verilmez.

Personel sağlık ve güvenliği

MADDE 15 – (1) Laboratuvarda görevli personelin sağlık ve güvenliği için 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki yükümlülüklere ek olarak aşağı-
daki şartlar sağlanır:

a) Çalışan bütün personelin gerekli sağlık kontrolleri işe başlamadan ve çalışma 
süresi boyunca ilgili mevzuatın öngördüğü periyotlarda yaptırılır.

b) Laboratuvarda görev alacak personele, yapılan işe uygun kişisel koruyucu dona-
nım ve diğer yardımcı malzemeler verilerek kullanımı sağlanır.

c) Analiz yapılan bölümlere, o bölümde görevli personel haricindeki kişilerin gi-
rişlerini engelleyici önlemler alınır.

ç) Laboratuvarda, ilk yardım malzemelerinin yer aldığı ecza dolabı bulundurulur.

d) Kimyasal maddelerle çalışma yapılan bölümlerde göz duşu ve acil vücut duşu 
bulundurulur.
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e) Uçucu kimyasal maddelerin kullanıldığı alanlarda uygun havalandırma sistemi 
kurulur.

f ) Olası laboratuvar kazaları ile ilgili alınacak tedbirler ile ilgili talimatları da içe-
ren acil durum planları hazır bulundurulur.

g) Laboratuvarda yangın planlaması yapılarak uygun yerlerde yangın söndürme 
tüpleri ve güvenlik ve sağlık işaretleri bulundurulur.

ğ) Laboratuvarda kullanılan kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formla-
rı bulundurulur ve kolay ulaşılabilir yerlerde saklanır.

(2) Ölçüm yapılacak işyerinde görev alacak personele, laboratuvar tarafından işe 
uygun kişisel koruyucu donanım ve diğer yardımcı malzemeler verilerek kullanımı 
işverenin işbirliğinde sağlanır.

(3) Yapılan yerinde incelemelerde ve yeterlik yoklamalarında, birinci ve ikinci fık-
rada yer alan personel sağlık ve güvenliği hakkındaki hükümler incelenir ve değer-
lendirilir.

Bildirim zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Ön yeterlik veya yeterlik belgesi almış laboratuvar; kapatılma-
sı, adres bilgilerinin değişmesi,  akreditasyon kurumu tarafından akreditasyon bel-
gelerinin geçerliliğinin askıya alınması veya iptali gibi durumlar ve bu durumların 
gerekçesini on iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.

(2) Laboratuvar, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmetleri sonucunda elde ettiği 
sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde açıklayacağı biçim ve zaman aralık-
larıyla Genel Müdürlüğe bildirir.

(3) Laboratuvar personelinde veya deney personelinin yetkilendirildiği iş hijyeni 
ölçüm, test ve analizlerinde herhangi bir değişiklik olduğunda, bu durum on iş günü 
içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

(4) Laboratuvar, katıldığı yeterlik deneyleri ve karşılaştırma ölçümlerinin sonuçla-
rını kendilerine ulaştıktan sonra on iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ve Belgelendirme ile İlgili Usul ve Esaslar

Belgelendirme yetkisi

MADDE 17– (1) Laboratuvarın belgelendirilmesi, kapsam genişletilmesi, belge-
nin geçerliliğinin askıya alınması veya iptal edilmesi yetkisi Genel Müdürlüğe aittir.

(2) Laboratuvarlar belgelendirme ve kapsam genişletme ücretleri Genel Müdür-
lük Döner Sermaye İşletmesi bütçesinde belirlenir.
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Başvuru dosyası

MADDE 18 – (1) Yeterlik belgesi veya ön yeterlik belgesi almak isteyen laboratu-
ar, Ek-2’de örneği verilen dilekçe ile Genel Müdürlüğe başvurur. Başvuru dosyasında 
bulunacak belgeler;

a) Başvuru dilekçesi Ek-2,

b) İşyeri bilgi formu Ek-3,

c) Yeterlik belgesi başvurusunda, laboratuvarın akreditasyon kurumu tarafından 
verilmiş akreditasyon sertifikası ve kapsamı,

ç) Ön yeterlik belgesi başvurusunda, laboratuvarın akreditasyon kurumu tarafın-
dan onaylanmış akreditasyon başvurusunu ve parametre/metot listesini gösterir belge,

d) Ölçüm belirsizliği hesapları, validasyon ve/veya doğrulama raporları,

e) Analiz raporlarına imza atmaya yetkili personelin isimlerini ve unvanlarını içe-
ren, laboratuvar yöneticisi tarafından onaylanmış imza sirküleri,

f ) Personel bildirim listesi Ek-4,

g) Laboratuvar sorumlusu ve kalite yöneticisinin onaylı diploma örneği,

ğ) İş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmeti verilecek parametre listesi ve kullanılan 
metot/standart listesi Ek-5,

h) İş hijyeni ölçüm, test ve analizinde kullanılacak cihaz, alet ve ekipman listesi 
(Ek-6),

ı) İş hijyeni ölçüm, test ve analizinde kullanılacak cihaz, alet ve ekipmanlara ait 
kalibrasyon çizelgesi Ek-7,

i) İş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapacak personelin ilgili oldukları konularda 
aldıkları eğitim sertifikaları,

j) Özel laboratuvarların ticaret odasından alınan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazete-
si’nde yayımlanmış olan tüzel kişiliğini gösteren belge,

k) Özel laboratuvarlardan, bildirilen adreste laboratuvar faaliyetlerinin yürütüle-
bileceğine dair “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” ile laboratuvar yerinin tapusu veya 
kira sözleşmesinin bir örneğidir.

(2) Laboratuvar, kullandığı iş hijyeni ölçüm, test ve analiz metotlarına ait Türkçe 
olarak hazırlanmış deney talimatları ile gerektiğinde metotların tam metnini Genel 
Müdürlüğe bildirir.

(3) Başvuru dosyası Genel Müdürlüğe elden verilebileceği gibi posta veya kargo 
yoluyla da iletilebilir. Başvuru dosyasının posta veya kargo yoluyla Genel Müdürlüğe 
ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.
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Belge yenileme

MADDE 19 – (1) Yeterlik belgesine sahip olan ve süre sonunda belgesini yenilet-
mek isteyen laboratuvar, Ek-2’de örneği verilen başvuru dilekçesi ile belge süresinin 
bitiminden en az yüz yirmi gün önce aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe 
müracaat eder:

a) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında istenenlerden değişiklik 
olan ve eklenen belgeleri.

b) Yeterlik belgesi sürecinde katılım sağlanan yeterlilik deneyleri ve karşılaştırma 
ölçümlerinin sonuçları.

(2) Yeterlik belgesi süre bitiminden en az 120 gün öncesinden belge yenilemeye 
müracaat etmeyen laboratuvar, belge yenileme haklarını kaybeder ve Bu Yönetme-
liğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hükümler çerçevesinde tekrar 
yeterlik belgesi için başvurabilir.

Kapsam genişletme

MADDE 20 – (1) Hizmet verdiği parametrelerde kapsam genişletmek isteyen 
laboratuvar, Ek-2’de örneği verilen dilekçe ile Genel Müdürlüğe başvurur. Başvuru 
dosyasında bulunacak belgeler:

a) Kapsam genişletilen parametrelerden dolayı bu Yönetmeliğin 18 inci madde-
sinin birinci ve ikinci fıkralarında istenenlerden değişiklik olan ve eklenen belgeleri.

b) Kapsam genişletilen parametrelerin varsa Akreditasyon Kurumu tarafından 
onaylanmış akreditasyon başvurusu ve parametre/metot listesini gösterir belge veya 
akreditasyon belgesi ve ekleri.

c) Kapsam genişletilen parametrelerde katılım sağlanan yeterlilik deneyleri ve 
karşılaştırma ölçümlerinin sonuçları.

Başvuru kabulü

MADDE 21 – (1) Belge başvuru dosyaları Genel Müdürlük tarafından değer-
lendirilerek eksik belge tespit edilmesi halinde başvuru yapan laboratuvara, inceleme 
işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için bir termin (iş tamamlama) 
planı hazırlatılır. Termin planının hazırlanmasından sonra bir aydan üç aya kadar 
süre verilerek eksiklikler giderilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise baş-
vuru ücreti iade edilmeksizin dosya iade edilir. Bu laboratuvar, yetki almak için tekrar 
başvurabilir.

(2) Başvuru dosyası tam olan veya tespit edilen eksiklikleri tamamlamış olan labo-
ratuvara en geç 30 iş günü içerisinde yerinde incelemeye gidilir.
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Yerinde inceleme

MADDE 22 – (1) Başvuru yapan laboratuvara yerinde incelemenin tarihi en az 
on iş günü önceden bildirilir.

(2) Yerinde incelemelerde;  laboratuvar yöneticisi, kalite yöneticisi, deney persone-
li ve başvuru dosyasında bildirilen personelin hazır bulunması gereklidir.

(3) Laboratuvar yöneticisi, yerinde inceleme heyetine her türlü bilgi ve belgeyi 
vermek ve/veya göstermek zorundadır.

(4) Yerinde incelemelerde bu Yönetmeliğin ikinci ve üçüncü bölümlerinde belirti-
len hususların uygunluğunun kontrolü yapılır.

(5) Yerinde inceleme yapan yetkililer, başvurusu yapılan parametrelerin tamamı-
nın veya gerekli gördüklerinin iş hijyeni ölçüm, test veya analizlerinin uygulanmasını 
ister.

(6) Yerinde incelemenin tamamlanmasını takiben örneği Ek-8’de verilen Yerinde 
İnceleme Tutanağı, inceleme heyeti tarafından iki nüsha olarak hazırlanır, inceleme 
heyeti ve laboratuvar yöneticisi tarafından imzalanır ve bir kopyası laboratuvar yöne-
ticisine verilir.

Belgelendirme süreci

MADDE 23 – (1) Yerinde inceleme sırasında tespit edilen eksiklikler ve uygun-
suzluklar raporlanır. Yerinde incelemenin bitiş tarihini takip eden on iş günü içerisin-
de laboratuvara bildirilir. Başvuru yapan laboratuvara, bu eksiklikleri ve uygunsuzluk-
ları gidermesi için eksiklik ve/veya uygunsuzluk bildirim tarihinden itibaren en fazla 
iki ay süre verilir. Bu süre uzatılmaz.

(2) Eksiklik ve/veya uygunsuzlukların verilen süre içinde giderilmesini takiben 
laboratuvar belge almaya hak kazanır.

(3) Eksiklik ve/veya uygunsuzlukların laboratuvar tarafından giderildiğinin bil-
dirilmesinden sonra gerek görülmesi halinde ikinci kez yerinde inceleme yapılabilir. 
Yerinde yapılan ikinci incelemede eksikliğin devam ettiğinin tespit edilmesi veya bi-
rinci incelemeden sonra iki ay içerisinde eksiklik ve/veya uygunsuzlukların gideril-
memesi durumunda:

a) Eksiklik ve/veya uygunsuzluklar, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 ve 16 ncı maddelerle ilgili ise başvuru dosyası iptal edilir.

b) Tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluklar başvuru kapsamındaki paramet-
reler ile ilgili ise, ilgili parametreler kapsam dışı bırakılarak, diğer parametreler için 
belge düzenlenir.
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Ön yeterlik

MADDE 24 – (1) İlk defa yeterlik belgesi alacak olan laboratuvara; 6 ncı mad-
denin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında ve 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 
ncı maddelerinde belirtilen hükümleri yerine getirmeleri halinde ve yerinde inceleme 
sonucu ön yeterlik belgesi Genel Müdürlük tarafından, Ek-9 a, Ek 9 b, verilir.

(2) Laboratuvara ön yeterlik belgesi bir kereye mahsus ve bir yıl süreli olmak üzere 
verilir.

(3) Ön yeterlik belgesi başvuruda belirtilen adres ve unvana verilir.

(4) Ön yeterlik belgesine sahip laboratuvar, bu Yönetmeliğin öngördüğü bütün 
şartları yerine getirdiğinde, yeterlik belgesini almak için başvuruda bulunabilir.

(5) Ön yeterlik belgesi almış laboratuvar, akreditasyon kurumu tarafından yapılan 
denetim sonuçlarını Genel Müdürlüğe bildirir.

(6) Ön yeterlik belgesi almış bir laboratuvar, bir yıl sonunda yeterlik belgesi al-
mamışsa ön yeterlik belgesi iptal edilir. Ön yeterlik belgesi iptal edilen laboratuvarın 
kurucu veya ortakları başka bir laboratuvar bünyesinde yer aldıkları takdirde bu la-
boratuvar, ön yeterlik başvurusu yapamaz veya varsa ön yeterlik belgesi iptal edilir.

İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yeterlik belgesi

MADDE 25 – (1) Akreditasyon standardına göre akreditasyon kurumu tarafın-
dan iş hijyeniyle ilgili en az bir metottan akreditasyon belgesi almış ve bu Yönetmeli-
ğin bütün şartlarını sağlayan laboratuvara, başvurduğu parametrelerden uygun bulu-
nanları için yeterlik belgesi Ek-10 a ve Ek-10 b Genel Müdürlük tarafından verilir.

(2) Yeterlik belgesi başvuruda belirtilen adres ve unvana verilir.

(3) Yeterlik belgesinin geçerlilik süresi dört yıldır.

(4) Yeterlik belgesinin geçerlilik süresi sona erdiğinde, bu Yönetmeliğin 19 uncu 
maddenin birinci fıkrasına göre yapılan müracaata istinaden yerinde inceleme netice-
sinde yeterlik belgesinin verildiği şartların devamı durumunda belge yenilenir.

(5) Yeterlik belgesi almış laboratuvar, akreditasyon kurumu tarafından yapılan de-
netime ait uygunsuzlukları ve raporları Genel Müdürlüğe bildirir.

İş hijyeni ölçüm, test ve analiz parametrelerinde kapsam genişletme

MADDE 26 – (1) Laboratuvar, yeterlik belgesinin geçerli olduğu süre içinde hiz-
met verdikleri parametrelerde kapsam genişletme yapabilir.

(2) Akreditasyon kapsamındaki parametrelerde yerinde inceleme yapılmadan her 
zaman kapsam genişletme talebi yapılabilir. Yapılan kapsam genişletmenin geçerlilik 
süresi yeterlik belgesi bitimine kadardır.
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(3) Akreditasyon kapsamında olmayan parametrelerde kapsam genişletme baş-
vurusu yapıldığında, Genel Müdürlük tarafından yapılan yerinde inceleme sonucuna 
göre, laboratuvarın yeterlik belgesinin kapsamı genişletilir. Yapılan kapsam genişlet-
menin geçerlilik süresi, yeterlik belgesi bitimine kadardır.

(4) Yeterlik belgesinin geçerlilik süresinin son yılında akreditasyon kapsamında 
olmayan parametrelerde kapsam genişletme yapılmaz.

(5) Yeterlik belgesi kapsam genişletme içeriğine uygun olarak yeniden düzenlenir.

(6) Ön yeterlik belgesi almış laboratuvar yeterlik belgesi alana kadar kapsam ge-
nişletme başvurusunda bulunamaz.

(7) Kapsam genişletme için başvuruda bulunan laboratuvarın başvurusu, dosya 
üzerinden veya gerek görülürse yerinde inceleme ile değerlendirilir. Dosyasında ya 
da yerinde yapılan incelemelerde eksiklik tespit edildiği takdirde, eksikliklerin gi-
derilmesi için iki ay süre verilir. Laboratuvar eksikliği bu süre içerisinde giderir ve 
eksikliklerin giderildiğine dair belgeleri Genel Müdürlüğe bildirir. Laboratuvarın;

a) Kapsam genişletme dosyası ile ilgili bildirilen eksikliğin verilen sürede gide-
rilmemesi halinde kapsam genişletme ücreti iade edilmeksizin kapsam genişletme 
başvurusu iptal edilir,

b) Tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzlukların giderilmesinden sonra başvuru 
dosyasında yapılan inceleme sonucunda uygun görülen parametrelerde kapsam ge-
nişletmesi yapılır,

c) Kapsam genişletme başvurularında ikinci kez yerinde inceleme yapılmaz. Uy-
gun görülmeyen parametreler kapsama dâhil edilmez. Bu işlem için verilen kapsam 
genişletme ücreti de iade edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Laboratuvarın Yeterlik Yoklaması

Yeterlik yoklaması yetkisi

MADDE 27 – (1) Laboratuvarın yeterlik yoklaması Genel Müdürlük tarafından 
yapılır.

Yeterlik yoklaması

MADDE 28 – (1) Laboratuvar, bu Yönetmelik esasları dâhilinde en az iki yılda 
bir haberli veya habersiz yeterlik yoklamasına tabi tutulur.

(2) Haberli yeterlik yoklamalarında, yeterlik yoklaması tarihi, laboratuvara en az 
on iş günü öncesinde bildirilir.

(3) Laboratuvar yöneticisi ve kalite yöneticisi yeterlik yoklamasına gelen persone-
le bu Yönetmelik kapsamında her türlü bilgi ve belgeyi göstermek zorundadır.
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(4) Yeterlik yoklaması sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Bu Yönetmeliğin ikinci bölümünde belirtilen hususların uygunluğunun kont-
rolü.

b) Deney personeline, kapsam dâhilindeki iş hijyeni ölçüm, test ve analiz para-
metrelerinin tamamının veya yeterlik yoklaması personelince gerekli görülenlerin 
laboratuvar veya hizmet verilen işyeri ortamında uygulatılması.

(5) Yeterlik yoklamasının tamamlanmasını takiben Ek-11’de yer alan Yeterlik 
Yoklaması Tutanağı iki nüsha olarak düzenlenir. Yeterlik yoklaması personeli ve labo-
ratuvar yöneticisi tarafından imzalanarak bir nüshası laboratuvar yöneticisine verilir.

(6) Yeterlik yoklaması bulguları Laboratuvar Değerlendirme Tablosuna göre Ek-
12 puanlanır ve raporlanarak laboratuvara gönderilir. Yeterlik belgesinin durumu ve 
kapsamı yeterlik yoklaması raporuna göre güncellenerek Genel Müdürlük tarafından 
ilan edilir.

Yerinde inceleme ve yeterlik yoklaması personeli

MADDE 29 – (1) Laboratuvarın yeterlik yoklaması ISO 17025 Temel Eğitimi, 
Ölçüm Belirsizliği, Metot Validasyonu eğitimlerini almış yetkili personel tarafından 
yapılır.

(2) Yeterlik yoklaması yapılacak metot hakkında yeterliliğe sahip personel bulu-
namadığı hallerde, yeterlik yoklaması personeline destek olmak üzere, Genel Mü-
dürlük konuya ilişkin kurum dışından uzmanlık hizmeti alımı yoluna gidebilir. Bu 
durumda uzman yurt içindeki özel laboratuvarlardan herhangi birinden çalışmayan 
ve tarafsız olanlardan seçilir.

(3) Kurum dışından hizmet alımı ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından 
belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Belgenin Askıya Alınması ve İptali

Belgenin veya parametrenin askıya alınması

MADDE 30 – (1) Laboratuvarın yeterlik belgesini askıya alma işlemleri, 
Ek-12’deki Laboratuvar Değerlendirme Tablosu’nda belirtilen madde ve ceza puanı-
na göre yapılır. Parametre ceza puanı 100’e ulaşan laboratuvarın, yeterlik belgesindeki 
ilgili parametresi üç ay süre ile askıya alınır, laboratuvar ceza puanı yeterlik belgesi 
süresi içerisinde 200’e ulaşan laboratuvarın yeterlik belgesi iptal edilir.

(2) Bu ceza puanları Genel Müdürlük tarafından tespit edilen durumlarda işletilir.

(3) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükmün ihlali 
halinde, bu ihlal düzeltilene kadar laboratuvarın yeterlik belgesi askıya alınır.
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(4) Yeterlilik deneyleri veya karşılaştırma ölçümlerinin sonuçlarının kabul edilebi-
lir sınırların dışında olması durumunda bu uygunsuzluğun düzeltildiği ispat edilene 
kadar, belgenin ilgili parametresi askıya alınır.

(5) Belirli bir parametreyle ilgili yeterlilik deneyleri veya karşılaştırma ölçümleri-
ne yılda en az bir kere katılmayan laboratuvarın yeterlik veya ön yeterlik belgesinin 
ilgili parametresi, yeterlilik deneylerine veya karşılaştırma ölçümlerine katılıp olumlu 
sonuç alana kadar geçerliliği askıya alınır.

(6) Belge yenileme işlemini tamamlayan laboratuvarların ceza puanları, uygulan-
masının üzerinden en az bir yıl geçmiş ise silinir.

(7) Yeterlik belgesine sahip laboratuvarın akreditasyon belgesinin askıya alınması 
halinde belgenin tamamı askıya alınır. Askıya alma süresi akreditasyon belgesinin 
askıya alınma süresi ile aynıdır.

(8) Yeterlik belgesine sahip laboratuvarın akreditasyon kapsamındaki parametre-
lerden biri veya birkaçı akreditasyon kurumu tarafından akreditasyon belgesi kapsamı 
dışına çıkartılırsa, laboratuvarın yeterlik belgesi akreditasyon belgesi kapsamı dışında 
kalan parametreler çıkartılarak yeniden düzenlenir.

(9) Belge veya ilgili kapsamın askıya alınma gerekçesine uygun olarak askının 
başlangıç tarihi Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(10) Yeterlik belgesi sahibi laboratuvarın, hizmet yaptırdığı laboratuvar, hizmet 
alınan parametrelere dair yeterlik belgesine sahip değilse, hizmet alan laboratuvar ile 
hizmet yaptırdığı laboratuvarın yeterlik belgeleri üç ay süre ile askıya alınır.

(11) Bu Yönetmeliğin  6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (i) bendi hükmünün 
ihlali halinde ilgili parametreye dair yeterlik veya ön yeterlik altı ay süre ile askıya 
alınır.

(12) Bu Yönetmeliğin  7 nci maddesinin belirtilen hususlara uyulmadığının tespiti 
halinde ilgili parametreye dair yeterlik veya ön yeterlik üç ay süre ile askıya alınır.

(13) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin  üçüncü fıkrasındaki hükmün ihlali 
durumunda yeterlik belgesi altı ay süre ile askıya alınır.

Belgenin askı süreci

MADDE 31 – (1) Belgenin tamamının askıya alındığı süreçte:

a) Laboratuvara yeterlik yoklaması yapılmaz.

b) Belge yenileme süreci ile askı karar tarihinin çakışması da dâhil olmak üzere, 
askı süresi boyunca laboratuvar hakkında herhangi bir işlem yapılmaz.

(2) Askı süresi içerisinde laboratuvar, belgenin askıya alınması ile ilgili eksiklikle-
rini giderir ve eksikliklerini giderdiğine dair bilgiyi ve askının kaldırılmasına ilişkin 
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talebini Genel Müdürlüğe bildirir. Süre sonunda laboratuvarın dosyası üzerinde ya-
pılan inceleme veya yeterlik yoklaması sonucunda belgenin askısı kaldırılabilir. Gerek 
duyulması halinde askı süresi sonrasında laboratuvara yeterlik yoklaması yapılabilir.

(3) Belgesi askıda olan laboratuvar, askı süresi boyunca iş sağlığı ve güvenliği mev-
zuatının uygulanmasına esas teşkil edecek iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve numune 
alma işlemleri yapamaz, rapor düzenleyemez.

Belge iptali

MADDE 32 – (1) Aşağıdaki hallerde laboratuvarın ön yeterlik veya yeterlik bel-
gesi doğrudan iptal edilir;

a) Genel Müdürlüğe yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinde,
b) Genel Müdürlüğe ibraz edilen belgeler ile iş hijyeni ölçüm, test ve analiz so-

nuçlarında tahrifat yapıldığının tespit edildiğinde,
c) Hizmet sunulan işverenlere ait bilgiler ile numunelerin analiz sonuçlarına iliş-

kin bilgilerin bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aykırı şekilde üçüncü şahıslara 
verildiği tespit edildiğinde,

ç) Bir yıl içinde iki defa yeterlik belgesinin geçerliliği askıya alındığında,
d) Yetki alınmamış parametrelerde veya yetki belgesinde bulunmayan metotlar 

kullanılarak rapor düzenlendiği veya iş hijyeni ölçüm, test veya analiz yapılmadan 
rapor düzenlendiği tespit edildiğinde,

e) Laboratuvarın başka adreste faaliyet gösteren şubeleri için ön yeterlik veya ye-
terlik belgesi almadığı tespit edildiğinde,

f ) Belgelendirme sürecinde ve ileriki süreçlerde Bakanlık personelinin görevini 
yapmasını engelleyici tutum ve davranışlarda bulunulması durumunda.

(2) Genel Müdürlük tarafından ön yeterlik veya yeterlik belgesi verilmiş labora-
tuvar, kapatılması, adres bilgilerinin değişikliği, akreditasyon belgelerinin askıya alın-
ması veya iptali gibi durumlarını, gerekçesi ile birlikte on iş günü içerisinde Genel 
Müdürlüğe bildirmemesi halinde yeterlik belgesi iptal edilir.

(3) Birinci fıkradaki hükümlere dayanılarak yeterlik belgesi iptal edilen labora-
tuvarın kurucu veya ortaklarının da içinde bulunduğu bir laboratuvarın başvurusu, 
ortaklığın tesisinden itibaren beş yıl süreyle askıya alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İtiraz

MADDE 33 – (1) Laboratuvarın iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarına taraf-
ların veya teftişe yetkili mercilerin itirazları halinde, yapılan iş hijyeni ölçüm, test ve 
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analiz kayıtları Genel Müdürlük tarafından incelenir ve gerek görülürse Genel Mü-
dürlük ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarını geçersiz kılabilir. İtirazlar iş 
hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarını gösteren raporun işverene tebliğinden sonra 
on iş günü içerisinde yapılır.

Laboratuvar sonuçlarının doğrulanması

MADDE 34 – (1) Laboratuvar, Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş olsa dahi, iş 
müfettişleri bu laboratuvarın sonuçlarını yetkilendirilmiş başka bir laboratuvar tara-
fından teyidini talep edebilirler.

Mevcut laboratuvarlar

MADDE 35 – (1) İşyerinde kendi çalışanlarına yönelik iş hijyeni ölçüm, test ve 
analiz hizmetleri veren laboratuvarların elde ettikleri sonuçlar iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatındaki sınır değerlere uyum için esas alınmaz, iş sağlığı ve güvenliği teftişle-
rinde mevzuat çerçevesinde değerlendirilmez.

Yeterlik belgesi kapsamının ilanı

MADDE 36 – (1) Ön yeterlik veya yeterlik belgesi almış laboratuvarlar ve belge-
lerine ait kapsam listeleri Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir.

Uygulama esasları

MADDE 37 – (1) Bakanlık bu Yönetmelikle ilgili uygulama esaslarını düzenle-
mek amacıyla tebliğ çıkarabilir.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası yayımı tari-
hinden itibaren iki yıl sonra, 6 ncı maddenin diğer fıkraları ve bu Yönetmeliğin diğer 
maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.
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Ek-1

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA 
AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

Sıra 

No
Parametre

1 Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu

2 İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu

3 Kişisel Gürültü Maruziyeti

4 İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri

5 Kişisel Titreşim Maruziyeti

6 Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

7 Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

8 Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

9 Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

10 Havadaki Benzen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

11 Havadaki Toluen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

12 Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

13 Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

14 Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

15 Havadaki Civa Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

16 Toz içerisindeki serbest silis analizi (kişisel ve işyeri ortamı)

17 Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu

18 Aydınlatma 

19 Termal Konfor 

20 Manyetik Alan Ölçümleri

21 Radyasyon Ölçümleri

22 Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri
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Ek-2

BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
 

Sayı:              Tarih:
Konu:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ NE 

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizlerini Yapacak Laboratuvarların Yetkilendiril-
meleri Hakkında  Yönetmelik  kapsamında  hazırlanan …....(Kurum/Kuruluş adı) 
............... başvuru dosyası ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Yetkilinin       Adı Soyadı 
İmzası                  (Islak kaşe)

EKLER:
1- Başvuru Dosyası  İçerik Listesi
2- Başvuru Dosyası  (.... Sayfa)
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Ek-3

KURUM / KURULUŞ BİLGİ FORMU

Kurum/Kuruluş Adı :

Açık Adresi :

Yazışma Adresi :

Telefon :

Elektronik Ağ :

İrtibat Kurulacak Personelin Adı :

Telefon :

Başvuru Nedeni                                :  İlk Başvuru                                            Belge Yenileme                   

  
                                                                                                        ONAY
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Ek- 4 

PERSONEL BİLDİRİM LİSTESİ 

Sıra No: Adı  Soyadı Unvanı Görevi1
Yetkilendirildiği İş Hijyeni 

Ölçüm, Test veya Analizi2

Yetkilendirildiği 

Tarih

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

     
1: Laboratuvar sorumlusu, kalite yöneticisi, deney personeli veya diğerleri.
2:Bu bölüm deney personeli için doldurulur. Numune alma ve analiz yetkileri ayrı ayrı 

veriliyorsa bunun belirtilmesi gerekir.

      ONAY
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Ek- 5

İŞ HİJYENİ ALANINDA HİZMET VERİLECEK 
PARAMETRE LİSTESİ 

Sıra No Kapsam1 Parametre2
İş Hijyeni Ölçüm/ Test / Analiz 

Metodunun Adı

Metot Numarası ve 

Tarihi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Açıklamalar: 
1:  Kapsam: Fiziksel Etkenler, Kimyasal Etkenler, Biyolojik Etkenler
2: Hizmet verilen iş hijyeni ölçüm, test ve analiz ismi (Örnek: Gürültü ölçümü) 

  
 ONAY
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Ek- 6

İŞ HİJYENİ  ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ CİHAZ LİSTESİ

Kapsam1: 

Cihaz 

Adı
Marka       Model/Seri No Yapılan Ölçüm/Analizler

Açıklamalar: 
1:  Kapsam: Fiziksel Etkenler; Kimyasal Etkenler, Biyolojik Etkenler
* Her farklı etken grubu için farklı tablo hazırlanır. 

                                                                                                                       ONAY
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Ek
-7
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Ek-8 

YERİNDE İNCELEME TUTANAĞI

 

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Kurum/Kuruluş Adı

Adresi

Yerinde İnceleme Tarihi
     Tel. No:

İNCELEME BULGULARI:           

1-

2-

3-

4-

(Bu alan yeterli olmadığında boş bir kâğıda bulguların yazımına devam edilir ve inceleme 

bulgularının bitiminde inceleme komisyonu ve laboratuvar yetkilisi tarafından paraflanır.)

İnceleme Nedeni
Ön Yeterlik                        Yeterlik                  Belge Yenileme                     

Kapsam Geni_letme  

 

Kurum/Kuruluş  Yetkilisinin 

Adı Soyadı ve İmzası

İnceleme Yetkilileri

Adı Soyadı Unvanı İmzası

2 nüsha olarak hazırlanan işbu tutanak yerinde ..... madde ve ..... sayfa olarak düzenlendi, taraflarca 

okunarak doğruluğu kabul ile imzalandı ve bir sureti kurum/kuruluş yetkilisine verildi.
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Ek-9a

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Belge No. :
Tarih :

Unvan ve Adresi :

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvar Hakkında Yönetmeliğin 
ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere haiz olduğundan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve 
Analizleri alanında ön yeterlik ile faaliyet göstermeye hak kazanmıştır.  

Başlangıç Tarihi:
Bitiş Tarihi: 

EK : Parametre Listesi        Bakan a.                            

Genel Müdür
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Ek-9b

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ ÖN YETERLİK BELGESİ

PARAMETRE LİSTESİ

Belge No:

Düzenleme Tarihi:

Düzenleme Nedeni
Ön Yeterlik                 Yeterlik                 Belge Yenileme               

Kapsam Genişletme  

Başlangıç Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Kurum/Kuruluş Adı:

PARAMETRE LİSTESİ

Kapsam Parametre
İş Hijyeni Ölçüm/ Test / Analiz 

Metodunun Adı
Metot Numarası ve Tarihi

                     
 Bakan a. 

                Genel Müdür
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Ek-10a

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Belge No. :
Tarih :

   
Unvan ve Adresi :

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvar Hakkında Yönetmeliğin 
ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere haiz olduğundan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve 
Analizleri alanında faaliyet göstermeye hak kazanmıştır.  

Başlangıç Tarihi:
Bitiş Tarihi: 

EK : Parametre Listesi      Bakan a.                           
 Genel Müdür
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Ek-10b

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ YETERLİK BELGESİ

PARAMETRE LİSTESİ

Belge No:

Düzenleme Tarihi:

Düzenleme Nedeni
Ön Yeterlik                 Yeterlik                  Belge Yenileme                

Kapsam Genişletme  

Başlangıç Tarihi:

Bitiş Tarihi:

Kurum/Kuruluş Adı:

                                                                            
                          

                                                   PARAMETRE LİSTESİ

Kapsam Parametre
İş Hijyeni Ölçüm/ Test / Analiz 

Metodunun Adı
Metot Numarası ve Tarihi

Bakan a. 
 Genel Müdür
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Ek-11

YETERLİK YOKLAMASI TUTANAĞI

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Kurum/Kuruluş Adı

Adresi

Yeterlik Yoklaması Tarihi
Tel. No:

YETERLİK YOKLAMASI BULGULARI:           
1-

2-

3-

4-

         
(Bu alan yeterli olmadığında boş bir kâğıda bulguların yazımına devam edilir ve yeterlik 
yoklaması bulgularının bitiminde yeterlik yoklaması ve laboratuvar yetkilileri tarafından 
paraflanır.)

Yeterlik Yoklaması Nedeni Haberli                             Habersiz                                Şikâyet

Yeterlik Yoklamasının Kapsamı
Numune Alma                   Ölçüm                       Analiz                        

Test                                      Di ğer  

Kurum/Kuruluş Yetkilisinin 

Adı Soyadı ve İmzası

Yeterlik Yoklaması Yetkilileri

Adı Soyadı Unvanı İmzası

3 nüsha olarak hazırlanan işbu tutanak yerinde ..... madde ve ..... sayfa olarak düzenlendi, taraflarca 

okunarak doğruluğu kabul ile imzalandı ve bir sureti kurum/kuruluş  yetkilisine verildi.
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19) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ1

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yü-
rütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık 
ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve 
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı, 8 inci 
ve 30 uncu maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 12 nci maddelerine 
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalış-
maları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda 
çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,

c) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

ç) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB): İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hiz-
metlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi,

d) 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,

e) 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,

1  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır.
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f ) Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organi-
ze 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 yetki-
lendirilen birimi,

g) Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, 
OSGB’lerde tam süreli istihdam edilen ve bu birimlerin iş ve işlemlerinden Bakanlı-
ğa karşı sorumlu olan kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hak ve Yükümlülükler

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalık-
larının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik 
hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen 
nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık 
personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan 
sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

(2) İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde bi-
rinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden 
hizmet alarak yerine getirebilir.

(3) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi 
gereken durumlarda İSGB kurar.  Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerin-
de, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen sürenin hesaplanmasında, çalışanların tabi olduğu 
kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa 
göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.

(5) İşveren;

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir 
şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve dü-
zenleme 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 koordi-
nasyonu sağlamakla,
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ç) Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’ler tarafından iş sağlığı ve gü-
venliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine ge-
tirmekle,

d) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yeri-
ne getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli 
çalışma süresini sağlamakla,

yükümlüdür.

(6) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel görev-
lendirmek veya OSGB’lerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devre-
den işverenin bu hizmetlere ilişkin yükümlülükleri devam eder.

(7) İşveren işyerinde görev yapan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık 
personeli ile hizmet alınan OSGB’lerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre ge-
çerli yetki belgesi ile görevlendirilmesinden sorumludur.

İşverenin katılım sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 6 – (1) İşveren;

a) İşyerinden görevlendirilecek veya hizmet alınacak OSGB’de görevli işyeri he-
kimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda 
çalışan temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasını sağlar.

b) Görevlendirdiği veya hizmet aldığı OSGB’de görev yapan kişiler ile bunların 
çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda çalışan temsilcisi ve çalı-
şanları bilgilendirir.

c) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel 
konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’yi, başka işyerlerinden 
çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

ç) Başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen çalışanların sağlık bil-
gilerine, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’lerin ulaşabilmesini sağlar.

d) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri 
görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB ile işbirliği içerisinde yapar.

İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) 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.
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(2) 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.

(3) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlük-
leri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.

(4) 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.

(5) 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.

Çalışanların hak ve yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş 
sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildire-
rek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir.

(2) Çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmet-
lerinin amaç ve usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanıl-
ması hakkında bilgilendirilirler.

(3) Çalışanlar, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliş-
tirilmesi için;

a) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve 
güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar.

b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren tarafından 
görevlendirilen kişi veya OSGB’lerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapar.

c) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme 
ve eğitim programlarına katılır.

ç)  Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar doğ-
rultusunda ve amacına uygun olarak kullanır.

d) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve ilgili mev-
zuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği 
yapar.

e) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yö-
nünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir 
eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber verir.
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Hizmetin çalışanlara ücretsiz verilmesi

MADDE 9 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri çalışanlara mali yük getirme-
yecek şekilde sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile İş Sağlığı ve 

Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi için Sağlanacak Şartlar

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi

MADDE 10 – (1) İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uy-
gun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. 
Bu birimde işveren diğer sağlık personeli de görevlendirebilir.

(2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işveren tarafından 
işyerlerinde kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde aşağıdaki şartlar sağ-
lanır.

a) İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel 
sayısına uygun büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekân-
da ve giriş katta kurulması esastır.

b) Bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uz-
manı 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.

c) İSGB’ler Ek-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılır ve işyerinde çalışan-
ların acil durumlarda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun 
araç bulundurulur.

(3) İSGB’nin bölümleri aynı alanda bulunur ve bu alan çalışanlar tarafından ko-
laylıkla görülebilecek şekilde işaretlenir.

“(4) (Değ. 31/1/2013-28545 s.R.G.) Sağlık Bakanlığından ruhsatlı sağlık hizme-
ti sunucusu olan işyerlerinde kurulacak İSGB’lerde ilk yardım ve acil müdahale odası 
şartı ve EK-1’de belirtilen araç ve gereçler ile ulaşım amaçlı araç bulundurulması 
zorunluluğu aranmaz.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sağlanacak şartlar

MADDE 11 – (1) Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendiril-
mesi gerekli olmayan hallerde işveren, görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevle-
rini yerine getirmeleri amacı ile asgari bu maddedeki şartları sağlar.

(2) 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde işveren,
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a) İşyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8 metrekare-
den az olmamak üzere toplam iki oda temin eder.

b) İşyerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırıl-
masını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur.

(3) 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.

(4) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları gibi yerlerde bulunan 
ve 50’den az çalışanı olan işverenlerin yürütecekleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetle-
ri için; koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek 
bir mekân oluşturulabilir. Oluşturulacak mekândan hizmet sunulacak toplam çalışan 
sayısı 50’den az olması durumunda üçüncü fıkra, 50’den fazla olması durumunda ise 
ikinci fıkra hükümlerine uygunluk sağlanır.

(5) 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.

(6) Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi zorunlu ol-
mayan hallerde, işyerinde bu maddeye göre oluşturulan ve belirtilen şartları karşıla-
yan birim, düzenlenen sağlık raporları bakımından İSGB olarak kabul edilir.

Ortak sağlık ve güvenlik birimi

MADDE 12 – (1) OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş 
sözleşmesiyle çalışan en az bir;

a) İşyeri hekimi,

b) İş güvenliği uzmanı,

c) Diğer sağlık personeli,

istihdamı zorunludur.

(2) OSGB’lerde tam süreli görevlendirilenler, başka bir OSGB’de veya işyerinde 
aynı unvanla veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla 
görev alamaz.

(3) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve personel sa-
yısına 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 bü-
yüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşur.
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(4) 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.

(5) (Değ. 31/1/2013-28545 s.R.G.) 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.

(6) OSGB’ler yetkilendirildikleri il sınırı içerisinde izinsiz şube açamayacağı gibi 
herhangi bir şekilde irtibat bürosu da açamazlar. Şube açmak istediklerinde bu Yö-
netmelikte belirtilen şartları sağlarlar.

(7) 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.

(8) OSGB, 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri 
Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetme-
likte belirtilen niteliklere uygun şekilde oluşturulur ve Ek-1’de belirtilen araç ve ge-
reçlerle donatılır. OSGB’lerin iş merkezi, iş hanı ve alışveriş merkezleri gibi binalarda 
kuruluyor ise binaların, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik 
Önlemlerine İlişkin Yönetmeliğin acil çıkış düzenlemesine ilişkin hükümlerine uy-
gunluğu yeterli kabul edilir.

(9) (Değ. 31/1/2013-28545 s.R.G.) OSGB’ler tapu kütüğüne işyeri olarak kayıtlı 
bölümleri hariç mesken olarak kullanılan çok katlı binalarda ve işyeri olarak kayıtlı 
olsa dahi bodrum katlarda kurulamaz. Ancak, tapu kütüğüne mesken olarak kayıtlı 
binalarda yer alan bölümlerin tamamının yetkili idarelerce işyeri olarak ruhsatlan-
dırılmış olması şartıyla bu bölümlerde OSGB kurulabilir. OSGB’lerin zemin katta 
veya müstakil binalarda kurulması esastır.

(10) OSGB’lerde adres veya unvan değişikliği yapılması halinde 30 gün içinde 
yetki belgesinin yenilenmesi talebiyle Genel Müdürlüğe başvuru yapılır. Bu başvuru-
lar ilk başvuru işlemlerine tabidir.

(11) Şirket ortaklarında değişiklik olması halinde, durum 30 gün içerisinde Genel 
Müdürlüğe bildirilir. Yeni şirket ortaklarının ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen 
şartlara uygun olmaması halinde durumun düzeltilmesi amacıyla Genel Müdürlükçe 
şirkete 30 gün süre verilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin

Çalışma Usul ve Esasları

İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) 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 göze-
timinin 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 du-
rumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale 
bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, ku-
rum 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 eğitim-
leri 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.

(2) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görev-
lendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı 
defter suretleri, OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili me-
murlara gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün 
kayıt ve dosyalar OSGB’lerce işverene teslim edilir.

(3) İSGB ve OSGB’ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında 
işin normal akışını aksatmamaya özen gösterirler.
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(4) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını baş-
ka bir kişi veya kuruma devredemezler.

(5) OSGB’lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerin-
den beş işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

(6) OSGB’ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin 
Genel Müdürlükçe iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını 
Genel Müdürlüğe iade ederler.

Görevlendirme belgesi ve sözleşme

MADDE 14 – (1) İşyerinde çalışanlar arasından işyeri hekimi ve iş güvenliği 
uzmanı görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; OSGB’lerden 
hizmet alınması durumunda OSGB ile işveren arasında sözleşme imzalanır.

(2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması amacıyla işyerlerinde görevlen-
dirilen kişilerin, doğum, hastalık ve yıllık izin gibi zorunlu nedenler sebebiyle değiş-
tirilmesi ve değişiklik süresinin 30 günü geçmesi halinde, durum Genel Müdürlüğe 
bildirilir. İş Kanunundaki çalışma süreleri saklı kalmak kaydıyla, işyerine hizmetin 
sunulması için hesaplanan zorunlu süre bölünmek suretiyle birden fazla kişi görev-
lendirilemez.

(3) Sözleşme ve görevlendirme belgeleri üç nüsha halinde ve Yönetmelikteki ekle-
rine uygun olarak aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenir.

a) OSGB ile işveren arasında Ek-3’teki örneğine uygun sözleşme düzenlenir ve 
nüshalardan biri işveren tarafından, biri OSGB tarafından saklanır. Son nüsha beş 
işgünü içinde işveren veya OSGB tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. OSGB, 
sözleşme yaptığı işyerine hizmet verecek işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer 
sağlık personelini, bu konuda ayrıca bilgilendirir.

b) İşyerinde çalışanlar arasından görevlendirme yapılması durumunda, işyeri he-
kimi ile Ek-4a, iş güvenliği uzmanı ile Ek-4b, diğer sağlık personeli ile Ek-4c’deki 
örneğine uygun sözleşme veya görevlendirme belgesi düzenlenir ve bu belgenin bir 
nüshası işveren tarafından, biri sözleşme yapılan kişiler tarafından saklanır. Son nüs-
ha işveren tarafından beş işgünü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

c) Kamuya ait işyerlerinde 657 sayılı Kanuna tabi çalışanlar arasından görevlen-
dirme yapılması durumunda, görevlendirme yapılan kurum tarafından işyeri hekimi 
ile Ek-5a, iş güvenliği uzmanı ile Ek-5b, diğer sağlık personeli ile Ek-5c’deki örne-
ğine uygun görevlendirme belgesi düzenlenir ve bu belgenin bir nüshası kurum tara-
fından, biri sözleşme yapılan kişiler tarafından saklanır. Son nüsha kurum tarafından 
beş işgünü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

(4) İşverenin, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı veya diğer sağlık personeli 
görevini kendisinin üstlenmesi durumunda, işveren tarafından Ek-6’daki örneğine 
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uygun çalışma taahhütnamesi iki nüsha halinde düzenlenir ve bu belgenin bir nüsha-
sı beş işgünü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

(5) Gerekli şartları taşıması halinde, İSG-KATİP üzerinden bildirilen sözleşme 
veya görevlendirme belgeleri üç işgünü içinde, yazılı olarak bildirilenler ise 15 işgünü 
içinde Genel Müdürlükçe onaylanır ve durum ilgili taraflara bildirilir.

(6) Sözleşme veya görevlendirilmeleri Genel Müdürlükçe onaylanmayan işyeri 
hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
kapsamındaki görevlerine başlatılamaz ve yetkilerini kullanamazlar.

(7) İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline, iş sağlığı ve gü-
venliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez.

(8) Bu maddede belirtilen sözleşme veya görevlendirme belgelerinin fesih veya 
başka bir nedenle geçerliliğini yitirmesi halinde, çalışanlar arasından işyerinde gö-
revlendirme yapılmış olması halinde işveren; işyeri dışından hizmet alınmış olması 
halinde OSGB tarafından durum beş işgünü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

(9) İSGB ve OSGB’lerde görevlendirme zorunluluğu bulunanların görevlerinden 
ayrılması durumunda yerine 30 gün içerisinde aranan niteliklere sahip personel gö-
revlendirilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

(10)  Bu maddede belirtilen sözleşme ve görevlendirme belgeleri ile bu belgelere 
ilişkin fesih işlemlerinin tamamı veya bir kısmı İSG-KATİP üzerinden Genel Mü-
dürlüğe bildirilebilir. Bu konuda düzenleme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 15 – (1) İSGB veya OSGB personeli, görevlerinin yürütümünde ve iş 
sağlığı ve güvenliği mevzuatında öngörülen tedbirlerin uygulanmasında işbirliği ve 
koordinasyon içinde çalışır.

(2) İSGB veya OSGB’ler işverenle, işyerinde çalışanlarla, çalışan temsilcileriyle ve 
bulunması halinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 nci maddesinde belirtilen 
iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışır.

(3) İşletme içinden veya dışından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendi-
rilenler arasında koordinasyon işveren tarafından sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Başvuruları ve Yetkilendirilmesi

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemleri

MADDE 16 – (1) OSGB yetki belgesi almak amacıyla Genel Müdürlüğe bir 
dilekçe ve aşağıda belirtilen ekleri ile başvurulur.
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a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza 
yetkisi olanları gösteren imza sirküleri.

b) Tam süreli görevlendirilen kişilerin iş sözleşmeleri veya görevlendirme belge-
leri ile bu kişilere ait işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, diğer sağlık personeli 
belgeleri bu kişiler OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışacaklarına dair taah-
hütname.

c) OSGB’nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı, bu kişi şir-
ket sahibi veya ortağı ise sorumlu müdürlük taahhütnamesi.

ç) Faaliyet gösterilecek yere ait olan yapı kullanma izin belgesi.

d) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya 
adres tespit belgesi.

e) Faaliyet gösterilecek yere ait olan kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa 
hakkı belgesi.

f ) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bütün bölümlerin ve kullanım amacının 
belirtildiği, yetkili teknik eleman tarafından onaylanmış olan 1/50 ölçekli plan.

g) İlgili mevzuata göre faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin 
alındığına ve bu yerde OSGB açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler 
tarafından verilen belge.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın (b), (c), (f ) ve (g) 
bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Ancak mekân kamu kurumuna ait değilse (a) 
bendi hariç diğer bentlerde belirtilen belgeler istenir.

(3) Organize sanayi bölgelerince kurulacak OSGB’ler için, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığının ilgili biriminden alınmış organize sanayi bölgesine sicil numarası 
verildiğine dair yazı, müteşebbis heyeti veya genel kurulunca alınmış; ilgili adreste 
OSGB kurulmasına dair karar ile birinci fıkranın (a) ve (d) bentleri hariç diğer bent-
lerde belirtilen belgeler istenir.

(4) Bu madde uyarınca istenen belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi 
halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır. Posta yoluyla yapılan başvurularda belge-
lerin noter onaylı sureti gerekir.

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi

MADDE 17 – (1) OSGB tarafından hazırlanan başvuru dosyası Genel Müdür-
lükçe incelenir, posta yoluyla yapılan başvurularda eksiklikler yazılı olarak, şahsen 
yapılan müracaatlarda ise derhal bildirilir. Dosya üzerinde incelemesi tamamlanan 
başvurular için yerinde inceleme yapılır. İnceleme işlemlerinde tespit edilen eksik-
liklerin giderilmesi için her defasında 30 günden fazla olmamak üzere en fazla iki 
defa süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve 
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iadeden itibaren bir yıl boyunca yapılan başvurular, bir yılın tamamlanmasına kadar 
askıya alınır.

(2) OSGB’nin bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması halinde, başvuru dosya-
sında bildirilen tam süreli çalışanlara ait Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirge-
sinin Genel Müdürlüğe gönderilmesini takiben başvuru dosyasında belirtilen adres 
ve unvana münhasıran, en geç on iş günü içerisinde Genel Müdürlükçe Ek-2’deki 
örneğine uygun yetki belgesi düzenlenir. Başka bir adreste şube açılması istendiği 
takdirde, aynı usul ve esaslar dâhilinde işlem yapılır.

(3) Yetki belgeleri, OSGB tarafından beş yılda bir vize ettirilir. Vize başvuru iş-
lemleri ilk başvuruda istenen belgelerle yapılır ve inceleme dosya üzerinden tamam-
lanır. Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde yerinde inceleme yapılır.

(4) OSGB’ler yetki belgesi almadan veya süresi içerisinde vize işlemini tamamla-
madan bu Yönetmelik kapsamında belirtilen faaliyetleri yapamazlar.

(5) OSGB’ler, aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadır.

a) İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir, tabela ve basılı evrak, broşür, afiş 
ve diğer elektronik ortamlarda herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı ve gör-
sel dokümanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır. İsim ve 
unvanların incelenmesinde Türk Dil Kurumunca yayınlanan Büyük Türkçe Sözlük 
esas alınır ve kısaltmalar isim ve unvan olarak kullanılamaz.

b) OSGB’ler tarafından, EK-8’deki örneğine uygun, kurum unvanına göre ha-
zırlanan ve en/boy oranı 2/3 olan tabela, OSGB’nin bulunduğu binanın uygun bir 
kısmına veya girişine asılır. Aynı binada, Genel Müdürlükçe yetkilendirilen birden 
fazla kurum bulunması durumunda, kullanılacak tabela için Genel Müdürlük onayı 
alınması şartıyla, tüm unvanları gösteren tek bir tabela kullanılabilir. Bakanlık logosu, 
bu tabela haricinde hiçbir yazılı veya görsel doküman veya ortamda kullanılamaz.

c) Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler ticari 
isim veya unvan olarak kullanılamaz.

(6) OSGB tarafından başvuru dosyasında beyan edilen yerleşim planı, bina ve 
donanımda Genel Müdürlük onayı alınmadan hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.

(7) (Değ. 31/1/2013-28545 s.R.G.) Bakanlıkça yetkilendirilen toplum sağlığı 
merkezleri işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli hizmetlerini 12 nci maddenin 
üçüncü fıkrasında belirtilen şartları iş güvenliği uzmanı odası hariç yerine getirmeleri 
durumunda sunabilirler. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek istedikleri tak-
dirde 12 nci ve 16 ncı maddelerde belirtilen şartları yerine getirirler. Toplum sağlığı 
merkezlerinin yetkilendirilme ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı 
ve Bakanlığın birlikte hazırlayacakları genelge ile belirlenir.



337ULUSAL  /  ULUSLARARASI MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumlu müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 18 – (1) OSGB sorumlu müdürü;

a) OSGB personelinin görevlendirilmesinin takibinden,

b) OSGB kayıtlarının tutulması ve düzenli olarak arşivlenmesinden,

c) Genel Müdürlük tarafından istenen belgelerin hazırlanmasından,

ç) OSGB’lerin başvuru, yetkilendirme, vize işlemlerinin takibinden,

sorumludur.

(2) OSGB’lerde tam zamanlı görevli bulunan işyeri hekimleri veya iş güvenliği 
uzmanları aynı zamanda sorumlu müdürlük görevini de yürütebilir.

(3) OSGB’lerce talep edilen veya bildirilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin iş ve 
işlemlerde, Genel Müdürlük tarafından sadece sorumlu müdür muhatap kabul edilir.

(4) OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu 
kişinin görevinden ayrılması durumunda, 30 iş günü içerisinde yeni sorumlu müdür 
atanır ve durum Genel Müdürlüğe yazıyla bildirilir.

OSGB’lerin faaliyet alanları

MADDE 19 – (1) OSGB’ler, yetki aldıkları adreste ve başvuru dosyasında yer 
alan planda belirtilen bölümlerde Genel Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri konular-
da hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar.

(2) Ancak, ilgili kurum ve kuruluşların izinlerini almak ve Genel Müdürlükten 
onay almak şartıyla, OSGB’ler hizmet verdikleri işyerlerindeki çalışanlar ve işyeri ile 
sınırlı kalmak şartı ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü ölçüm ve analiz için 
gerekli donanımı OSGB’nin faaliyet gösterdiği adreste bulundurabilir ve ilgili per-
soneli bünyesinde çalıştırabilirler. Bu amaçla kullanılacak bölümler 12 nci maddede 
belirtilen bölümler içerisinde olamaz ve görevlendirilecek personel mezkûr maddede 
belirtilen kişiler arasından atanamaz.

Vize işlemleri

MADDE 20 – (1) Vize işlemlerini yaptırmak isteyen kurumların;

a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluk sağlamaları,

b) Bakanlıkça belirlenen bedeli ödemeleri,

gereklidir.



338 2. BÖLÜM • ULUSAL MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

(2) OSGB’ler yetki belgelerinin düzenlenmesinden itibaren beş yılın tamamlan-
masına en fazla 60, en az 45 gün kala vize işlemleri için 16 ncı maddede belirtilen 
belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat eder. Eksikliği bulunmayan kurumların vize 
işlemleri, vize süresinin bitiminden önce Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. Yuka-
rıda belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ve vize süresi sona erdikten sonra 
vize işlemlerini tamamlamamış olanların yetki belgelerinin geçerliliği altı ay süreyle 
askıya alınır. Bu altı aylık süre boyunca vize işleminin tamamlanmaması durumunda 
yetki belgesi Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.

İhtarlar

MADDE 21 – (1) Yetki belgesinin doğrudan iptalini gerektiren durumların dı-
şındaki ihlallerde, OSGB’lere Ek-7’ de belirtilen ihtar puanları uygulanır.

(2) Bir takvim yılı içinde hafif ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 30’a, orta 
ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 60’a ulaşması durumunda OSGB’nin o yıl 
içinde işleyecekleri diğer hafif ve orta ihlaller bir üst derecenin taban puanı esas alı-
narak uygulanır.

(3) Beş yıllık sürenin sonunda vize işlemini tamamlayan kişi ve kurumların; uygu-
lanmasının üzerinden en az bir yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir.

Yetkilerin askıya alınması ve iptali

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen OSGB’lerin yetki bel-
gelerinin geçerliliği;

a) İhtarlar puanlarının toplamının 200’e ulaşması,

b) Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen 
en fazla 30 günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi,

hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda altı ay süreyle askıya alınır.

(2) Yetki belgesi askıya alınan OSGB’ler, askıya alınma süresince bu Yönetmelik 
kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar.

(3) Bu Yönetmelik uyarınca OSGB’lere verilen yetki belgesinin geçerliliği;

a) Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açmaları, yetki aldığı adres 
veya il sınırları dışında hizmet vermeleri,

b) Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devret-
meleri,

c) Şirket ortaklarında yapılan değişikliğin zamanında bildirilmemesi veya uygun-
suzluğun bildirilmesine rağmen durumun 30 gün içerisinde düzeltilmemesi ve gerek-
li bildirimlerin zamanında yapılmaması,

hallerinden birinin varlığı halinde doğrudan iptal edilir.
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(4) Bu Yönetmelik uyarınca OSGB’nin ilgili birimine verilen yetki belgesinin ge-
çerliliği;

a) Askıya alınma işlemini gerektiren durumların aynı vize dönemi içinde tekrarı,
b) Yetki belgesinin amacı dışında kullanıldığının tespiti,
c) Belgesinin geçerliliğinin askıda olduğu süre içinde sözleşme yaptığının veya 

hizmet verdiğinin tespiti,
ç) Bu Yönetmelik gereği düzenlenen evrakın gerçeğe aykırılığının tespiti, halle-

rinden birinin varlığı,
halinde doğrudan iptal edilir.
(5) Yetki belgesi iptal edilen OSGB ve şubelerinin kurucu veya ortakları başka 

bir ticari işletmenin bünyesinde yer aldıkları takdirde bu ticari işletmenin iptal tari-
hinden itibaren iki yıl içerisinde yaptığı başvurular, iki yılın tamamlanmasına kadar 
askıya alınır. Bahsi geçen kurucu veya ortakların yetkili bir OSGB’ye ortak olmaları 
halinde, bu OSGB’nin yetki belgesi birinci cümlede belirtilen sürenin sonuna kadar 
askıya alınır.

(6) Kendi isteği ile yetki belgesini iptal eden OSGB’ler, aynı şirket veya kurucular 
ile altı ay içerisinde OSGB başvurusunda bulunduğu takdirde başvuru bu sürenin 
tamamlanmasına kadar askıya alınır.

(7) Belgelendirme ve vize aşamasında gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği veya beyan-
da bulunduğu sonradan tespit edilenlere ait belgeler Genel Müdürlükçe iptal edilir.

(8) Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar veya iptal edilenlere Genel Müdürlükçe 
yazılı bildirim yapılır ve internet sayfasında ilan edilir.

(9) Yetki belgesinin iptali veya geçerliliğinin askıya alınması durumunda önceden 
yapılan hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan hukuki sonuçlardan OSGB’ler sorum-
ludur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut OSGB’lerin durumu 

(Değ. 31/1/2013-28545 s.R.G.)

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut OSGB’lerin onaylanmış yerleşim planında 
değişiklik olması halinde, fiziki şartların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması 
şartı aranır.

(2) Mevcut OSGB’ler bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren altı ay içe-
risinde EK-8’deki örneğine uygun tabelayı, OSGB’nin bulunduğu binanın girişine 
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veya OSGB’nin girişine asarlar. Bu yükümlülüğü süresinde yerine getirmeyen OS-
GB’lerin belgesi doğrudan iptal edilir.

50’den fazla çalışanı bulunan kamu kurumları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre iş sağlığı ve gü-
venliği hizmetleri sunmak zorunda olan ve İş Kanununa tabi 50’den fazla çalışanı 
bulunan kamu kurumları söz konusu hizmetleri 1/7/2014 tarihine kadar sürdürür.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.

EK-1

İSGB VE OSGB’LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

a) Steteskop, 
b) Tansiyon aleti, 
c) Otoskop, 
ç) Oftalmoskop, 
d) Termometre, 
e) Işık kaynağı, 
f ) Küçük cerrahi seti,
g) Paravan, perde v.b, 
ğ) Muayene masası, 
h) Refleks çekici,
ı) Tartı aleti,
i) Boy ölçer, 
j) Pansuman seti, 
k) Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri, 
l) Keskin atık kabı, 
m) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir), 
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n) Seyyar lamba, 

o) Buzdolabı, 

ö) İlaç ve malzeme dolabı,

p) EKG cihazı

r) Negatoskop

s)Tekerlekli sandalye,

ş) 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve 
Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre bulundurulması 
zorunlu tutulan temel acil ilaçlar, aşılar ve antiserumlar.

Not 1: Birden fazla işyeri hekiminin bir arada çalıştığı birimlerde, yukarıdaki tıbbi 
cihaz ve malzemelerden (a)’dan (h) bendine kadar (h bendi dahil) olanlar her işyeri 
hekimi için ayrı ayrı bulundurulur. 

Not 2: Birimler, tıbbi atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî 
Gazete’ de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun 
olarak gerekli tedbirleri alır.
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EK-3

OSGB İLE İŞYERİ ARASINDAKİ HİZMET SÖZLEŞMESİ
OSGB:

Unvanı:

Yetki Belgesi Tarih ve No:

Adresi:

SGK Sicil No: 

Vergi Dairesi/Sicil No:

Tel No:                                        Faks No:                                   E-posta:

İşyerine verilecek iş güvenliği uzmanlığı hizmet süresi:                                 (saat/ay)

İşyerine verilecek işyeri hekimliği hizmet süresi:                                           (saat/ay)

İşyerine verilecek diğer sağlık personelinin hizmet süresi:                             (saat/ay)  

Hizmet alan işyerinin:

Unvanı:

Adresi:

SGK Sicil No: 

Vergi Dairesi/Sicil No:

Tel No:                                        Faks No:                                   E-posta:

Tehlike sınıfı:                              Çalışan sayısı:                           Faaliyet alanı:                                                   

Hizmet verecek iş güvenliği uzmanının:

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Mesleği:

Diploma Tarih ve No:

Belge sınıfı Tarih ve No:

Hizmet verecek işyeri hekiminin:

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Diploma Tarih ve No:

Belge Tarih ve No:
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Hizmet verecek diğer sağlık personelinin:
Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Mesleği:
Diploma Tarih ve No:
Belge Tarih ve No:
İş bu sözleşme 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre müş-

tereken imzalanmıştır. 
                                                                                      Tarih        …./…./….

 İş Güv. Uzm.                         Diğer Sağlık Personeli                            İşyeri Hekimi                             
       İmza                                        İmza                                         İmza

             

                        OSGB                        İşveren
                             İmza                       İmza
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EK-4a

İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ/GÖREVLENDİRMESİ

İşyerinin :
Unvanı:
Adresi:

     
Tel No:                                          Faks No:                                 E-posta:
SGK Sicil No: 
  
Faaliyet alanı:
Tehlike sınıfı:                                        Çalışan sayısı: 
      
İşyeri Hekiminin :
Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik No:
SGK Sicil No:
Diploma Tarih ve No:
Belge Tarih ve No:
Hizmet vereceği süre (Saat/Ay):
Adresi:

Tel No:                                          Faks No:                                 E-posta:
     
İşyeri Hekimliği Yaptığı Diğer İşyerlerinin:
(Bu sözleşme döneminde varsa çalışılan işyerleri yazılacaktır.)
Unvanı:
Adresi:
Faaliyet alanı:
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Tehlike sınıfı:
Çalışan sayısı:
SGK Sicil No: 
Çalışma Süresi (Saat/Ay): 

İşyeri Hekimliği Dışındaki Çalıştığı İşler/İşyerleri:
(Bu sözleşme döneminde varsa çalışılan işyerleri yazılacaktır.)
Unvanı:
Adresi:
Faaliyet alanı:
SGK Sicil No: 
Çalışma Süresi (Saat/Ay): 

Tarih

 
İşyeri Hekimi       İşveren/İşv. Vek.
     İmza                        İmza - Kaşe  
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EK-4b

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ/GÖREVLENDİRMESİ

İşyerinin :
Unvanı:
Adresi:

    
Tel No:                                            Faks No:                                     E-posta:
SGK Sicil No: 
  
Faaliyet alanı:
Tehlike sınıfı:                                 Toplam çalışan sayısı: 
      
İş Güvenliği Uzmanının:
Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik No:
SGK Sicil No:
Diploma Tarih ve No:
Belge Sınıfı-Tarih ve No:
Hizmet vereceği süre (Saat/Ay):
Adresi:

Tel No:                                            Faks No:                                     E-posta:
     
İş Güvenliği Uzmanlığı Yaptığı Diğer İşyerlerinin:
(Bu sözleşme döneminde varsa çalışılan işyerleri yazılacaktır.)
Unvanı:
Adresi:
Faaliyet alanı:
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Tehlike sınıfı:
Çalışan sayısı:
SGK Sicil No: 
Çalışma Süresi (Saat/Ay): 

İş Güvenliği Uzmanlığı Dışındaki Çalıştığı İşler/İşyerleri:
(Bu sözleşme döneminde varsa çalışılan işyerleri yazılacaktır.)
Unvanı:
Adresi:
Faaliyet alanı:
SGK Sicil No: 
Çalışma Süresi (Saat/Ay): 

Tarih

 
İş Güvenliği Uzmanı     İşveren/İşv. Vek.
          İmza           İmza - Kaşe   
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EK-4c

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ/GÖREVLENDİRMESİ

İşyerinin :
Unvanı:
Adresi:

     
Tel No:                                            Faks No:                                     E-posta:
SGK Sicil No: 
  
Faaliyet alanı:
Tehlike sınıfı:                                  Toplam çalışan sayısı: 
      
Diğer Sağlık Personelinin :
Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik No:
SGK Sicil No:
Diploma Tarih ve No:
Belge Tarih ve No:
Hizmet vereceği süre (Saat/Ay):
Adresi:

Tel No:                                            Faks No:                                     E-posta:
     
Diğer Sağlık Personeli Olarak Hizmet Verdiği Diğer İşyerlerinin:
(Bu sözleşme döneminde varsa çalışılan işyerleri yazılacaktır.)
Unvanı:
Adresi:
Faaliyet alanı:
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Tehlike sınıfı:
Çalışan sayısı:
SGK Sicil No: 
Çalışma Süresi (Saat/Ay): 

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti Vermeden Çalıştığı İşler/İşyerleri:
(Bu sözleşme döneminde varsa çalışılan işyerleri yazılacaktır.)
Unvanı:
Adresi:
Faaliyet alanı:
SGK Sicil No: 
Çalışma Süresi (Saat/Ay): 
Tarih

 
Diğer Sağlık Personeli      İşveren/İşv.Vek.                                                                              

 İmza                                                                         İmza – Kaşe
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EK-5a

KAMU PERSONELİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ

T.C.
……………………………………….

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerden doğan yü-
kümlülükler kapsamında …………………………..(Görevli olduğu birim)’ de görev 
yapan …………… T.C. kimlik numaralı ………………………..’ ın aşağıda bilgileri 
yazılı olan biriminde  …………………………. olarak .............. makamının ………
tarih,  …….. sayılı oluru ile görevlendirilmiştir.

          
Birim Amiri

         Adı Soyadı  
               İmza

İŞYERİ HEKİMİNİN
Adı ve Soyadı
T.C Kimlik Numarası
Sicil Numarası
Sertifika Tarihi
Sertifika Numarası

İletişim Bilgileri

(İkamet, e-posta adresleri, ev, iş, cep 

telefonu numarası)

İmza

ÇALIŞTIĞI KURUMUN
Unvanı
Adresi

İŞYERİ HEKİMİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİĞİ KURUMUN

(Her bir Kurum için ayrı ayrı doldurulacaktır.)
Unvanı
Adresi
SGK Sicil Numarası
Tehlike Sınıfı
Çalışan Sayısı
Görevlendirildiği Süre (Saat/Ay)
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EK-5b

KAMU PERSONELİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ

T.C.
……………………………………….

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerden doğan yü-
kümlülükler kapsamında …………………………..(Görevli olduğu birim)’ de görev 
yapan …………… T.C. kimlik numaralı ………………………..’ ın aşağıda bilgileri 
yazılı olan biriminde  …………………………. olarak .............. makamının ………
tarih,  …….. sayılı oluru ile görevlendirilmiştir.

Birim Amiri
         Adı Soyadı  
            İmza

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Sicil Numarası
Sertifika Sınıfı / Tarihi
Sertifika Numarası
Mesleği
İletişim Bilgileri

(İkamet, e-posta adresleri, ev, iş, cep 

telefonu numarası)

İmza

ÇALIŞTIĞI KURUMUN
Unvanı
Adresi

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLARAK GÖREVLENDİRİLDİĞİ KURUMUN

(Her bir Kurum için ayrı ayrı doldurulacaktır.)
Unvanı
Adresi
SGK Sicil Numarası
Tehlike Sınıfı
Çalışan Sayısı
Görevlendirildiği Süre (Saat/Ay)
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EK-5c

KAMU PERSONELİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ

T.C.
……………………………………….

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerden doğan yü-
kümlülükler kapsamında …………………………..(Görevli olduğu birim)’ de görev 
yapan …………… T.C. kimlik numaralı ………………………..’ ın aşağıda bilgileri 
yazılı olan biriminde  …………………………. olarak .............. makamının ………
tarih,  …….. sayılı oluru ile görevlendirilmiştir.

          
Birim Amiri

         Adı Soyadı  
            İmza

DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Sicil Numarası
Sertifika Tarihi
Sertifika Numarası
Mesleği/Yaptığı görev
İletişim Bilgileri

(İkamet, e-posta adresleri, ev, iş, cep 

telefonu numarası)
İmza

ÇALIŞTIĞI KURUMUN
Unvanı
Adresi

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİĞİ KURUMUN

(Her bir Kurum için ayrı ayrı doldurulacaktır.)
Unvanı
Adresi
SGK Sicil Numarası
Tehlike Sınıfı
Çalışan Sayısı
Görevlendirildiği Süre (Saat/Ay)
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EK-6

İŞVERENİN KENDİ İŞYERİNDE YAPACAĞI ÇALIŞMA TAAHHÜTNAMESİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerden doğan yü-
kümlülükler kapsamında bilgileri aşağıda mevcut bulunan …………………………..  
SGK Sicil numaralı ve ……………………….unvanlı işyerimde işveren olmamın 
yanında aynı zamanda aşağıda belirtilen görevi de ifa edeceğimi beyan ve taahhüt 
ederim.

Üstlenilen görev:
İşyeri hekimliği                    İş güvenliği uzmanlığı                   Diğer sağlık personeli

İşverenin:
Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Mesleği / Diploma Tarih ve No:
Belge Tarih ve No:
Sertifika sınıfı:
İkamet Adresi:
Tel No:                                            Faks No:                                     E-posta:

İşyerinin:
Unvanı:
Adresi:
Tel No:         
Faks No:                                     
E-posta:
Vergi No:
Vergi Dairesi:
Faaliyet alanı:
SGK Sicil No:



355ULUSAL  /  ULUSLARARASI MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalışan sayısı:
Çalışma Süresi (Saat/Ay): 

Çalıştığım İşler/İşyerleri:
(Çalışılan her işyeri için ayrı ayrı yazılacaktır.)
 Unvanı:
Adresi:
Faaliyet alanı:
SGK Sicil No: 
Çalışma Süresi (Saat/Ay): 

Tarih
İşveren
İmza - Kaşe  
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EK-7

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ VE SORUMLU MÜDÜRLER İÇİN İHTAR 
TABLOSU

Sıra 

No.
İhlalin Adı

İhlalin 

Derecesi

İhtar 

Puanı

1
Yetki alınan yer ve donanım ile ilgili belirtilen şartlara uygunluğunun 

devamının sağlanmaması
Hafif 10

2 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının ihlali durumunda aykırılık başına Hafif 10

3
Ek-8’de yer alan tabela haricinde Bakanlık logosunun veya unvanının 

kullanılması
Hafif 10

4 Yerleşim planında onay alınmadan değişiklik yapılması Hafif 15

5

Hizmet verilen işyerlerine dair sözleşmeler ile personel 

sözleşmelerin ve bunların feshinin zamanında bildirilmemesi 

durumunda aykırılık başına

Hafif 15

6

Sorumlu müdürün ayrılmasına rağmen 30 iş günü içinde yeni 

sorumlu müdür görevlendirilmemesi (Değ. 31/1/2013-28545 
s.R.G.)

Hafif 15

7
OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları olarak belirtilen hususlara 

aykırılık durumunda her bir aykırılık başına
Hafif 15

8
Sorumlu müdürün görev, yetki ve sorumlulukları olarak belirtilen 

hususlara aykırılık durumunda sorumlu müdüre aykırılık başına
Hafif 15

9
Tabela, basılı evrak veya elektronik yazışmalarda yetki belgesinde 

belirtilen isim veya unvandan farklı isim veya unvan kullanılması 
Orta 20

10

Hizmet verilen işyerine zorunlu haller dışında, aynı işyeri hekimi, iş 

güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesinin 

sağlanmaması durumunda aykırılık başına

Orta 20

11

Sözleşme yapılan işyerlerine ve OSGB personeline ilişkin kayıtların 

eksik tutulması veya tutulmaması durumunda her bir işyeri ve 

personel başına

Orta 30

12
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri 

konusunda planlama yapılmaması durumunda her bir işyeri için
Orta 30

13 Ek-8’deki örneğine uygun tabela düzenlemesinin yapılmaması Orta 30

14
Hizmet sözleşmesi süresi sonunda elinde bulundurduğu kayıt ve 

dosyaların ilgili işverene teslim edilmemesi durumunda işyeri başına
Orta 30

15

Hizmet verilen işyerinin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına uygun 

sürelerde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli 

çalışmasının sağlanmaması

Orta 30

16
Henüz onaylanmamış sözleşmelerle hizmet verilmesi durumunda 

aykırılık başına
Orta 30

17 Çalışma saatleri içerisinde OSGB’nin kapalı olması Orta 30
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Sıra 

No.
İhlalin Adı

İhlalin 

Derecesi

İhtar 

Puanı

18

Tam süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi gereken kişilerin 

ayrılmasına rağmen 30 gün içinde yenilerinin görevlendirilmemesi 

durumunda kişi başına
Orta 30

19 Reddedilmiş sözleşmelerle hizmet verilmesi Ağır 40

20
Yetki aldığı mekânda Bakanlıkça yetki veya izin verilmemiş faaliyette 

bulunulması
Ağır 40

21 Kontrol ve denetimlere engel olunması Ağır 50

22
Kontrol ve denetimlerde istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi 

veya görevin tamamlanmasına engel olunması
Ağır 50

EK-8      

TABELA         
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20) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN                 
DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak 
üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyer-
lerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin 
usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
b) Hizmet sunucusu: İş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek üzere Genel Müdür-

lükçe yetkilendirilmiş kişi, kurum veya kuruluşları,
c) 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,

ç) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Destek Kapsamına Giren İşyerlerinin Belirlenmesi ve Başvuru

Destekten yararlanacak işyerlerinin tespiti

MADDE 4 – (1) Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, Kurum tarafın-
dan tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınır.

(2) Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehli-
keli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanır. Çalışan sayısının ondan az olup 
olmadığının tespitinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması ha-
linde, aynı işveren tarafından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
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kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 
çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.

b) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına 
dahil edilir.

c) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen 
sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

ç) Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belge-
lerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde 
kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.

d) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.

e) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çı-
rak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde 
dikkate alınmaz.

(3) İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güven-
liği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin 
olması şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destek Bedellerinin Tespiti, Ödenmesi ve Hizmetin Alınacağı Kurum ve Kuruluşlar

İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti

MADDE 5 – (1) Ondan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve 
güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı 
ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit 
edilir.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve 
güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigor-
talılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 
ve %1,6’sıdır.

(3) Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, ikinci fıkrada belir-
tilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile 
çarpılması suretiyle tespit edilecektir.

Başvuru ve desteğin ödenme şekli

MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük sözleşme yapan ve ödeme kapsamında olan iş-
yerlerinin dördüncü maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilmesini 
sağlamak amacıyla Kuruma İSG-KATİP’e erişim yetkisi sağlar.
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(2) Kurum, kapsama giren işverenlere sağlanan hizmetin bedelini, beşinci mad-
dede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde; üçer aylık dönemler halinde hesaplar. 
Dönem sonundaki tutarları takip eden ikinci ayın sonunda işverene öder.

(3) Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bu-
lunması halinde, destek tutarları bu borca mahsup edilir.

(4) Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için başvuru yapılır. Yapı-
lacak başvuru ve ödeme ile ilgili uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlığın uygun 
görüşü doğrultusunda Kurum tarafından belirlenir.

Destek hizmetinin alınacağı kişi, kurum veya kuruluşlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerleri, iş sağlığı ve güvenliği ile il-
gili destek hizmetlerini 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca hizmet sunucusundan alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yükümlülükler

MADDE 8 – (1) Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için 
aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi şarttır.

Müeyyideler

MADDE 9 – (1) Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca 
yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzu-
atları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da 
bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve 
kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya mahkeme ilamına istinaden çalıştır-
dıkları sigortalıları Kuruma bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı 
ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz ve 
kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi 
ile birlikte geri alınır.

(2) Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulun-
duğunun tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için 
kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi 
ile birlikte geri alınır ve söz konusu işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan 
başlanılarak sağlanan destekten üç yıl boyunca yararlanamaz.

Denetim

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanan destekle ilgili olarak ge-
rektiğinde Bakanlık ve Kurum denetim elemanları tarafından denetim yapılır.
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Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.
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21) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI                                  
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışma-
larda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurula-
cağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden 
çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemlerini 
belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamına giren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı 
aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerini kapsar.

Dayanak ve tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiştir.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından çalışan, işveren, kurul ve çalışan 
temsilcisi ve benzeri kavramlar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda ta-
nımlandığı gibidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

İşverenin yükümlülüğü

MADDE 4 – (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren 
sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar-
da bulunmak üzere kurul oluşturur.

(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 du-
rumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt 
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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 oluştur-
duğu 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 ya-
pılmak 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 hâ-
linde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında 
diğer işverenleri bilgilendirir.

(4) İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

Kurulun kurulacağı diğer işyerleri

MADDE 5 – (1) 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.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda ihtiyaç duyulması halinde kurullar ara-
sında 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.

Kurulun oluşumu

MADDE 6 – (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 gö-
revli bir kişi,

d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,

e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
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f ) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş 
temsilci.

(2) Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği 
uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyer-
lerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali 
işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde gösterilen üyeler 
işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar.

(4) Birden fazla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulunduğu işyerlerinde 
işveren tarafından görevlendirme yapılır. İş güvenliği uzmanının görevlendirilmesin-
de o işyerinin tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından birisi görevlendirilir.

(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen üye o işyerindeki for-
men, ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. 
Seçimle belirlenememesi halinde işveren tarafından atanır.

(6) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f ) bentlerinde sözü geçen kurul üyele-
rinin aynı usullerle yedekleri seçilir.

(7) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre kurulacak kurullarda üye-
ler ve kurul sekreteri asıl işveren ve alt işveren tarafından ortak kararla atanır.

Eğitim

MADDE 7 – (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.

(2) Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda eğitimden her iki 
işveren birlikte sorumludur.
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Görev ve yetkiler

MADDE 8 – (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırla-
mak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını 
izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirle-
mek 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 değerlendir-
mek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,

ç) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş ka-
zası 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 ra-
porla 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 sun-
mak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri 
bildirimde bulunmak,

e) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirle-
rini 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 bu-
lunmak,

ğ) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen 
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.

(2) Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından do-
layı hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar.
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Çalışma usulleri

MADDE 9 – (1) Kurul inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve 
aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışır.

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 isteyebi-
lirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir.

c) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren 
önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağı-
rabilir. 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 başkanlı-
ğında 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 dü-
zenlenir.

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 sayı-
lır. 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 gün-
deme geçilir.

(2) Kurulca işyerinde ilân edilen kararlar işverenleri ve çalışanları bağlar.

(3) Kurul, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde 
belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı taleplerinde birinci fıkranın (a) bendine göre 
belirlenen süre dikkate alınmaksızın acilen toplanır. Toplantıda alınan karar çalışan 
ve çalışan temsilcisine yazılı olarak tebliğ edilir.
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İşverenin veya işveren vekilinin kurula ilişkin genel yükümlülüğü

MADDE 10 – (1) İşveren veya işveren vekili, kurul için gerekli toplantı yeri, araç 
ve gereçleri sağlar.

(2) İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve 
diğer vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçları-
na ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde 
bulundurur.

Kurulun yükümlülüğü

MADDE 11 – (1) Kurullar, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve 
verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bu-
lundururlar.

(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

MADDE 12 – (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 alı-
nan 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.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 13 – (1) 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı madde uyarınca oluşturulacak kurulda, mezkûr 
maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde sayılanların bulundurulma zorun-
luluğu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranır.
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(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce işyerlerinde oluşturulmuş olan iş sağ-
lığı ve güvenliği kurullarınca alınan kararların geçerliliği devam eder.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.
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22) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ                                                              
RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yö-
nünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 
30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politi-

kasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini,
c) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,
ç) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği 

ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin 
tümünü,

d) Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını 
zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

e) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç 
meydana gelme ihtimalini,

f ) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikele-
rin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden 
kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin ka-
rarlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

g) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini 
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi Ekibi

İşveren yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini 
sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değer-
lendirmesi yapar veya yaptırır.

(2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı 
ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere 
risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.

Risk değerlendirmesi ekibi

MADDE 6 – (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 yürü-
tülen 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 tara-
fından 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.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Risk Değerlendirmesi Aşamaları

Risk değerlendirmesi

MADDE 7 – (1) Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş 
aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, 
risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların 
güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

(2) Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşa-
mada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.

Tehlikelerin tanımlanması

MADDE 8 – (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 ka-
yıtları.

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.
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o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.

ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.

p) Acil durum planları.

r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerle-
rinde 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, biyolo-
jik, 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 etkilenebi-
lecekleri 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 esna-
sında 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 bi-
leşenleri ile ısıtma, havalandırma, atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, 
arıtma, yangın önleme ve mücadele ekipmanı ile benzeri yardımcı tesisat ve dona-
nımlardan 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 alışkan-
lıklarından kaynaklanabilecek tehlikeler.
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ğ) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabile-
cek tehlikeler.

h) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması, bilgilen-
dirilmemesi, çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü ge-
reken durumlarda bu izin olmaksızın çalışılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

(4) Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergono-
mik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha 
önce kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlen-
dirmesi 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

MADDE 9 – (1) Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak 
bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risk-
lerden 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 iliş-
kin 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.

(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 bü-
yüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak 
sıralanır ve yazılı hale getirilir.

Risk kontrol adımları

MADDE 10 – (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 adım-
lar uygulanır.

1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.
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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 işve-
rence uygulamaya konulur.

ç) Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli ola-
rak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici 
işlemler tamamlanır.

(2) Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korun-
ma 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

MADDE 11 – (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; gerçekleşti-
ren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır.
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(3) Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp 
arşivlenebilir.

Risk değerlendirmesinin yenilenmesi

MADDE 12 – (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 ta-
mamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değer-
lendirmesi 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 or-
taya çıkması.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanması gereken 

işyerlerinde risk değerlendirmesi

MADDE 13 – (1) Kanunun 29 uncu maddesi gereğince büyük kaza önleme po-
litika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde; bu belge ve raporlarda de-
ğerlendirilmiş riskler, bu Yönetmeliğe göre yapılacak risk değerlendirmesinde dikkate 
alınarak kullanılır.

Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi çalışmaları

MADDE 14 – (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması duru-
munda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundu-
rularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. İşverenler, risk değerlendirmesi 
çalışmalarını, koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit 
edilen riskler konusunda bilgilendirir.
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(2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya 
siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalış-
malarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Yönetim; bu koordinasyonun 
yürütümünde, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkile-
yecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyarır. Bu 
uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi

MADDE 15 – (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde:

a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri uya-
rınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.

b) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin so-
rumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır.

c) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denet-
ler 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 bütünleş-
tirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygun-
suzlukların giderilmesini sağlar.

Çalışanların bilgilendirilmesi

MADDE 16 – (1) İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden 
çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek 
sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilir.

Risk değerlendirmesi rehberleri

MADDE 17 – (1) İşverenlere, risk değerlendirmesi ile ilgili yükümlülükleri bakı-
mından yardımcı olmak veya yol göstermek amacıyla risk değerlendirmesi rehberleri 
hazırlanabilir. Rehberler işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin bulunduğu tehlike sınıfı 
göz önüne alınarak; sektör, meslek veya yapılan işlere özgü olabilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları 
faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilir. Bakanlıkça, bu Yö-
netmelik hükümlerine uygunluğu yönünden değerlendirilerek onaylanan taslaklar, 
Bakanlık tarafından sektör, meslek veya yapılan işlere özgü risk değerlendirmesi uy-
gulama rehberleri olarak yayımlanır.
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Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı madde uyarınca oluşturulacak risk değerlendir-
mesi ekibinde, mezkûr maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılanların bulun-
durulma zorunluluğu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak 
aranır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.
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23) İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE 
GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması 
gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamına giren bütün işyerlerini kapsar.

(2) 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 sı-

nırları 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.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
30 uncu maddesine dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 30/11/1989 tarihli ve 89/654/
EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşyeri bina ve eklentileri: İşyerine bağlı çalışılan alanlar, çalışanların girip çıkıla-

bileceği bina, tesis vb. ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene 
ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentileri,

b) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, 
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
İşverenlerin Yükümlülükleri

Genel Şartlar

MADDE 5 – (1) 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 ekip-
man 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 ha-
valandırma sistemlerinin uygun hijyen şartlarını sağlayacak şekilde düzenli olarak 
temizliğini yapar ve gerekli kayıtları tutar.

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 sınırlan-
dırıcı 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 ça-
lışanların sağlığını ve güvenliğini koruyacak şekilde düzenler.

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

Çalışanların bilgilendirilmesi

MADDE 6 – (1) İşveren, Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen hususlar saklı 
kalmak kaydı ile çalışanları ve çalışan temsilcilerini, bu Yönetmelikte belirtilen konu-
larda, işyerinde bulunan sağlık ve güvenlikle ilgili riskler ve alınan tedbirler hakkında 
bilgilendirir.
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Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 7 – (1) İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda Kanunun 18 inci 
maddesine uygun olarak çalışanların veya çalışan temsilcilerinin görüşlerini alır ve 
katılımlarını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen tedbirler saklı kalmak kaydı ile Ba-
kanlıkça çıkartılan yönetmelikler başta olmak üzere, yürürlükteki ilgili diğer mevzuat 
hükümleri de uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hususlarda açıklayıcı bir hüküm bulun-
maması halinde sırasıyla;

a) İlgili Türk standartları,

b) Avrupa standartları,

c) Uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar,

dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yö-
netmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.

EK-1

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK 
ŞARTLARI

Genel yükümlülük

1 - İşveren,  işyerinin ve yapılan işin niteliğinin ve risklerinin gerektirdiği her du-
rumda, bu Ekte belirtilen hususları yerine getirir.
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2 – Elektrik, havalandırma ve yangın tesisatıyla ilgili periyodik bakım ve kontrol-
ler 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 stan-
dardından yararlanılabilir.

Elektrik tesisatı

4 - Elektrik tesisatı, yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde proje-
lendirilip 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 Ga-
zete’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 Tesislerin-
de 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 depo-
landığı 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;
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a) Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır ve önlerinde ya da 
arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz.

b) Herhangi bir tehlike durumunda, bütün çalışanların işyerini derhal ve güvenli 
bir şekilde terk etmelerini mümkün kılacak şekilde tesisi sağlanır. Gerekli durumlar-
da bu konuyla ilgili planlar hazırlanarak düzenli tatbikatlar yapılır.

c) Sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; yapılan işin niteliğine, işyerinin büyük-
lüğüne, 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 açabile-
cekleri 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 zorlaş-
tıracak 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 ha-
linde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma 
sistemi bulundurulur.

Yangınla mücadele

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

12 - Yangın söndürme ekipmanları her zaman kullanıma hazır bulundurularak, 
bu ekipmanların mevzuatın öngördüğü periyotlarda bakımı ve kontrolü yapılır. Yan-
gın 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 işaret-
lerin kalıcı ve görünür olması sağlanır.

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

15 - Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bu-
lunması 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 güven-
liği 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, çalışan-
ların 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 odaları kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulun-
durulur. Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek 
ve kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilir, bakım ve kontrolleri yapılır. İşyer-
lerinde termal konfor şartlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde TS EN 27243 
standardından yararlanılabilir.

20 - Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir ortam-
da 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 aydınlatmaları-
nın, güneş ışığının olumsuz etkilerini önleyecek şekilde olması sağlanır.

Aydınlatma

22 - İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin ko-
nusu 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.
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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 oluştura-
bileceği 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 ol-
duğu 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, du-
var ve çatıların Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri-
ne uygun olması sağlanır.

27 - Taban ve asma kat döşemeleri, üzerine konulacak makine, araç-gereç ve ben-
zeri malzeme ile buralarda bulunabilecek çalışanların ağırlığına dayanabilecek şekil-
de yapılır.

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

29 - İşyerlerinde bina, avlu, geçit ve ulaşım yollarında ve bunların civarında bu-
lunan 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 yö-
nünden 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 men-
fezlerden gelen güneş ışığının, ısısının ve hava akımlarının olumsuz etkilerinden ko-
ruyacak gerekli tedbirler alınır.
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34 - Pencerelerin güvenli bir şekilde temizlenebilir özellikte olması sağlanır. Ay-
rıca pencerelerin, temizlik ekipmanlarının kullanılmasına uygun olması sağlanır veya 
temizliğini yapanlar ile temizlik sırasında bina içinde ve dışında bulunanlar için teh-
like oluşturmayacak araç-gereçler seçilir.

Kapılar ve girişler

35 - Kapı ve girişlerde aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

a) Kapı ve girişlerin yerlerinin, sayılarının, boyutlarının ve yapıldıkları malzemele-
rin, 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 oluşturma-
yan 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 sağ-
lanır. Bu kapılarda kolay fark edilebilir ve ulaşılabilir acil durdurma cihazları bulun-
ması 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 yolları-
nın engebeli, çukur, kaygan olmaması sağlanır ve bakımları yapılır.

37 - İşyerinde yayalar tarafından veya malzeme taşımada kullanılan yolların, bulu-
nabilecek 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.
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38 - Araç geçiş yolları ile kapılar, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler ara-
sında 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 bulu-
nan tehlikeli alanlara, görevli olmayan kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle en-
gellenir. 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 bu-
lunabilecek 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 güven-
lik donanımlarının bulunması sağlanır. Bunlarda kolay fark edilir ve kolay ulaşılır acil 
durdurma tertibatı bulundurulur.

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 ben-
zeri 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.
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Dinlenme yerleri

46 - Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından ge-
rekli hallerde veya 10 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde, uygun bir din-
lenme 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 haller-
de, 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 kaydıy-
la işyeri dışında yemek imkânı sağlayabilir.

Gebe ve emziren kadınlar

49 - Gebe ve emziren kadınların uzanarak dinlenebilecekleri uygun şartlar sağla-
nır. 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emzi-
ren 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 ça-
lışanlar için ayrı ayrı soyunma yerleri sağlanır. Çalışanların soyunma yerleri dışındaki 
yerlerde giysilerini değiştirmelerine izin verilmez. Soyunma yerlerinin kolayca ulaşı-
labilir ve yeterli kapasitede olması ve buralarda yeterli sayıda oturma yeri bulunması 
sağlanır.

51 - Soyunma odalarında her çalışan için çalışma saatleri içinde giysilerini koya-
bilecekleri yeterli büyüklükte kilitli dolaplar bulundurulur. Nemli, tozlu, kirli, tehli-
keli 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 sağ-
lanır. Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde çalışanların elbiselerini koyabilecekleri 
uygun bir yer ayrılır.
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Duşlar ve lavabolar

52 - Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde veya çalı-
şanların 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 şart-
ları sağlanacak şekilde yapılır.

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 soyun-
ma 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 malzeme-
leri 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 ko-
tunun 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.
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60 - Çalışma şartlarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanları kolay eri-
şilebilir yerlerde bulundurulur, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun 
şekilde işaretlenir. Acil servis adresleri ve telefon numaraları görünür yerlerde bulun-
durulur.

Engelli çalışanlar

61 - Engelli çalışanların bulunduğu işyerlerinde bu çalışanların durumları dikkate 
alınarak gerekli düzenleme TS 9111- TS 12460 standartları göz önünde bulunduru-
larak 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 dü-
zenlenir. İşyeri sahasındaki ana yollar, tamir, bakım, gözetim ve denetim için kullanı-
lan 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 baş-
lığı 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 durumun-
da işyerini hemen terk etmeleri veya kısa sürede yardım alabilmeleri sağlanır.

Barınma yerleri

66 - Barınma, dinlenme ve sosyal amaçlı kullanılan tesisler, yanıcı olmayan ve 
kolay tutuşmayan malzemeden inşa edilir. Barınma amacıyla çadır ve branda kul-
lanılmaz. 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. 
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Barınma yerlerinde yeterli sayıda tuvalet, lavabo, duş yerleri bulunur. Bu yerlerde te-
mizlik 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 bu-
lundurulur. 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 bir-
birinden ayrı özel kısımlarda yatırılmaları sağlanır.
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24) İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN 
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ                             

HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde 
görevli işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, 
eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile eğitim kurumlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
30 uncu, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek 
üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çev-
re sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hem-
şireliği belgesine sahip kişileri,

c) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az 40 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurum-
ları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda 
verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,

ç) Eğitim kurumu: İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitimlerini ver-
mek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirket-
ler tarafından kurulan müesseseleri,
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d) Eğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve/veya uygulamalı eğitim derslerinin ta-
rih ve saatleri, asil ve yedek eğiticileri, katılımcıları ile eğitim mekânı gibi unsurlardan 
ve bu unsurlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeden oluşan bütünlüğü,

e) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

f ) 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,

g) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça 
yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,

ğ) Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine 
sahip olan, tam süreli istihdam edilen ve eğitim kurumlarının iş ve işlemlerinden 
Bakanlığa karşı sorumlu olan kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşverenin Yükümlülükleri

İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına 
yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için 
işveren;

a) Çalışanları arasından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (g) bentlerinde-
ki niteliklere sahip çalışanları, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak 
işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olarak görevlendirir.

b) Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, 
bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya Bakanlıkça yetkilen-
dirilen Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerden hizmet alarak yerine getirebilir.

c) Bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, 
çalışan sayısı ve tehlike sınıfını dikkate alarak kendi işyerinde, işyeri hekimliği ve 
diğer sağlık personeli görevini üstlenebilir.

ç) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli gö-
revlendirilmesi zorunlu değildir.

(2) İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görev-
lerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün 
ihtiyaçlarını karşılar.

(3) İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği 
ve koordinasyonu sağlar.
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(4) İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından 
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbir-
leri yerine getirir.

(5) İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekçesi ile birlikte talepte bulu-
nan kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların işyerinde düzenli olarak arşivlen-
mesini sağlar.

(6) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi 
muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuru-
luşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların 
işverenlerini bilgilendirir.

(7) İş sağlığı ve güvenliği konusunda işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görev-
lendirmesi veya hizmet satın alması işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(8) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili maliyeti çalışanlara yansıta-
maz.

(9) İşveren, 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durumlarda, ilgili yargı 
sürecini takip eder ve sonucunu Genel Müdürlüğe bildirir.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü

MADDE 6 – (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendiril-
mesi 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.

(2) İşveren tam süreli işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü olmasa dahi işyerinde 
görev yapacak olan işyeri hekimine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğin-
de belirlenen kriterlere uygun bir yer gösterir ve aynı Yönetmeliğin EK-1’inde sayılan 
malzemelerden işyeri hekimince talep edilenleri temin eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşyeri Hekiminin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Çalışma                             

Usûl ve Esasları

İşyeri hekimlerinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri

MADDE 7 – (1) İşverence işyeri hekimi olarak görevlendirilecekler, bu Yönetme-
liğe göre geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip olmak zorundadır.

(2) İşyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan ça-
lışma süreleri bölünerek birden fazla işyeri hekimine verilemez.

(3) Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şe-
kilde görevlendirme yapılır.
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İşyeri hekimliği belgesi

MADDE 8 – (1) 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 Bakan-
lıkça 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 gü-
venliği alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış hekimlere istekleri halinde,

EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

İşyeri hekimlerinin görevleri

MADDE 9 – (1) İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli 
ile birlikte çalışır.

(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görev-
leri 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 gü-
venliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağla-
mak için işverene önerilerde bulunmak.

3) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konu-
sunda işverene tavsiyelerde bulunmak.

4) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yü-
rütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel 
kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma orta-
mındaki 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 ihtiyacı-
nın ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.
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6) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araş-
tırılması 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 çalış-
malara 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 politi-
ka gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapıla-
cak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak.

c) Sağlık gözetimi;

1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tet-
kikler 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 ola-
rak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk de-
ğerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,

b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,

c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda 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 EK-2’de verilen örneğe uygun ola-
rak 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 çalı-
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şanların, 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 ça-
lışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini 
tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.

8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışma-
larının 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.

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 persone-
lin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.

3) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalı-
şanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kul-
lanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konu-
larında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak.

4) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik 
muayeneler konusunda bilgilendirmek.

5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği 
yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde EK-3’teki ör-
neğine uygun olarak hazırlamak.

d) İlgili birimlerle işbirliği;
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1) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalış-
ma 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 değerlendirilme-
si 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 çalı-
şanların 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 ça-
lışma 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

MADDE 10 – (1) İşyeri hekiminin yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken 
tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, işyeri hekimi tarafından belirlenecek makul 
bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin 
bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.

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 gö-
rüşmek.

ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve ku-
ruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
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(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları işyeri 
ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi orga-
nizasyonlara 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

MADDE 11 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yapar-
ken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma 
ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, eko-
nomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki 
bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

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

(3) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün 
bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ih-
mali tespit edilen işyeri hekiminin yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya 
alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belir-
lenmesinde ise 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır.

(4) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve 
tavsiyeleri ile işyeri hekiminin görevleri başlıklı dokuzuncu maddede belirtilen hu-
suslara 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 hekimlerinin çalışma süreleri

MADDE 12 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine 
getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına 
yılda en az 25 dakika.

b) Diğer işyerlerinden:

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
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(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 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 
çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 
1500 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 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 birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri 
kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(5) İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işye-
rinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı tak-
dirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden 
sayılmaz.

İşyeri hekimlerinin belgelendirilmesi

MADDE 13 – (1) İşyeri hekimliği belgesi almak isteyen ve işyeri hekimliği sı-
navında başarılı olan adayların belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi ama-
cıyla, her aday için açılacak dosyanın elektronik ortamda veya yazılı olarak eğitim 
kurumları tarafından, eğitim programlarına katılmadan doğrudan sınava girecek olan 
adayların ise Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere sahip olduklarını 
gösteren belgelerin şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi ge-
rekmektedir.

(2) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örne-
ğinin getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır.

(3) Eğitim kurumlarınca ibraz edilen belgelerin doğruluğundan eğitim kurumları, 
şahsen ibraz edilmesi gereken belgelerin doğruluğundan ise şahıslar sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Sağlık Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Çalışma 

Usûl ve Esasları

Diğer sağlık personelinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri

MADDE 14 – (1) İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler, bu 
Yönetmeliğe göre geçerli diğer sağlık personeli belgesine sahip olmak zorundadır.
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(2) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli 
görevlendirilmesi zorunlu değildir.

(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesapla-
nan çalışma süreleri bölünerek birden fazla kişiye verilemez.

(4) Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şe-
kilde görevlendirme yapılır.

Diğer sağlık personeli belgesi

MADDE 15 – (1) Diğer sağlık personeli belgesi, 4 üncü maddenin birinci fıkra-
sının (b) bendinde belirtilen unvana sahip kişilerden;

a) Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Ba-
kanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara,

b) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini ta-
mamlayanlara,

c) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara,

istekleri halinde EK-4’teki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

Diğer sağlık personelinin görevleri

MADDE 16 – (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 ol-
mak.

c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayeneleri-
nin yaptırılmasını sağlamak.

ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile bir-
likte çalışmak.

d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetleme-
sinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

f ) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürüt-
mek.
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g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek 
sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Diğer sağlık personelinin yetkileri

MADDE 17 – (1) İşyerinde görevli diğer sağlık personelinin yetkileri aşağıda 
belirtilmiştir:

a) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla gö-
rüşmek.

b) Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dâhilinde 
ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yap-
mak.

(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen diğer sağlık personeli, çalıştığı iş-
yeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi or-
ganizasyonlara 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

MADDE 18 – (1) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belir-
tilen 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 iliş-
kin tespit ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür.

Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri

MADDE 19 – (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini 
yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 
çalışan başına yılda en az 35 dakika.

b) Diğer işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika.
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3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.
(2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık per-

soneli 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 ka-
dar 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 belgelendirilmesi

MADDE 20 – (1) Diğer sağlık personeli belgesi almak isteyen ve diğer sağlık 
personeli sınavında başarılı olan adayların belgelendirme başvurularının değerlendi-
rilmesi amacıyla, her aday için açılacak dosyanın elektronik ortamda veya yazılı ola-
rak eğitim kurumları tarafından, eğitim programlarına katılmadan doğrudan sınava 
girecek olan adayların ise bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere 
sahip olduklarını gösteren belgelerin şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe 
ibraz edilmesi gerekmektedir.

(2) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örne-
ğinin getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır.

(3) Eğitim kurumlarınca ibraz edilen belgelerin doğruluğundan eğitim kurumları, 
şahsen ibraz edilmesi gereken belgelerin doğruluğundan ise şahıslar sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim Kurumlarına İlişkin Hükümler

Eğitim kurumu başvuru işlemleri

MADDE 21 – (1) Eğitim kurumu yetki belgesi almak amacıyla, Genel Müdür-
lüğe bir dilekçe ve aşağıda belirtilen ekleri ile başvurulur:

a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.
b) Şirket adına imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri.
c) Eğitim kurumunun sorumlu müdürünün eğitici belgesi ile;
1) Ticari şirketler için tam süreli iş sözleşmesi ve kabul şerhli görevlendirme ya-

zısı,
2) Kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler için tam süreli görevlendirme ya-

zısı,
3) Şirket ortağı olanlar, sorumlu müdür olarak da görev yapacaklar ise bu görevi 

yapacaklarına dair taahhütname.
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ç) Tam süreli olarak görevlendirilen eğiticilerin iş sözleşmeleri ve eğitici belgeleri.
d) Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izni belgesi.
e) Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı 

belgesi.
f ) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya 

adres tespit belgesi.
g) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün bölüm-

lerin yer aldığı 1/50 ölçekli plan.
ğ) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bö-

lümlerinde eğitim kurumunun faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun 
oybirliğiyle aldığı karar örneği.

h) İlgili mevzuata göre faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin 
alındığına ve bu yerde eğitim kurumu açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili 
merciler tarafından verilen belge.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın (c) bendinin (2) 
numaralı alt bendiyle (ç) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Ancak eğitim 
verilecek mekân kamu kurumuna ait değilse (a) ve (b) bentleri hariç diğer bentlerde 
belirtilen belgeler istenir.

(3) Üniversitelerin eğitim kurumu olarak yetkilendirilme taleplerinde başvuru 
rektörlükçe yapılır.

(4) Bu madde uyarınca istenen belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi 
halinde, Genel Müdürlükçe tasdik edilir.

Eğitim kurumu yeri ve yerleşim planında aranacak şartlar

MADDE 22 – (1) Eğitim kurumunun yer alacağı binada; meyhane, kahvehane, 
kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü 
içki satılan yerler bulunamaz.

(2) Eğitim kurumlarının bütün birimlerinin;
a) Aynı binanın birbirine bitişik daire veya katlarında veya bitişik binaların birbi-

rine bağlantılı aynı katlarında,
b) Kuruma ait olan bir arsa içinde ve birbirine uzaklığı en fazla 100 metre olan 

müstakil binalarda,
olması gerekir.
(3) Genel Müdürlükten izin alınmadan, onaylanmış yerleşim planlarında herhan-

gi bir değişiklik yapılamaz ve yerleşim planında belirtilen bölümler, amaçları dışında 
kullanılamaz.
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(4) Eğitim kurumlarınca, EK-5’teki örneğine uygun, kurum unvanına göre hazır-
lanan ve boy/en oranı 2/3 olan tabela asılır. Aynı binada, Genel Müdürlükçe yetki-
lendirilen birden fazla kurum bulunması durumunda, kullanılacak tabela için Genel 
Müdürlük onayı alınması şartıyla, tüm unvanları gösteren tek bir tabela kullanılabilir.

Derslik ve diğer bölümlerde aranan şartlar

MADDE 23 – (1) Dersliklerde bulunması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Dersliklerde 25’ten fazla kursiyer bulunamaz.

b) Dersliklerde kursiyer başına en az 10 metreküp hava hacmi bulunur ve ders-
likler ile diğer bölümlerin tavan yükseklikleri 2,40 metreden az olamaz. Dört metre 
üzerinde olan yükseklikler hacim hesabında dikkate alınmaz.

c) Derslik ve diğer bölümlerde bulunan pencerelerde; doğal havalandırmaya mü-
saade edecek şekilde binanın dış cephesinde olması, pencere alanının bulunduğu bö-
lümün taban alanının %10 undan az olmaması ve dersliklerde pencerenin yerden 
yüksekliğinin 90 santimetreden fazla olmaması şartları aranır. Binanın dış cephesinin 
tamamen veya kısmen camla kaplı olması durumunda uygun ısıtma ve havalandırma 
sistemi şartı aranır.

ç) Derslik kapılarının genişliği 80 santimetreden az olamaz ve kapı kasasının içten 
içe ölçülmesiyle belirlenir. Derslik kapıları dışa doğru açılmalı ve çift taraflı derslik 
bulunan koridorlarda karşılıklı açılmamalıdır.

(2) Diğer bölümlerde bulunması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sorumlu müdür odası, en az 10 metrekare.

b) Eğitici odası tek derslik için en az 15 metrekare, birden fazla dersliğin olması 
durumunda ise en az 25 metrekare.

c) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası, en az 15 metrekare; ayrı ayrı olmaları 
hâlinde toplamı en az 20 metrekare.

ç) Her derslik için erkek ve kadın ayrı olmak üzere en az birer tuvalet ve lavabo.

(3) Dinlenme yeri, kurum içinde bağımsız bir bölüm hâlinde veya ayrı ayrı bölüm-
lerden meydana gelebilir ve tek derslik için en az 20 metrekare, birden fazla dersliğin 
olması durumunda ise en az 35 metrekare olur. Alan hesabında yönetim ve eğitime 
ayrılan diğer bölümler ile balkon ve koridorlar dikkate alınmaz.

(4) Eğitimlerde günün teknolojisine uygun araç ve gereçler kullanılır.

(5) Bölümlerin, alan (metrekare) veya hacim (metreküp) ölçümü sonucu çıkan 
küsuratlı rakamlar ile kontenjanlar belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı 
rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir.
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Aydınlatma, gürültü ve termal konfor şartları

MADDE 24 – (1) Eğitim kurumlarının bölümlerinde yeterli aydınlatma ve ter-
mal konfor şartları sağlanır, gürültüye karşı gerekli önlemler alınır. Genel Müdür-
lükçe gerekli görülmesi halinde, durumun tespitine yönelik ölçümlerin yaptırılması 
istenebilir.

Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu

MADDE 25 – (1) Eğitim kurumları, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli 
eğitim programı için bu Yönetmelikte belirtilen eğitici belgesine sahip olan en az iki 
hekim ile tam süreli, Genel Müdürlükçe belirlenecek müfredatta belirtilen konulara 
uygun eğitici belgesine sahip diğer eğiticiler ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapar.

Eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi

MADDE 26 – (1) Eğitim kurumları tarafından hazırlanan başvuru dosyası Genel 
Müdürlükçe incelenir, posta yoluyla yapılan başvurularda eksiklikler yazılı olarak, 
şahsen yapılan müracaatlarda ise derhal bildirilir. Dosya üzerinde incelemesi tamam-
lanan başvurular için yerinde inceleme yapılır. İnceleme işlemlerinde tespit edilen 
eksikliklerin giderilmesi için her defasında 30 günden fazla olmamak üzere en fazla 
iki defa süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve 
bir yıl içinde tekrar başvuru yapılamaz. Dosya üzerinde ve yerinde incelemeleri ta-
mamlanan başvuruların, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde, dosya-
sında belirtilen adres ve unvana münhasıran, en geç 10 gün içinde Genel Müdürlükçe 
EK-6’daki örneğine uygun yetki belgesi düzenlenir. Başka bir adreste şube açılmak 
istendiği takdirde, aynı usul ve esaslar dâhilinde, bu bölümde belirtilen şartların yeri-
ne getirilmesi kaydıyla şube için ayrıca yetki belgesi düzenlenir.

(2) Bu Yönetmelikteki şartları yerine getirmeyen eğitim kurumlarına yetki belgesi 
düzenlenemez.

(3) Eğitim kurumları, Genel Müdürlükçe düzenlenen yetki belgesini almadıkça 
eğitim için katılımcı kaydı yapamaz ve eğitime başlayamazlar.

(4) Eğitim kurumları, aşağıda belirtilen hususlara uyarlar:

a) İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir, tabela ve basılı evrak, broşür, afiş 
ve internet ile diğer dijital ortamlarda herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı 
ve görsel dokümanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır. İsim 
ve unvanların incelenmesinde Türk Dil Kurumunca yayınlanan Büyük Türkçe Söz-
lük esas alınır ve kısaltmalar isim ve unvan olarak kullanılamaz.

b) Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler ticari 
isim olarak kullanılamaz.

c) Eğitim Kurumu yetki belgeleri en geç beş yılda bir defa Bakanlığa vize ettirilir.
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(5) Eğitim kurumlarında, eğitici olarak, sadece bu Yönetmelikte belirtilen eğitici 
belgesine sahip olanlar görev alabilirler.

Eğitim kurumlarının belgelendirilmesi ve vize işlemleri

MADDE 27 – (1) Belge almak veya vize işlemlerini yaptırmak isteyen kurum-
ların;

a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluk sağlamaları,

b) Bakanlıkça belirlenen belge veya vize ücretini ödemeleri,

gereklidir.

(2) Yetkilendirilen kurumlar beş yılın tamamlanmasına en fazla 60, en az 45 gün 
kala vize işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Eksikliği bulunmayan ku-
rumların vize işlemleri, vize süresinin bitiminden önce Genel Müdürlükçe sonuçlan-
dırılır. Yukarıda belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ve vize süresi sona erdik-
ten sonra vize işlemlerini tamamlamamış olanların yetki belgelerinin geçerliliği altı 
ay süreyle askıya alınır. Bu altı aylık süre boyunca vize işleminin tamamlanmaması 
durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.

(3) Eğitim kurumları, herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde 30 
gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade eder.

(4) Belgelendirme ve vize aşamasında gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği veya beyan-
da bulunduğu sonradan tespit edilenlere ait belgeler Genel Müdürlükçe iptal edilir 
ve yetkili yargı mercilerine suç duyurusunda bulunulur.

Eğitim kurumlarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 28 – (1) Eğitim kurumları;

a) Eğitim hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını başka bir kişi veya kuruma 
devredemezler.

b) Yetki aldıkları yerde Genel Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri konularda hiz-
met veremez ve faaliyette bulunamazlar.

(2) Eğitim kurumlarında tam veya kısmi süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen 
eğiticilerle ilgili sosyal güvenlik mevzuatından doğan bildirim ve prim ödeme gibi 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi eğitim kurumlarınca sağlanır.

(3) Yetki belgelerinin, eğitim kurumu tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zo-
runludur.

(4) Eğitim kurumlarınca görevlendirilen her bir eğitici için bir dosya oluşturulur. 
Bu dosyada, yapılan eğitici sözleşmesinin bir örneği ile sorumlu müdür tarafından 
onaylanmış eğitici belgesi örneği bulundurulur.
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(5) Eğitim kurumları, başvuru esnasında adaylardan katılacakları programın ge-
rektirdiği şartları karşıladığını gösteren belgeleri istemek ve bu belgelerin sorumlu 
müdür tarafından onaylanmış bir örneğini beş yıl süreyle her bir aday için açılan 
dosyada saklamak zorundadır.

(6) Tam süreli iş sözleşmesiyle görevlendirilen eğiticilerden biri, sorumlu müdür 
olarak atanır.

(7) Eğitim programı süresince sorumlu müdür kurumda hazır bulunur. Sorumlu 
müdürün bu süre boyunca kurumda bulunmadığı durumlarda, tam süreli iş sözleş-
mesiyle görevlendirilen eğiticilerden birisinin sorumlu müdüre vekâlet amacıyla ku-
rumda bulunması sağlanır. Vekâlet eden eğitici, sorumlu müdür tarafından yapılması 
gereken her türlü iş ve işlemin yapılmasını sağlar ve görevi süresince Genel Müdür-
lükçe sorumlu müdür olarak kabul edilir. Sorumlu müdür veya vekilinin mevzuat hü-
kümlerine aykırı davranışlarından ve görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinden 
eğitim kurumu tüzel kişiliği sorumludur.

(8) Eğitim kurumunda sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi 
veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, 30 iş günü içerisinde yeni sorumlu 
müdür atanır ve durum Genel Müdürlüğe yazıyla bildirilir.

(9) Eğitim kurumlarında görev yapan eğiticilerin işten ayrılması halinde üç işgü-
nü içinde durum İSG-KATİP üzerinden eğitim kurumu tarafından bildirilir. 30 gün 
içerisinde tam süreli görevlendirilme zorunluluğu bulunan eğiticilerin yerine aranan 
niteliklere sahip personel görevlendirilmesi ve İSG-KATİP üzerinden Genel Mü-
dürlüğe bildirilmesi zorunludur.

(10) Genel Müdürlüğe bildirilen eğitici sözleşmeleri, sözleşme hükümlerine aykı-
rı olmayacak şekilde, eğitim kurumlarınca veya eğiticilerce tek taraflı feshedilene ka-
dar, sözleşme süresince geçerlidir. Süresi dolan sözleşmelerin İSG-KATİP üzerinden 
yenilenmesi durumu yazılı bildirim olarak kabul edilir.

(11) Eğiticiler, görev aldıkları kurumların eğitim programlarında, söz konusu ku-
rumla düzenleyerek Genel Müdürlüğe bildirilmiş olan sözleşmede belirtilen toplam 
görev süresinden fazla görevlendirilemez. Bu hükmün uygulanması eğiticiler tarafın-
dan, takibi ise kurumun sorumlu müdürü tarafından yürütülür.

(12) Eğitim kurumlarınca, adayların yüz yüze derslere devam durumunu gösteren 
çizelge EK-7’deki örneğine uygun şekilde günlük olarak düzenlenir ve ders başlan-
gıcında derslikte hazır bulundurulur. Her dersin tamamlanmasının ardından, imza 
çizelgelerinin devamsızlık nedeniyle boş kalan kısımları eğitici tarafından “KATIL-
MADI” yazılarak doldurulur ve imza altına alınır. Eğitim gününün sonunda katı-
lımcı devam çizelgesi sorumlu müdür tarafından onaylanır. Devam çizelgeleri eğitim 
kurumlarınca beş yıl süreyle saklanır ve istenmesi halinde kontrol ve denetime yetkili 
memurlara ibraz edilir.
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(13) Eğitimi tamamlayan adaylara eğitim kurumları tarafından, EK-8’deki örne-
ğine uygun eğitim katılım belgesi düzenlenir.

(14) Bu Yönetmelikte eğitim kurumlarınca düzenlenmesi gerektiği belirtilen her 
türlü belge ve bildirimin doğruluğundan eğitim kurumları sorumludur.

(15) Bu Yönetmelikte belirtilen tabela hariç olmak üzere, eğitim kurumunun hiç-
bir evrak ve dokümanında Bakanlık logosu veya unvanı kullanılamaz.

Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları

MADDE 29 – (1) Eğitim kurumu sorumlu müdürünün görev ve sorumlulukları 
aşağıda belirtilmiştir:

a) Bakanlığa elektronik ortam, e-posta, yazı veya faks gibi araçlar vasıtasıyla gön-
derilmesi gereken her türlü bilgi ve belgeyi hazırlamak ve göndermek.

b) Eğitim programlarının onaylanmış şekliyle uygulanmasını sağlamak.

c) Devam çizelgeleri ile eğitim katılım belgesinin usulüne uygun şekilde düzen-
lenmesini sağlamak.

(2) Eğitim kurumlarınca talep edilen veya bildirilen her türlü bilgi ve belgeye 
ilişkin iş ve işlemlerde Genel Müdürlük tarafından sadece sorumlu müdür muhatap 
kabul edilir.

Eğitim programları

MADDE 30 – (1) Eğitim kurumları eğitime başlayabilmek için; Genel Müdür-
lükçe belirlenen müfredat esas alınarak hazırlanan ve eğitim verilecek konulara uy-
gun eğiticiler ile en az bir en fazla iki olmak üzere eğiticilerin yedeklerinin de yer 
aldığı teorik eğitim programını ve eğitime katılacakların listesini eğitimin başlangıç 
tarihinden en az üç iş günü önce Bakanlığa elektronik ortamda bildirirler.

(2) Genel Müdürlükçe onaylanmamış programlarla eğitime başlanamaz. Onay-
lanmamış programla eğitime başlanması halinde doğacak hukuki sonuçlardan eğitim 
kurumları sorumludur.

(3) Eğitim kurumları, uygulamalı eğitimin yapılacağı işyerlerinin listesini ve eği-
tim tarihlerini, teorik eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde 
Genel Müdürlüğe İSG-KATİP üzerinden bildirirler.

(4) Adayların, teorik eğitimin en az %90’ına ve işyeri hekimleri için uygulamalı 
eğitimin tamamına katılımı zorunludur.

(5) Genel Müdürlükçe onaylanmış olan eğitim programının hiçbir unsurunda 
değişiklik yapılamaz. Ancak, zorunlu bir nedenin varlığı ve bu nedenin geçerli bir 
belgeye dayandırılarak Bakanlığın onayının alınması şartıyla programda görevli eği-
ticilerde değişiklik yapılabilir.
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(6) Eğitim programları, katılımcılar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde 
eğitim kurumu içerisinde ilan edilir.

(7) Uzaktan eğitim tamamlanmadan yüz yüze eğitim başlatılamaz. İşyeri hekim-
leri için yüz yüze eğitim tamamlanmadan uygulamalı eğitim başlatılamaz ve uygula-
malı eğitim dahil programın tümü tamamlanmadan adaylar sınava katılamazlar.

Eğitim programlarına başvuru

MADDE 31 – (1) Eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar eğitim kurum-
larına aşağıdaki belgeler ile başvururlar:

a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim progra-
mına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak 
imzalı başvuru yazısı.

b) Adayın katılacağı eğitim programına uygun alanda eğitime sahip olduğunu 
gösteren diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

c) Adayın T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya eşdeğer belge.

ç) İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli yenileme eğitimlerine katılacaklar için 
ise geçerli mevcut belge.

(2) Adayların eğitim programlarına katılabilmesi için, ilgili eğitim programının 
başlangıç tarihinden önce eğitimini tamamlamış ve bu eğitime ilişkin mezuniyet dip-
loması alabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu duruma ilişkin gerekli 
inceleme, başvuru yapılan eğitim kurumu tarafından yapılır.

(3) Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eği-
tim kurumları tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve 
beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan 
tespiti halinde eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Ku-
rumu kayıtları, diploma veya mezuniyet belgelerinin doğruluğunun tespitinde Millî 
Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu kayıtları esas alınır.

ALTINCI BÖLÜM
İşyeri Hekimlerinin ve Diğer Sağlık Personelinin Eğitim ve Sınavları

İşyeri hekimlerinin eğitimleri
MADDE 32 – (1) İşyeri hekimlerinin eğitim programları teorik ve uygulamalı 

olmak üzere iki bölümden oluşur ve programın içeriği ile programda görevli eği-
ticilerin 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 
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yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, işyeri hekimleri için en az 
bir işyeri hekiminin görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde yapılır.

Diğer sağlık personelinin eğitimleri

MADDE 33 – (1) Diğer sağlık personelinin eğitim programları uzaktan ve yüz 
yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticile-
rin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi 90 saatten az 
olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir.

Yenileme eğitimleri

MADDE 34 – (1) İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan 
kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları 
tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur.

(2) Yenileme eğitim programlarının süresi işyeri hekimliği belgesi sahibi olanlar 
için 30 saatten az, diğer sağlık personeli belgesi sahibi olanlar için 18 saatten az 
olamaz. Bu programlar, yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile 
programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

(3) İşyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin temel eğitim programına katılmış 
olmaları durumunda, alınan bu eğitimler kişinin mevcut belgesiyle ilgili yenileme 
eğitiminden sayılır.

Sınavlar

MADDE 35 – (1) İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitim programını 
tamamlayan adayların sınavları Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır.

(2) Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde ilgili sı-
navlara katılabilir. Bu sınavlarda başarılı olamayan veya eğitimin tarihinden itibaren 
üç yıl içinde sınava katılmayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorun-
dadır.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim alma şartı aranmaksızın sınavlara 
katılım hakkı tanınanlar, bu haklarını en fazla iki defada kullanabilirler. Bu kişilerin 
sınavlarda iki defa başarısız olması durumunda, ilgili eğitim programını tamamlamak 
şartıyla sınavlara katılabilirler.

(4) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav 
sonuçlarına itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Eğiticiler ve Belgelendirme

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi ile                                                                   

diğer sağlık personeli eğitici belgesi

MADDE 36 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi;

a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan;

1) En az beş yıl işyeri hekimliği yaptığını belgeleyen işyeri hekimlerine,

2) En az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş sağlığı 
programında doktora yapmış hekimlere,

3) En az beş yıl teftiş yapmış hekim iş müfettişleri ile Genel Müdürlük ve bağlı 
birimlerinde en az beş yıl fiilen görev yapmış hekimlere,

4) İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanlarına veya meslek 
hastalıkları hastanelerinde üç yıl çalışmış olan hekimlere,

b) Mühendis, mimar, fizikçi, kimyager, teknik öğretmen, hukukçu ve hekimlerden 
Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun olarak üniversitelerde en 
az dört yarıyıl ders veren öğretim üyelerine,

başvurmaları halinde, EK-9’daki örneğine uygun olarak düzenlenir.

(2) Diğer sağlık personeli eğitici belgesi;

a) Diğer sağlık personeli tanımında belirtilen unvanlara ve pedagojik formasyona 
veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olanlardan;

1) En az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş sağlığı 
programında doktora yapmış olanlara,

2) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az beş yıl fiilen görev yapmış olanlara,

3) Meslek hastalıkları hastanelerinde en az üç yıl görev yapmış olanlara,

b) Üniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen diğer sağlık personeli eğitim 
programına uygun, en az dört yarıyıl ders veren öğretim üyelerine

başvurmaları halinde, EK-10’daki örneğine uygun diğer sağlık personeli eğitici 
belgesi düzenlenir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici 
belgesi sahibi olanlar, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli 
eğitim programları ile bu programlara ilişkin yenileme eğitimlerinde, diğer sağlık 
personeli eğitici belgesi sahibi olanlar ise diğer sağlık personeli eğitim programları 
ile bu programlara ilişkin yenileme eğitimlerinde Genel Müdürlükçe belirlenecek 
müfredatta yer alan şartlara uygunluk sağlanması şartıyla görev alabilirler.
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Eğiticilerin görev ve sorumlulukları

MADDE 37 – (1) 36 ncı maddeye göre eğitici belgesi almış olanlar, Genel Mü-
dürlükçe belirlenecek eğitim müfredatında kendilerine verilen görevleri yerine getirir 
ve müfredatta belirtilen konu içeriklerinin tamamının derslerde ele alınmasını ve öğ-
renim hedeflerine ulaşılmasını sağlar.

(2) Eğitim kurumlarında görevli olan eğiticiler, Bakanlığa bildirilen sözleşmeler-
de belirtilen sürelerden fazla görev alamaz.

(3) Eğitim kurumunda tam süreli olarak görevlendirilen eğiticiler, işyerlerinde iş 
güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli unvanıyla veya başka bir 
eğitim kurumunda eğitici unvanıyla görev alamaz.

Eğiticilerin belgelendirilmesi

MADDE 38 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi veya 
diğer sağlık personeli eğitici belgesi alma niteliklerine sahip olup, bu belgeyi almak 
isteyenlerin başvurularının değerlendirilebilmesi amacıyla; pedagojik formasyon veya 
eğiticilerin eğitimi belgesi ile 37 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz olduklarını 
gösteren belgeleri, Genel Müdürlüğe hitaben yazılmış dilekçe ekinde şahsen veya 
posta yoluyla Genel Müdürlüğe teslim etmesi gerekmektedir.

(2) Üniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun 
alanlarda ders verenlerin bu durumlarını gösteren belgelerinde, rektör onayı şartı ara-
nır.

(3) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örne-
ğinin getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır ve şahsen ibraz edilmesi 
gereken belgelerin doğruluğundan belge sahipleri sorumludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 39 – (1) Genel Müdürlük eğitimlerin etkin ve verimli bir şekilde verilip 
verilmediğinin izlenmesi amacıyla kendi görev ve yetki alanına giren konularda eği-
tim kurumlarını, eğiticileri ve sorumlu müdürleri, yetki alınan mekânı, İSG-KATİP 
ile diğer elektronik sistemler veya evrak üzerinden kontrol eder ve denetler.

(2) Yetkilendirme ve belgelendirme aşamalarında gerçeğe aykırı belge ibraz edil-
diği veya beyanda bulunulduğunun bu aşamalarda veya daha sonradan tespiti halinde 
düzenlenen belgeler Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.

(3) Eğitim kurumlarınca yürütülen her türlü iş ve işleme ilişkin takip, kontrol, 
izleme, onay verme, başvuru alma gibi faaliyetler, yazılı olarak gerçekleştirilebileceği 
gibi, elektronik sistemler vasıtasıyla da yürütülebilir. Bu konuda düzenleme yapmaya 
Genel Müdürlük yetkilidir.
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(4) Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar ve doğrudan iptal edilenlere Genel Mü-
dürlükçe yazılı bildirim yapılır ve Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. 
Belgesinin geçerliliği askıya alınan kişi ve kurumların belgelerini tekrar kullanabil-
meleri için Genel Müdürlük onayının alınması zorunludur.

(5) Bu Yönetmelik uyarınca kişi ve kurumlara uygulanan ihtar puanlarına ilişkin 
itirazlar, ihtar puanının tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 işgünü içinde Genel Mü-
dürlüğe yapılır. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.

(6) Eğitim kurumlarında görev alan eğiticilerin listesi Genel Müdürlükçe Sosyal 
Güvenlik Kurumuna bildirilir.

İhlaller ve ihtar puanı uygulanması

MADDE 40 – (1) 36 ncı maddede yer alan yetki belgesinin geçerliliğinin doğru-
dan iptalini gerektiren durumların dışındaki ihlallerde, EK-11 ve EK-12’de belirtilen 
ihtar puanları uygulanır.

(2) Bir takvim yılı içinde hafif ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 30’a, orta 
ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 60’a ulaşması durumunda kişi ve kurumların 
o yıl içinde işleyecekleri diğer hafif ve orta ihlaller bir üst derecenin tavan puanı esas 
alınarak uygulanır.

(3) Beş yıllık sürenin sonunda vize işlemini tamamlayan kişi ve kurumların; uygu-
lanmasının üzerinden en az bir yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir.

Yetkilerin askıya alınması ve iptali

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen veya belgelendirilen 
kişi ve kurumların belgelerinin geçerliliği;

a) İhtar puanları toplamının, kişiler için 100, kurumlar için 200 puana ulaşması,
b) Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen 

en fazla 30 günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi,
hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda altı ay süreyle askıya alınır.
(2) Yetki belgelerinin geçerliliğinin altı ay süreyle askıya alınması işlemini gerek-

tiren durumların bir vize süresi içinde tekrarı halinde bir yıl süreyle yetki belgesinin 
geçerliliği askıya alınır.

(3) Yetki belgelerinin geçerliliği askıya alınan kişi ve kurumlar askıya alınma sü-
resince bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar. Ancak, yetki belge-
sinin geçerliliği askıya alınan veya belgesi doğrudan iptal edilen eğitim kurumunun 
faaliyeti yüz yüze eğitimi başlamış olan onaylı program bitinceye kadar devam eder. 
Askıya alınma süresi, programın bitiminde başlar. Yetki belgesi doğrudan iptal edilen 
kurumlar taahhüt ettikleri hizmetleri herhangi bir ek ücret talep etmeden bir başka 
eğitim kurumundan temin etmek zorundadırlar.
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(4) Yetki belgesinin geçerliliğinin askıya alınması veya doğrudan iptali durumun-
da önceden yapılan aday kayıt işlemlerinden doğan hukuki sonuçlardan iptal edilen 
veya geçerliliği askıya alınan yetki belgesi sahipleri sorumludur.

(5) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen kişi ve kurumların yetki belgeleri;

a) Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açmaları, yetki aldığı adres 
veya il sınırları dışında hizmet vermeleri,

b) Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devret-
meleri,

c) Bir vize döneminde üçüncü defa yetki belgelerinin geçerliliğinin askıya alınma-
sını gerektiren şartların oluşması,

ç) Yetki belgesinin amacı dışında kullanıldığının tespiti,

d) Belgesi askıda olan kişi ve kurumların bu süre içinde faaliyetleri ile ilgili sözleş-
me yaptıklarının veya hizmet vermelerinin tespiti,

hallerinden birinin varlığı halinde doğrudan iptal edilir.

(6) Bakanlığa bildirilen sözleşme veya eğitim katılım belgesi gibi her türlü evrakta 
gerçeğe aykırı beyan veya imzanın tespit edilmesi halinde, eğitim kurumunun yetki 
belgesi doğrudan iptal edilir, sorumlu müdürün eğitici belgesinin geçerliliği ise 1 yıl 
süreyle askıya alınır. Aynı tespitte eğiticilerin kusurunun olması halinde, kusuru olan 
eğiticinin belgesinin geçerliliği 1 yıl süreyle askıya alınır.

(7) Belgesi iptal edilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı veya diğer sağlık 
personeli eğitici belgesi sahiplerinin iptal tarihinden itibaren iki yıl içerisinde yaptığı 
başvurular, iki yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.

(8) Yetki belgesi iptal edilen eğitim kurumları ve bu kurumlarda kurucu veya or-
tak olanların iptal tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın 
tamamlanmasına kadar askıya alınır. Bahsi geçen kurucu veya ortakların yetkili bir 
eğitim kurumuna ortak olmaları halinde, bu kurumun yetki belgesi birinci cümlede 
belirtilen sürenin sonuna kadar askıya alınır.

Mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler

MADDE 42 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve bu Yönetmelik kapsamın-
daki eğitimlerde görevlendirilenler;

a) Sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve çalışanlara önerilerde bulunur-
ken hiçbir etki altında kalmazlar.

b) Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar ve 
ayrım gözetmeksizin tümünü eşit olarak değerlendirirler.
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c) Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde, kendi aralarında, yönetici ve 
çalışanlarla iletişime açık ve işbirliği içerisinde hareket ederler.

(2) Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmet-
lerinde görevlendirilenlerin aleyhine kullanılamaz ve yapılan sözleşmelere mesleki 
anlamda bağımsız çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulamaz.

(3) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile bu Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerde 
görevlendirilenlerin hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtla-
namaz. Bu kişiler, görevlerini ve uzmanlık bilgilerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler 
ve mesleki bağımsızlık içerisinde sürdürür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönet-
melik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut eğitim kurumlarının durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut eğitim kurumlarının onaylanmış yerleşim 
planında değişiklik olması halinde, fiziki şartların bu Yönetmelik hükümlerine uygun 
olması şartı aranır.

(2) Mevcut eğitim kurumları bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren altı ay 
içerisinde EK-5’teki örneğine uygun tabelayı, kurumun bulunduğu binanın girişine 
veya kurumun girişine asarlar. Bu yükümlülüğü gerekli süre içerisinde yerine getir-
meyen kurumların belgesi doğrudan iptal edilir.

Diğer sağlık personelinin durumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendinde sayılan unvanlara sahip olan ve diğer sağlık personeli olarak görevlen-
dirilecek kişilerde;

a) 1/1/2015 tarihine kadar EK-4’teki örneğine uygun belgeye sahip olma şartı 
aranmaz, ancak bu kişilerin 1/1/2016 tarihine kadar söz konusu belgeye sahip olması 
zorunludur.

b) 1/1/2015 tarihinden sonra görevlendirileceklerde EK-4’teki örneğine uygun 
belgeye sahip olma şartı aranır.

İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin bir ve ikinci kısımlarında belirtilen 
işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş 
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ve periyodik sağlık muayeneleri aynı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olduğu 
gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenir.

Sınava katılma hakkı

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce eğitim alan-
lar girdiği sınav sayısına bakılmaksızın Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle 1 yıl 
içinde ilgili sınavlara katılabilir.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.
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25) İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA 
YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının ha-
zırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri ko-
nularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi 
ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları 
düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 inci, 12 
nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yan-
gın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil 
müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

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

c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeye-
ceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşveren ve ÇalışanlarınYükümlülüğü

İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belir-
tilmiştir:
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a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate 
alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları 
önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.

b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değer-
lendirmeleri yapar.

ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, 
yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; 
önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun 
donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her 
zaman hazır bulunmalarını sağlar.

e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konu-
larında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

f ) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olum-
suz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı 
bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve 
ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.

(2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işveren-
lerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri aşağıda belir-
tilmiştir:

a) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandı-
rıcı tedbirlere uymak.

b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer ki-
şilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; he-
men  en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan 
temsilcisine haber vermek.

c) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan 
olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak.

ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye 
düşürmeyecek şekilde davranmak.
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(2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve ya-
kın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlar-
da; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları 
çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, 
ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu 
tutulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Acil Durum Planının Hazırlanması

Acil durum planı

MADDE 7 – (1) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşa-
masından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini 
önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, 
acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbi-
kat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

Acil durumların belirlenmesi

MADDE 8 – (1) İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar 
dikkate alınarak belirlenir:

a) Risk değerlendirmesi sonuçları.

b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihti-
mali.

c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.

ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.

d) Sabotaj ihtimali.

Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler

MADDE 9 – (1) İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluş-
turabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli 
tedbirleri alır.

(2) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken 
gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılır.

(3) Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu koru-
mayı esas alır.
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Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri

MADDE 10 – (1) İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı ver-
me, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uy-
gulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir.

(2) Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için 
sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır.

(3) İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu 
durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere 
gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum pla-
nında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.

(4) İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında 
refakat edilmesi için tedbirler alınır.

(5) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken 27/11/2007 tarihli 
ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yan-
gından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.

(6) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında 
müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde 
bulundurulur.

Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

MADDE 11 – (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 ça-

lışanı 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 Gaze-
te’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 sağla-
mak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.
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(5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada 
belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

Dokümantasyon

MADDE 12 – (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 ekip-
manlarının 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, sorumlu-
luk 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 mücade-
le edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır.

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

Tatbikat

MADDE 13 – (1) Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  dü-
zenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde 
yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek ge-
rekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen 
eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat 
raporu hazırlanır.
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(2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan dene-
yimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.

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

Acil durum planının yenilenmesi

MADDE 14 – (1) İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya 
yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi 
halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, 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.

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim

MADDE 15 – (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tah-
liye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bil-
gilendirilir.

(2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil 
durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.

(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri fa-
aliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görev-
lendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi 
tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak bel-
gelendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Büyük endüstriyel tesislerde acil durum planı

MADDE 16 – (1) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 29 uncu maddesi gere-
ğince güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde hazırlanacak dahili acil durum planları 
bu Yönetmelikte belirtilen acil durum planı hazırlığında dikkate alınarak kullanılır.

Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları

MADDE 17 – (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması duru-
munda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulun-
durularak acil durum planı işverenlerce ortaklaşa hazırlanır.

(2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya 
sitelerinin işyerlerince hazırlanan acil durum planlarının koordinasyonu yönetim ta-
rafından yürütülür.



427ULUSAL  /  ULUSLARARASI MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum planları

MADDE 18 – (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde 
acil durum planlarının hazırlanması konusunda işyerinin bütünü için asıl işveren, 
kendi çalışma alanı ve yaptıkları işler ile sınırlı olmak üzere alt işverenler sorumludur.

Bir aydan kısa süreli geçici işlerde acil durum planlaması

MADDE 19 – (1)  Bir aydan kısa süreli işlerde, işyerinin veya yapılacak işin ma-
hiyeti itibarıyla çalışanları doğrudan etkilemesi muhtemel acil durumlar için bu Yö-
netmelik kapsamında yapılan özel görevlendirmeler işverence yapılır ve çalışanlar 
özel görevi bulunanlar ve acil durumlar ile ilgili bilgilendirilir.

Acil durum planı rehberleri

MADDE 20 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki mes-
lek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil top-
lum kuruluşlarının faaliyet gösterdikleri sektörde hazırladıkları rehber taslakların-
dan, Bakanlıkça bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden değerlendirilerek 
onaylanan taslaklar, Bakanlık tarafından sektör, meslek veya yapılan işlere özgü acil 
durum planı rehberleri olarak yayımlanır.

Mevcut acil durum planları ve tatbikatlar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6331 sayılı Kanun gereğince ve bu Yönetmeliğin ya-
yım tarihi öncesinde;

a) Hazırlanmış olan acil durum planları bir yıl içerisinde Yönetmeliğe göre göz-
den geçirilerek revize edilir.

b) İşyerlerinde gerçekleştirilmiş olan tatbikatlar süresince geçerli sayılır.

Ekip eğitimlerinin tamamlanması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin 
eğitimleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.
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26) İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR 
YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma 
yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan 
bir husus tespit edildiğinde veya çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı 
işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kaza-
ların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumlarında 
işyerinin bir bölümünde ya da tamamında bu tehlike giderilinceye kadar işin dur-
durulması ile bu Yönetmeliğe göre durdurma kararı uygulanmış işyerinde çalışmaya 
tekrar başlanmasına izin verilmesinin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır.

(2) Askeri işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinde 
işin durdurulmasına dair iş ve işlemler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 24 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yürürlüğe konulan yönetmeliğe göre yerine ge-
tirilir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 25 inci ve 
30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Büyük endüstriyel kaza olabilecek işyeri: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yö-
netmelik kapsamına giren işyerlerini,

c) Heyet: Kurul Başkanlığı tarafından görevlendirilen teftişe yetkili üç müfettiş-
ten oluşan heyeti,

ç) İl müdürlüğü: Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünü,

d) Kurul: Bakanlık İş Teftiş Kurulu Başkanlığını,
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e) Maden işleri: 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
İşkolları Yönetmeliğine göre madencilik ve taş ocakları işkolunda olup, İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca çıkarılan tebliğde çok tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerlerinde yapılan işleri,

f ) Metal işleri: İşkolları Yönetmeliğine göre metal işkolunda olup, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca çıkarılan tebliğde çok tehlikeli sı-
nıfta yer alan işyerlerinde yapılan işleri,

g) Müfettiş: İşyerlerini iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili iş müfetti-
şini,

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

h) 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,

ı) Tehlikeli kimyasallarla çalışılan işler: İşkolları Yönetmeliğine göre petrol, kimya, 
lastik, plastik ve ilaç işkolunda olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu mad-
desi uyarınca çıkarılan tebliğde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yapılan işleri,

i) Yapı işleri: İşkolları Yönetmeliğine göre inşaat işkolunda olup, İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca çıkarılan tebliğde çok tehlikeli sınıfta 
yer alan işyerlerinde yapılan işleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Heyetin Oluşturulması, Görevleri ve Kararlar

Heyetin oluşturulması

MADDE 5 – (1) İşyerinde işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı 
vermeye yetkili heyet, üç müfettişten oluşur. Kurul Başkanlığı heyete başkanlık ede-
cek müfettişi belirler.

(2) Kurul Başkanlığı birden fazla heyet oluşturabilir.

Heyetin görevleri ve kararlar

MADDE 6 – (1) Heyet, kendisine intikal eden raporlar üzerinde gerekli incele-
meyi 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, gerekçe-
leri ile birlikte yazar.

(3) Heyet, gerekli görüldüğü takdirde, karara konu işyerinde inceleme yapabilir.
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(4) İşyerinin açılmasına yönelik taleplere ilişkin düzenlenen raporlar ile işverenin 
mühürlerin geçici olarak sökülmesi taleplerinin değerlendirilmesi heyet tarafından 
yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşin Durdurulması ve Kararın Uygulanması İşin durdurulması

MADDE 7 – (1) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde 
veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edil-
diğinde; 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) Müfettişçe, işyerinde birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen durumlardan biriyle 
karşılaşıldığında, durumu belirtir bir rapor düzenlenir ve en geç tespitin yapıldığı ta-
rihin 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.

(4) Heyetin işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı 
vermesi halinde karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne 
bir gün içinde gönderilir.

(5) Heyetin işin durdurulmaması yönünde karar vermesi halinde rapor işleme 
konulmaz ve Kurul Başkanlığına iletilir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak iş durdurma işlemleri sırasında zor kul-
lanılmasını gerektiren durumların varlığı halinde, genel güvenliğin sağlanması ama-
cıyla mülki idare amirinden kolluk personeli görevlendirilmesi talebinde bulunula-
bilir.

Durdurma kararının uygulanması

MADDE 8 – (1) İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından 24 saat 
içinde yerine getirtilir.

(2) İşin durdurulması kararında belirtildiği şekilde, işyerinin bir bölümü veya ta-
mamında iş durdurulur. Durdurma kararına ilişkin mühürleme işlemi mülki idare 
amirinin emriyle gerçekleştirilir. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Düzen-
lenen tutanağın bir nüshası işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne 
gönderilir. Durdurmayla ilgili belgeler il müdürlüğünde saklanır.
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Mühürlerin geçici olarak sökülmesi

MADDE 9 – (1) İşveren, işin durdurulmasına sebep olan hususların giderilmesi 
için mühürlerin geçici olarak sökülmesi ile ilgili talebini dilekçeyle ilgili il müdür-
lüğüne iletir. Durdurma kararına sebep olan hususlar 7 nci maddenin birinci fık-
rası kapsamında ise, hayati tehlikenin giderilmesi için alınması gereken tedbirler, 
bu tedbirlerin alınması için yapılacak çalışmanın koordinasyonu, alınması gerekli iş 
ekipmanları, yapılacak çalışmaların süresi ve çalıştırılacak çalışan sayısı ve benzeri 
bilgilerin yer aldığı, işverenin taahhüdü ile hazırlanan bir dosya dilekçe ekinde, aynı 
zamanda bu dosyanın elektronik ortama aktarılmış hali il müdürlüğüne sunulur. İş-
verenin taahhüdü ve dilekçesi ıslak imzalı olur. Durdurma kararına sebep olan husus 
7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ise işyerinde yapılacak risk değerlendirmesi 
hakkında iş ve işlemleri belirtir bilgiler dosyaya eklenir.

(2) İlgili il müdürlüğü işverenin talebini aynı gün elektronik ve benzeri ortamda 
sunulan eklerle beraber Kurul Başkanlığına gönderir.

(3) Kurul Başkanlığı, işverenin mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebini heyete 
intikal ettirir. Heyet, talebi dilekçe ve eklerinde sunulan bilgiler ışığında değerlendirir 
ve kararını iki gün içerisinde verir. Gerektiğinde işverenden ek bilgi talep edilebilir.

(4) Mühürlerin geçici olarak sökülmesi kararı verilmesi halinde karar, mülki idare 
amirine ve il müdürlüğüne bir yazı ekinde gönderilir. Mülki idare amiri, kararın ken-
disine intikalinden itibaren 24 saat içerisinde, belirtilen şartlarda ve süreyle çalışma 
yapılabilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesini ve durumu belirtir bir tuta-
nak düzenlenmesini sağlar ve düzenlenen tutanağın bir nüshasını işyeri dosyasına 
konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne iletir.

(5) Mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebinin uygun görülmemesi halinde ka-
rar, işverene intikal ettirilmek üzere gerekçesi ile birlikte ilgili il müdürlüğüne bildi-
rilir.

(6) Mülki idare amiri, mühürlerin geçici olarak söküldüğü süre sonunda işyeri-
nin tekrar mühürlenmesini ve durdurma kararının uygulanmasına devam edilmesini 
sağlar.

Durdurma kararının kaldırılması

MADDE 10 – (1) İşin durdurulmasına sebep olan hususları yerine getiren işve-
ren, durdurma kararının kaldırılması için ilgili il müdürlüğüne yazılı talepte bulu-
nur. Durdurmaya sebep hususları gidermeye yönelik yapılan çalışmaları, alınan veya 
revize edilen iş ekipmanlarına ait bilgi, belge ve yeterlilik sertifikalarını, tedbirlerin 
alındığı bölgelerin fotoğraflarını ve işyeri risk değerlendirmesini içeren bir dosya ta-
lebin ekinde, aynı zamanda bu dosyanın elektronik ve benzeri ortama aktarılmış hali 
il müdürlüğüne sunulur.
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(2) İl müdürlüğü talebi aynı gün elektronik ve benzeri ortamda sunulan eklerle 
beraber Kurul Başkanlığına iletir.

(3) İşverenin bildirimi üzerine müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucu dü-
zenlenen raporda, durdurma kararına neden olan hususların giderildiğinin belirtil-
mesi halinde, heyet tarafından 6 ncı maddede belirtilen usuller çerçevesinde gerekli 
inceleme yapılır ve bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde karar 
verilir.

(4) Heyetin durdurmanın kaldırılmasına karar vermesi halinde karar, mülki idare 
amirine ve ilgili il müdürlüğüne bildirilir. Mülki idare amirince söz konusu kararın 
gereği kendisine intikalinden itibaren 24 saat içerisinde yerine getirtilir.

(5) Müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucunda durdurma kararına sebep 
olan hususların giderilmediğinin tespit edilmesi halinde ise durdurma kararının de-
vamı yönünde alınan karar, ilgili raporla beraber işverene tebliğ edilmek ve işyeri 
dosyasında saklanmak üzere ilgili il müdürlüğüne iletilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Acil Haller

Acil hallerde yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) Çalışanların hayatı için tehlikeli olan husus, işin durdurulması 
kararının alınmasına kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alınmasını gerektirecek 
nitelikte ise, tespiti yapan müfettiş durumu Kurul Başkanlığına derhal bildirerek, he-
yet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işin durdurulmasını ilgili 
mülki idare amirinden talep eder. Müfettiş tarafından durdurmaya gerekçe olan hu-
suslar ile alınması gereken tedbirlerin niteliğini, işyerinin fiziki ve teknik özellikleri 
ile yapılan işin niteliği doğrultusunda mühürlemenin usul ve esaslarını belirten rapor 
düzenlenir. Raporun birer örneği en geç teftiş tarihini takip eden gün içerisinde ilgili 
mülki idare amirine verilir ve Kurul Başkanlığına gönderilir. Mülki idare amirince iş 
aynı gün, raporda belirtildiği şekilde, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçici 
olarak durdurulur.

(2) Heyet tarafından 6 ncı maddede belirtilen usuller çerçevesinde gerekli in-
celeme yapılır ve karar verilir. Karar, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının 
bulunduğu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir.

(3) Karar, mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir. Durumu belirle-
yen bir tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası işyeri dosyasına konul-
mak üzere ilgili il müdürlüğüne gönderilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İlamların yerine getirilmesi

MADDE 12 – (1) Durdurma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde, bu 
kararın yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde itiraz hakkı vardır.

(2) İş mahkemesine itiraz işin durdurulması kararının uygulanmasını durdurmaz. 
Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Kararlar ke-
sindir.

(3) İş mahkemelerinin işin durdurulması kararlarının kaldırılmasına dair karar-
ları, uygulanmak üzere, il müdürlüğünce mülki idare amirine intikal ettirilir. Mülki 
idare amirinin emriyle işyeri açılır. Duruma ilişkin tutanaklar il müdürlüğüne intikal 
ettirilerek işyeri dosyasında saklanır.

Ücret ödemeleri

MADDE 13 – (1) İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara üc-
retlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya du-
rumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik 
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.
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27) KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA 
ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, on sekiz yaşını doldurmuş kadın ça-
lışanların gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalı-
şanların gece postalarında çalıştırılmalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 
73 üncü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddelerine dayanılarak 
hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Gece postası: 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece 
çalışma sürelerini kapsayan ve yedi buçuk saati geçmeyen çalışma zamanını,

b) Kadın çalışan: On sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kadın Çalışanların Gece Postasında Çalıştırılmaları

Kadın çalışanların gece postasında çalıştırılma süresi

MADDE 5 – (1) Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi 
buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

İşyerine ulaşım

MADDE 6 – (1) Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile beledi-
ye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile 
gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları ka-
dın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden, 
işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.



436 2. BÖLÜM • ULUSAL MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Sağlık gözetimi

MADDE 7 – (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 ma-
ruz 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

MADDE 8 – (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.

(2) Aynı işyerinde çalışan eşlerin aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, 
imkan dahilinde karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı ve Saklama Yükümlülüğü

Gebelik ve analık durumunda çalıştırılma yasağı

MADDE 9 – (1) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitin-
den itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak 
üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece 
postalarında çalıştırılamazlar.

(2) 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.

(3) Bu çalışanların anılan sürelerdeki çalışmaları, 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 saklı kal-
mak üzere gündüz postalarına rastlayacak şekilde düzenlenir.

Saklama yükümlülüğü

MADDE 10 – (1) Gece postalarında kadın çalışan çalıştırmak isteyen işverenler, 
gece çalıştırılacak kadın çalışanların isim listelerini, iş müfettişlerince yapılan dene-
timlerde göstermek üzere işyerinde saklar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Uygulamada öncelik

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle çalı-
şanın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır.

(2) 6331 sayılı Kanun kapsamında olup kendi özel mevzuatlarında hüküm bulun-
maması halinde çalışanlar açısından bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 9/8/2004 tarihli ve 25548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Sağlık raporlarının geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce kadın çalışanların 
gece postalarına ilişkin alınan sağlık raporları süresince geçerlidir.

(2) 6331sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan geçiş sürelerine uygun olarak 
işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü bulunmayan işyerlerinde 7 ve 9 uncu mad-
deleri uyarınca alınması gerekli sağlık raporları geçiş süresince kamu sağlık hizmet 
sunucularından da alınabilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.
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28) KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE 
ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen 
maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korun-
ması için bu maddelere maruziyetin önlenmesi ve sınır değerler de dâhil olmak üzere 
asgari gerekliliklerin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve çalışanların kanserojen ve mutajen maddelere 
maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde uygulanır.

(2) Asbest ile çalışmalarda, 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönet-
melikte belirtilen hükümlerle birlikte bu Yönetmelik hükümleri de uygulanır.

(3) Radyasyonla birlikte farklı kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetin 
olduğu işlerde, radyasyonla ilgili özel mevzuatla birlikte bu Yönetmelik hükümleri de 
uygulanır. Yalnızca radyasyona maruziyetin söz konusu olduğu işlerde bu Yönetmelik 
hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak, 

b) Avrupa Birliğinin 29/4/2004 tarihli ve 2004/37/EC sayılı Konsey Direktifine 
paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Kanserojen madde;
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1) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşu-
muna neden olabilecek veya kanser oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müs-
tahzarları,

2) Ek-1’de belirtilen maddeler, işlemler ve bu işlemler sırasında ortaya çıkan mad-
de veya müstahzarı,

c) Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğin-
de kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandıra-
bilecek madde veya müstahzarları,

ç) Sınır değer: Aksi belirtilmedikçe kanserojen veya mutajen maddenin, çalışanın 
solunum bölgesinde bulunan havadaki, Ek-2’de belirlenen referans zaman aralığın-
daki, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunu,

d) Solunum bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası 
olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşverenlerin Yükümlülükleri

Risklerin değerlendirilmesi

MADDE 5 – (1) İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete`de 
yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca iş-
yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde; kanserojen veya mutajen maddelere 
maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların; bu maddelere maruziyet türü, maruziyet 
düzeyi ve maruziyet süresini belirleyerek riskleri değerlendirir ve alınması gerekli 
sağlık ve güvenlik önlemlerini belirler.

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

(3) Risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken, belirli risklerden etkilenecek çalışan-
ların sağlık ve güvenlikleri ile kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmak isteme-
yenlerin bu istekleri özel olarak dikkate alınır.

Kullanımın azaltılması

MADDE 6 – (1) İşverenler;

a) Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla teknik olarak mümkün 
olduğu hâllerde,  tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde, müstahzar veya işlem kulla-
narak işyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltır.

b) Kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştır-
ma sonuçlarını, istenmesi hâlinde Bakanlığa verir.
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Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması

MADDE 7 – (1) Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda ma-
ruziyetin 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 olanla-
rıyla değiştirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hâllerde, bu maddelerin üre-
timinde ve kullanılmasında teknik imkânlara göre kapalı sistemler kullanılır.

c) Kapalı sistemle çalışmanın teknik olarak mümkün olmadığı hâllerde, çalışanla-
rın 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 sayı-
sının 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 mühendis-
lik kontrol önlemlerinin alınmasını sağlar.

4) Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandır-
ma 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 ön-
lenemediği durumlarda uygun kişisel korunma yöntemleri ve kişisel koruyucu dona-
nımların kullanılmasını sağlar.

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

9) Çalışanları bilgilendirir.
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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 bu-
lundurur.

11) İlgili mevzuat gereği hazırlanacak acil durum planında, yüksek düzeyde ma-
ruziyete 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, sızdır-
maz kapalı kaplarda bulundurulmasını sağlar. Bu maddelerin kullanıldığı ve depolan-
dığı 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.

(2) Kanserojen veya mutajen maddeler, 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî 
Gazete`de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yö-
netmelik ve 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü-
rürlüğe konulan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin 
Avrupa Anlaşması (ADR) hükümlerine uygun olarak taşınır.

Yetkili makama bilgi verilmesi

MADDE 8 – (1) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalı-
şanların 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 mad-
delerin 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

MADDE 9 – (1) Çalışanların yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek 
beklenmedik bir olay veya kaza hâlinde;

a) İşveren, çalışanlara durum hakkında derhal bilgi verir.
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b) Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kaldırılıp, durum normale dönün-
ceye 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 oldu-
ğunca kısa süreli çalıştırılır ve bu durumun süreklilik arz etmesi engellenir.

3) Koruma sağlanmayanların etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmez.

Öngörülebilir maruziyet

MADDE 10 – (1) İşveren; çalışanların maruziyetinin önemli ölçüde artma ihti-
mali olan ve çalışanların maruziyetini azaltıcı tüm teknik koruyucu önlemlerin hâli-
hazırda 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, ça-
lışanların koruyucu giysi ve solunum koruyucu ekipman kullanmalarını sağlar. Bu 
koşullardaki çalışmaların mümkün olduğunca kısa süreli olmasını sağlayarak bu ko-
şulların süreklilik arz etmesini engeller.

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

Riskli alanlara giriş

MADDE 11 – (1) 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

MADDE 12 – (1) İşveren kanserojen veya mutajen maddelerle kirlenme ihtimali 
olan işlerde aşağıdaki önlemleri alır.

a) Bu işlerin yapıldığı yerlerde çalışanların yemeleri, içmeleri ve sigara kullanma-
ları önlenir.

b) Çalışanlara, koruyucu giysi veya uygun özel giysi verilir ve bunların günlük 
kıyafetlerinden ayrı yerlerde saklanabilmesi için birbirinden ayrı elbise dolapları bu-
lundurulur.
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c) Çalışanlara uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağ-
lanır.

ç) Kişisel koruyucu donanımların özel yerlerde ve uygun şartlarda saklanması sağ-
lanır ve her kullanımdan sonra ve mümkünse kullanmadan önce kontrol edilerek 
temizlenir, tamir edilir veya değiştirilir.

(2) İşveren bu maddede belirtilen tedbirlerin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

MADDE 13 – (1) İşveren; çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağ-
lığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak yeterli 
ve uygun eğitim almalarını sağlar ve özellikle aşağıdaki konularda çalışanlara gerekli 
bilgi ve talimatı verir.

a) İşyerinde kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin riskleri ve etkileri.

b) Tütün kullanımının getirebileceği ek riskler de dâhil sağlığı etkileyebilecek 
riskler.

c) Maruziyeti önlemek için alınan ve alınacak önlemler.

ç) Hijyen kuralları.

d) Kişisel koruyucu donanımların kullanılması.

e) Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dâhil yapılması 
gereken işler.

f ) Kanserojen veya mutajen madde içeren tesis ve kapların üzerinde bulunması 
gereken anlaşılır ve okunaklı etiketler ile açıkça görülebilir uyarı ve tehlike işaretleri.

 (2) Yeni bir risk ortaya çıktığında veya mevcut risklerde değişiklik olduğunda 
eğitim yenilenir ve gerektiği durumlarda belirli aralıklarla tekrarlanır.

Çalışanların bilgi alma hakkı

MADDE 14 – (1) Çalışanlar ve/veya temsilcileri, bu Yönetmelik hükümlerinin 
işyerinde uygulanmasını izleme ve özellikle aşağıdaki konularda uygulamalara katıl-
ma hakkına sahiptir.

a) İşverenin kişisel koruyucu donanımı belirleme sorumluluğu saklı kalmak kay-
dıyla, koruyucu donanımın seçimi ve kullanılmasının çalışanların sağlık ve güvenliği-
ne etkilerinin belirlenmesinde.

b) İşverenin sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, 10 uncu maddenin birinci fıkra-
sının (a) bendinde belirtilen işlerde alınacak önlemlerin belirlenmesinde.

(2) 10 uncu maddede belirtilen işler de dâhil olmak üzere maruziyetin yüksek 
olabileceği durumlar hakkında, çalışanlar ve/veya temsilcileri en kısa sürede bilgilen-
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dirilir. Olayın nedenleri, alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler ve durumun 
düzeltilmesi için yapılması gereken işler hakkında bilgi verilir.

(3) İşyerinde kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin malzeme güvenlik 
bilgi formları temin edilip, ilgili çalışan ve/veya temsilcilerinin bunlara kolayca ula-
şabilmeleri sağlanır.

(4) İşveren, risk değerlendirmesine göre, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden 
riskli olan işlerde çalışanların güncellenmiş listesini ve bunların maruziyet durumla-
rını belirten kayıtları tutar.

(5) Yukarıda belirtilen liste ve kayıtları; işyeri hekimi, işyerinde sağlık ve güvenlik-
ten sorumlu kişiler ve/veya yetkili merciler inceleme hakkına sahiptirler.

(6) Her çalışan kendisi ile ilgili listedeki kişisel bilgileri alma hakkına sahiptir.

(7) Çalışanlar ve/veya temsilcileri bilgilerin tümünü isimsiz olarak alma hakkına 
sahiptir.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 15 – (1) İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda çalışanların ve/
veya temsilcilerinin 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak; görüşlerini 
alır, teklif getirme hakkını tanır ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını ve 
katılımlarını sağlar.

(2) Çalışanların ve/veya temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlan-
ması için alınan önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili 
makama başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sağlık gözetimi 

MADDE 16 – (1) İşveren; kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu 
oluşabilecek sağlık sorunlarına erken tanı konulması ve çalışanların bu maddelere 
maruziyetinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmaları ama-
cıyla maruziyet öncesinde ve daha sonra da düzenli aralıklarla;

a) Çalışanların aşağıdaki durumlarda sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında.

2) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerektirmesi 
hâlinde.

b) İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün 
olacak şekilde gerekli düzenlemeleri yapar.
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(2) Yapılan sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda saptanan sağlık sorununun kan-
serojen veya mutajen maddelere maruziyet nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde;

a) Çalışanların sağlık gözetimine yönelik kişisel sağlık kayıtları tutulur ve işyeri 
hekimi tarafından çalışanlara yönelik alınması gereken koruyucu veya önleyici ted-
birler önerilir.

b) Çalışana, maruziyet sonrasında takip edilmesi gereken sağlık gözetimi ile ilgili 
bilgi ve tavsiyeler verilir.

c) İşveren;

1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir.

2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir.

3) Riskleri önlemek veya azaltmak için gerekli görülen ve çalışanın kanserojen 
veya mutajen maddelere maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de dâhil 
benzeri önlemleri uygular.

4) İşyeri hekiminin gerekli gördüğü durumlarda; benzer biçimde maruz kalan 
çalışanların da düzenli bir şekilde sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

(3) Çalışanın kendisi veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değer-
lendirilmesini isteyebilir. Çalışanlar, kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait 
bilgileri alma hakkına sahiptir.

(4) Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar Ek-3’te ve-
rilmiştir.

(5) İşyerinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kanserojen 
veya mutajen maddelere maruziyet nedeniyle oluştuğu ön tanısı konulan tüm kanser 
vakaları 6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlara 
bildirilir.

Kayıtların saklanması

MADDE 17 – (1) 14 üncü ve 16 ncı maddelerde belirtilen kayıtlar maruziyetin 
sona ermesinden sonra en az 40 yıl süre ile saklanır.

(2) İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren bu kayıtları Sosyal Güvenlik 
Kurumu İl Müdürlüğüne teslim eder.

Kanserojen veya mutajen maddeler ve sınır değerleri

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında; kanserojen veya mutajen 
madde olarak, 26/12/2008 tarihli ve 27092 Mükerrer sayılı Resmî Gazete`de ya-
yımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması 
ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2`deki sınıflandırma 
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dikkate alınır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanmış olan listeler de 
dikkate alınabilir. 

(2) Kanserojen veya mutajen maddelerin sınır değerleri Ek-2`de verilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.

EK-1

Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı 
alt bendinde atıf yapılan maddeler ve işlemler:

1. Üreamin üretimi.

2. Kömür kurumu, kömür katranı ve ziftinde bulunan polisiklik aromatik hidro-
karbonlara maruziyete neden olan işler.

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

4. Kuvvetli asit işlemi ile isopropil alkol üretimi.

5. Sert odun tozuna maruziyete neden olan işler.
EK-2

MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ

Maddenin adı EINECS(1) CAS(2)
Sınır Değerler

Açıklama
mg/ m3(3) ppm(4)

Benzen 200-753-7 71-43-2 3.25(5) 1(5) Deri(6)

Vinilklorür monomeri 200-831 75-01-4 7.77(5) 3(5) —

Sert ağaç tozları — — 5.0(5)(7) — —

(1)  EINECS: Mevcut kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.
(2)  CAS: Kimyasal abstrakt servis numarası.
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(3)  mg/m3: Bir metre küp havadaki maddenin miligram olarak değeri (20°C sıcak-
lıkta ve 760 mm Cıva basıncında).

(4)  ppm: Bir metre küp havadaki maddenin mililitre olarak değeri (mililitre/met-
reküp).

(5)  Sekiz saatlik referans zamanına göre hesaplanan veya ölçülen değer.
(6) Deri yoluyla da maruziyetin olabildiği durumlar.
(7)  Sert ağaç tozu diğer ağaç tozları ile karışık ise karışımın tümü için bu değer 

uygulanır.

EK-3

Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar:

1. Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan çalışanların sağlık gözetimin-
den sorumlu işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli, çalışanların sağlık durumlarını ve 
maruziyet koşullarını bilmelidir.

2. Çalışanların sağlık gözetimi, 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi hükümleri-
ne uygun olarak yürütülmeli ve aşağıdaki hususları içermelidir:

a) Çalışanların mesleki ve tıbbi öz geçmişleri ile ilgili kayıtların tutulması.

b) Çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması.

c) Çalışanlarda, ilk ve geri döndürülebilir etkilerinin tespitinin yanı sıra mümkün 
olduğu hallerde biyolojik izlemenin yapılması.

d) Sağlık gözetimi kapsamında, çalışanlara iş sağlığı alanında en son geliştirilen 
testlerin uygulanması.
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29) KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE 
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya her-
hangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut 
veya ortaya çıkması muhtemel risklerden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli 
bir çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve kimyasal maddelerin bulunduğu, kullanıldığı 
veya herhangi bir şekilde işlem gördüğü tüm işyerlerini kapsar.

(2) Sağlık ve güvenlik önlemleri özel mevzuatla düzenlenen; kimyasal maddelerle 
çalışmalarda, radyoaktif maddelerle çalışmalarda, zararlı kimyasal maddelerin işyeri 
dışında taşınmasında, sözü edilen özel mevzuatta belirtilen önlemler ile birlikte bu 
Yönetmeliğin uygulama kabiliyeti olan hükümleri de uygulanır.

(3) 6/8/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen veya 
Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönet-
melik hükümleri saklı kalmak kaydı ile işyerinde bulunan kanserojen ve mutajen 
maddeler ile ilgili olarak bu Yönetmelik hükümleri de uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak,
b) 7/4/1998 tarihli ve 1998/24/EC sayılı, 29/5/1991 tarihli ve 1991/322/EEC 

sayılı, 8/6/2000 tarihli ve 2000/39/EC sayılı, 7/2/2006 tarihli ve 2006/15/EC sayılı, 
17/12/2009 tarihli ve 2009/161/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direk-
tiflerine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alerjik madde: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet 

meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakte-
ristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddeleri,
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b) Alevlenir madde: Parlama noktası 21°C - 55°C arasında olan sıvı haldeki mad-
deleri,

c) Aşındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden ola-
bilen maddeleri,

ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

d) Biyolojik sınır değeri: Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik 
ortamdaki konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırını,

e) Çevre için tehlikeli madde: Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç 
unsuru için hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddeleri,

f ) 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,

g) 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,

ğ) Kanserojen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık 
ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan kanserojen maddeyi,

h) Kimyasal madde: Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında 
kullanılan veya atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olma-
dığına ve piyasaya arz olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik 
veya karışımları,

ı) Kimyasal maddelerin kullanıldığı işlemler: Bu maddelerin üretilmesi, işlenmesi, 
kullanılması, depolanması, taşınması, atık ve artıkların arıtılması veya uzaklaştırılma-
sı işlemlerini,

i) 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,

j) Mesleki maruziyet sınır değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, 
çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonu-
nun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırını,

k) Mutajen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan mutajen maddeyi,
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l) Oksitleyici madde: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile 
de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeleri,

m) Patlayıcı madde: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzo-
termik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden 
patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, ma-
cunumsu, jelatinimsi haldeki maddeleri,

n) Sağlık gözetimi: Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile 
ilgili olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmeleri,

o) Solunum bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası 
olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısını,

ö) Tahriş edici madde: Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tek-
rarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındı-
rıcı olarak sınıflandırılmayan maddeleri,

p) Tehlikeli kimyasal madde: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alev-
lenir, 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 girmemek-
le 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,

r) Toksik madde: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yo-
luyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden 
olan maddeleri,

s) 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 olum-
suz etkilerin oluşumunu hızlandıran maddeleri,

ş) Zararlı madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğin-
de insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan madde-
leri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşverenin Yükümlülükleri

Genel yükümlülük

MADDE 5 – (1) İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu mad-
delere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek 
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ve çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri 
almakla yükümlüdür.

Risk değerlendirmesi

MADDE 6 – (1) İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunma-
dığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, çalışanların sağlık 
ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, 29/12/2012 tarihli ve 
28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlen-
dirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yü-
kümlüdür.

(2) Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda 
belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır:

a) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları.

b) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi 
formu.

c) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi.

ç) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.

d) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik 
sınır değerleri.

e) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi.

f ) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.

g) Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve 
birbirleri ile etkileşimleri.

(3) İşveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan risk değerlendirmesi için gerekli 
olan ek bilgileri edinir. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal madde-
lerin yürürlükteki mevzuatta yer alan özel risk değerlendirmelerini de içerir.

(4) Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendiril-
mesi yapılarak belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra başlanır.

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemler

MADDE 7 – (1) 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.
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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 kulla-
nılır. Yapılan işin özelliği nedeniyle ikame yöntemi kullanılamıyorsa, risk değerlen-
dirmesi 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 havalandır-
ma 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 ki-
şisel korunma yöntemleri uygulanır.

ğ) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, 
denetim ve gözetim sağlanır.

h) İşveren, çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin dü-
zenli olarak ölçümünün ve analizinin yapılmasını sağlar. İşyerinde çalışanların kim-
yasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik oldu-
ğunda bu ölçümler tekrarlanır. Ölçüm sonuçları, bu Yönetmelik eklerinde belirtilen 
mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilir.

ı) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, bu mad-
denin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 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) 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Pat-
layıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla işveren, risk değerlendirmesi sonuçlarını ve risk önleme prensiple-
rini temel alarak, çalışanları kimyasal maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden 
kaynaklanan tehlikelerden korumak için, bu maddelerin işlenmesi, depolanması, ta-
şınması ve birbirini etkileyebilecek kimyasal maddelerin birbirleriyle temasının ön-
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lenmesi 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 bu-
lunması önlenir. Kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göster-
mesine sebep olabilecek şartlar ortadan kaldırılır. Bu da mümkün değilse,

3) Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama ha-
linde veya kimyasal olarak kararsız madde ve karışımlarının zararlı fiziksel etkilerin-
den çalışanların zarar görmesini önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler 
alınır.

j) İş ekipmanı ve çalışanların korunması için sağlanan koruyucu sistemlerin ta-
sarımı, 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 ya-
yımlanan 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

MADDE 8 – (1) İşveren, 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan 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 dona-
nım 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.
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c) Tehlikeli kimyasallarla ilgili bilgiler ve acil durum müdahale ve tahliye pro-
sedürleri kullanıma hazır bulundurulur. İşyerindeki acil durumlarda görevlendirilen 
çalışanların ve işyeri 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 hakkın-
daki bilgileri,

içerir.

Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi

MADDE 9 – (1) İşveren, 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Çalışanların İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen 
hususlar saklı kalmak kaydıyla çalışanların ve temsilcilerin eğitimini ve bilgilendiril-
melerini 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 ma-
ruziyet 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 gü-
venlik 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 ve-
rilecek eğitim ve bilgiler, yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin de-
recesi 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 hu-
suslar ile ilgili tüm bilgileri vermek zorundadır.
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Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması

MADDE 10 – (1) İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda 6331 
sayılı Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak çalışanların ve/veya temsilcilerinin 
görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yasaklar

MADDE 11 – (1) Ek-3’te liste halinde belirtilen kimyasal maddelerle yapılacak 
çalışmalarda aşağıda belirtilen hususlara uyulur:

a) Çalışanların, Ek-3’te belirtilen kimyasal maddelerden veya bu maddelerin kul-
lanıldığı işlemlerden kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerinden korunması için bu 
maddelerin belirtilen oranlardan fazla bulunması halinde bu maddelerin üretilmesi, 
kullanılması ve işlemlerin yapılması yasaktır.

b) Ancak, tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve çalışanların 
bu maddelere maruziyetlerinin önlenmesi şartı ile Bakanlıktan izin alınarak Ek-3’te 
belirtilen maddelerle sadece aşağıdaki hallerde çalışma yapılır;

1) Bilimsel araştırma ve deneylerde,

2) Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması işlerinde,

3) Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde.

c) (b) bendinde belirtilen çalışmalar için izin isteyenler;

1) İzin isteme nedeni,

2) Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları,

3) Bu maddelerde çalışacakların sayısı,

4) Maddelerin kullanılacağı işler, reaksiyonlar ve prosesler,

5) Çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek için alınan önlemler,

hakkındaki bilgileri Bakanlığa vermekle yükümlüdür.

Sağlık gözetimi

MADDE 12 – (1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca;

a) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık yönünden risk altında olduğu 
saptanan çalışanlar uygun sağlık gözetimine tabi tutulur.

b) İşyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi sonuçları dikkate 
alınır ve bu gözetimler özellikle;
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1) Belirli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden oldu-
ğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu olduğu,

2) Çalışanların özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma 
olasılığının bulunduğu,

3) Çalışanlar üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir dü-
zeyde olduğu,

durumlarda yapılır.

c) Bu gözetimler, hastalık ve etkilenmeyi tespit edecek geçerli tekniklerin bulun-
duğu durumlarda yapılır.

ç) Ek-2’de belirtilen biyolojik sınır değeri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerle 
çalışmalarda, aynı ek’teki prosedüre uygun sağlık gözetimi yapılır. Çalışanlar bu işe 
başlamadan önce bu durumdan haberdar edilir.

d) Sağlık gözetimine tabi tutulan her çalışan için kişisel sağlık ve maruziyet kayıt-
ları tutulur ve güncellenir.

e) Kişisel sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, yapılan sağlık gözetimi ve kişinin 
maruziyet düzeyi izleme sonuçlarının bir özetini içerir. Sağlık gözetiminde biyolojik 
izleme ve gerekli incelemeler yer alır.

f ) İleriki bir tarihte değerlendirilmesi açısından, sağlık ve maruziyet ile ilgili ka-
yıtlar, gizliliği de dikkate alarak, uygun bir şekilde tutulur ve muhafaza edilir.

g) Kayıtların bir örneği, istenmesi halinde Bakanlığa verilir.

ğ) Çalışanlar, kendilerine ait sağlık muayene sonuçları ve etkilenme düzeylerine 
ait bilgileri görme hakkına sahiptir.

h) İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde, işveren sağlık ve maruziyet kayıtlarını 
Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne teslim eder.

ı) Sağlık gözetimi sonucunda; işyerinde tehlikeli kimyasal maddeye maruz kalan 
çalışanda, bu maddeden kaynaklanan tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz sağlık 
etkisi görülmesi veya biyolojik sınır değerin aşıldığının tespit edilmesi halinde, çalı-
şan durumdan haberdar edilir ve kendisine yapılması gerekli sağlık gözetimi ile ilgili 
gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir. Bu durumda;

1) Yapılan risk değerlendirmesi gözden geçirilir ve gerek görülmesi halinde yeni-
lenir.

2) 7 nci maddeye göre riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik mevcut önlem-
ler gözden geçirilir ve gereken önlemler alınır.

3) Çalışanın yaptığı işten alınarak tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet riskinin 
olmadığı başka bir işte çalıştırılması da dahil riskin önlenmesi veya azaltılmasına yö-
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nelik gerekli önlemlerin alınmasında, işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının, diğer 
uzman kişilerin veya Bakanlık yetkililerinin önerileri dikkate alınır.

4) Tehlikeli kimyasal maddelere maruz kalan başka çalışanlar da varsa sağlık du-
rumları kontrol edilir ve bu çalışanlar sürekli sağlık gözetimi altında tutulur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.

EK – 1(*) (**)

MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ

EINECS (1) CAS (2) Maddenin Adı

Sınır Değer Özel 

İşaret 
(3)

TWA (4)

(8 Saat)
STEL (5)

(15 Dak.)

mg/

m3 (6)

ppm 
(7)

mg/

m3
ppm

Baryum (Ba olarak çözünür 

bileşikleri)
0,5 - - - -

Civa oksit ve civa klorid 

dahil olmak üzere civa ve 

iki değerlikli inorganik 

civa bileşikleri (civa olarak 

ölçülen) (8)

0,02 - - - -

Florürler (inorganik) 2,5 - - - -

231-131-3
Gümüş  (Ag olarak çözünür 

bileşikleri)
0,01 - - - -

İnorganik kurşun ve 

bileşikleri
0,15 - - - -

Kalay (Kalay olarak inorganik 

bileşikleri) (9)
2 - - - -

Metalik Krom, İnorganik 

Krom (II) 
Bileşikleri ve İnorganik Krom 
(III) Bileşikleri (çözünmez)

2 - - - -
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EINECS (1) CAS (2) Maddenin Adı

Sınır Değer Özel 

İşaret 
(3)

TWA (4)

(8 Saat)
STEL (5)

(15 Dak.)

mg/

m3 (6)

ppm 
(7)

mg/

m3
ppm

200-193-3 54-11-5 Nikotin 0,5 - - - Deri

200-467-2 60-29-7 Dietileter 308 100 616 200 -

200-579-1 64-18-6 Formik asit 9 5 - - -

2 005 807 64-19-7 Asetik asit 25 10 - - -

200-659-6 67-56-1 Metanol 260 200 - - Deri

200-662-2 67-64-1 Aseton 1210 500 - - -

200-663-8 67-66-3 Kloroform 10 2 - - Deri

200-679-5 68-12-2 N,N Dimetilformamid 15 5 30 10 Deri

200-756-3 71-55-6 1,1,1-Trikloroetan 555 100 1110 200 -

200-830-5 75-00-3 Kloroetan 268 100 - - -

200-834-7 75-04-7 Etilamin 9,4 5 - - -

200-835-2 75-05-8 Asetonitril 70 40 - - Deri

200-843-6 75-15-0 Karbon disülfit 15 5 - - Deri

200-863-5 75-34-3 1,1-Dikloroetan 412 100 - - Deri

200-870-3 75-44-5 Fosgen 0,08 0,02 0,4 0,1 -

200-871-9 75-45-6 Klorodiflorometan 3600 1000 - - -

201-142-8 78-78-4 İzopentan 3000 1000 - - -

201-159-0 78-93-3 Butanon 600 200 900 300 -

201-176-3 79-09-4 Propionikasit 31 10 62 20 -

201-245-8 80-05-7 Bisfenol A (solunabilir toz) 10 - - - -

201-297-1 80-62-6 Metil metakrilat - 50 - 100 -

2 018 659 88-89-1 Pikrik asit (9) 0,1 - - - -

2 020 495 91-20-3 Naftalin 50 10 - - -

202-422-2 95-47-6 o-Ksilen 221 50 442 100 Deri

202-425-9 95-50-1 1,2-Diklorobenzen 122 20 306 50 Deri

202-436-9 95-63-6 1,2,4-Trimetilbenzen 100 20 - - -

202-500-6 96-33-3 Metilakrilat 18 5 36 10 -

202-704-5 98-82-8 Kümen 100 20 250 50 Deri

202-705-0 98-83-9 2-Fenilpropen 246 50 492 100 -

202-716-0 98-95-3 Nitrobenzen 1 0,2 - - Deri

202-849-4 100-41-4 Etilbenzen 442 100 884 200 Deri

203-313-2 105-60-2
e-Kaprolaktam  (toz veya 

buharı)
10 - 40 - -

203-388-1 106-35-4 Heptan-3-on 95 20 - - -
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EINECS (1) CAS (2) Maddenin Adı

Sınır Değer Özel 

İşaret 
(3)

TWA (4)

(8 Saat)
STEL (5)

(15 Dak.)

mg/

m3 (6)

ppm 
(7)

mg/

m3
ppm

203-396-5 106-42-3 p-Ksilen 221 50 442 100 Deri

203-400-5 106-46-7 1,4-Diklorobenzen 122 20 306 50 -

203-470-7 107-18-6 Allil alkol 4,8 2 12,1 5 Deri

203-473-3 107-21-1 Etilen glikol 52 20 104 40 Deri

203-539-1 107-98-2 1-Metoksipropanol-2 375 100 568 150 Deri

203-545-4 108-05-4 Vinil asetat 17,6 5 35,2 10 -

203-550-1 108-10-1 4-Metilpentan-2-on 83 20 208 50 -

203-576-3 108-38-3 m-Ksilen 221 50 442 100 Deri

203-585-2 108-46-3 Resorsinol 45 10 - - Deri

203-603-9 108-65-6 2-Metoksi-1-metiletilasetat 275 50 550 100 Deri

203-604-4 108-67-8 Mesitilen (Trimetilbenzen’ler) 100 20 - - -

203-625-9 108-88-3 Toluen 192 50 384 100 Deri

203-628-5 108-90-7 Monoklorobenzen 23 5 70 15 -

203-631-1 108-94-1 Siklohegzanon 40,8 10 81,6 20 Deri

203-632-7 108-95-2 Fenol 8 2 16 4 Deri

203-692-4 109-66-0 Pentan 3000 1000 - - -

203-713-7 109-86-4 2-Metoksietanol - 1 - - Deri

203-716-3 109-89-7 Dietilamin 15 5 30 10 -

203-726-8 109-99-9 Tetrahidrofuran 150 50 300 100 Deri

203-737-8 110-12-3 5-Metilhegzan-2-on 95 20 - - -

203-767-1 110-43-0 Heptan-2-on 238 50 475 100 Deri

203-772-9 110-49-6 2-Metioksietil asetat - 1 - - Deri

203-777-6 110-54-3 n-Hekzan 72 20 - - -

203-804-1 110-80-5 2-Etoksi etanol 8 2 - - Deri

203-806-2 110-82-7 Siklohekzan 700 200 - - -

203-808-3 110-85-0 Piperazin 0,1 - 0,3 - -

2 038 099 110-86-1 Piridin (9) 15 5 - - -

203-815-1 110-91-8 Morfolin 36 10 72 20 -

203-839-2 111-15-9 2-Etoksietil asetat 11 2 - - Deri

203-905-0 111-76-2 2-Butoksietanol 98 20 246 50 Deri

203-906-6 111-77-3 2-(2-Metoksietoksi)etanol 50,1 10 - - Deri

203-933-3 112-07-2 2-Butoksietil asetat 133 20 333 50 Deri

203-961-6 112-34-5 2-(2-Bütoksietoksi)etanol 67,5 10 101,2 15 -

204-065-8 115-10-6 Dimetileter 1920 1000 - - -
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EINECS (1) CAS (2) Maddenin Adı

Sınır Değer Özel 

İşaret 
(3)

TWA (4)

(8 Saat)
STEL (5)

(15 Dak.)

mg/

m3 (6)

ppm 
(7)

mg/

m3
ppm

204-428-0 120-82-1 1,2,4-Triklorobenzen 15,1 2 37,8 5 Deri

204-469-4 121-44-8 Trietilamin 8,4 2 12,6 3 Deri

204-661-8 123-91-1 1,4 Dioksan 73 20 - - -

204-662-3 123-92-2 İzopentilasetat 270 50 540 100 -

204-696-9 124-38-9 Karbondioksit 9000 5000 - - -

204-697-4 124-40-3 Dimetilamin 3,8 2 9,4 5 -

204-826-4 127-19-5 N,N-Dimetilasetamid 36 10 72 20 Deri

205-438-8 140-88-5 Etilakrilat 21 5 42 10 -

205-480-7 141-32-2 n-Butilakrilat 11 2 53 10 -

205-483-3 141-43-5 2-Aminoetanol 2,5 1 7,6 3 Deri

205-563-8 142-82-5 n-Heptan 2085 500 - - -

205-634-3 144-62-7 Oksalik asit 1 - - - -

206-992-3 420-04-2 Siyanamid 1 0,58 - - Deri

207-343-7 463-82-1 Neopentan 3000 1000 - - -

208-394-8 526-73-8 1,2,3-Trimetilbenzen 100 20 - - -

208-793-7 541-85-5 5-Metilheptan-3-on 53 10 107 20 -

620-11-1 3-Pentilasetat 270 50 540 100 -

210-866-3 624-83-9 Metilizosiyanat - - - 0,02 -

625-16-1 Amilasetat (tert) 270 50 540 100 -

210-946-8 626-38-0 1-Metilbutilasetat 270 50 540 100 -

211-047-3 628-63-7 Pentilasetat 270 50 540 100 -

212-828-1 872-50-4 n-Metil-2-pirolidon 40 10 80 20 Deri

2 151 373 1305-62-0 Kalsiyumdihidroksit (9) 5 - - - -

215-236-1 1314-56-3 Difosfor pentaoksit 1 - - - -

215-242-4 1314-80-3 Difosfor pentasülfür 1 - - - -

2 152 932 1319-77-3 Krezoller (Tüm izomerleri) (9) 22 5 - - -

215-535-7 1330-20-7
Ksilen (karışım izomerleri, 

saf)
221 50 442 100 Deri

216-653-1 1634-04-4 Tersiyer-bütil-metil-eter 183,5 50 367 100 -

222-995-2 3689-24-5 Sulfotep 0,1 - - - Deri

2 311 161 7440-06-4 Platin (Metalik) (9) 1 - - - -

231-131-3 7440-22-4 Gümüş (metalik) 0,1 - - - -

2 314 843 7580-67-8 Lityumhidrür (9) 0,025 - - - -

231-634-8 7664-39-3 Hidrojen  florür 1,5 1,8 2,5 3 -
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EINECS (1) CAS (2) Maddenin Adı

Sınır Değer Özel 

İşaret 
(3)

TWA (4)

(8 Saat)
STEL (5)

(15 Dak.)

mg/

m3 (6)

ppm 
(7)

mg/

m3
ppm

231-639-5 7664-93-9 Sülfürik asit (buharı) (10) (11) 0,05 - - - -

231-595-7 7647-01-0 Hidrojen klorür 8 5 15 10 -

231-633-2 7664-38-2 Ortofosforik asit 1 - 2 - -

231-635-3 7664-41-7 Amonyak  (anhidroz) 14 20 36 50 -

231-714-2 7697-37-2 Nitrik asit - - 2,6 1 -

231-778-1 7726-95-6 Brom 0,7 0,1 - - -

231-954-8 7782-41-4 Flor 1,58 1 3,16 2 -

231-959-5 7782-50-5 Klor - - 1,5 0,5 -

231-977-3 7783-06-4 Hidrojen sülfit 7 5 14 10 -

231-978-9 7783-07-5 Dihidrojen selenür 0,07 0,02 0,17 0,05 -

232-260-8 7803-51-2 Fosfin 0,14 0,1 0,28 0,2 -

8003-34-7
Piretrum (hassasiyete neden 

olan laktonlardan arındırlmış)
1 - - - -

233-060-3 10026-13-8 Fosfor pentaklorür 1 - - - -

233-113-0 10035-10-6 Hidrojen bromür - - 6,7 2 -

2 332 710 10102-43-9 Azotmonoksit 30 25 - - -

247-852-1 26628-22-8 Sodyum azid 0,1 - 0,3 - Deri

252-104-2 34590-94-8
(2-Metoksimetiletoksi)-

propanol
308 50 - - Deri

( * )   1998 / 24 / EC, 2000 / 39 / EC, 1991 / 322 / EC, 2006 / 15 / EC ve 2009 / 
161 / EU sayılı Direktiflerin ekleridir. 

(**) 6331 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevzuatın uygulanmasında uluslara-
rası kuruluşlarca yayımlanmış sınır değerler de dikkate alınabilir.

(1 )  EINECS : Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri.

(2 )  CAS            : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. 

(3)  Özel işaret : “Deri” işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebi-
leceğini gösterir.

(4)  TWA  : 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesapla-
nan zaman ağırlıklı ortalama.

(5)  STEL  : Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için 
aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri.
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(6 )  mg/m3  : 20 oC sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 
m3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı.

(7 )  ppm  : 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/
m3).

(8 )  : Civa ve iki değerlikli inorganik bileşiklerine maruziyetin izlen-
mesinde (belirlenmesinde), mesleki maruziyet sınır değerlerini tamamlayıcı ilgili 
biyolojik izleme teknikleri de dikkate alınacaktır.

(9 )  : Sağlığa etkileri konusunda, sınırlı bilimsel veri bulunan maddeler.
(10)  :  Uygun maruziyet izleme yöntemi seçilirken,  ortamda bulunabile-

cek diğer sülfür bileşiklerinin olası  sınırlamaları ve etkileşimleri de dikkate alınacaktır. 
(11)  Buhar : Gırtlağı geçen ve havanın iletildiği kanallara (soluk borusu, bifür-

kasyonlar) ve ciğerin solunum ile  ilgili bölgelerine (toraks) nüfuz eden ortalama 10 
µm çapındaki solunabilir partiküller  olarak tanımlanır.

EK – 2

BİYOLOJİK SINIR DEĞERLER  VE SAĞLIK GÖZETİMİ ÖNLEMLERİ

1. Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri

1.1. Biyolojik izleme, absorbsiyon spektrometri veya eşdeğer sonucu veren bir baş-
ka metod kullanılarak, kanda kurşun seviyesinin (PbB) ölçümünü de kapsar. 

Bağlayıcı biyolojik sınır değer:  70 µg Pb/100 ml kan.

1.2. Aşağıdaki durumlarda tıbbi gözetim yapılır:

1.2.1. Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, za-
man ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/m3 ten fazla ise, 

1.2.2. Çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 µg Pb/100 ml 
kandan fazla ise.

EK – 3

KULLANIMI YASAK OLAN KİMYASAL MADDELER İLE YAPILMASI YASAKLANAN İŞLER
Aşağıda belirtilen kimyasal maddelerin ithali, üretimi ve bu maddelerin işyerinde 

kullanımı ile kimyasal maddeler ihtiva eden aşağıda belirtilen işlerin yapılması ya-
saktır. Ancak bu maddelerin başka bir kimyasal madde içindeki veya atık maddedeki 
konsantrasyonu, aşağıda verilen limit değerlerin altında bulunuyorsa bu yasak uygu-
lanmaz. 

a)  Kimyasal Maddeler:
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EINECS No ( 1 ) CAS No ( 2 ) Madde Adı Yasak Uygulanmayacak
Limit Değer

202-080-4 91-59-8 2-naftilamin ve tuzları % 0,1 (ağırlıkça)

202-177-1 92-67-1 4-aminodifenil ve tuzları % 0,1 (ağırlıkça)

202-199-1 92-87-5 Benzidin ve tuzları % 0,1 (ağırlıkça)

202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenil % 0,1 (ağırlıkça)

( 1 ) EINECS : Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri. 

( 2 ) CAS  : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.

b) Yapılan işler  : -

EK – 4 

SIVI OKSİJEN, SIVI ARGON VE SIVI AZOT DEPOLAMA TANKLARI İLE İLGİLİ GÜVENLİK 
MESAFELERİ

 a) Sıvı Oksijen tankları için:

Tablo 1: Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile oksi-
jen depolama tankı arasındaki uzaklıklar.

Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m)

  0-10 1

11-50 2

 51-100 3

101-200 4

    201-10000 5

Tablo 2: Araç park yerleri, işyerinin sınırları, açık alev ve sigara içmeye izin verilen 
yerler, yüksek basınçlı yanmayan gaz depoları, yüksek ve orta gerilimdeki elektrik 
transformatörleri, yanıcı malzeme depoları (ahşap bina ve yapılar), her türlü makine 
ve ekipman, maden ocakları, kanal ve logarlar, kuyu ve benzeri  yapılar, yanıcı gaz ve 
sıvı  boru hatlarındaki vanalar, flanşlar ve ek yerleri ile  oksijen depolama tankı arasın-
daki uzaklıklar.

Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m)

0-100 3

101-200 4

201-400 5

401-1000 6

1001-2000 10

2001-3000 13

3001-10000 15
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Tablo 3: Ofis, kantin, çalışanların ve ziyaretçilerin toplandığı bina ve benze-
ri yerler, kompresör, vantilatör, hava çekiş yerleri, yüksek miktarda parlayıcı gaz ve 
LPG’nin ulusal kanunlara uygun olarak depolandığı yerler ile oksijen tankı arasın-
daki uzaklıklar. 

Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m)

    0-400 5

  401-1000 6

1001-2000 10

2001-3000 13

3001-4000 14

  4001-10000 15

b) Sıvı Argon ve Sıvı Azot tankları için: 

Tablo 1: Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile sıvı 
argon ve sıvı azot depolama tankı arasındaki uzaklıklar.

Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m)

0-100 1

101-600 2

601-1000 3

1001-3000 4

3001-10000 5

Tablo 2: Araç park yerleri, açık alev ve sigara içilmesine izin verilen yerler, yüksek 
basınçlı yanmayan gaz depoları, kantin, çalışanların ve ziyaretçilerin toplandığı bina 
ve benzeri yerler, sabit parlayıcı gaz depoları, parlayıcı sıvı ve LPG depoları, yanıcı, 
parlayıcı, gaz ve sıvı boru hatlarındaki vana ve flanş gibi ek yerleri ile sıvı argon ve sıvı 
azot depolama tankı  arasındaki uzaklıklar.

Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m)

0-100 3

101-200 4

201-400 5

401-600 6

601-900 7

901-1000 8

1001-2000 10

2001-3000 12

3001-4000 14

4001-10000 15
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30) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE 
KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya 
yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş orga-
nizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kişisel 
koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve 
esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanımları kapsamaz.
a) Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıra-

dan iş elbiseleri ve üniformalar,
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekip-

man,
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.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu 

maddesine dayanılarak,
b) 30/11/1989 tarihli ve 89/656/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi ve 

21/12/1989 tarihli ve 89/686/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifine paralel 
olarak,

hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Kişisel koruyucu donanım: 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan 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.

İKİNCİ BÖLÜM
İşverenin Yükümlülükleri

Genel kural

MADDE 5 – (1) Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlaya-
cak 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 riskle-
rinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. 
İşveren, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verir.

Genel hükümler

MADDE 6 – (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.
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4) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar.

5) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun şe-
kilde 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 kulla-
nılmaya uygun olan ve bir arada kullanıldığında söz konusu risklere karşı koruyucu-
luğu etkilenmeyen kişisel koruyucu donanımlar seçilir.

c) Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süre-
leri; 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, zo-
runlu 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) bentle-
rinde belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunur ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilir.

e) Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilir, imalatçı ta-
rafından 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 konusun-
da 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

MADDE 7 – (1) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlı-
ğı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımı belirler.

(2) İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımlar aşağıda belirtilen hususlar 
göz önünde bulundurularak değerlendirilir;
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a) İşveren, kişisel koruyucu donanımları seçmeden önce, koruyucuların bu Yö-
netmeliğin 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 önün-

de 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 tak-
dirde bu maddenin (a) bendindeki değerlendirme yeniden yapılır.

Kullanım kuralları

MADDE 8 – (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 durumlar-
da kullanılır. Ek-1’de örneği verilen tabloya göre riskler değerlendirilir ve çalışanların 
sağlık ve güvenliği yönünden kişisel koruyucu donanım kullanılması gereken durum-
lar belirlenir. İşveren Ek-2’de belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan gerekli olan-
ları 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 ek-
sikliği işverene bildirirler. Arızalı bulunan kişisel koruyucu donanımlar arızalar gi-
derilmeden ve gerekli kontrolleri yapılmadan kullanılmaz. Çalışanlara verilen kişisel 
koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olur, temizlik ve ba-
kımı yapılır ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilir. Kişisel koruyucu donanımlar her 
kullanımdan önce kontrol edilir.

Çalışanların bilgilendirilmesi

MADDE 9 – (1) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı esnasında 
alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında çalışanlara ve temsilcilerine 
bilgi verir.
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Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması

MADDE 10 – (1) İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda 6331 
sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümleri gereğince çalışanların veya temsilcilerinin 
görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.

(2) İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin, kullanılması gereken ki-
şisel koruyucu donanımların belirlenmesi konularında önceden görüşlerinin alınma-
sını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan 
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.
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31) MADEN İŞYERLERİNDE                                                                            
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sondajla maden çıkarılan işlerin yapıl-
dığı 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.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,

a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak,

b) 3/12/1992 tarihli ve 92/104/EEC sayılı Avrupa Birliği Direktifi ile 3/11/1992 
tarihli ve sayılı 92/91/EEC Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ateşleme: Kazı işlerinde deliklere doldurulmuş olan patlayıcı maddelerin pat-
latılmasını,

b) Ateşleyici: Patlayıcı madde kullanılması koşullarını yerine getirmek üzere, ye-
terlik 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 gö-
revli çalışanların ve ateşleme görevlilerinin korunmaları amacıyla serbestçe sığınabi-
lecekleri biçimde yapılan yuvaları,

g) Çatlak: Ana kütleden ayrılmış, her an düşebilecek parçaları,
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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 kazılar-

dan çıkan pasanın çıkartıldığı yatımlı ve düz galerileri, diğer yolları ve üretim yerle-
rini, çıkarma, taşıma, havalandırma tesislerini, yeraltında kullanılan enerjinin sağlan-
masında 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 boşlu-
ğun gerektiği biçimde doldurulmasını,

ö) Sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı işyerleri: Madenlerin sondaj kuyu-
ları açılarak çıkarılması, arama amacıyla sondaj yapılması, çıkarılan madenlerin işlen-
mesi 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 ya-
pılan taşıma yerini,

ş) Yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerleri: Madenlerin yeraltı veya 
yerüstünden çıkarılması, madenlerin çıkarma amacıyla araştırılması, çıkarılan ma-
denlerin işlenmesi hariç, satışa hazırlanması işlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşverenlerin ve Çalışanların Yükümlülükleri

İşverenin genel yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
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a) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla;

1) İşyerleri, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde tasar-
lanır, inşa edilir, teçhiz edilir, hizmete alınır, işletilir ve bakımı yapılır.

2) İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin nezaretinde ve sorumlulu-
ğu 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 yılda en az bir defa 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 hazırlan-
ması.

3) Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, kullanılması ve 
bakımının yapılması.

c) Sağlık ve güvenlik dokümanının işyerinde çalışmaya başlanılmadan önce ha-
zırlanmasını 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 tedbir-
lerin 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 belirti-
len sorumluluğunu etkilemez.
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Çalışanların yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği bakımından, ilgili mevzuatın 
öngördüğü esaslara ve işverenin bunlara uygun olarak vereceği emir ve talimata uy-
mak zorundadırlar.

Patlama, yangın ve zararlı ortam havasından korunma

MADDE 7 – (1) İşveren, patlama ve yangın çıkmasını ve bunların olumsuz etki-
lerini önlemek üzere, patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam havasının oluşmasını önlemek, 
yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün de-
ğilse 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

MADDE 8 – (1) İşveren, bir tehlike anında çalışanların çalışma yerlerini en kısa 
zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma araç-
larını sağlar ve kullanıma hazır bulundurur.

İletişim, uyarı ve alarm sistemleri

MADDE 9 – (1) İşveren, işyerinin bütününde gerekli haberleşme ve iletişim sis-
temini kurar.

(2) İşveren, ihtiyaç halinde yardım, kaçış ve kurtarma işlemlerinin derhal uygula-
maya 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.
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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 katılım-
larını 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.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 14 – (1) 11/3/1997 tarihli ve 22930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 13/4/1997 
tarihli ve 22963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz, Göl veya Nehir Altın-
da Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında Yönetmelik, 28/5/1997 tarihli ve 
23002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı Maden İşletmelerinde Elektrikli 
Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 21/2/2004 tarihli ve 25380 sa-
yılı 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 Yö-
netmeliği  yürürlükten kaldırılmıştır.

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 Yö-
netmeliği 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.
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Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.

EK- 1

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİ İLE YERALTI VE 
YERÜSTÜ MADEN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ GENEL 

HÜKÜMLER

1. Organizasyon ve gözetim
1.1. İşyerlerinin organizasyonu

1.1.1. İşyerleri tehlikelere karşı yeterli koruma sağlanacak şekilde organize edilir. 
Çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmamak için işyerindeki tehlikeli veya 
atık maddeler uzaklaştırılır veya kontrol altında tutularak işyerinin her zaman düzen-
li bir durumda olması sağlanır.

1.1.2. Çalışma mahalleri, çalışanların işlerini kolayca yapabilmeleri için ergono-
mik esaslara uygun şekilde tasarlanır ve kurulur.

1.1.3. İşyerleri, muhtemel çevre şartlarına dayanabilecek şekilde tasarlanır, inşa 
edilir, kurulur, işletilir, kontrol edilir ve bakımı yapılır. İşyerlerinin, kullanım amacına 
uygun yapıda ve sağlamlıkta olması sağlanır.

1.1.4. Çalışma mahallinde çalışanın yalnız çalışması durumunda, uygun gözetim 
yapılır. 

1.1.5. İşyerinin varsa ocağını da kapsayacak şekilde gerekli haberleşme ve iletişim, 
uygun yollarla sağlanır.

1.1.6. İşyerlerinde çalışanlara dair kayıtlar tutulur. Ocağa giriş ve çıkışlar ile çalı-
şanların bulunduğu yerler belirtilerek kayıt altına alınır.

1.1.7. Ocak yönetimince yazılı izin verilmemiş kimseler ocağa giremezler. Yazılı 
izin almış olanlar ise, ocağa ancak yetkili bir çalışanın eşliğinde girebilirler. 

1.1.8.  Bu Yönetmelikte öngörülen kayıtların tutulmasından ve saklanmasından 
işveren sorumludur. 

1.2. Her işyerinde işveren tarafından atanmış, çalışmanın devam ettiği sürece 
görev yapacak, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip sorumlu kişi veya kişiler bulunur. 
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Yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olmak şartıyla işyeri için bu sorumluluğu işverenin 
kendisi üstlenebilir.

1.3. Gözetim ve denetim

1.3.1. Yapılan tüm çalışmalarda, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasının 
sağlanması için işverence atanan, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip kişiler tarafından 
gerekli gözetim ve denetim yapılır. Sağlık ve güvenlik dokümanında, gerekli görül-
mesi halinde çalışılan yerler gözetim yapan kişi tarafından her vardiyada en az bir 
defa kontrol edilir. Yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olmak şartıyla yukarıda belirtilen 
gözetim görevini işverenin kendisi üstlenebilir.

 1.3.2. Tek vardiyayla çalışılan işyerlerinde veya tatil gibi güvenliği riske sokacak 
kadar ara verilmesinden sonra, çalışanlar ocağa girmeden ve herhangi bir faaliyete 
başlanmadan önce, sorumlu kişiler tarafından ocağın her yeri sağlık ve güvenlik yö-
nünden denetlenir; çalışamaya uygun şartların varlığı tespit edilmeden ocağa giril-
mesine izin verilmez. 

1.4. Her işyerinde kendilerine verilen işi yapabilmek için gerekli beceri, tecrübe ve 
eğitime sahip yeterli sayıda kalifiye çalışan bulundurulur.

1.5. Çalışanlara sağlık ve güvenliklerini sağlayabilmeleri için yeterli bilgi, talimat 
ve eğitim verilir ve bu eğitimler tekrarlanır. İşveren, çalışanlara verilen talimatların 
kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmalarını önleye-
cek şekilde kolay anlaşılır olmasını sağlar.

1.6. Her işyeri için çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması, patlayıcı 
maddelerin taşınması, depo edilmesi ve iş ekipmanlarının güvenli bir şekilde kulla-
nılması için gerekli kuralları belirleyen yazılı talimatlar hazırlanır. Bu talimatlar, acil 
durum ekipmanlarının kullanımına ve işyerinde veya işyeri yakınındaki herhangi bir 
acil durumda nasıl hareket edileceğine ilişkin bilgileri de kapsar.

1.7. Güvenli çalışma yöntemleri: Her işyerinde ya da her işte güvenli çalışma yön-
temleri uygulanır. Tesis, tahkim ve onarım işleri yapacak olanlar için gerekli güvenlik 
tedbirleri alınır.

1.7.1. Ocakların girilmesi yasaklanan kısımları, uyarı levhalarıyla belirtilir. Bu lev-
halar, tüm çalışanlar tarafından kolayca görülecek ve anlaşılacak biçimde hazırlanır 
ve yerleştirilir. 

1.7.2. Muhtemel istenmeyen bir durumda kolayca fark edilemeyecek veya yar-
dıma gidilemeyecek yerler ile kuyu içinde yapılan tesis, tahkim ve onarım işlerinde 
çalışanlar tek başına çalıştırılamaz.          

1.8. Sağlık ve güvenlik dokümanı

1.8.1. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü saklı 
kalmak kaydı ile işveren, hem olağan hem de olağanüstü durumlarda çalışanların sağ-
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lık ve güvenliğini korumak üzere alınması gerekli tüm tedbirlerin sağlık ve güvenlik 
dokümanında yer almasını sağlar.

1.8.2. Sağlık ve güvenlik dokümanı düzenli olarak güncelleştirilir ve denetim için 
işyerinde bulundurulur. İşyerindeki çalışmalar sağlık ve güvenlik dokümanına uygun 
olarak yürütülür.

 1.9. Sağlık ve güvenlik dokümanında, gerekli görülmesi halinde, hem tehlikeli 
işlerin yapılmasında hem de diğer işlerle etkileşmesi sonucu ciddi tehlikelere neden 
olabilecek rutin işlerin yapılmasında bir çalışma izin sistemi uygulanır. Yapılacak iş-
ten önce, iş sırasında ve iş bitiminde uyulacak şartları ve alınacak tedbirleri belirten 
çalışma izni, çalışmaya başlanmadan önce yetkili bir kişi tarafından yazılı olarak ve-
rilir.

1.10. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi dahil olmak üzere çalışanların 
sağlığını ve güvenliğini korumak için alınan tedbirleri, bu Yönetmeliğe uygunluğunu 
sağlamak için, düzenli aralıklarla gözden geçirir.

2. Mekanik ve elektrikli ekipman ve tesisatlar
2.1. Genel
2.1.1. Mekanik ve elektrikli ekipmanın seçimi, kurulması, uygun yerlere yerleş-

tirilmesi, hizmete alınması, işletilmesi ve bakımında, çalışanların sağlık ve güvenliği 
için, bu Yönetmelik hükümleri ile 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) ile 25/4/2013 tarihli ve 
28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık 
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümleri dikkate alınır. Gazların, buharların veya 
buharlaşabilen sıvıların alev alarak tutuşması sonucu yangın veya patlama riski olan 
bir ortamda kullanılacak iş ekipmanları, bu tür ortamlarda kullanmaya uygun özel-
likte olmalıdır. İş ekipmanları, gerektiğinde uyumlaştırılmış ulusal standartlara sahip, 
uygun koruma tertibatları ve arıza durumunda ekipmanın güvenli kalmasını sağlaya-
cak sistemler ile donatılır.

2.1.2. İşyerinde, elektrik şebekesini ve şebekedeki sabit aygıt ve tesislerin yerlerini 
gösteren, ölçekli, ayrıntılı ve güncel bir plan bulundurulur. Yetkisiz kimselerin elekt-
rik aygıtlarını almasının ve kullanmasının yasak olduğunu, yangın anında yapılacak 
işleri, elektrik devresini kesmekle görevli kişilerle haberleşme biçimini ve gerekli di-
ğer bilgileri kapsayan talimatlar hazırlanır ve uygun yerlere asılır. 

2.1.3. Elektrik tesisleri, uygun ölçü, kontrol, gösterge, uyarı ve kumanda aygıtla-
rıyla donatılır. 

2.1.4. Elektrikli aygıtlar, çevrenin sıcaklığı da hesaba katılarak, önceden tespit 
edilmiş en yüksek sıcaklıkta çalışabilecek biçimde kurulur ve kullanılır. 

2.1.5. Gerektiğinde kullanılmak üzere, uygun yerlere, herhangi bir şebeke kısmı-
nın akımını tamamen kesecek devre kesicileri yerleştirilir. 
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2.1.6. Yeraltı ocaklarında kullanılacak ekipman ve tesisatlar ile bu tip madenlerin 
grizu gazı ve/veya yanıcı tozlar tarafından muhtemel tehlike oluşturabilecek yerüstü 
tesislerinde kullanılan parçalar 30/12/2006 tarihli ve 26392 4 üncü mükerrer sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve 
Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)’te belirtilen I. Grup Teçhizat 
kategorisine uygun olmalıdır. 

2.1.7. Çalışma gerilimi 42 voltun üzerinde ise, elektrik kaçağı yapabilecek elekt-
rikli aygıtlar ve madeni kısımlar, topraklamayla güvenlik altına alınır. Ocak içi şebe-
kesine ve buna bağlı devrelere ait topraklama iletkenlerinde kesiklik veya kopukluk 
bulunmayacak; kablo ekleme kutuları veya başlıklarında, güvenli biçimde köprüleme 
yapılır. Bağlantı yerlerinde boya, oksit ve pas nedeniyle topraklama direncinin yük-
selmesine izin verilmez. 

2.1.8. Elektrik tesisatıyla ilgili mevzuat, başka bir topraklama sistemine izin ver-
medikçe, ocak içi şebekesinin herhangi bir noktasındaki topraklama, ancak ocak dı-
şındaki bir topraklama tesisiyle birleştirilerek yapılabilir. 

2.2. Aşırı güçlere karşı koruma

2.2.1. Yeraltındaki tesis ve aygıtları, gerilimin aşırı yükselmelerine karşı korumak 
amacıyla, yerüstünde gerekli yerlere parafudr vb. koruyucular yerleştirilir. 

2.2.2. Her şebeke ve devredeki akımın nominal değeri üstüne çıkmasına karşı 
gerekli otomatik koruma aygıtları (devre kesiciler) kullanılır.

2.2.3. Devre kesiciler, bağlı oldukları devrelerin akımını güvenlikle ve süratle ke-
sebilecek biçimde seçilmiş olmalıdır. Devre kesiciler, devreyi otomatik olarak kestik-
lerinde, kendi kendilerine tekrar kapanmayacak özellikte olmalı ve dış etkilere karşı 
korunmalıdır. 

2.3. Deney ve kontrol aletleri, normal kullanışları sırasında tehlike meydana getir-
meyecek biçimde yapılmış olmalıdır. 

2.4. Yapılan kontrol ve deneylerde tehlike meydana getirecek biçimde hasara uğ-
ramış veya bozulmuş oldukları görülen kablolar, derhal onarıma alınır veya sağlam-
larıyla değiştirilir. Hasara uğramış veya bozulmuş kablolar, esaslı biçimde onarılıp 
kontrol edilmedikçe tekrar kullanılamaz. 

2.5. Mekanik iş ekipmanları ve tesisler, sağlam, kusursuz ve kullanım amacına uy-
gun olmalıdır. Elektrikli ekipmanların ve tesislerin gücü ve boyutları, kullanım ama-
cına uygun olmalıdır. Mekanik ve elektrikli iş ekipmanları ile tesisat tehlike meydana 
getirmeyecek şekilde kurulur ve korunur.

2.6. Tehlike meydana getirebilecek uzaktan kumandalı makinaların üzerine, uyarı 
levhaları konur ve bunlar, durdurma düzenleriyle donatılır. 
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2.7. Her türlü elektrik kullanımı ve elektrik tesisatının işletilmesiyle ilgili olarak, 
bu Yönetmelik hükümleri yanında ilgili diğer mevzuat hükümleri de uygulanır. 

3. Bakım ve onarım
3.1. Mekanik ve elektrikli ekipmanlar ile tesislerin kontrolü, bakımı ve gerektiğin-

de testlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak uygun bakım planı yapılır. 
Ekipmanların ve tesislerin bütün kısımlarının kontrol, bakım, onarım ve testleri yet-
kili kişiler tarafından yapılır. Bakım ve onarımdan sonra, ekipman ve tesisler kullanı-
ma alınmadan önce kontrol edilir. Yapılan kontrol ve testlerle ilgili kayıt tutulur ve bu 
kayıtlar uygun şekilde saklanır.

3.2. Güvenlik ekipmanları ve makinaların koruyucu düzenleri her zaman kulla-
nıma hazır ve çalışır durumda bulundurulur ve düzenli aralıklarla kontrol edilir. Bu 
ekipmanların bakımı yapılan iş dikkate alınarak yapılır.

4. Kuyuların Kontrolü
4.1. Sondaj kuyusu açılması işlemleri sırasında kullanılmak üzere püskürme ve ye-

raltında bulunan zehirli ve patlayıcı gazların yayılması gibi risklerden korunmak için 
uygun kontrol ekipmanı bulundurulur. Bu ekipmanların dağılımında, açılan kuyular 
ve yürütülen işlemler dikkate alınır.

4.2. Petrol, doğal gaz, jeotermal ve kaya gazı sondajlarında mutlaka kuyu kontrol 
donanımları bulundurulması zorunludur. Bu donanımlar her kuyu için kurulur ve bu 
donanımların çalışır durumda olması sağlanır. Gaz ve sıvı püskürme ihtimali bulunan 
diğer sondaj kuyularında da kurulur ve işletilir.

4.3. Sondaj kuyusu açılması işlemleri sırasında kullanılmak üzere, püskürme gibi 
risklerden korunmak için uygun kontrol ekipmanı ve gerektiğinde kuyuyu susturmak 
amacıyla sondaj çamurunu ağırlaştırmak için bant vb. malzemeleri bulundurulur. Bu 
ekipmanların ve malzemelerin dağılımında, açılan kuyular ve yürütülen işlemler dik-
kate alınır.

5. Patlama riski, yangın tehlikesi ve zararlı ortam havasına karşı korunma
5.1. Genel
5.1.1. Ortam havasında sağlığa zararlı ve/veya patlayıcı maddelerin bulunup bu-

lunmadığının tespit edilmesi ve bu maddelerin konsantrasyonunun ölçülmesi için 
gerekli tedbirler alınır. Sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülmesi halinde, 
elektrikli tesisatlar ve içten patlamalı motorların gücünü otomatik olarak kesen aygıt-
lar, belirlenmiş yerlerdeki gaz birikimlerini otomatik ve devamlı olarak ölçen kontrol 
aygıtları ve otomatik alarm sistemleri sağlanır. Otomatik ve mekanik ölçüm sonuçları 
sağlık ve güvenlik dokümanında öngörüldüğü şekilde kayıt altına alınır ve saklanır.

5.1.2. Yangın veya patlama tehlikesi bulunan ortamlarda tütün ve tütün ürünle-
rinin içilmesine izin verilmez. Bu tür ocaklara sigara, pipo, puro, kibrit, çakmak vb. 
madde ve malzemeler sokulmaz. Yangın çıkması veya patlama meydana gelmesine 
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karşı yeterli tedbir alınmadığı sürece, açık alev kullanılması ve kıvılcım çıkarabilecek 
veya tutuşmaya neden olabilecek herhangi bir tutuşturucu kaynakla çalışma yapılma-
sı yasaklanır.

5.2. Patlama risklerinden korunma

5.2.1. Patlayıcı ortam oluşmasına ve birikmesine karşı gerekli tüm tedbirler alınır.

5.2.2. Patlama riski bulunan yerlerde, patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek için 
gerekli tüm tedbirler alınır.

5.2.3. Alınması gerekli tedbir ve kullanılacak ekipmanı ayrıntılı olarak belirten 
patlamayı önleme planı hazırlanır.

5.3. Zararlı ortam havasından korunma

5.3.1. Zararlı maddelerin ortam havasına karıştığı veya karışabileceği yerlerde;

a) Zararlı maddelerin çıkışının kaynağında engellenmesi,

b) Kaynağından emilmesi veya uzaklaştırılması,

c) Bu maddelerin ortam havasındaki yoğunluğunun azaltılması,

gibi tedbirler alınarak çalışanların risk altında olması önlenir. Bu tedbirlerle ilgili 
uygulanan sistem, çalışanların risk altında olmasını önleyecek şekilde ve zararlı mad-
deleri ortam havasından uzaklaştıracak kapasitede olmalıdır.

5.3.2. Çalışanların, ortam havasında bulunan tozun zararlı etkilerinden korunma-
sı için bu Yönetmelik hükümleri ile beraber Bakanlıkça çıkarılan tozla mücadeleyle 
ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınır.

5.3.3. 2/7/2013  tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Ko-
ruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı 
kalmak kaydı ile çalışanların zararlı ortam havasına maruz kalabilecekleri yerlerde 
yeterli sayıda uygun solunum ve canlandırma ekipmanı bulundurulur. Bu yerlerde 
bu ekipmanı kullanabilecek eğitime sahip yeterli sayıda çalışan bulunur. Bu ekipman 
uygun yerlerde saklanır ve korunur.

5.3.4. Ortam havasında zehirli gazların bulunduğu veya bulunabileceği yerlerde, 
alınan tedbirler ve mevcut koruyucu donanımla ilgili detayları kapsayan bir koruma 
planı hazır bulundurulur.

5.4. Yangından korunma

5.4.1. Sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenmiş olan kaynaklardan yangının 
başlaması ve yayılmasına karşı işyerlerinin planlanması, kurulması, donatılması, işlet-
meye alınması, işletilmesi ve bakımında gerekli tedbirler alınır. Yangınla hızlı ve etkili 
mücadele için gerekli tertibat hazırlanır. Yangın çıkma ihtimali bulunan yerler yağ, 
kükürt, kömür tozu vb. kolay yanabilecek maddelerden temizlenir.
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5.4.2. İşyerleri, uygun yangın söndürme ekipmanları ve gereken hallerde yangın 
detektörleri ve alarm sistemleri ile donatılır.

5.4.3. Otomatik olmayan yangın söndürme ekipmanları, kolay ulaşılabilir ve kul-
lanılabilir olmalı ve gerektiğinde zarar görme ihtimaline karşı korunmalıdır.

5.4.4. Bu Yönetmeliğin 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen hükümler gere-
ğince, yangından korunma, yangın başlangıcını ve yayılmasını tespit ve yangınla mü-
cadele konusunda alınacak tedbirlerle ilgili detayları kapsayan yangından korunma 
planı çalışılan yerlerde bulundurulur.

5.4.5. Yangınla mücadele ekipmanları, 11/9/2013  tarihli ve 28762 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine uygun 
şekilde işaretlenir. Bu işaretler uygun yerlere konur ve kalıcı olur.

5.4.6. Kendiliğinden yanmaya elverişli madenlerde, bekleme barajları dahil olmak 
üzere gerekli tedbirler alınır ve bu madenlerde 1.3.1 numaralı madde gereğince de-
netimler yapılır. Barajların açılmasında gerekli güvenlik tedbirleri alınır. Bu barajlar 
hazırlanacak olan planlarda gösterilir. 

6. Patlayıcı maddeler ve ateşleyiciler
6.1. Patlayıcı maddelerin ve ateşleyicilerin depolanması, taşınması ve kullanılması, 

sadece bu konuda yetkili ve ehil kişiler tarafından yapılır. Bu işler, çalışanlar için risk 
oluşturmayacak şekilde organize edilir ve yürütülür.

6.2. İşletmelerin yapısına uygun nitelikte patlayıcı maddeler ve kapsüller kullanı-
lır. Patlayıcı maddeleri yeterlilik belgesine sahip ateşleyicilerden başkasının almasına 
ve ateşlemesine izin verilmemelidir.

6.3. Yeraltındaki patlayıcı madde depoları, bir patlama halinde, çalışanların çalış-
tığı yerlere, yollara ve ana havalandırma yoluna zarar vermeyecek ve çalışanlar için 
tehlike oluşturmayacak uzaklıkta, çatlak ve göçük yapmayacak, olabildiğince su sız-
dırmayacak, alt ve üst kattaki çalışmalara zarar vermeyecek ve çalışmalardan zarar 
görmeyecek bir yerde olmalıdır. Patlayıcı madde depolarının yakınında çalışma ya-
pılırken,  yangın ve patlamaya neden olunmaması için sağlık ve güvenlik tedbirleri 
alınır ve hiçbir tutuşturucu kaynakla çalışma yapılmaz. 50 kilogramdan az patlayıcı 
madde bulunan depolara ana yoldan 90 derecelik bir, daha çok patlayıcı madde bu-
lunan depolara 90 derecelik iki dirsek oluşturan yolla girilmeli ve patlayıcı madde 
deponun son kısmına konulmalıdır. Bir patlama olasılığına karşı, patlayıcı madde de-
polarının karşısına, dirseklerden en az üç metre derinlikte hız kesici cepler yapılmalı-
dır. Yeraltı deposunda, sıcaklığın 8 dereceden aşağı ve 30 dereceden yukarı olmaması 
sağlanır. Patlayıcı madde dağıtımı, depo çıkışındaki özel bir cepte yapılır ve buralarda 
statik elektrik boşalmasına karşı gereken tedbirler alınır.
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6.4. Patlayıcı maddeler özel sandıklar içinde taşınır ve bu sandıkların içine başka 
bir madde konulamaz. Kapsüllerle diğer patlayıcı maddeler aynı kap içinde bir arada 
bulundurulamaz ve taşınamaz.

6.5. Ateşleyici, manyeto ve sandıkların anahtarlarını kendi üzerinde bulundurur. 
Ateşleyicinin vücudundaki statik elektriğin boşaltılması için gerekli tedbirler alınır. 
Bir kişinin taşıyabileceği patlayıcı madde miktarı 10 kilogramı geçemez.

6.6. Patlayıcı madde depolarında, patlayıcı madde ve bu maddelerin tüketim kaydı 
tutulur.

6.7. Patlayıcı madde lağım deliği iyice temizlendikten ve gerekli hallerde yastık 
maddesi yerleştirildikten sonra doldurulur ve sıkılandıktan sonra ateşlenir. Sıkılama 
maddesinin boyu 40 santimetreye kadar olan kartuşlar için 35 santimetredir. Fazla 
her kartuş için, kartuş boyunun yarısı kadar, sıkılama maddesi eklenir. Patlayıcı mad-
denin boyu, delik derinliğinin yarısını geçemez. Artan boşluk, sıkılama maddesiyle 
doldurulur. Sorumlu kişiler, sıkılama madde ve gereçlerini ateşleme yerinin yakınında 
bulundururlar. Lağım deliklerinin doldurulması ve sıkılanması, bizzat ateşleyici veya 
onun gözetim ve sorumluluğu altında bu konuda deneyimli usta veya çalışan tarafın-
dan yapılır. Kartuşlar lağım deliklerine şekillerinin bozulmamasına özen gösterilerek 
zorlanmadan sokulur. Sıkılama iletken olmayan özel çubuklarla yapılır. Fitiller ve 
kapsüller özel kapsül pensesiyle sıkıştırılır. Kapsüller kartuşlara ateşleme yapılacağı 
sırada yerleştirilir ve lağım delikleri ancak ateşlenecekleri zaman doldurulur. 

6.8. Kapsül tellerinin uçlarının temizlenmesi, birbirlerine ve ateşleme tellerine 
bağlanması ve ateşlenmesi işini bizzat ateşleyici yapar. Lağım atılacak yeri en son 
ateşleyici terk eder. Beşten çok lağımın aynı zamanda ateşlenmesi seri halinde elekt-
rikle yapılır. Yanıcı ve parlayıcı gazlar bulunan tozların yanması ve patlaması tehlikesi 
olan ocaklarda, fitille ateşleme yapılamaz.

6.9. Elektrikli kapsülle ateşleme yapılan yerlerde lağım deliklerine teknik amon-
yum nitratın doldurulmasında kullanılan pnömatik ve mekanik araçlar uygun biçim-
de topraklanır. Doldurulacak lağım sayısı, elektrikli ateşleme aracının patlatabileceği 
kapsül sayısının yarısını geçemez. Ateşlemeden önce, bütün bağlantılar gözden geçi-
rilir ve özel ölçüm aygıtları ile devre kontrolü yapılır.

6.10. Gerekli çevre güvenliği alınmadan ateşleme yapılmaz.

6.11. Lağım atıldıktan sonra, elektrikli ateşlemede en az 5 dakika, fitil veya benze-
ri ateşlemede 1 saat geçmeden ve yetkili kimseler tarafından dikkatle muayene edilip 
tehlike kalmadığı bildirilmedikçe ateşleme alanına kimsenin girmesine izin verilmez. 
Lağım deliğinde patlamamış patlayıcı maddenin kaldığı veya bundan kuşkulanıldı-
ğı takdirde, ortamın güvenliği sağlanıncaya kadar ateşleme alanına kimse giremez. 
Patlamamış patlayıcı madde artıkları, bir sorumlu kişinin gözetiminde, mümkünse 
o lağımı delen çalışan tarafından, patlamamış lağım deliğinin en az 30 santimetre 
yakınında, ona paralel başka bir delik delinip doldurularak ateşlenir. Delinme, dol-
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durulma, ateşleme ve pasanın kaldırılması sırasında, çalışma alanında, görevlilerden 
başkasının bulunması yasaktır. Patlamamış kartuş ve kapsüller bulunması ihtimaline 
karşı, pasalar elle kaldırılır ve kartuş ve kapsüller aranır; bulunamadığı takdirde, bu 
pasanın doldurulduğu araba, katarlara bağlanmaz. Bu arabaların üzerine tehlike işa-
reti konur; güvenlik tedbirleri altında tek olarak ocak dışına çıkarılır; dikkatle boşal-
tılır ve bulunacak patlayıcı maddeler ambara teslim edilir. Ateşleyici, lağım deliğinde 
kalan patlamamış patlayıcı maddeleri zararsız hale sokamazsa, bacadaki çalışmayı 
durdurur; kendisinden sonraki vardiya ateşleyicisine durumu bildirerek bacayı teslim 
eder ve sorumlu kişilere gerekli bilgileri bizzat verir. 

6.12. Patlayıcı maddelere ilişkin yönerge: Patlayıcı maddelerin taşınması ve depo 
edilmesine ilişkin esaslar hususunda, ilgili mevzuat hükümlerinin de göz önünde tu-
tulduğu ve aşağıdaki ayrıntıları kapsayan bir yönerge hazırlanır. Bu Yönergede;

a) Patlayıcı madde depolarının yerini gösterir planlar,

b) Ateşleyiciler ile patlayıcı madde depolarına girmeye yetkili çalışanların listesi,

c) Patlayıcıları nem, bozulma ve donmaya karşı korumak için alınacak tedbirler,

ç) Patlayıcı madde tüketim planı,

d) Tecrit (ayırma) tedbirleri,

e) Havalandırma,

f ) Patlama ve yangına karşı alınacak tedbirler,

g) Yangın halinde gaz ve dumanların boşaltılması,

ğ) Patlayıcı maddelerin taşınmasına dair kuralları,

ile ilgili hususlar yer alır.

7. Kimyasal ve radyoaktif maddeler
7.1. Kimyasal maddelerin kullanıldığı çalışmalarda çalışanların sağlığı ve güvenli-

ğinin sağlanması için, bu Yönetmelik hükümleri ile 12/8/2013 tarihli ve 28733 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Tedbirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.

7.2. Radyoaktif maden ve minerallerin arama, üretim ve çıkarılmasıyla ilgili ça-
lışmalarda bunların zararlı etkilerini giderici önleyici ya da koruyucu tedbirler alınır. 

8. Ulaşım yolları 
8.1. Çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşabilmek ve acil bir durumda hızlı ve 

güvenli bir şekilde bu yerleri terk edebilmek için ulaşım yolları sağlanır. 

8.2. Merdivenler, yükleme platform ve rampaları dahil bütün ulaşım yolları, ya-
yalar veya araçlar için kolay, güvenli ve uygun geçişi sağlayacak, uygun eğimde ve 
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yakınındaki çalışanları tehlikeye düşürmeyecek şekilde hesaplanır, boyutlandırılır ve 
yapılır. 

8.3. Yayaların kullandığı ve/veya araçlarla malzeme taşımada kullanılan yollar, 
kullanıcı sayısına ve işyerinde yapılan işin özelliğine uygun boyutlarda olmalıdır.  
Madenin üretim yöntemi ve teknik özellikleri göz önünde bulundurularak çalışanla-
rın çalışma yerlerine ulaşmaları için gerekli teçhizat, donanım ve araç sağlanır. Mal-
zeme taşınan yollarda yayalar için yeterli güvenlik mesafesi bırakılır.

8.4. Araç trafiğine açık yollar ile kapılar, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdiven-
ler arasında yeterli mesafe bulunur.

8.5. Çalışanların korunması amacıyla araç yolları ve geçişler açıkça işaretlenir ve 
yeterli düzeyde aydınlatılır.

8.6. Çalışma sahasında motorlu taşıtlar ve araç trafiğinin bulunması durumunda, 
trafik kurallarına uygun düzenleme yapılır.

8.7. Yaya yolları ve taşıma yolları dahil tüm ulaşım yollarında gidiş gelişi zorlaştı-
rıcı engeller ve malzeme döküntüleri bulunmaması sağlanır. 

9. Taşıma ile ilgili hususlar
9.1. Kurtarma işleri gibi özel durumlar hariç olmak üzere çalışanlar sadece insan 

taşımak için imal edilmiş araçlarla taşınır. Bu taşıtlarda gerekli hız limitleri belirle-
nerek bu limitlere uyulması sağlanır ve bu taşıtlar sağlık ve güvenlik açısından uygun 
durdurma tertibatıyla donatılır.

9.2. Ocakta kullanılan tüm mobil ekipmanlar görünürlüğü ve hareket yönü-
nün ayırt edilmesini sağlayacak gerekli işaret lambalarıyla donatılır. Lokomotiflerin 
önünde beyaz veya sarı, son arabanın arkasında da kolay görülür kırmızı bir işaret 
lambası bulundurulur. 

9.3. Konveyörlerin tehlikeli kısımları, özellikle baş ve kuyruk tamburları, uygun ve 
güvenlikli bir koruyucu altında bulundurulur. Konveyörlerin eğimi, konveyörler üze-
rinde taşınan madde veya malzemenin kayması sonucu tehlike meydana getirebilecek 
derecedeyse, bu tehlikeyi önleyecek özel tedbirler alınır. 

9.4. Konveyörler, makiniste işaret vermek üzere işaretleşme araçlarıyla veya her-
hangi bir noktada durdurabilecek bir düzenle donatılır. Bu araçlar çalışırken bir so-
rumlunun sürekli gözetimi altında bulundurulur.

9.5. Uyumlaştırılmış ulusal standartlara ve yapılan işe uygun taşıyıcı halatlar kul-
lanılır. Halatlar ve halat tellerinin uygun testleri yapılır. Halatlar ve halat telleri, her 
kullanım öncesinde kontrol edilir ve periyodik olarak bakımları yapılır.
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10. Açık alandaki çalışmalar
10.1. İşyerindeki açık çalışma yerleri, yollar ve çalışanların kullandığı diğer açık 

alanlar yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde dü-
zenlenir.

10.2. Açık çalışma alanları gün ışığının yeterli olmadığı hallerde uygun şekilde 
aydınlatılır.

10.3. Açık alanda yapılan çalışmalarda aşağıdaki düzenlemeler yapılır:

a) Çalışanlar, olumsuz hava koşullarına ve gerekli hallerde cisim düşmelerine karşı 
korunur.

b) Gürültü, gaz, buhar, toz veya güneş gibi dış etkilerin olumsuz sonuçlarından 
çalışanların korunması sağlanır.

c) Çalışanlar, herhangi bir tehlike durumunda işyerini hemen terk edebilmeli veya 
kısa sürede yardım alabilmelidir.

ç) Çalışanların kaymaları veya düşmeleri önlenir.

11. Tehlikeli alanlar
11.1. Tehlikeli alanlar açıkça görülebilir şekilde işaretlenir ve gerekli olduğu du-

rumlarda etrafı engellerle çevrilir.

11.2. Yapılan işin özelliği nedeniyle malzeme veya çalışanların düşmesi dahil risk 
bulunan tehlikeli alanlara, görevli olmayan kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle 
engellenir.

11.3. Merdivenler ve yüksekte çalışma gerektiren yerlerde çalışanların güvenliğini 
sağlamak üzere gerekli bütün tedbirler alınır.

11.4. Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan kişilerin korunması için uygun tedbirler 
alınır.     

11.5. Silo ve kuyu gibi yerlere gerekli güvenlik tedbirleri alınarak girilir. Dik da-
marlardaki çalışma yerlerinde parça düşmelerine karşı gerekli güvenlik tedbirleri 
alınır. Lağım atılmaları vb. nedenlerle çalışmaların durdurulup çalışanların dışarıya 
çıkarıldığı hallerde, kuyu denetlenerek sağlık ve güvenlik yönünden yeterli olduğu 
tespit edilmeden hiç kimsenin kuyuya inmesine izin verilmez.             

11.6. Ocaklara kesici ve yaralayıcı alet, silah veya alkollü içki sokulamaz.      

12.Yeraltı ve yüzey suları
12.1 İşletmelerin yeraltı ve yerüstü çalışmalarında suların meydana getireceği teh-

likelere karşı gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınır.
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13. Kaçış yolları ve imdat çıkışları
13.1. Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli 

bir şekilde terk edebilmeleri için gerekli tedbirler alınır.

13.2. Acil çıkış yolları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana veya toplanma 
noktasına veya tahliye noktasına açılır ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz.

13.3. Acil çıkış yollarının ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin ni-
teliğine, işyerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olması sağlanır.

13.4. Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapıları; acil durumlarda 
çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olur.

13.5. Acil çıkış kapıları kilitli olmaz. Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan 
yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulundurulmaz.

13.6. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi ha-
linde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunur.

13.7. Acil çıkış yolları ve kapıları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uy-
gun şekilde işaretlenir.

14. Arama, kurtarma ve tahliye 
14.1. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, çalışanlar 

herhangi bir acil durumda nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitilirler. Arama, 
kurtarma ve tahliye konusunda yeterli sayıda destek elemanı görevlendirilir. İşyerle-
rinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası kap-
samında destek elemanı görevlendirme zorunluluğunun 10’dan az olduğu ve çalışan 
sayısının da 10’dan az olduğu ocaklarda en az 10 çalışanın konu ile ilgili eğitim alması 
sağlanır. Arama, kurtarma ve tahliye için kullanılacak ekipmanlar, kolayca ulaşılabi-
lecek uygun yerlerde kullanıma hazır durumda bulundurulur ve Sağlık ve Güvenlik 
İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaretlenir.

14.2. Kaçışın zor olduğu, zaman aldığı veya sağlığa zararlı havanın solunabileceği 
veya oluşabileceği yerlerde, temiz hava sağlayan taşınabilir solunum cihazları bulun-
durulur. Bu cihazlar en kısa sürede ve kolaylıkla ulaşılabilir ve kullanıma hazır şekilde 
muhafaza edilir.

14.3. Yer altı ve yerüstü maden işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ekiplerinin 
hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi için uygun bir kurtarma istasyonu 
kurulur. Ancak, yarıçapı en çok 50 kilometre olan alan içinde bulunan maden işyer-
leri, merkezi bir yerde, ortaklaşa bir kurtarma istasyonu kurabilirler. Bu hüküm, aynı 
işyerinin çeşitli ocakları için de geçerlidir. İşyerleri, bu istasyonun kuruluş ve yönetim 
giderlerini, çalıştırdıkları çalışanların sayısına göre aralarında paylaşırlar. 

15. Güvenlik tatbikatları: İşyerlerinde güvenlik tatbikatları yapılır ve düzenli 
aralıklarla tekrar edilir. Bu tatbikatların amacı, acil durum ekipmanının kullanılması 
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veya işletilmesi dahil acil durumlarda özel görevi bulunan çalışanların eğitim ve be-
cerilerinin kontrol edilmesidir. Görevli çalışanlara, uygun yerlerde, bu ekipmanların 
doğru bir şekilde kullanılması veya işletilmesi hususunda da tatbikat yaptırılır. Tatbi-
katta kullanılan bütün acil durum ekipmanı test edilir, temizlenir ve yeniden dolumu 
yapılır veya yenilenir. Kullanılan bütün taşınabilir ekipmanlar muhafaza edildikleri 
yerlerine geri konulur.

16. İlk yardım 
16.1. İlk yardım ekipmanları, çalışma şartlarının gerektirdiği her yerde bulundu-

rulur ve yapılan işin özelliğine uygun olur. İlk yardım ekipmanları, uygun bir şekilde 
işaretlenir ve kolay ulaşılabilir yerlerde bulundurulur. 

16.2. İşyerinin büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre işyerinde bir 
ya da daha fazla ilk yardım odası bulunur. Bu odalarda, kaza halinde yapılacak işleri 
belirten ilk yardım talimatı kolay görülebilecek şekilde asılır.  

16.3. İlk yardım odaları yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilir ve 
sedyeler kolay erişilebilir yerlerde bulundurulur. Bu yerler Sağlık ve Güvenlik İşaret-
leri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir.

16.4. İlkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirilir.

17. Doğal ve suni aydınlatma
17.1. Çalışanların sağlık ve güvenliği için her işyerinin yeteri kadar aydınlık ol-

ması sağlanır.

17.2. Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için işyerlerinin mümkün ol-
duğunca doğal ışık alması sağlanır ve hava şartları göz önünde bulundurularak suni 
aydınlatma ile donatılır.

17.3. Çalışılan yerlerdeki ve geçitlerdeki aydınlatma tesisatı, çalışanlar için risk 
oluşturmayacak tipte olur ve uygun şekilde yerleştirilir. 

17.4. Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluştu-
rabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi 
bulunur. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, çalışanlara kişisel aydınlatma araç-
ları verilir.

17.5. Aydınlatma tesisatı; işlemlerin kontrol ve kumanda edildiği alanların, kaçış 
yollarının, yükleme alanlarının ve tehlikeli alanların, sürekli aydınlık olmasını sağla-
yacak şekilde yapılır. Bu aydınlatma, çalışmaların sürekli olmadığı işyerlerinde, çalı-
şanların bulunduğu sürece yapılır.

18. Gürültü, titreşim ve toz
18.1. Çalışanların, gürültü, titreşim ve tozun zararlı etkilerinden korunması için 

28/7/2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Gürültü 
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İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ile 22/8/2013 tarihli ve 28743 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korun-
malarına Dair Yönetmelik ile beraber Bakanlıkça çıkarılan tozla mücadeleyle ilgili 
mevzuat hükümleri dikkate alınır.

19. Hafriyat dökme yerleri ve atık sahaları: Hafriyat dökme yerleri, atık yığınları 
ve sahaları ile çöktürme havuzları, sağlam ve dayanıklı olmalı, çalışanların sağlığını 
ve güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde tasarlanmalı, inşa edilmeli, işletilmeli 
ve bakımı yapılmalıdır.

20. Sıhhi tesisler
20.1. Soyunma yerleri, elbise dolapları

20.1.1. Çalışmaları sırasında özel iş elbiseleri giymek durumunda olan çalışanlar 
için uygun soyunma yerleri sağlanır. Soyunma yerleri kolaylıkla ulaşılabilecek yerler-
de ve yeterli büyüklükte kurulur ve buralarda oturma yerleri bulunur.

20.1.2. Soyunma odaları yeterince geniş olur ve burada her çalışan için çalışma 
saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunur. Nemli, tozlu, kirli 
ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde, iş elbiseleri ile harici 
elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için, elbise dolapları yan yana iki bölmeli olur 
veya iki ayrı elbise dolabı verilir. Islak iş elbiselerinin kurutulabilmesi için gerekli 
imkanlar sağlanır.

20.1.3. Kadınlar ve erkekler için ayrı soyunma yerleri olmalıdır.

20.1.4. Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde çalışanların elbiselerini koyabile-
cekleri uygun bir yer sağlanır.

20.2. Duşlar ve lavabolar 

20.2.1. Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde çalışanlar 
için uygun duş tesisleri yapılır. Duşlar kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı olur.

20.2.2. Duşlar çalışanların rahatça yıkanabilecekleri genişlikte ve uygun hijyenik 
şartlarda olur. Duşlarda sıcak ve soğuk akan su bulunur.

20.2.3. Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının 
yakınında, gerekiyorsa akar sıcak suyu da bulunan lavabolar bulunur. Lavabolar erkek 
ve kadın çalışanlar için ayrı ayrı olur.

20.3. Çalışma yerlerine, dinlenme odalarına, soyunma yerlerine, duş ve yıkanma 
yerlerine yakın yerlerde yeterli sayıda tuvalet ve lavabo bulunur. Tuvalet ve lavabolar 
erkek ve kadın çalışanlar için ayrı ayrı olur. Yeraltı ocaklarının, bu bölümde sözü edi-
len sıhhi tesisleri yerüstünde bulunabilir.
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21. Yerüstü yardımcı tesislerine ilişkin özel hükümler
21.1. İşyerleri, muhtemel çevre şartlarına dayanabilecek şekilde tasarlanır, inşa 

edilir, kurulur, işletilir, kontrol edilir ve bakımı yapılır. İşyerleri, kullanım amacına 
uygun yapıda ve sağlamlıkta olur.

21.2. Zeminler, duvarlar, tavanlar ve çatılar

21.2.1. İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları sağlam, kuru ve mümkün ol-
duğu kadar düz ve kaymaz bir şekilde olmalı, tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller 
bulunmamalıdır. İşyerinde yapılan işin niteliği ve çalışanların yaptıkları iş dikkate 
alınarak işyeri bölümleri ısıya karşı uygun şekilde yalıtılır.

21.2.2. İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları, duvarlar ve tavan, uygun hijyen 
şartlarını sağlayacak şekilde temizlemeye elverişli malzemeden yapılır.

21.2.3. İşyeri binaları, avlular, geçitler, yollar veya benzeri yerlerde bulunan say-
dam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle camlı bölmeler; güvenli malzemeden ya-
pılır, açık bir şekilde işaretlenir veya çarpma ve kırılmaya karşı uygun şekilde korunur.

21.2.4. Yeterli sağlamlıkta olmayan çatılara çıkılmasına ve buralarda çalışılmasına, 
güvenli çalışmayı sağlayacak ekipman olmadan izin verilmez.

21.3. Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi ve çalışma yerinde hareket serbestliği

21.3.1. Çalışma yerinin taban alanı, yüksekliği ve hava hacmi, çalışanların rahat 
çalışmaları, sağlık ve güvenliklerini riske atmadan işlerini yürütebilmeleri için yeterli 
olmalıdır.

21.3.2. Çalışanın işini yaptığı yerde rahat hareket edebilmesi ve işini güvenli bir 
şekilde yapabilmesi için yeterli serbest alan bulunur.

21.4. Pencereler

21.4.1. Pencereler, tavan pencereleri ve havalandırma araçları; açılıp kapanması, 
ayarlanması ve sabitleştirilmesi güvenli olacak şekilde tasarlanır ve yapılır. Bunlar, 
açık olduklarında çalışanlar için herhangi bir tehlike arz etmeyecek şekilde yerleşti-
rilir.

21.4.2. Pencereler ve tavan pencereleri, risk meydana getirmeyecek şekilde temiz-
lenebilir olmalıdır.

22.5. Kapılar ve girişler

22.5.1. Kapılar ve girişlerin yeri, sayısı ve boyutları ile yapıldıkları malzemeler, 
kullanıldıkları odalara, alanlara, kullanım amaçlarına ve çalışanların rahatça girip çık-
malarına uygun olmalıdır.

22.5.2. Saydam kapıların üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenir.
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22.5.3. Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılır veya karşı tara-
fın görülmesini sağlayan saydam kısımları bulunur.

22.5.4. Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri, çalışanlar için tehlike mey-
dana getirmeyecek şekilde güvenli malzemeden yapılmalı veya kırılmalara karşı ko-
runmalıdır.

22.5.5. Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve istenmeyen şekilde devrilmeyi önleye-
cek güvenlik sistemi bulunur.

22.5.6. Yukarı doğru açılan kapılarda istenmeyen şekilde aşağı düşmeyi önleyecek 
güvenlik sistemi bulunur.

22.5.7. Kaçış yollarında bulunan kapılar uygun şekilde işaretlenir. Bu kapılar yar-
dım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olur.

22.5.8. Araçların geçtiği 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 bulundurulmaz.

22.5.9. Mekanik kapılar çalışanlar için kaza riski taşımayacak şekilde çalışır. Bu 
kapılarda kolay fark edilebilir ve ulaşılabilir, acil durdurma cihazları bulunur ve her-
hangi bir güç kesilmesinde, otomatik olarak açılır olmaması durumunda, kapıların el 
ile de açılabilir olması sağlanır.

22.5.10. Herhangi bir yere girişi engellemek için zincir veya benzeri araçlar kulla-
nıldığında, bunlar açıkça görülebilir olmalı ve buralara yasaklama veya uyarıyı belir-
ten uygun işaretler konulmalıdır.

22.6. Kapalı işyerlerinin havalandırılması

22.6.1. Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ih-
tiyaç duyacakları yeterli temiz hava bulunması sağlanır. Cebri havalandırma sistemi 
kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanır. Havalandırma 
sisteminin çalışmaması durumunda arızayı bildiren uyarı sistemi bulunur.

22.6.2. Suni havalandırma sistemlerinde hava akımı, çalışanları rahatsız etmeye-
cek şekilde olur. Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar vere-
bilecek artık ve pislikler derhal dışarı atılır.

22.7. Ortam sıcaklığı

22.7.1. Çalışılan ortamın sıcaklığı çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce 
uygun olmalıdır.

22.7.2. Dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, bekleme yerleri, ye-
mekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amacına göre yeterli sıcaklıkta 
olmalıdır.
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22.7.3. İşyerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencereler, çatı aydınlatmaları ve 
cam kısımlar güneş ışığının olumsuz etkilerini önleyecek şekilde olmalıdır.

22.8. Dinlenme yerleri

22.8.1. 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 imkanı bulunan büro ve benzeri 
işlerde ayrıca dinlenme yeri aranmaz.

22.8.2. Dinlenme yerleri yeteri kadar geniş olmalı ve buralarda çalışanlar için ye-
terli sayıda arkalıklı oturma yerleri ve masalar bulundurulmalıdır.

22.8.3. Dinlenme yerlerinde sigara içmeyenleri sigara dumanından korumak üze-
re gerekli düzenleme yapılır.

22.8.4. Çalışma süresince, işin gereği olarak düzenli ve sık ara veriliyorsa ve ayrı 
bir dinlenme yeri yoksa çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan haller-
de, bu aralarda çalışanların dinlenebileceği uygun yerler sağlanır. Bu yerlerde sigara 
içmeyenleri sigara dumanından korumak üzere gerekli düzenleme yapılır.

23. Gebe ve emziren kadınlar: Gebe ve emziren kadınlar için 16/8/2013 tarihli 
ve 28737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalış-
tırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 
hükümleri dikkate alınır.

24. Engelli çalışanlar: Engelli çalışanların çalıştığı işyerlerinde bu çalışanların 
durumları dikkate alınarak gerekli düzenleme yapılır. Bu düzenleme özellikle engelli 
çalışanların doğrudan çalıştığı yerler ile kullandıkları kapılar, geçiş yerleri, merdiven-
ler, duşlar, lavabolar ve tuvaletlerde yapılır.

EK- 2

YERÜSTÜ MADEN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK                                
ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

1. İşletme

1.1. İşyerinde yapılacak çalışmalar sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilen top-
rak kayması veya çökmesi riski ile ilgili hususlar dikkate alınarak planlanır. Kazı yü-
zeyleri ve şevlerin eğimi ve yüksekliği zeminin yapısına ve sağlamlığına ve uygulanan 
çalışma yöntemlerine uygun olur.

1.2. Her çalışma öncesinde, çalışma mahallinden ve nakliyat yollarından daha üst 
seviyelerdeki şevlerde ve kazı yüzeylerinde toprak ve kaya düşmelerine karşı gerekli 
kontroller yapılır. Gerekli yerlerde ölçümleme işleri de yapılır.
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1.3. Düz ve meyilli yüzeylerdeki çalışmalar, zeminin sağlamlığını ve dengesini 
bozmayacak şekilde yapılır.

1.4. Çalışma yapılan her kademeye ait en az bir adet çalışma yolu olur.
1.5. Kademe ve nakliyat yolları kullanılan araçlara uygun sağlamlıkta olur. Buralar 

araçların güvenli hareket edebileceği özellikte yapılır ve bakımları sağlanır.
1.6. Döküm sahası, kademe gibi iş makinelerinin düşme tehlikesi olan yerlerde 

yeterli yükseklikte güvenlik bariyerleri yapılır.
1.7. Kazı yapılan ve lağım atılan kademe cepheleri, şantiyeler çalışanların geçtiği 

bunlara yakın yollar, taşıma yolları, kitle ve blok kayması ve parça düşmesi olasılığı 
yönünden sürekli olarak denetlenir. Varsa tehlike giderilmeden bu işle görevlendiri-
len çalışanlardan başkası buralarda çalıştırılmaz.

1.8. Yıldırım düşmesi tehlikesi varsa; elektrikli kapsülle ateşleme yapılan açık 
ocaklarda, lağım delikleri gerekli tedbirler alınmadan doldurulmaz. Tehlike lağımın 
doldurulması sırasında meydana gelmişse doldurma işlemi derhal durdurulup, pat-
lamanın olağan etki alanı dışına çıkılır ve tehlike geçinceye kadar bu alana kimsenin 
girmemesi için gerekli tedbirler alınır. Ek-1’de yer alan patlayıcı maddelere ilişkin 
yönergede bu maddede yer alan hususlar da belirtilir.

1.9. Ateşlemelerden ve donmaları izleyen arazi gevşemesi kar, yağmur vb. doğal 
olaylardan sonra, yeniden işe başlamalarda, kademe yüzleri ve çevresi bu işe ayrılmış 
deneyimli çalışanlar tarafından yukarıdan başlanıp aşağıya doğru sürdürülmek sure-
tiyle çatlak sökümü yapılarak temizlenir. Bu çalışmalar  gerekli iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirleri alınarak yapılır.

1.10. Kazı ya da lağımlarla oyularak kademe alınlarının askıya alınması (ters ıs-
karpa) suretiyle çalışılması yasaktır. 

1.11. Elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda kademe yüksekliği 3 metreyi 
geçemez. Bu ocaklarda şev açısı ise, jeolojik ve yapısal özellikler de dikkate alınarak, 
sağlam arazide 60 dereceyi, çöküntülü ve ezik arazide, kum, çakıl ve dere tortuları 
olan yerlerde, killi tabakalarda, ayrışıma uğramış kalkerlerde, parçalanmış volkanik 
taş ve tüflerde 45 dereceyi, kaygan ve sulu yerlerde 30 dereceyi geçemez.               

1.12. Açık işletmelere ilişkin yönerge: Kazıcı ve doldurucu makinaların çalıştırıl-
dığı veya derin lağım deliklerinin uygulandığı işyerlerinde ilgili mevzuat hükümle-
rinin de göz önünde tutulduğu ve aşağıdaki ayrıntıları kapsayan yönerge hazırlanır. 
Bu Yönergede;

a) Kademelere verilecek en çok yükseklik,
b) Güvenle çalışmaya imkan verecek kademe düzlüğü, genişliği,
c) Çalışılan yerin özelliğine, jeolojik, tektonik yapısına ve fiziksel özelliğine göre 

kademelere verilmesi gereken şev derecesi,
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ç) Lağım atılacak yerin özelliğine göre, lağım derinliği, lağım aralıkları ve lağım 
deliğiyle kademe yüzünün dibi arasındaki uzaklık ve buna göre konulması gereken 
patlayıcı madde miktarı,

d) Ateşleme sırasında çalışanların ve makinaların güvenlikleri için alınması gere-
ken tedbirler,

e) Makinaların çalışma koşulları, manevra yerleri, yükleme, taşıma ve boşaltma 
işlerinde uygulanacak güvenlik tedbirleri,

f ) Patlayıcı madde doldurma, sıkılama ve ateşleme sırasında alınacak güvenlik 
tedbirleri,

g) Çalışma yerlerine görevlilerden başkalarının girmesine karşı tedbirler,
ğ) Patlayıcı maddelerin depolanması, kullanılacakları yere güvenli biçimde taşın-

maları ve kullanılmalarına ilişkin tedbirler,
gibi hususlar yer alır.

EK- 3

YERALTI MADEN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK  
ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

1. Yeraltı çalışma planları (imalat haritası)
1.l. Yeraltı çalışmalarını açıkça gösterecek ölçekli bir yeraltı çalışma planı hazır-

lanır. Yollar, üretim alanları ile çalışmayı ve güvenliği etkileyebileceği beklenen diğer 
özellikler bu planın üzerinde gösterilir ve bu planlar kolayca ulaşılabilir şekilde mu-
hafaza edilir. Planlar sağlık ve güvenlik yönünden gerekli olduğu sürece saklanır.

1.2. Yeraltı çalışma planları en geç ayda bir güncelleştirilir ve işyerinde bulundu-
rulur.

1.3. Eski çalışma yerleri, ocak içinde veya çevresinde su bulunması muhtemel ta-
bakalar, faylar ve su kaynakları gibi doğal ve arızi su birikintilerinin durumu, genişliği 
ve derinliğiyle ilgili bütün bilgiler, ayrıntılı olarak imalat haritalarına işlenir. 

2. Tüm yeraltı çalışmalarında, çalışanların kolayca ulaşabileceği, birbirinden ba-
ğımsız ve güvenli yapıda en az iki ayrı yoldan yerüstü bağlantısı bulunur. Bu yollar 
arasındaki topuk 30 metreden aşağı olmaz, bu yolların ağızları aynı çatı altında bu-
lundurulmaz.

3. Yeraltı çalışma yerleri ve yollar
3.1. Yeraltı çalışmalarının yapıldığı yerler, çalışanların en az riskle çalışabilecekleri 

ve hareket edebilecekleri şekilde yapılır, işletilir, teçhiz edilir ve bakımı sağlanır. 
3.2. Yollar, çalışanların gidecekleri yerleri kolayca bulabilecekleri şekilde işaretle-

nir. 
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3.3. Taşıma elle veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde, yaya yolları galeri ta-
banından en az 180 santimetre yükseklikte ve araçlarla galerinin yan duvarlarından 
birisi arasında en az 60 santimetre mesafe kalacak şekilde bırakılır.

3.4. Yaya yolu bırakılmasına imkan yoksa ve taşıma sırasında çalışanların geliş ve 
gidişine veya çalışmasına izin verilmişse, yolların yan duvarlarında, uygun aralıklarla, 
en az iki kişinin sığabileceği yeterli boyutlarda cepler yapılır. Bu cepler boş ve temiz 
tutulur ve kolayca görünür hale getirilir. Taşımanın bantlarla yapıldığı yollar bu hük-
mün dışındadır.

3.5. Arabaların kancalandığı veya kancalarının çözüldüğü yerlerde doldurma ve 
boşaltma merkezlerinde gerekli aydınlatma yapılır ve galeri kesitleri çalışmaları teh-
likeye sokmayacak şekilde boyutlandırılır. 

3.6. Taşıma yollarında,  varageller ve kuyularda malzeme taşınmasında kullanılan 
araçların ve özellikle katarların yoldan kaçmalarını önlemek, çalışanların bu tehlikeli 
durumlardan korunmalarını sağlamak üzere, gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alı-
nır.

3.7. Yeraltı tesislerinde uygun işaretleşme sistemi kurulur.

4. Nakliyat 
4.1. Taşıma araçları sürücülerin, kullanıcıların ve civarda bulunan diğer çalışanla-

rın sağlık ve güvenliği için uygun şekilde kurulur, çalıştırılır ve bakımı yapılır.

4.2. İnsan taşımasında kullanılan mekanik araçlar uygun şekilde kurulur ve yazılı 
talimatlar uyarınca kullanılır.

4.3. Tek çıkarma sistemli kuyularda insan taşınması süresince, malzeme taşınması 
yasaktır. İki çıkarma sistemli kuyularda kompartımanların birinde insan taşınırken 
diğerinde malzeme taşınabilir.

4.4. Taşıma yollarındaki hava içinde patlamaya neden olabilecek miktarda kömür 
tozu bulunan veya metan oranı % 0.3’ü geçen kömür ocaklarıyla kükürt tozu bulunan 
kükürt ocaklarında, elektrikli lokomotifler kullanılmaz. 

4.5. Kömür ve kükürt ocaklarında, benzinli lokomotiflerin ve benzinle çalışan 
araçların kullanılması yasaktır. Dizel lokomotiflerde egzoz gazlarının tehlikesine 
karşı, uygun sistemler kullanılması zorunludur. 

4.6. Freno ve vinçlerle taşıma yapılırken çalışanların vinç ve varageller ile taşıma 
yapılan yollardan yürüyerek iniş çıkışı yasaktır. Vinç ve varagellere ancak taşıma dur-
durulduğu zaman ve saççının izni alınarak girilir. İlgililer, bu durumlarda, önceden, 
gerekli güvenlik tedbirlerini alırlar. 

4.7. Ocaklarda kullanılacak mekanik taşıt sistemine, sistemin çalışmasına, özel 
işaretleşme kurallarına, arabaların yönetimine ve durdurulmasına, arabalara binmesi-
ne izin verilen kancacıların uymak zorunda oldukları kurallara, yoldan çıkan ve dev-
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rilen arabaların yola konulmasında uygulanacak esaslara, asılacak uyarı levhalarına 
ilişkin aşağıdaki ayrıntıları kapsayan ve ilgili mevzuat hükümlerinin de göz önünde 
tutulduğu bir yönerge hazırlanır. Yönerge ve yönergenin öngördüğü uyarı levhaları 
uygun yerlere asılır ve tüm ocak personeline öğretilir. Çalışanların görebileceği yerle-
re asılır. Bu Yönergede;

a) İnsan taşıması sırasında alınacak güvenlik tedbirleri,

b) Taşıma yapılan yerlerde uyulacak kurallar, görevlendirilen kişiler,

c) Elle veya mekanik vasıtalarla taşımalar sırasında kullanılacak güzergahlar, 

ç) Bakım ve onarım gibi durumlarda görevlendirilecek kişiler,

d) Zorunlu hallerde taşıma vasıtalarının hareketlerinin düzenlenmesi, kancalama 
ve kanca kesilmesi ve durdurulması için gerekli araç ve gereçler,

e) Nakliyat sırasında uygun kesit, ebat ve eğimde yolun bulunması ile ilgili hususlar,

f ) Hız ile ilgili hususlar,

g) Freno ve vinçlerle taşıma yapılırken çalışanların yürüyerek iniş çıkışı ile ilgili 
gerekli güvenlik tedbirleri,

ğ) Her kafeste veya kafesin her katında taşınabilecek çalışan sayısı ile kafesler ve 
halatlarla ilgili güvenlik tedbirleri,

gibi hususlar yer alır. 

5. Kuyularda taşıma
5.1. Halatların veya bağlama düzeninin kopması, kayması vb. durumlarda, kafes-

lerde ani düşmeleri önlemek üzere gerekli tedbirler alınır.

5.2. Taşıma halatıyla kafes arasındaki bağlayıcı parçaların (koşum düzeni) maruz 
kalabilecekleri dinamik çarpma ve gerilmeler de hesaba katılmış olmak koşuluyla, ya-
pımda uygulanacak güvenlik katsayısı, kafesin taşıyacağı en çok statik yüke nazaran 
en az 12 olmalıdır. Güvenlik zincirleri kullanılması gerektiğinde, zincirler merkez askı 
çubuğunun kopması olasılığına karşı, kafesin maruz kalacağı çarpmanın olabildiğince 
hafif olmasını sağlayabilecek boyda olmalıdır. Halatların ve karşı ağırlıkla kafes arasın-
daki bağlayıcı parçaların güvenliğini sağlayacak gerekli tedbirler ayrıca alınır. 

5.3. Taşıyıcı halatla kafes arasındaki koşum düzeni, altı ayda en az bir kez, zincirler, 
ayırma kancaları ve diğer parçalar sökülmek, parçaların kesitleri uygun aletlerle ölçül-
mek suretiyle aşınma, pas ve çatlak bulunup bulunmadığı yönünden muayene edilir. 
Muayeneler ve parça değiştirmeleri yetkililerin gözetimi altında yapılır. Bütün bağ-
lama düzeni, yapımcı firmanın taahhüt ettiği süre ve esaslar içerisinde kalmak üzere, 
işletmenin çalışma koşullarına göre, sorumlu kişiler tarafından belirlenecek bir dev-
reden sonra değiştirilir. Bağlama ve koşum parçalarının tamamının veya bir kısmının 
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değiştirilmeleri halinde, hizmete konmadan önce, uygun ve yeterli bir yükleme dene-
yiyle dayanıklılıkları ölçülür. Muayene ve deneylerin sonuçları rapor defterine yazılır. 

6. Doldurma istasyonları ve garajlar
6.1. Doldurma istasyonu ve lokomotif garajı, taşıma yollarından ayrı olarak, yan-

maz maddelerden yapılır. İstasyonlar, yeterli biçimde aydınlatılır ve havalandırılır. 
Buraların açık alevli ışık kaynaklarıyla aydınlatılması yasaktır. 

6.2. Doldurma istasyonlarının hava dönüş yolu, yangın anında zararlı gazların 
doğrudan ana hava dönüş yoluna gidebileceği biçimde düzenlenir. 

6.3. Akümülatörlü lokomotiflerin akümülatörlerinin ocak içerisinde doldurul-
maları ve değiştirilmeleri aşağıda belirtilen koşullarda ve doldurma istasyonlarında 
yapılır:

a) Doldurma odaları ve istasyonları amaca uygun biçimde donatılır.

b) Buralar iyice havalandırılır ve çıkan hava doğrudan ana hava dönüş yoluna 
verilir.

c) Oda ve istasyonlar yanmaz malzemeden yapılır.

ç) Elektrolitle yapmalara karşı koruma tedbirleri alınır.

d) Elektrik tesisatı bu gibi yerler için kabul edilir tipten olur.

e) Aydınlatma armatörlerinin bakımı düzenli olarak yapılır.

7. Tahkimat 
7.1. Bütün yeraltı işlerinde, taş, toprak, kömür, cevher vb. maddelerin kayma ve 

düşmelerini önlemek üzere, uygun ve yeterli tahkimat yapılır. Tavanlar, yan duvarlar 
ve tahkimat düzenli olarak muayene edilir. Çalışılan yerin güvenilir şekilde tahkimi-
ni, gereğinde derhal onarımını, değiştirilmesini veya takviyesini sağlayacak tedbirler 
alınır.

7.2. Tahkimat, planlara ve yazılı talimatlara uygun olarak yapılır ve bu talimatlar 
sorumlu kişilerin rapor defterinde bulundurulur.

7.3. Galeriler zeminin sağlamlığı ve dayanıklılığı açısından düzenli olarak kontrol 
edilir ve tahkimatların bakımı düzenli olarak yapılır.

7.4. Tahkimatın onarımı, değiştirilmesi, ileri alınması ve sökülmesi sırasında ge-
rekli güvenlik tedbirleri alınır.

7.5. Tavanlarda ve yanlardaki boşluklar doldurulur ve sıkıştırılır. Bir daha kullanıl-
mayacak olan yollarda dolgu ile ilgili gerekli tedbirler alınır. 

7.6. Ocak grizulu veya damar kendi kendine yanmaya elverişli ise ayak arkası, 
tavan veya yanlarda meydana gelen boşluklar sıkıca doldurulur ve diğer sağlık ve 
güvenlik tedbirleri alınır.
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7.7. Yeraltı maden ocaklarında açık tutulması gereken her yerde tavan kendini ta-
şıyacak kadar sağlam olmadıkça tahkimat yapılması zorunludur. Tahkimat yapılması 
zorunlu olan ocaklarda aşağıdaki ayrıntıları kapsayan ve ilgili mevzuat hükümlerinin 
de göz önünde tutulduğu bir yönerge hazırlanır ve çalışanların görebileceği yerlere 
asılır. Bu Yönergede;

a) Ocakta tahkimat gerektiren her kısımda (ayak, tavan vb.) tahkimattan sorumlu 
çalışanın belirlenmesi,

b) Tahkimatın yapılması sırasında çevre güvenliğinin alınması,

c) Çalışma yapılan her ayakta uygun nitelik, miktar ve ebatlarda tahkimat malze-
mesinin bulunması,

ç) Çalışılan yerin özelliğine, jeolojik, tektonik yapısına ve fiziksel ve kimyasal 
özelliğine göre kademelere uygun tahkimat yapılması ile ilgili gerekli tedbirler,

d) Kendiliğinden yanmaya meyilli ve grizulu ocaklarda tahkimat yapılması ile 
ilgili gerekli tedbirler,

e) Güvenle çalışmaya imkan verecek arın düzlüğü ile ayak baş ve dibi arasındaki 
hiza genişliği ilgili tedbirler,

f ) Tavan tahkimatının geri kazanılması,

g) Ayak arkasının düşürülmesi,

ile ilgili hususlar yer alır.

8. Havalandırma
8.1. Çalışma yapılan bütün yeraltı işletmelerinde uygun havalandırma sağlanır. 

Üretime başlamadan önce, her ocakta, uygun bir havalandırma sistemi kurulur. 
Ocaklarda;

a) Sağlığa uygun solunabilir hava sağlanması,

b) Ortamdaki patlama riskinin ve solunabilir toz konsantrasyonunun kontrol al-
tında tutulması,

c) Kullanılan çalışma yöntemi ve çalışanların fiziki faaliyetleri dikkate alınarak 
çalışma şartlarına uygun hava özelliklerinin sağlanması ve bu durumun sürdürülebil-
mesi için sürekli havalandırma yapılması,

zorunludur.

8.2. 8.1 numaralı maddede belirtilen şartların doğal havalandırma ile sağlana-
madığı yerlerde, havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle sağlanır. Ha-
valandırmanın sürekliliğini ve kararlılığını sağlayacak tedbirler alınır. Mekanik ha-
valandırma sistemi kullanılan ocaklarda hava akımı mümkünse doğal hava akımı 
doğrultusunda yönlendirilir. Havalandırma sistemlerinin devre dışı kalmaması için 
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bu sistemler devamlı surette izlenir ve istenmeyen devre dışı kalmaları bildirecek 
otomatik alarm sistemi bulunur.

8.3. Havalandırma ile ilgili değerler periyodik olarak ölçülür ve ölçüm sonuçları 
kaydedilir. Havalandırma sisteminin detaylarını kapsayan bir havalandırma planı ha-
zırlanır, periyodik olarak güncellenir ve işyerinde hazır bulundurulur.

8.4. İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslik 
yollarında, eğimli ve düz yollarda, hava hızı, saniyede 8 metreyi geçmez.

8.5. Havasında % 19’dan az oksijen, % 2’den çok metan, % 0.5’den çok karbon-
dioksit, 50 ppm (%0.005) den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan 
yerlerde çalışılmaz. 8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojensülfür 
oranı 20 ppm (% 0,002)’dir. Oksijen miktarı azalan veya yanıcı, parlayıcı ve zararlı 
diğer gazların karışmasıyla bozulan yahut çok ısınan hava akımları, diğer çalışma yer-
lerinden geçmesine meydan verilmeden, derhal ve en kısa yoldan, ocak dışına atılır. 
Hava özelliklerinin bozulmasından, ısınmasından ve oksijen azalmasından kaynaklı 
olumsuz etkilerinden çalışanları korumak için, çalışmanın zorunlu olduğu durumlar-
da çalışma alanı ve zamanı sınırlandırılır.

8.6. Terk edilen veya yeterince havalandırılamayan yerler çalışanların girmesini 
önleyecek biçimde kapatılır ve üzerlerine uyarı işareti konulur. Çalışmanın bittiği 
yerlerle terk edilmiş katlar, çalışılan yerlerden ve hava yollarından topuk veya gaz sız-
dırmaz barajlarla ayrılır. Buna imkân olmadığı hallerde buralardan gelecek kirli hava 
en kısa yoldan nefesliğe verilerek dışarı atılır. Buralar sorumlu kişilerce her vardiyada 
denetlenir.

 8.7. Havalandırma sistemi kapı ve perdelerle havayı yönlendirecek şekilde düzen-
lenir. Kapı ve perdeler nakliyat esnasında havalandırma sistemini olumsuz etkileme-
yecek şekilde ayarlanır. Ana hava giriş ve çıkış yolları arasında bulunan barajlar, hava 
köprüleri ve kapılar, bir patlama veya yangın halinde kolayca yıkılmayacak sağlamlık-
ta ve dayanımda yapılır. 

 8.8. Ana vantilatör ve aspiratörler birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağına 
bağlanır. Bu enerji kaynaklarından birinin durması halinde diğer kaynağın ocak ha-
valandırmasını aksatmayacak en kısa zamanda devreye girmesi sağlanır.

 8.9. Ocağın çeşitli kısımlarında, sıcaklık ve nem oranı düzenli olarak ölçülür. 
Nem oranı göz önünde bulundurularak hava sıcaklığının sağlığa zararlı düzeye yük-
selmemesi için gerekli tedbirler alınır. Bu düzeye yaklaşıldığında ölçme işlemi her 
gün gerekli görülecek aralıklarla yapılır ve ölçme sonuçları havalandırma defterine 
yazılır. Söz konusu şartların sağlık için tehlikeli olması halinde çalışma geçici olarak 
durdurulur.

 8.10. Hava giriş kuyusundan kömür tozu girmesini önlemek üzere yerüstünde 
gerekli tedbirler alınır. Ayrıca kuyular ve çevreleri belirli aralıklarla toz birikintilerin-
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den temizlenir. Tozların havaya karışmasına engel olacak tedbirler alınmadığı takdir-
de ocak dışında hava giriş kuyusuna 80 metreden daha yakın eleme ve ayıklama tesisi 
kurulmaz.

 8.11. Havalandırma ile ilgili aşağıdaki ayrıntıları kapsayan ve ilgili mevzuat hü-
kümleri doğrultusunda hazırlanan bir yönerge hazırlanır ve çalışanların görebileceği 
yerlere asılır. Bu Yönergede;

a) Havalandırma sisteminin doğal ya da cebri olarak sağlandığına dair bilgi,
b) Havalandırma planı hakkında bilgi,
c) Havalandırmayı etkileyebilecek durumlar,
ç)  Havalandırmanın yapılmadığı bölgeler,
d) Hava ölçümlerinin kim tarafından, hangi aralıklarla ve nerelerde yapılacağı,
e) Yapılacak gaz ölçümleri,
f ) Ölçümler sonrasında alınacak tedbirler,
ile ilgili hususlar yer alır.
9. Patlayıcı madde kullanım yasağı
9.1. Patlayıcı madde;
a) Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde % 1 veya daha 

çok metan bulunan kısımlarda,
b) Grizu bulunması muhtemel yerler, grizu kontrolü yapılamayan eski veya yeni 

imalat boşlukları veya çatlakları olan yerlerde,
c) Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında,
ç) Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında,
kullanılmaz.
10. Grizulu maden ocakları
10.1. Yeraltı çalışmalarında yanıcı veya patlayıcı ortam oluşması riski meydana 

getirecek miktarda metan gazı çıkma ihtimalinin olduğu yerler grizulu kabul edilir.
10.2. Bacalar, ani grizu boşalabilecek yönlerde veya grizu bulunabilecek eski ça-

lışma yerlerinde devam ettirildiği takdirde, yapısal özellikler göz önünde bulunduru-
larak en az 25 metre boyunda kontrol sondajları yapılması sağlanır. Kontrol sondaj 
deliklerinde, grizu veya tehlikeli gazların varlığı anlaşılırsa, iş durdurulur; çalışanlar 
söz konusu yeri terk eder; giriş yeri kapatılır, durum yetkililere derhal haber verilerek 
gerekli çalışmaların yapılması sağlanır.

10.3. Grizulu ocaklarda havalandırma ile ilgili değerler her vardiyada ölçülür, me-
tan gazı ölçümleri bu ölçümlerle beraber yapılır. Havada % 1’den çok metan gazı 
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tespitinde, bu oran  % 1’in altına düşünceye kadar ölçümler aralıksız sürdürülür. Üre-
tim ünitelerinden dönüş havası içinde ve üretim yerlerindeki gazların birikebileceği 
yerlerde metan gazı seviyesi sürekli olarak izlenir.

10.4. Bütün grizulu ocakların, havalandırma planında tespit edilen istasyonların-
da, en geç 10 günde bir gerekli ölçümler yapılır. Hava akımını etkileyecek bir deği-
şikliğin olması durumunda gerekli ölçümler yenilenir.

10.5. Havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle sağlanır.

10.6. Çalışmalar metan gazı çıkışı dikkate alınarak yürütülür. Metan gazından 
kaynaklanacak riskleri mümkün olduğunca ortadan kaldıracak tedbirler alınır.

10.7. Tali havalandırma sadece ana havalandırma akışı ile bağlantısı bulunan, 
ilerleme çalışmaları ve kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerde uygulanır. Üretim 
yapılan yerlerde sadece çalışanların sağlık ve güvenliği için yeterli ek tedbirler alın-
ması şartıyla tali havalandırma yapılabilir. Tali havalandırmada kısa devreyi önleyecek 
tedbirler alınır.

10.8. Havalandırma esas itibariyle aşağıdan yukarıya doğru yapılır. Eğimi hiçbir 
kısımda % 10’ u geçmeyen kesitinin herhangi bir noktasında grizu toplanmasına im-
kân bulunmayan ve grizu birikimini önleyecek hava akımı sağlanan galeriler havalan-
dırma bakımından düz sayılır.

10.9. Hazırlık işleri veya grizu birikimlerini dağıtmak amacıyla yapılan işler dışın-
da, bölmeyle veya borularla havalandırma yapılmaz.

10.10. Grizu birikintileri, tehlike doğurmayacak biçimde temizlenir. 

10.11. Aynı hava akımı üzerinde bulunan ve aynı anda çalışılan yerlerin sayısı, 
hava miktarına ve grizu çıkışına göre düzenlenir. Aynı hava akımından yararlanan 
ayaklarda ve damar içindeki düz ve eğimli yollarda metan oranı % 1,5’u, bunların 
bağlandığı hava dönüş yollarında % 1’i geçmez.

10.12. Grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm 
çalışanlar, çalışma süresince, yanlarında karbonmonoksit maskesi veya ferdi oksijen 
kurtarıcıları taşır ve gerektiğinde kullanır.

10.13. Bütün grizulu ocaklarda her biri tek başına ocağın havalandırılmasını sağ-
layacak güçte, birinin herhangi bir nedenle durması halinde diğeri derhal çalışacak 
durumda iki havalandırma grubu bulunur.

10.14. Havasında % 2’den çok metan tespit edilen ocaklarda veya ocak kısımla-
rında, çalışanların kurtarılması ve grizunun temizlenmesi dışında çalışma yapılmaz. 
Temizlik çalışmalarında bulunacak kişilerin konu ile ilgili özel eğitim alması zorun-
ludur. Metan oranının çalışma ortamında sık sık değiştiği hallerde, metan oranına 
göre ayarlı, ses ve ışık uyarısı yapan metan dedektörü bulundurulur veya bir merkez-
den izlenebilecek otomatik kontrol sistemi kurulur.
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10.15. Genel havasındaki metan oranı % 1,5’i geçen yerlerdeki iletkenlerin ve 
elektrikli aygıtların gerilimi derhal kesilir ve şartlar düzelmedikçe yeniden verilmez. 

10.16. Grizulu maden ocaklarında yalnız bu tür ocaklar için uygun olan patlayıcı 
maddeler ve ateşleyiciler kullanılır.

10.17. Ateşleyici grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce 25 metre 
yarıçapındaki bir alan içinde ve özellikle tavandaki boşluklar, çatlaklar ve oyuklarda 
grizu ölçümü yapar. Bu ölçmede % 1 veya daha yüksek oranda metan tespit edilirse 
lağımlar doldurulmaz.

10.18. Ateşleyici, lağımların doldurulmasından sonra ve ateşlemeden önce ölçümü 
tekrarlar. Metan oranı % 1’in altındaysa lağımlar ateşlenir, üstündeyse % 1’in altına 
düşünceye kadar ateşleme yapılmaz. Kömür tozu bulunan veya kömür tozu oluşabi-
lecek kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, ateşlenecek yerlerde lağım delikleri 
doldurulmadan önce taş tozu serpmek, sulamak gibi koruyucu tedbirler alınır.

10.19. Sigara içmek, içmek amacıyla tütün mamulleri ile alev ve kıvılcım çıkarabi-
lecek her türlü maddeyi taşımak ve bulundurmak yasaktır.

10.20. Alevle kesme, kaynak yapma ve benzeri diğer işlemlere, çalışanların sağlık 
ve güvenliklerini korumaya yönelik özel tedbirler alınması kaydıyla sadece istisnai 
durumlarda izin verilir.

10.21. Yerüstünde ocaktan çıkan grizu veya diğer zararlı gazların tehlike oluştur-
masını önlemek üzere gerekli güvenlik tedbirleri alınır.

11. Yanıcı toz bulunan maden ocakları
11.1. Açılan bütün maden damarlarında oluşabilecek tozun, patlamanın yayıl-

masına neden olmayacağı sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilmedikçe, kömür 
madenleri yanıcı toz bulunan maden ocakları olarak kabul edilir.

11.2. Yanıcı toz bulunan maden ocaklarında toz patlamasına karşı gerekli tedbir-
ler alınır ve yalnız bu tür ocaklar için uygun olan patlayıcı maddeler ve ateşleyiciler 
kullanılır.

11.3. Yanıcı toz birikimini azaltacak, taş tozu ve benzeri maddelerle yanma özel-
liğini yok edecek veya su ve benzeri maddelerde tozu bağlayarak uzaklaştırılmasını 
sağlayacak tedbirler alınır.  

11.4. Zincirleme toz patlamalarına neden olabilecek yanıcı toz ve/veya grizu pat-
lamalarının yayılması patlama barajları yapılarak önlenir. Patlamayı durdurucu bu 
barajların yerleri ocaktaki üretim ve faaliyetlerden kaynaklı değişikliklere göre gün-
cellenir ve  yerleri imalat haritaları ve havalandırma planında gösterilir.

11.5. Kömür ocaklarındaki arabalar, içlerinden kömür tozu dökülmeyecek biçim-
de olur. Üretim, yükleme, taşıma, aktarma ve boşaltma yapılan yerlerde tozun havaya 
yayılmasını önlemek için pülverize su fisketeleri gibi gerekli tedbirler alınır. 
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11.6. Taş tozu serpme işlemi, kömür tozunun yanma ve patlama etkisini yok ede-
cek veya azaltacak oranda ve uygun nitelikteki maddelerle yapılır. Taş tozu, bu oranı 
sürekli olarak koruyacak biçimde ve uygun aralıklarla serpilir. Kullanılacak taş tozu, 
olabildiğince nem tutmayacak, silis içermeyecek, içinde % 1,5’dan çok organik madde 
bulunmayacak ve sağlığa zararlı etki yapmayacak nitelikte olur. Taş tozu, inceliği ve 
dağılım özelliği bakımından belirli aralıklarla denetlenir. Bozulmuş veya çamurlaş-
mış taş tozu birikintileri toplanarak ocaktan dışarıya çıkarılır. 

11.7. Yanıcı toz bulunan maden ocaklarında bu bölümün 10.19 ve 10.20 numaralı 
maddelerde belirtilen hükümler uygulanır. 

12. Gaz kaçağı, göçük veya su baskını
12.1. Gaz kaçağı veya göçük veya su baskını ihtimali olan bölgelerde çalışanların 

korunması ve güvenli bir çalışma sistemi sağlanması için bir çalışma planı hazırlanır 
ve uygulanır.

12.2. Tehlikeli miktarda su veya akıcı malzeme bulunduran veya eski imalat taba-
kaları arasında kazılmakta olan kuyularda, çalışanların gerektiğinde kuyudan derhal 
çıkmalarını sağlayacak tedbirler alınır. 

12.3. Tespit edilen riskli bölgelerin yakınında çalışanlar ile bu bölgelerden geçen 
galerilerdeki çalışanların korunması sağlanır ve risklerin kontrol altına alınması için 
gerekli tedbirler alınır.

12.4. Ocak ağızları, dış su baskınları ve heyelan gibi doğal afetlerin etkisinden zarar 
görmeyecek yerlerde seçilir. Afetlerden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yeni teh-
likelerin ortaya çıkması durumunda, ocaklarda gerekli güvenlik tedbirleri ayrıca alınır. 

12.5. Yanıcı toz ve/veya grizu patlamalarının olabileceği veya yeraltı suyunun 
tehlikeye neden olacağı ocaklarda çalışılmakta olan yerler yakınında, zararlı gazların 
bulunma ihtimali olan su birikintilerinde, eski çalışma yerleri ve buralardaki sularda 
uzunlukları 25 metreden aşağı olmamak üzere alın yönünde kontrol sondajı yapılır.

13. Yangın, tutuşma ve kızışma
13.1. Kendiliğinden tutuşmanın önlenmesi veya erken fark edilmesi için gerekli 

tedbirler alınır.

13.2. Zorunlu ihtiyaçtan daha fazla yanıcı madde yeraltına indirilmez. 

13.3. Hidrolik sıvıların (hidrostatik ve/veya hidrokinetik mekanik enerjinin nakli 
için kullanılan sıvılar) kullanılması gereken durumlarda, yangın çıkmasının ve yayıl-
masının önlenmesi için zor alev alabilen sıvılar kullanılır. Hidrolik sıvılar, yangına 
dayanıklılık ve hijyen yönünden belirlenmiş kriterlere uygun özellikte olur. Yangına 
dayanıklılık ve hijyen yönünden belirlenmiş kriterlere uygun olmayan hidrolik sıvıla-
rın kullanılması durumunda, artan yangın ve bu yangının yayılma riskinin önlenmesi 
için ilave güvenlik tedbirleri alınır.
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14. Çalışanların korunmasına ilişkin ihtiyati tedbirler
14.1. Çalışanlara gerektiğinde güvenli bir şekilde dışarı çıkabilmeleri için, her za-

man kolay ulaşabilecekleri yerlerde bulunacak kişisel solunum koruma cihazları veri-
lir. Çalışanlar bu cihazların kullanımı ile ilgili olarak eğitilir. Bu cihazların her zaman 
çalışır durumda bulunmaları için düzenli kontrolleri yapılır ve işyerinde muhafaza 
edilir.

15. Aydınlatma
15.1. Çalışanlara uygun kişisel lambalar verilir. 

15.2.İşyerleri, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasına uygun suni ay-
dınlatma tesisatları ile donatılır. Aydınlatma tesisatı, çalışanlar için risk oluşturmaya-
cak tipte olur ve uygun şekilde yerleştirilir.

16. Kurtarma planı 
16.1 Her ocakta arama, kurtarma ve tahliye ile görevli destek elemanlarının ya-

rarlanması için belli başlı kapıları, barajları, hava köprülerini, hava akımını ayarlayan 
düzeni ve telefon istasyonları gibi ihtiyaç duyulacak hususların yerlerini gösteren bir 
plan bulundurulur.

17. Emniyet topuğu, çözünebilir taş, jips ve tuz yatakları  
17.1. Suyla dolu olduğu bilinen veya bundan kuşkulanılan arazi tabakaları altın-

daki ocaklarda, suyun bu ocaklarda herhangi bir tehlike oluşturmasını önlemeye ve 
çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamaya yönelik bir emniyet topuğu bırakılır.

17.2. İşletmeye elverişli derinlikteki maden damarlarının çözünebilir taş veya 
jips yatakları altında bulunduğu yerlerde, yeryüzünde sondaj yapılmışsa, burası terk 
edilmeden önce, damarlar veya üzerlerindeki sondaj delikleri, çözünebilir taş ve jips 
yataklarına önemli miktarda su girmesine engel olacak biçimde tıkanır. İşletmeye 
uygun derinlikteki maden damarları üzerinde bulunan tuz tabakaları, sondaj delikle-
rinden çözme yöntemiyle işletilemez.

EK- 4

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE  
UYGULANACAK  ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler

1. Acil durumlarda uzaktan kumanda
1.1. Sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülmesi halinde, acil durumlar için 

uzaktan kumanda sistemi kurulur. Bu sistem, acil durumlarda kullanılmak üzere uy-
gun yerlerde bulunan kumanda yerlerinde ve gerekiyorsa toplanma yerleri ile tahliye 
istasyonlarında da bulunur.
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1.2. Uzaktan kumanda ekipmanı en az, havalandırma sistemlerine, tutuşmaya ne-
den olabilecek ekipmanın acil olarak kapatma sistemine, parlayıcı sıvı ve gaz çıkışını 
önleyecek sisteme, yangından korunma sistemlerine ve sondaj kuyusu kontrol siste-
mine kumanda edebilecek kapasiteye sahip olacak şekilde olur. Bu kumanda sistemi 
sondaj kuyularını, tesis ve boru hatlarını izole edecek ve kapatacak sisteme sahip olur.

2. Genel ve acil durum haberleşme sistemi
2.1. Sağlık ve güvenlik dokümanında teknik olarak gerekli görülmesi halinde, her 

işyerinde;

a) İşyerinin insan bulunan bütün bölümlerine alarm işaretini iletebilecek kapasi-
teye sahip sesli veya ışıklı sistem,

b) İşyerinin çoğu zaman çalışan bulunan bütün kısımlarından açıkça işitilebilecek 
kapasiteye sahip sesli sistem, 

c) Denizlerdeki tesislerde kıyı ve kurtarma servisleri ile sürekli haberleşmeyi sağ-
layacak sistem,

bulunur.

2.2. Bu sistemler acil durumlarda işlevlerini sürdürebilecek kapasiteye sahip olur. 
Sesli uyarı sistemi, güvenilir olmayan enerji kaynağından beslenmeyen haberleşme 
sistemleri ile desteklenir.

2.3. Alarm kumandaları uygun yerlerde bulunur.

2.4. Normal olarak çalışanların bulunmadığı yerlerde, çalışanların kullanabilecek-
leri uygun haberleşme sistemi bulunur.

3. Güvenli toplanma yerleri ve isim listesi
3.1. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik uyarınca özel görevi bu-

lunan çalışanların listesi işyerinin uygun yerlerine asılır ve güvenli toplanma yerleri 
belirlenir. Çalışanların güncel isim listesi bulundurulur ve acil durumlarda toplanma 
yerlerinde çalışanların mevcudiyeti ile ilgili tespit yapılır ve toplanma yerlerinde ya-
pılması gereken işler belirlenir. 

3.2. Tahliye ve güvenli toplanma yerlerini, ısıdan, dumandan ve mümkün olduğu 
kadar patlama etkilerinden korumak için uygun önlemler alınır, tahliye yolları ve 
güvenli toplanma yerlerine ulaşan ve buralardan çıkışı sağlayan kaçış yolları kullanı-
labilir durumda olur. Alınan bu önlemler, güvenli tahliye, kaçış ve kurtarmanın orga-
nize edilmesi ve yürütülmesi için geçecek sürede çalışanların güvenliğini sağlayacak 
şekilde olur.

3.3. Tahliye yolları ve güvenli toplanma yerleri, çalışma yerlerinden ve diğer tesis-
lerden kolay ulaşılabilir yerlerde olur.
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3.4. Denizlerdeki tesislerde sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülmesi 
halinde, tahliye ve güvenli toplanma yerinde, bu bölümde beliritilen acil durumlarda 
ekipmanlara uzaktan kumanda edebilecek sistemler ile kıyı ve acil servislerle haber-
leşmeyi sağlayacak donanım bulunur.

Denizlerdeki Tesislerde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler

1. Genel hususlar
1.1. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü saklı 

kalmak kaydı ile bu bölüm kapsamına giren işyerinden sorumlu olan işveren aşağıda-
ki hususların da sağlık ve güvenlik dokümanında yer almasını sağlar;

a) Çalışanların sağlık ve güvenliği için ciddi sonuçlar doğuracak kazalara neden 
olabilecek, birbirleriyle bağlantılı olarak yürütülen işler dahil, işyeri ile ilgili özel teh-
like kaynaklarını belirler.

b) Yukarıda belirtilen özel tehlike kaynakları ile ilgili riskleri değerlendirilir.

c) (a) bendinde belirtilen kazaların önlenmesi, yayılmasının sınırlandırılması ve 
acil durumlarda işyerinin tahliyesinin uygun ve kontrollü bir şekilde yapılması için 
alınmış olan önlemler belirtilir.

ç) Yönetim sisteminin, hem olağan hem de olağanüstü durumlarda Kanun ile bu 
Yönetmelik hükümlerine uygun yapılandırıldığı gösterilmelidir.

1.2. İşveren, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlerin her aşamasının plan-
lanması ve uygulanmasında sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilen prosedür ve 
düzenlemelere uyar.

1.3. Birden fazla işverenin farklı çalışma yerlerinden sorumlu olması halinde, sağ-
lık ve güvenlik dokümanının hazırlanmasında ve gerekli iş sağlığı ve güvenliğini sağ-
layacak önlemlerin alınmasında işverenler işbirliği yaparlar.

2. Yangından korunma ve yangınla mücadele
2.1. Yangından korunma, yangının algılanması ve yangınla ve yangının yayılması 

ile mücadele konusunda, sağlık ve güvenlik dokümanında belirtildiği şekilde gerekli 
önlemler alınır. Mümkün olduğu durumlarda, riskli alanlar yangın duvarları ile ay-
rılır.

2.2. Sağlık ve güvenlik dokümanında riskli olarak belirlenen tüm yerler, uygun 
yangın algılama ve yangından korunma, yangınla mücadele ve alarm sistemleri ile 
donatılır. Bu sistemler en az aşağıdakileri kapsar:

a) Yangın algılama sistemleri.

b) Yangın alarmları.

c) Yangın için ana su borusu.
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ç) Yangın vanaları ve hortumları.

d)  Basınçlı su sistemleri ve göstergeleri.

e) Otomatik sprink sistemleri.

f ) Gazlı söndürme sistemleri.

g) Köpük sistemleri.

ğ) Taşınabilir yangın söndürücüler.

h) İtfaiyeci ekipmanları.

2.3. Otomatik olmayan yangın söndürme ekipmanları, kolay ulaşılabilir ve kulla-
nılabilir olması sağlanır ve gerektiğinde zarar görme ihtimaline karşı korunur.

2.4. Yangının algılanması, yangınla ve yangının yayılması ile mücadele konusunda 
alınacak önlemlerle ilgili detayları içeren yangın planı işyerinde bulundurulur.

2.5. Acil durumlarda erişilebilir ve kullanılır kalabilmesi için acil durum sistemleri 
kazalardan etkilenmeyecek şekilde ayrılır veya kazalara karşı korunur. Gerektiğinde 
bu sistemler yedekli olur.

2.6. Yangınla mücadele ekipmanları, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 
hükümlerine uygun şekilde işaretlenir. Bu işaretler uygun yerlere konulur ve kalıcı 
olur.

3. Tahliye ve kaçış
3.1. Genel acil durum eğitimine ek olarak, çalışanlara sağlık ve güvenlik doküma-

nında belirlenen işyerinin özelliğine uygun eğitim verilir.

3.2. Sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilen kriterler göz önünde bulundurula-
rak, çalışanlara hayatta kalma teknikleri ile ilgili uygun eğitim verilir.

3.3. Her iş yerinde acil durumlar için uygun ve yeterli tahliye araçları ile denize 
doğru kaçış imkanları bulunur.

3.4. İşyerinin tahliyesi ve deniz kurtarma koşullarına ilişkin hususlar acil durum 
planına dahil edilir. Sağlık ve güvenlik dokümanı temel alınarak belirlenen bu husus-
lar yedek deniz araçları ve helikopterler ile bunların yüklenme süreleri ve kapasiteleri 
ile ilgili kriterleri de içerir. Her bir yükleme için gerekli olan süre sağlık ve güvenlik 
dokümanında belirtilir. Yedek deniz araçları, tahliye ve kurtarma gereklerini karşıla-
yacak şekilde düzenlenir ve donatılır.

3.5. Cankurtaran sandalı, botu, can simidi ve yeleği ile ilgili asgari gerekler aşağıda 
belirtilmiştir:

a) Yeterli bir süre hayatta kalmayı sağlayacak uygunlukta ve donanımda olur.

b) Bütün çalışanlara yetecek sayıda olur.
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c) İşyerine uygun özellikte olur.

ç) İşlevleri ve kullanılacakları koşullar dikkate alınarak uygun malzemeden yapıl-
mış olur ve kullanım için hazır bulundurulur.

d) Kullanıldıklarında dikkat çekici renklerde olacak ve kurtarma ekibinin dikka-
tini çekmekte kullanılacak araçlarla donatılır.

3.6. Acil kullanım için yeterli can kurtarma araç, gereç hazır bulundurulur.

4. Güvenlik tatbikatları
4.1. Tatbikatlarda, cankurtaran teknelerinin de operasyon için hazır olduğu teyit 

edilir.

5. Barınma
5.1. Yapılan işin doğası, büyüklüğü ve süresi gerektiriyorsa, işveren çalışanlara uy-

gun barınma imkanları sağlar. Bu barınaklar aşağıdaki özelliklere sahip olur.

a) Sağlık ve güvenlik dokümanında belirtildiği şekilde, patlamaların etkisine, du-
man ve gaz sızmalarına ve yangın çıkmasına ve yangının yayılmasına karşı uygun 
şekilde korunur.

b) Uygun havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemleri ile donatılır.

c) Her katta, kaçış yollarına açılan birbirinden bağımsız en az iki çıkış yeri bulu-
nur.

ç) Diğer alanlardan gelebilecek, sağlığa zararlı gürültü, koku ve dumana ve sert 
hava koşullarına karşı korunmalı olur.

d) Tehlikeli alanlardan uzakta ve çalışma yerlerinden ayrı olur.

5.2. Bu barınaklarda, işyerinde kalacak çalışanlara yetecek sayıda yatak veya ranza 
bulundurulur. Yatmak için ayrılan bütün odalar, çalışanların giysilerini koyabilecek-
leri büyüklükte yeterli alana sahip olur. Kadınlar ve erkekler için yatakhaneler ayrı 
ayrı olur.

5.3. Barınakların ve buralardaki tüm malzemelerin her zaman uygun hijyenik 
şartlarda olması sağlanır.

6. Helikopter operasyonları
6.1. İşyerlerinde helikopter pisti, en büyük helikopterin en zor şartlarda kolay-

ca inip kalkabileceği ve görevini yerine getirebileceği büyüklükte olur ve helikopter 
operasyonlarının kolay yapılmasına imkan sağlayacak şekilde yerleştirilir. Helikopter 
pisti, planlanan hizmetlere uygun yapıda tasarlanır ve inşa edilir.

6.2. Helikopterlerin müdahalesini gerektirecek herhangi bir kazada kullanımına 
ihtiyaç duyulacak malzemeler, helikopterin konacağı alanın yakınlarında depolanır.
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6.3. Çalışanların ikamet ettikleri işyerlerinde, helikopter hareketleri esnasında ye-
terli sayıda, amaca uygun eğitimli destek elemanı helikopter pistinde hazır bulunur.

7. İşyerlerinin denizlerde konuşlandırılması – güvenlik ve sağlamlık
7.1. Sondajla maden çıkartma işletmelerinin açık denizde konuşlandırılması es-

nasında, çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumak için gerekli olan bütün önlem-
ler alınır.

7.2. İşyerlerinin açık denizde konuşlandırılması ile ilgili çalışmalar, güvenliği ve 
sağlamlığı sürekli kılacak şekilde yapılır.

7.3. İşyerlerinin açık denizde konuşlandırılması çalışmaları sırasında kullanılan 
ekipman ve çalışma yöntemleri, hem normal hem de kritik koşullar göz önünde bu-
lundurularak, sondajla maden çıkartma işletmelerinde çalışacak çalışanların maruz 
kalacakları riskleri azaltacak şekilde olur.
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32) SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ 
BUÇUK SAAT  VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER  

HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelikte belirtilen işlerde, çalışan-
ların sağlık kuralları bakımından, çalışabilecekleri azami çalışma sürelerini düzenle-
mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi 
buçuk saat veya daha az çalışılması gereken işleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler

MADDE 4 – (1) Bir çalışanın günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler 
aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurşun ve arsenik işleri:

1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin 
maden ocağı işleri.

2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kur-
şun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan 
izabe işleri.

3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işleri.

4) Kurşun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurşunlu boyaların alevle yakılması 
işleriyle levha, tel, boru, akümülatör, şişe kapsülü, yapımı gibi kurşun veya kurşun 
alaşımıyla çalışılan işler.

5) Üstübeç, sülügen, kurşun tetraetil gibi zehirli ve kimyasal kurşun veya arsenikli 
bileşiklerin hazırlanması işleri.
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6) İçinde kurşun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı 
emaye, güderi, meşin, kauçuk, çini, cam, yapma süs taşları, yapma çiçek ve oyuncak 
yapımı işleriyle bina, dokuma ve otomobil boyacılığı ile dar mekanlarda, iç mekanlar-
da veya sağlığa uygun olarak havalandırılmayan mekanlarda yapılan boyacılık, renkli 
baskı ve harf matbaacılığı (tipografi) işleri.

7) Kurşun levhaları birbirine kaynatma işleri.
b) Cam sanayii işleri:
1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma 

ve kurutma işleri (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli 
tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye 
indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde).

2) Eritme işleri (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde).
3) Ateşçilik işleri.
4) Üfleme işleri (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde).
5) Basınçla yapılan cam işleri (cam tazyiki işleri).
6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işleri (potalar kalıp masasına mekanik 

araçlarla taşınmadığı takdirde).
7) Camı fırın başından alma işleri.
8) Yayma fırınlarında düzeltme işleri.
9) Tıraş işleri.
10) Asitle hak ve cilalama işleri.
11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işler (çalışma ortamındaki 

tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bu-
lunmadığı takdirde).

12) Pota ve taş odalarında görülen işler.
c) Cıva sanayii işleri:
1) Cıva amalgamlarından altın ve gümüş ayırma işleri, akümülatörcülükte çinko 

amalgamı işleri, harç malzemesi yapımında cıvalı kurşunlu yapılan lehimcilik işleri.
2) Cıvalı aletler yapımı işleri.
3) Cıva buharlı elektrik ampulleri yapımı işleri.
4) Süblime, kalomel ve cıva fulminat gibi cıvalı bileşiklerin hazırlanması işleri ve 

laboratuvarlarda cıvayla yapılan işler.
ç) Çimento sanayii işleri:
1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işleri.
2) Otomatik fırınlarda pişirme işleri.
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3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işleri (otomatik olarak tozun 
etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde).

d) Kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler:
1) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işleri.
2) Kimyasal arıtma işleri.
3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işleri.
4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işleri.
5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömür-

lerin taşınması işleri, (ateşçiliğin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin 
taşınmasında tozun etrafa yayılmasını önleyici tesisler olmadığı takdirde).

6) Termik santraller ile her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, 
kül ve kömürlerin taşınması işleri. (ateşçiliğin elle yapılması durumunda veya kül ve 
kömürlerin taşınmasında tozun etrafa yayılmasını önleyici tesisler olmadığı takdir-
de).

e) Çinko sanayii işleri:
1) Çinko madeninin toz haline getirilmesi, karıştırılması, elenmesi ve fırınlanması 

işleri.
2) Damıtma fırınının işletilmesi, fırınlardan küllerin ve cürufun kaldırılması işleri.
3) Çinkoyla alaşım yapılması işleri.
4) Çinko tozunun ambalajlanması işleri.
5) Sürekli olarak yapılan galvanizli demir lehimciliği işleri.
6) Çinko tozu kullanılan kimyasal ve sınai işler.
7) Elektrolitik çinko madeni üretilen tesislerdeki işler.
f ) Bakır sanayii işleri:
1) Bakır cevheri çıkarılan maden ocaklarında yapılan işler.
2) Cevherin kuru veya yaş yöntemle zenginleştirilmesi ve elde edilmesi işleri.
3) Bakır fabrikalarında cevherin yıkama, flotasyon ve izabe işleri.
4) Hurda bakırın eritilerek dökülmesi işleri.

g) Alüminyum sanayii işleri:

1) Alüminyum oksit üretimi işleri.

2) Alüminyum bronzu hazırlama işleri.

3) Alüminyum madeni üretimi işleri.
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ğ) Demir ve çelik sanayii işleri:

1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikala-
rının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işler.

2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden 
olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işler.

3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınma-
sına ilişkin işler.

4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işleri.

5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, had-
de serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve 
araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazır-
lanması işleri.

6) Demir ve çelik presleme makinelerinde yapılan işlerle bu makinelerin sıcak 
demir veya çelikle beslenmesi ve yapılan sıcak parçaların kaldırılma veya taşınması 
işleri.

7) Cürufun kırılması, ezilmesi, toz haline konulması, tozların çuvallara doldurul-
ması ve yükletilmesi işleri.

h) Döküm sanayii işleri:

1) Kalıp kumunun hazırlanması işleri.

2) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi 
işleri.

3) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının 
döküme hazır duruma getirilmesi işleri.

4) Maden eritme ve dökme işleri.

5) Kalıpların sökülmesi ve dökümlerin temizlenmesi işleri.

6) Savurma ve düşey döküm yapımı işleri.

ı) Kaplamacılık işleri:

1) Parlak ve mat kaplama işleri (galvano).

2) Polisaj işleri.

3) Kalaycılık işleri.

4) Doldurma yoluyla galvanizleme işleri.

5) Asitle yüzey temizleme işleri.
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i) Karpit sanayii işleri:

1) Kireç ve kokun ark fırınında eritilmesi işleri.

j) Asit sanayii işleri:

1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işleri.

2) Asidin yapılma safhalarındaki işler.

3) Asidin dinlendirilme, yüklenme, boşaltılma ve taşınması işleri.

4) Baca gazlarından asit elde edilmesi işleri.

k) Akümülatör sanayii işleri:

1) Akümülatör yapım ve onarım işleri.

2) Akümülatör suyu hazırlama ve şarj işleri.

l) Kaynak işleri:

1) Her çeşit koruyucu gaz altında yapılan kaynak işleri.

2) Toz altı kaynak işleri.

3) Oksijen ve elektrik kaynağı işleri.

m) Madenlere su verme işleri:

1) Su verme işleri (sertleştirme).

2) Semantasyon işleri.

n) Kauçuk işlenmesi işleri:

1) Kauçuk hamurunun karıştırılması, fırınlanması işleri.

2) Sağlığa uygun olarak havalandırılmayan yerlerde, otomatik tesisat kullanılma-
dan yapılan sıcak vulkanizasyon işleri.

o) Yeraltı işleri:

1) Maden ocakları işleri (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları 
hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işler.

ö) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler:

1) 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve 
Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun  Ek 1 inci maddesinde  yer alan 
hükümler saklı kalmak kaydıyla doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler 
veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işler.

p) Gürültülü işler:

1) Gürültü düzeyi en yüksek maruziyet etkin değerini (8h=85 dB(A)) aşan işler.
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r) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler:

1) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20 metreye kadar 
derinlik veya 2 kg/cm2 basınçta yapılan işler (iniş, çıkış, geçiş dahil).

s) Pnömokonyoz yapan tozlu işler:

1) Pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu işyerlerindeki işler.

ş) Tarım ilaçları:

1) Tarım ilaçları kullanımı işleri.

Günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işler

MADDE 5 – (1) Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten daha az çalıştırılması 
gereken işlerle bunların her birinde en çok kaçar saat çalıştırılacağı aşağıda belirtil-
miştir.

a) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş 
dâhil):

1) 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2 basınçta 7 saat.

2) 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2 basınçta 6 saat.

3) 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2 basınçta 5 saat.

4) 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 4 saat.

5) Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derin-
liklerde 1/2 saattir.

b) Cıva işleri:

1) Cıva izabe fırınlarında görülen işler 6 saat.

2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işler 6 saat.

c) Kurşun işleri:

1) Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işleri 
4 saat.

ç) Karbon sülfür işleri:

1) Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işler 6 saat.

d) İnsektisitler:

1) Karbamatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti ola-
rak hazırlanması ve uygulanması işleri 6 saat.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Başka işte çalıştırma yasağı

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalışanlar, 4 ve 5 inci 
maddelerde belirtilen günlük azami iş sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte ça-
lıştırılamazlar.

Fazla çalışma yasağı

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde fazla çalışma yapılamaz.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birinin veya birkaçı-
nın sürekli olarak yapıldığı işyeri işverenleri, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma 
zamanlarını, anılan işlerde çalışanların erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek sure-
tiyle sayılarını, işe başlamadan önce işin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

İtirazlar

MADDE 9 – (1) İşyerlerinde yapılan işlerin 4 ve 5 inci maddelerde sayılan iş-
lerden olup olmadığına ilişkin itirazlar ile 4 ve 5 inci maddelerde yer almayan işlere 
ilişkin başvurular, kullanılan maddelerin özellikleri, uygulanan teknoloji ve alınan 
teknik ve idari toplu koruma önlemleri de göz önünde bulundurulmak ve Sağlık Ba-
kanlığının görüşü alınmak suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışıl-
ması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Bildirim ve muafiyet

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha 
Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik kapsamında daha önce bildirim 
yapılmış olan iş ve işyerleri için 8 inci madde hükümleri uygulanmaz.
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Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi yayımı tarihinden itibaren üç 
ay sonra diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.
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33) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak sağlık ve gü-
venlik işaretlerinin uygulanması ile ilgili asgari gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri;

a) Diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça; tehlikeli maddelerin, 
preparatların, ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında kullanılan işaretleme-
lerde,

b) Kara, demir, deniz, hava ve iç suyolu taşımacılığının düzenlenmesinde kullanı-
lan işaretlemelerde,

uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu 
maddesine dayanılarak,

b) 24/6/1992 tarihli ve 92/58/EEC sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey 
Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri: Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile 
ilgili bilgi veren işaretleri,

b) Bilgilendirme işareti: Yasak işareti, uyarı işareti, emredici işaret, acil çıkış ve 
ilkyardım işaretleri dışında bilgi veren diğer işaretleri,

c) Ek bilgi levhası: Bir işaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan 
levhayı,
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ç) El işareti: Çalışanlar için tehlike oluşturabilecek manevra yapan operatörleri 
yönlendirmek üzere ellerin ve/veya kolların önceden anlamları belirlenmiş hareket 
ve/veya pozisyonlarını,

d) Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işareti,

e) Güvenlik rengi: Güvenlik açısından özel bir anlam yüklenen rengi,

f ) Işıklı işaret: Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış, içeriden veya ar-
kadan aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneğini,

g) İşaret levhası: Geometrik bir şekil, renkler ve bir sembol veya piktogramın 
kombinasyonu ile özel bilgi ileten ve yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş 
levhayı,

ğ) İşaretçi: İşareti veren kişiyi,

h) Operatör: İşareti izleyerek araç ve gereci kullanan kişiyi,

ı) 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,

i) Sembol veya piktogram: Bir durumu tanımlayan veya özel bir davranışa sevk 
eden ve bir işaret levhası veya ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan şekli,

j) Sesli sinyal: İnsan sesi ya da yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapıl-
mış bir düzenekten çıkan ve yayılan kodlanmış ses sinyalini,

k) Sözlü iletişim: İnsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, önceden anlamı be-
lirlenmiş sözlü mesajı,

l) Uyarı işareti: Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işareti,

m) Yasak işareti: Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek 
bir davranışı yasaklayan işareti,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşverenin Yükümlülükleri

Genel yükümlülük

MADDE 5 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu 
maddesinin birinci fıkrası gereğince işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi 
sonuçlarına göre; işyerindeki risklerin ortadan kaldırılamadığı veya toplu korumaya 
yönelik teknikler veya işin organizasyonunda kullanılan önlem, yöntem veya süreç-
lerle yeterince azaltılamadığı durumlarda, bu Yönetmelikte yer aldığı şekliyle sağlık 
ve güvenlik işaretlerini bulundurur ve uygun yerlerde kullanılmasını sağlar.
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(2) Ek-5’te belirtilen hususlara aykırı olmamak şartı ile kara, demir, deniz, hava ve 
iç suyolu taşımacılığı alanlarında kullanılan işaretler, işyerinde benzeri taşımacılığın 
yapılması halinde aynen kullanılır.

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

MADDE 6 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ncı 
maddesinin hükümleri saklı kalmak şartıyla, işyerinde kullanılan sağlık ve güvenlik 
işaretleri hakkında çalışanları veya temsilcilerini bilgilendirir.

(2) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesinin 
hükümleri saklı kalmak şartıyla, işaretlerin anlamları ve bu işaretlerin gerektirdiği 
davranış biçimleri hakkında, çalışanların eğitim almasını sağlar.

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 7 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 18 inci 
maddesi gereğince, bu Yönetmeliğin kapsadığı konular ile ilgili çalışanların veya tem-
silcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 8 – (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.
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34) TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN 
İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE 

DAİR YÖNETMELİK1

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 
işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa 
göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ek-1’de belirtilen işleri ve 
bu işlerde çalışanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
17 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Mesleki eğitim: Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırla-

mak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyum-
larını 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

MADDE 5 – (1) Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan 
önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.

(2) İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsa-
mında 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.

1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlan-
mıştır.
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Mesleki eğitimin belgelendirilmesi

MADDE 6 – (1) 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 bel-
geler,

c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen 
kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,

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 ku-
rumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve der-
nekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve 
işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eği-
tim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda 
verilen belgeler,

f ) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan denkliği sağlanan belgeler,

g) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Ye-
terlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik 
belgeleri,

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındı-
ğına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden 
önce çalışmaya başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (e) bendinde 
sayılan2 kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en 
az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek 
belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul 
edilir.

2  25/7/2013 tarihli ve 28718 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzeltme ile, altı çizili ibare metne 
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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(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.

Mesleki eğitim zorunluluğunun denetlenmesi

MADDE 7 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde çalıştırılacakların yapılan işe 
uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bu-
lunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.

(2) İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mes-
leki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde 
yetkili memurlara göstermek zorundadır.

Geçerli sayılan belgeler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 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 alı-
nan mesleki eğitim belgeleri bu Yönetmelik kapsamında da geçerli sayılır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (e), 
(f ) bentleri ve ikinci fıkrasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Millî Eğitim 
Bakanı birlikte, diğer hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
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EK-1

MESLEKİ EĞİTİM ALINACAK İŞLERE AİT ÇİZELGE

ARAMA VE SONDAJ İŞLERİ

Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit 

sondaj işleri. 

Petrol, tabii gaz, su ve her çeşit maden ve maden filizleri ve mineralleri ile taş, toprak, kum 

ve benzeri maddelerin çıkarılması ve üretimi işleri.

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

Metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerden itibaren pirometalurjisel, kimyasal, 

elektrolitik usullerle üretimi işleri ve bunlarla ilgili işler.

Metallerin ve metalsilerin eritilmesi, saflaştırılması, alaşımlarının üretimi ve bu maksatlarla 

yapılan her çeşit işler.

Metal ve alaşımlarının, metalsi ve alaşımlarının her çeşit döküm ve haddeleme, presleme 

suretiyle sıcak ve soğuk olarak şekillendirilme işleri.

Font, çelik ve diğer madenlerin ve alaşımlarının eritilip potalara dökülmek sureti ile çeşitli 

eşyaların imali işleri.

Metal ve alaşımlarına, metalsi ve alaşımlarına uygulanan ısıl işlemleri (Tav, su verme ve 

benzeri işlemler).

Kükürdün eritme yoluyla üretimi, öğütülmesi ambalajı ve depolanması ve bunlarla ilgili 

işler.

TAŞ VE TOPRAK SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi işleri (Kırma, kesme, taşıma, 

öğütme, yontma, cilalama ve benzeri işler).

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.

Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işleri.

Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk ve 

benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri.

Fayans, porselen ve seramik imaline ait işler.

Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme fabrika ve imalathanelerinde üretime ilişkin işler ve 

bunların işlenmesine ait işler.

13, 14 ve 15 numaralı bentlerde belirtilen işlerden fırın işleri ile silis tozları saçan işler.

METAL VE METALDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

Ağır saç levhaları bağlama, perçinleme ve presleme işleri ile kalafat işleri.
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Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve kızak işleri ile vinçler, iş iskeleleri, bumbalar, 

direkler, demir ve zincirler ve benzeri teçhizatlara ait işler.

İskeleler, çarpantlar, köprüler, motorlar,  makinalar, kazanların imali ve bunların montajı ile 

işletilmesi işleri.

Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi).

Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle çeşitli eşya imali işleri.

Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri (Oksijen, elektrik, punta ve dikiş kaynağı işleri 

gibi).

Altın, gümüş, bakır, pirinç, alüminyum ve benzeri malzemeden eşya imalatı işleri. 

Kurşun kaynak işleri, seri ve devamlı lehim işleri. 

10 kg’yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı imalat ve taşlama işleri.

Her türlü madeni ve fiber optik kablo imali, çelik ve benzeri malzemelerden tel, şerit gibi 

soğuk haddeleme, imali işleri.

Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekillendirme tezgahlarında yapılan işler.

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

Muharrik kuvvetle çalışan her türlü bıçaklar ve testereler ile kesici, yontucu, soyucu, delici 

makinalar ve hızarlarla yapılan işler.

Kurutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak, kontrtabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve 

pvc yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri.

YAPI İŞLERİ

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.  

Her türlü prefabrik yapı elemanı (pabuç, kolon, kiriş, aşık, mertek gibi) üretimi ve yerinde 

montajı işleri.

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.

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.

Her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve doldurulma işleri.
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KİMYA SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER

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.

Aldehitler, ketonlar, eterler, karbon sülfür, analin, alkoller, solventler, tinerler, triklor-etilen 

ve benzerleri gibi ve parlayıcı maddelerin imali ve bunlarla yapılan işler.

Ham petrol ve katranların distilasyonu, bitum, madeni yağlar ve her türlü akaryakıt ve 

rafinasyon işleri. 

Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları,  koklaştırılmaları ve bunlardan elde edilen  bitum, 

katran gibi ara ve art ürünlerin distilasyonu işleri.

Doğal gaz, Likit petrol gazı, hava gazı, bio gaz, ve asetilen gazı gibi her türlü gaz üretimi, 

stoklanması ve arz işleri.

Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü, olup petrol rafinerilerinde elde 

edilemeyen sıvı ve katı yağların imali işleri.

Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali, depolanması ve nakli işleri.

Her türlü zehirli gazların ve savaş gazlarının üretimi, kullanılması, depolanması ve nakli 

işleri.

Aktif kömürlerin, diğer aktif maddelerin ve çeşitli kimyasal maddelerin emprenyasyon 

işleri.

Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile toz ve gaz maskeleri, koruyucu başlık, 

elbiseler ile diğer koruyucuların kullanılması zorunluluğu bulunan işler.

Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri (Aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler 

şenlik maytapları, tabanca mantarı benzerleri).

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.

Kimyasal gübrelerin üretimi ve depolanması işleri.

Selülozik, sentetik ve her çeşit boya imali işleri.

Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile yapılan çeşitli kimyasal maddelerin imali işleri.

Ensektisit, rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları hazırlanması, üretimi ve depolanması 

işleri.

Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri. 

Organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri.

İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin üretimi, yükleme, boşaltma ve nakli işleri.

Akümülatör imali ve seri olarak akümülatörlerin bakım ve şarj işleri.

Uyuşturucu maddelerin imali işleri.

Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler. 

Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve imalathanelerinde tabaklama, nakil ve depolama 

işleri.

Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri.

Ham kürkleri işleme ve boyama işleri.

Kauçuk ve lastik sanayiinde, lastik hamurunun hazırlanmasından her çeşit şekillendirilmiş 

mamul yapımına kadar bütün işler. 
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Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri.

İPLİK, DOKUMA VE GİYİM SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER

Çırçır fabrikalarındaki işler.

Pamuk,keten,yün ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç haşıl, tarak, 

presleme ve kolalama işleri.

Her türlü ilkel ve mamul maddelerin temizlenmesi, boyanması, gazlanması, ağartılması, 

basılması ve hazır hale getirilmesi işleri.

Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri.

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

Kağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri.

Selüloz üretimi işleri.

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

Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, işlenmesi, ambalajlanması, sakatat tesislerindeki işler. 

Deniz ve göl tuzlalarıyla kaya tuzu işletmelerinde yapılan üretim, rafine, ambalajlama, 

doldurma ve taşıma işleri.

TÜTÜN SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

İmalathane ve depolardaki aktarma işleri.

ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİ VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ İŞLER

Buhar, gaz ve sair muharrik kuvvet üretimiyle ilgili işler.

Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımı işleri, elektrik bakım ve onarım işleri.

Hareket halinde bulunan makine, motor ve aksamı ile transmisyon tertibatının yağlanması, 

tamiri ve temizlenmesi gibi işler. 

NAKLİYE BENZERİ İŞLER

Araçsız olarak yirmi beş kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve 

yükleme işleri.

En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma 

ve yükleme işleri.

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

Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, 

toplanması, üretilmesi, (bunlardan elde edilecek ürün ve yan ürünler) ve dalyan işleri.
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Tarım ilaçları kullanımı işleri

ARDİYE VE ANTREPOCULUK

Ardiyeler, antrepolar, umumi mağazalar ve iskelelerde yapılan her türlü ambarlama, 

depolama, yükleme ve boşaltma işleri.

HABERLEŞME

Posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon gibi iletişim araçları için yapılan her türlü 

yapım, bakım, onarım ve alt yapı işleri.

ÇEŞİTLİ İŞLER

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.

Sünger avcılığı işleri.

Süngerleri temizleme, yıkama, beyazlatma ve boyama işleri.

İtfaiye işleri.

Ocakçılık, ateşçilik işleri ile ocak ve baca temizleme işleri.

Kanalizasyon ve foseptik işleri. 

Her türlü çöp ve atık maddeler (toplanması, taşınması, depolanması,  işlenmesi, yok 

edilmesi vb.) ile ilgili işler.

Bataklık kurutma, su altı ve toprak altı işleri ile suya girilerek yapılan her türlü işler.

Radyoloji işleri ile radyum ve radyo aktif maddelerle ve radyasyon yayan her türlü cihazla 

(Çeşitli röntgen, manyetik rezonans ve benzeri elektronik cihazlar) çalışılan işler.

Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran bahçelerdeki ve hayvan terbiyesi yapılan yerlerdeki 

her türlü işler.

Her türlü mürekkep imali işleri.

Hayvan tahniti işleri.

Kemik, boynuz, tırnak ve hayvan kanı ile ilgili üretim işleri.

Metalden matbaa harfi imali ve klişe imali işleri.

Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantezi fason yapma ve derileri perdahlama işleri.

Makinesiz deniz nakil araçlarında (Mavna, şat ve benzerleri) yapılan bütün işler.

Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler.

Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri ile yer hizmetleri ve bakım işleri.

Uçaklarda yapılan bütün işler ve uçaklarla yapılan ilaçlama ve yangın söndürme işleri.

Kara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için bakım, ikmal, onarım ve park yerlerinde 

yapılan işler.

Her türlü siloculuk işleri.

Matbaacılık işleri (Her türlü basım işleri)

Her türlü katı ve sıvı ara ürün ve nihai ürünlerin ambalajlanması, paketlenmesi ve dolumu 

işleri.

 Deri, suni deri, plastik, ağaç ve diğer malzemelerden mamul her türlü ayakkabı, terlik ve 

benzerleri imalat işleri.
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35) TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ1

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya 
çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla 
mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağla-
mak için alınması gerekli tedbirlere dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamına giren işyerlerinde; çalışanların yaptıkları işlerden do-
layı toz maruziyetinin olabileceği işyerlerinde uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asbest :

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 No132207-32-0,

5) Krosidolit, CAS No 12001-28-4,

6) Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6,

lifli silikatlarını,

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük (İSGGM): İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

ç) ILO: Uluslararası Çalışma Örgütünü,

1  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:  Resmî Gazete Yönetmelik 5 Kasım 2013  Salı Sayı : 28812
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d) İnert toz: Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/
veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozları,

e) İSGÜM: İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünü,
f ) Kristal yapıda SiO2: Kuvars, tridimit ve kristobaliti,
g) Lifsi tozlar: Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha 

küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan parçacıkları,
ğ) Okuyucu: ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması 

konusunda eğitim almış hekimi,
h) Pnömokonyoz (Akciğer Toz Hastalığı): Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu 

ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalığı,
ı) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

i) Solunabilir toz: Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kris-
tal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç 
katı olan lifsi tozları,

j) Standart akciğer radyografisi: En az 35x35 cm ebatında ILO Uluslararası Pnö-
mokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması kriterlerine göre değerlendirilebilir akci-
ğer radyografisini veya dijital akciğer radyografisini,

k) Toz: Bu Yönetmeliğe göre işyeri ortam havasına yayılan veya yayılma potansi-
yeli olan parçacıkları,

l) Toz ölçümü: İşyeri ortam havasındaki toz miktarının gravimetrik esasa veya lifsi 
tozlarda lif sayısına göre belirlenmesini,

m) Tozla Mücadele Komisyonu (TMK): Bu Yönetmelik çerçevesinde çalışma ha-
yatında tozla ilgili konularda ihtiyaç ve öncelikleri belirleyerek teknik ve tıbbi açıdan 
görüş ve öneri hazırlamak amacıyla Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,

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

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşverenin Yükümlülükleri ve Risk Değerlendirmesi

İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanla-
rın 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;
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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 uy-
gun 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.

Risk değerlendirmesi

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini tehlikeye atacak, 
işyerinde bulunan tozlardan kaynaklanan olumsuz etkileri belirlemek üzere, 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hü-
kümlerine uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

(2) 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.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tozla Mücadele Komisyonu, Toz Ölçümleri ve Maruziyet Sınır Değerleri

Tozla mücadele komisyonu

MADDE 7 – (1) İSGGM Genel Müdürü veya Genel Müdürün görevlendire-
ceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında; Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığından birer temsilci ile İş Teftiş Kurulu Başkanlığından iş sağlığı ve güvenliği 
yönünden teftiş yapmaya yetkili bir iş müfettişi, SGK’den bir temsilci, Genel Müdür-
lükten bir hekim ile bir mühendis veya bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, en çok üye-
si 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 ka-
tılımıyla 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 üye-
lerinin 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.

Toz ölçümleri

MADDE 8 – (1) İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde 20/8/2013 
tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi 
Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Risk değerlendirmesi sonucuna göre belirlenen periyodik aralıklarla toz ölçüm-
lerinin yapılmasını,

b) İşyerinde çalışanların toz maruziyetinin bulunduğu koşullarda herhangi bir de-
ğişiklik olduğunda bu ölçümlerin tekrarlanmasını,

c) Ölçüm sonuçlarının, Ek-1’de belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikka-
te alınarak değerlendirilmesini,

ç) İşyerinde yapılacak denetimler için toz ölçümlerinin Genel Müdürlükçe ön 
yeterlik veya yeterlik belgesi verilen laboratuvarlarca yapılmasını sağlar.

Maruziyet sınır değerleri

MADDE 9 – (1) Tozlar için mesleki maruziyet sınır değerleri, Ek-1›de yer alan 
tabloda belirtilen değerlerin üstünde olamaz.
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(2) Tozlu işyerlerinde toz oluşumunun önlenmesi, tozun çalışma ortamına ya-
yılmadan kaynağında yok edilmesi veya tozun bastırılması gibi diğer yöntemler ile 
toz yoğunluğunun Ek-1’deki değerlerin altına düşürülmesi için çalışmalar yapılır. Bu 
çalışmalar sonucunda toz ölçümü yenilenir ve toz yoğunluğunun uyulması gereken 
değerde olduğu veya altına düştüğü tespit edildiğinde çalışma izni verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Gözetimi, Pnömokonyozdan Korunma ve                                                          

Pnömokonyoz Tanısı ile İlgili İşlemler

Sağlık gözetimi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde çalışan ve çalışa-
cak 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 Yö-
netmelik ekinde yer alan İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneğine göre yapılır.

b) Çalışanların sağlık gözetimi; risk değerlendirmesi, aralıklarla yapılan toz ölçüm 
sonuçları ve tozun cinsi dikkate alınarak işyeri hekimince belirlenen sıklıkta tekrar-
lanır ve her çalışan için sağlık kaydı tutulur.

c) Pnömokonyoz yönünden yapılan periyodik sağlık muayenelerinde Ek-2’de ve-
rilen “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 koru-
yucu ve önleyici tedbirleri belirler ve tavsiyelerde bulunur.

d) İşyeri hekimi, çalışanın maruziyetinin sona ermesinden sonra da yapılması ge-
reken 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 is-
teme hakkına sahiptir.

Akciğer radyografilerinin değerlendirilmesi

MADDE 11 – (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 Sınıf-
landırılmasına uygun standartlarda akciğer radyografileri çekilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren asbest ve türleri, kuvars içeren tozların bulu-
nabileceği işyerlerinde; risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçları ile çalışanların sağlık 
durumları dikkate alınarak hangi sıklıkta standart akciğer radyografilerinin çekilece-
ği işyeri hekimince belirlenir.
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(3) Bu Yönetmelik kapsamına giren asbest ve türleri, kuvars içeren tozların bulu-
nabileceği işyerlerinde çalışanların standart akciğer radyografileri okuyucu tarafından 
ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılmasına göre değerlendirilir. 
Farklılık gösteren değerlendirme sonuçları, okuyucular tarafından birlikte değerlen-
dirilerek nihai sonuçlar işverene yazılı olarak bildirilir.

(4) Okuyucu listeleri, İSGGM veya İSGÜM’ün internet sayfasından temin edi-
lebilir.

(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 heki-
mi tarafından maruz kalınan tozun özellikleri de dikkate alınarak değerlendirilir. İh-
tiyaç duyulması halinde ileri tetkik ve değerlendirme için, okuyucuya gönderilebilir.

Pnömokonyoz olgularının belirlenmesi

MADDE 12 – (1) Ek-3’te verilen ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlen-
dirme Kategorisi Çizelgesi’ne göre okuyucuların nihai değerlendirme sonuçlarına 
ilişkin raporunu alan işveren;

a) Kategori 0 olarak değerlendirilenlerin; aralıklı muayenelerle takibinin yapıl-
masını,

b) Kategori 1 ve üzeri olarak değerlendirilenlerin; SGK tarafından yetkilendirilen 
sağlık hizmet sunucularına sevkini sağlar.

(2) Meslek hastalıkları tıbbi tanısında yetkili sağlık kuruluşu, düzenlediği rapor-
ların birer örneğini ilgili işverene gönderir.

Pnömokonyoz tanısı alan çalışanların çalışma durumu

MADDE 13 – (1) İşveren, meslek hastalıkları tanısında yetkili sağlık kurulu-
şunun çalışanla ilgili düzenlediği raporda belirtilen çalışma koşullarını sağlamakla 
yükümlüdür.

Kayıtların saklanması

MADDE 14 – (1) İşveren, işyerinde çalışanların yaptıkları iş, çalışma süresi, toz 
ölçüm sonuçları ile kişisel sağlık dosyalarının kayıtlarını ilgili mevzuatta ayrıca be-
lirlenmemişse çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren on beş yıl 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 dos-
yanın bir örneğini onaylayarak gönderir.
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(2) Çalışanlar kendilerine ait kayıtların bir örneğini alabilirler. Çalışanlar ve/veya 
çalışan temsilcileri de kayıtlar hakkında isimsiz olarak genel bilgileri alabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim

Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi

MADDE 15 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ve 
17 nci maddelerinde ve 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla çalışanların ve temsilcilerinin 
eğitim ve bilgilendirilmelerini sağlar. Bu eğitim ve bilgilendirilmeler özellikle aşağı-
daki hususları içerir.

a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler,

b) İşyerinde bulunan tozun çeşidinin tanınması, tozdan kaynaklanan sağlık ve 
güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal 
düzenlemeler hakkında bilgiler,

c) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikelerden koruması için yapıl-
ması gerekenler ve alınacak önlemler,

ç) Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve bakımı.

Pnömokonyoz okuyucu eğitimi

MADDE 16 – (1) ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması 
Okuyucu eğitimi İSGÜM tarafından düzenlenir. Eğitimi başarılı ile bitiren hekim-
lere Ek-4’teki örneğine uygun sertifika düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tozla mücadele birimleri

MADDE 17 – (1) İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hak-
kında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla 14/9/1990 tarihli ve 20635 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapı-
mında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik hükümleri gereğince kurulmuş olan Toz-
la Mücadele Birimleri iç kontrol amacıyla işyerlerinde toz ölçümü yapmaya devam 
edebilirler.
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Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 14/9/1990 tarihli ve 20635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili 
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi 20/8/2015 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.

EK-1 (*)(**)
TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU

Maddenin Adı CAS No (1)

Toplam Toz 

Miktarı

TWA/ZAOD 

(mg/m3)  (2)

Solunabilir Toz Miktarı

TWA/ZAOD

(mg/m3) (2)

Aluminyum Metal 7429-90-5 15 5
Amonyum sülfamat 7773-06-0 15 5
Bakır tozu 7440-50-8 1
Baryum sülfat 7727-43-7 15 5
Benomil 17804-35-2 15 5
Bizmut tellurit                     1304-82-1 15 5
Bor oksit 1303-86-2 15
2-Chloro-6 (trichloromethyl)  pyridine                1929-82-4 15 5
Çinko oksit 1314-13-2 15 5
Çinko  siterat   557-05-1 15 5
Clopidol 2971-90-6 15 5
Disiklopentadien demir 102-54-5 15 5
Ferbam 14484-64-1 15
Ferro vanadyum tozu 12604-58-9 1

Gümüş 
7440-22-4

0.1

Grafit, sentetik 15 5
Jips 13397-24-5 15 5
Kalsiyum Karbonat(Mermer) 1317-65-3 15 5
Kalsiyum Karbonat (Kireçtaşı) 1317-65-3 15 5
Kalsiyum hidroksit 1305-62-0 15 5
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TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU

Maddenin Adı CAS No (1)

Toplam Toz 

Miktarı

TWA/ZAOD 

(mg/m3)  (2)

Solunabilir Toz Miktarı

TWA/ZAOD

(mg/m3) (2)

Kalsiyum silikat 1344-95-2 15 5
Kalsiyum sülfat 7778-18-9 15 5
Kaolin 1332-58-7 15 5
Keten 463-51-4 0.5  0.9
Kobalt metali, tozu ve buharı 7440-48-4 0.1
Magnezit 546-93-0 15 5
Malatiyon 121-75-5 15
Methoxychlor 72-43-5 15
Molibdenyum (Mo olarak)

Çözünebilir Bileşikler
7439-98-7

5
Molibdenyum 7439-98-7 15
Nişasta 9005-25-8 15 5
Odun tozu                                         5
Paraquat 4685-14-7 0.5
Pamuk tozu (Çırçır, hallaç, iplik) 0.5
Pamuk tozu (Dokuma) 0.75 
Pamuk tozu (Konfeksiyon) 1
Paratiyon 56-38-2 0.1
Pentaeritritol 115-77-5 15 5
Pikloram 1918-02-1 15 5
Paris alçısı 26499-65-0 15 5
Platinyum ( Pt)

Çözünebilir tuzları
7440-06-4

0.002
Portland çimentosu 65997-15-1 15 5
Rouge (Demir III- oksit) 15 5
Sakkaroz 57-50-1 15 5
Selüloz(kağıt tozu) 9004-34-6 15 5
Silikon 7440-21-3 15 5
Silikon karbür 409-21-2 15 5
Tahıl  (yulaf, buğday, arpa…) 10
Tantal, metal ve oksit toz 7440-25-7 5
Tellüryum ve bileşikleri (Te olarak) 13494-80-9 0.1
Temephos ( O,O’-(thiodi-4,1-

phenylene) bis(O,O-dimethyl 

phosphorothioate)

3383-96-8 15 5

4,4’-Tiyobis (6-tert  Butil-m-kresol) 96-69-5 15 5
Titanyum dioksit 13463-67-7 15
Vanadyum (V2O5 toz olarak) 1314-62-1 0.5
Zımpara 12415-34-8 15 5
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ÖZELLİĞİ OLAN KAYAÇ VEYA MİNERALLER MARUZİYET EŞİK SINIR DEĞERLERİ
      

Kayaç-mineral TWA    

Asbest 0,1 lif / cm3

Silika (Kristal Yapıda)

Kuvars (Solunabilir)
  10mg/m3    

%SiO2+2

Kuvars (Toplam)
  30mg/m3    

%SiO2+2

Kristobalit :Formülle hesaplanan kuvars değerinin ½ si kullanılır. 

Tridimit: Formülle hesaplanan kuvars değerinin ½ si kullanılır.

Mineral Sınır Değer (mg/m3)

Amorf yapıda (doğal diatomalı toprak içeren )

 80 mg/m³

% SiO2+2  

Silikatlar (%1’den az kristal silika içeren)

Mika 

Talk (Asbest içermeyen)

Talk (asbest içeren) (***)

Sabuntaşı 

Portland Çimentosu

Grafit (Doğal)

Kömür Tozu:

%5 ve daha az SiO2 içeren solunabilir toz
2.4 mg/ m³

%5’ten fazla SiO2 içeren solunabilir toz

   

10mg/m³    

% SiO2+2  

İnert veya İstenmeyen Toz

Solunabilir Kısım 5 mg/ m³

Toplam Toz  15 mg/ m³

( * )   1910.1000 numaralı OSHA standardına paralel olarak hazırlanmıştır. 
(**) 6331 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevzuatın uygulanmasında uluslararası 

kuruluşlarca yayımlanmış sınır değerler de dikkate alınabilir.
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Mineral Lifler lif/cm3

TWA/ZAOD

Çapı ≤3.5 µm, uzunluğu≥ 10 µm. olan 

lifler

Taş yünü 3 lif/cm3 5 mg/m3

Fırın Curuf yünü 3 lif/cm3 5 mg/m3

Sentetik Cam yünü 3 lif/cm3 5 mg/m3

(***) 25/1/2013 tarihli 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen değer alınmalıdır.

(1)  CAS            : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.
(2)  mg/m3   : 20 0C sıcaklıkta ve 101,3 kPa (760 mm cıva basıncı) ba-

sınçtaki 1 m3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı.
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EK-3

ILO ULUSLARARASI PNÖMOKONYOZ DEĞERLENDİRME KATEGORİSİ ÇİZELGESİ
0.  Kategori 0/- 0/0 0/1

I.  Kategori 1/0 1/1 1/2

II.  Kategori 2/1 2/2 2/3

III.  Kategori 3/2 3/3 3/+

EK-4

ILO ULUSLARARASI PNÖMOKONYOZ RADYOGRAFİLERİ 
SINIFLANDIRMASI EĞİTİMİ SERTİFİKASI

...........

...........

........... ...........





547ULUSAL  /  ULUSLARARASI MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

36) ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ 
YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konse-
yinin kuruluş amacını, oluşumunu, görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını düzenle-
mektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun 21 inci maddesine ve 16/3/2004 tarihli ve 25404 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 2/3/2004 tarihli ve 2004/6958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
eki İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmeye daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Başkan: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Başkanını,

c) Konsey: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini,

ç) Müsteşar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve Görevleri

Konseyin kuruluş amacı

MADDE 4 – (1) 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 bu-
lundurur. Çalışma hayatının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut şartlarının iyileş-
tirilmesi 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.
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Konseyin oluşumu

MADDE 5 – (1) 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 Bakan-
lığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından ilgili birer genel müdür,

c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Perso-
nel 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 Sanat-
kârları Konfederasyonundan, Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli 
birer yönetim kurulu üyesi,

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.

(2) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında belirlenen Konsey üyeleri, iki yıl için 
seçilir ve üst üste iki olağan toplantıya katılmaz ise ilgili kurum veya kuruluşun üye-
liği sona erer.

Konseyin görevleri

MADDE 6 – (1) 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 oluştu-
rulması 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,
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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 toplantıla-

rında 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.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) 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 gün-

demini 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.

Konsey sekretaryası

MADDE 8 – (1) Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlü-
ğünce yürütülür.

(2) 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 koordi-

nasyonu sağlamak,
ç) İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve bilgi akışını sağlamak,
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d) Oluşturulan görüş, öneri ve faaliyet raporlarını Başkana sunmak,

e) Çalışma grupları üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, çalışmalarının 
ilerlemesini ve faaliyetlerini izlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Konseyin Çalışma Usul ve Esasları

Çalışma usul ve esasları

MADDE 9 – (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 günün-
den 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.

Gündem

MADDE 10 – (1) Konseyin toplantı gündemi; Konsey üyelerinden, çalışma 
gruplarından veya Konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da tüzel kişilerden gelen öne-
riler doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün teklifi ve Konsey 
Başkanının onayı ile belirlenir.

Karar alma

MADDE 11 – (1) Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. 
Konsey üyeleri dışındaki temsilcilerin oy hakkı yoktur. Oyların eşitliği hâlinde baş-
kanın oyu yönünde karar alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

(2) Alınan kararlar toplantı tutanağı ile kayıt altına alınır ve tutanak toplantıya 
katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üye, gerekçelerini tutanakta 
belirtir.
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Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Çalışma grupları, Konsey üyesi kurum ve kuruluşlar ile Konsey 
dışındaki gerçek ya da tüzel kişilerin önerdikleri konu başlıkları ile ilgili olarak Kon-
seyce uygun bulunması halinde kurulur. Çalışma grubunun üyeleri ve başkanı Konsey 
Başkanı tarafından belirlenir.

(2) Çalışma grubu üyesi olarak; Konsey üyeleri, uzmanlık alanlarına göre üniversi-
te, 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 rapo-
runu sunar.

Konsey faaliyetlerinin desteklenmesi

MADDE 13 – (1) Konsey faaliyet ve çalışmaları, Genel Müdürlükçe, 5/3/2004 
tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak 
Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hak-
kında Yönetmelikte belirtilen Kurula teklif edilecek projelerin kabul edilen kısmıyla 
desteklenir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.
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37) YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
YÖNETMELİĞİ1

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari iş sağlığı 
ve güvenliği şartlarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde uygu-
lanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamına giren 
işyerlerinde uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak,

(2) Avrupa Birliğinin 24/6/1992 tarihli ve 92/57/EEC sayılı Konsey Direktifine 
paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine iliş-
kin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolo-
jik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini/
çalışanlarını sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut 
tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

c) İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olma-
yan kurum ve kuruluşları,

1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yönetmelik 5 Ekim 2013  Cumartesi Resmî Gazete Sayı : 
28786
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ç) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,

d) Kendi nam ve hesabına çalışan: Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve 
hesabına mal ve hizmet üretimi yapan ve projenin tamamlanmasında profesyonel 
katkı sağlayan kişiyi,

e) Proje: Yapı işlerinin tasarımından tamamlanmasına kadar yürütülen bütün iş-
leri,

f ) Proje sorumlusu: İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin 
hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek 
veya tüzel kişiyi,

g) Sağlık ve güvenlik koordinatörü: Projenin hazırlık ve uygulama aşamalarında, 
işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 10 
uncu ve 11 inci maddelerinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan 
gerçek veya tüzel kişileri,

ğ) Sağlık ve güvenlik planı: Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci bo-
yunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalış-
ma 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 koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı ala-
nının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya 
hazırlanması sağlanan planı,

h) Yapı alanı: Yapı işlerinin yürütüldüğü alanı,

ı) Yapı işleri: İnşaat ve çeşitli mühendislik işlerinin yürütüldüğü, yerüstü veya ye-
raltında, su üstü veya su altında yapılan, Ek–1’de yer alan işler ile benzeri diğer işleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşverenlerin ve Diğer Kişilerin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları

İşverenlerin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşveren, yapı işlerinde, Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen 
yükümlülüklerinin yanında özellikle aşağıdaki hususları sağlar;

a) Yapı alanının düzenli tutulmasını ve yeterli temizlikte olmasını,

b) Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlana-
cağının ve ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesini,

c) Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesini,
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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 de-
polama alanları ayrılmasını ve bu alanların sınırlarının belirlenmesini,

e) Tehlikeli malzemelerin kullanımı ile uzaklaştırılma koşullarının düzenlenme-
sini,

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) 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu 
Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe ve uyumlaştırılmış 
ulusal standartlara uygun kişisel koruyucu donanımların bulundurulmasını ve çalı-
şanlar 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 dik-
kate alarak uygun tedbirleri alırlar.

b) Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin uya-
rı, tespit ve talimatlarını dikkate alırlar.

(3) İnşaatta yapılan çalışmalara bizzat katılmaları halinde işveren ve alt işveren-
ler, yapı alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartlarının sürdürülmesi için, sağlık ve 
güvenlik koordinatörlerinin sağlık ve güvenlikle ilgili konularda görüş ve önerilerini 
dikkate alır. İşveren ve alt işverenler;

a) Kanunun 19 uncu maddesine,

b) 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanları-
nın Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ile aynı 
Yönetmeliğin eklerinde belirtilen ilgili hükümlere,

c) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetme-
liğin 5 inci maddesi, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (ğ) bentleri 
ile 7 nci maddesine, uygun olarak hareket etmek zorundadır.
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Proje sorumlusu ve işverenlerin sorumlulukları

MADDE 6 – (1) 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.

(2) İş sağlığı ve güvenliği konularında, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik 
koordinatörü görevlendirilmesi proje sorumlusunun veya işverenin sorumluluklarını 
ortadan kaldırmaz.

(3) Bu Yönetmeliğe göre sağlık ve güvenlik koordinatörleri atanmış olması ve 
sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin kendi görevlerini yapmaları, alt işverenlerin so-
rumluluğunu etkilemez.

Diğer kişilerin yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) Yapı alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartlarının sürdürül-
mesi için kendi nam ve hesabına çalışanlar, sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin uya-
rı ve talimatlarını dikkate alır. Kendi nam ve hesabına çalışanlar;

a) Kanunun 19 uncu maddesi ve 23 üncü maddesinin birinci fıkrası ile bu Yönet-
meliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ve Ek-4’e,

b) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 6 
ncı maddesi ile aynı Yönetmeliğin eklerinde belirtilen ilgili hükümlere,

c) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönet-
meliğin 5 inci maddesi, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (ğ) bentleri ile 
7 nci maddesine,

uygun olarak hareket etmek zorundadır.

(2) Birinci fıkra kapsamında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinin iz-
lenmesinden ve denetlenmesinden işveren sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler

Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin görevlendirilmesi,                                                                        

sağlık ve güvenlik planı ve bildirim

MADDE 8 – (1) Aynı yapı alanında birden fazla işveren veya alt işverenin bu-
lunması 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.



557ULUSAL  /  ULUSLARARASI MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

(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 Ek-3’te belirtilen bilgileri içeren bildi-
rimi, Bakanlığın ilgili çalışma ve iş kurumu 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.

Proje hazırlık aşamasında genel prensipler

MADDE 9 – (1) İşveren veya proje sorumlusu, projenin tasarımının yapılması 
ve hazırlanmasının çeşitli aşamalarında, özellikle de aşağıda belirtilen durumlarda,

Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen risklerden korunma ilkelerini göz önünde 
bulundurur:

a) Yapı işinin, aynı anda veya birbiri ardına gerçekleşen farklı unsur ve aşamalarını 
planlamak amacıyla mimari, teknik ve organizasyonel konulara ilişkin karar alırken,

b) İşin ya da iş aşamalarının tamamlanması için ilgili meslek disiplinindeki kriter-
ler de dikkate alınarak gereken süreyi hesaplarken.

(2) Birinci fıkranın (b) bendine göre süre hesaplanırken, gerekli hallerde sağlık ve 
güvenlik planları ile sağlık ve güvenlik dosyaları da dikkate alınır.

Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin proje hazırlık aşamasındaki görevleri

MADDE 10 – (1) Sağlık ve güvenlik koordinatörleri proje hazırlık aşamasında;

a) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini 
koordine eder.

b) Sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar. Yapı alanında 
Ek-2’de belirtilen işler yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel tedbirlerin planda yer almasını 
sağlar.

c) Proje süresince, birbirini takip eden veya daha sonra yapılacak işler sırasında 
dikkate alınmak üzere sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren sağlık ve güvenlik dosyası 
hazırlar. Aynı dosyanın proje tamamlandıktan sonra temizlik, bakım, tadilat, yenile-
me, yıkım işleri gibi her türlü yapı işinin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için 
ihtiyaç duyulan bilgileri de içermesi sağlanır.
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Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin proje uygulama aşamasındaki görevleri

MADDE 11 – (1) Sağlık ve güvenlik koordinatörleri, proje uygulama aşamasında;
a) Aşağıdaki durumlarda Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen risklerden korun-

ma ilkelerinin uygulanmasını koordine eder;
1) Aynı anda veya birbiri ardına yapılacak iş ve iş aşamalarının belirlendiği iş 

programlarının oluşturulması için teknik ve organizasyona yönelik kararların alın-
masında,

2) İşin ya da iş aşamalarının tamamlanması için ilgili meslek disiplinindeki kriter-
ler de dikkate alınarak yapılacak süre hesabında.

b) İşverenlerin gerekli tedbirleri uygulamasını ve gerektiğinde çalışanların ve ken-
di nam ve hesabına çalışanların korunmasını, 5 inci maddenin birinci fıkrasında be-
lirtilen prensiplerin istikrarlı bir şekilde uygulanmasını, 10 uncu maddenin birinci 
fıkrasının (b) bendinde belirtilen sağlık ve güvenlik planının yapılmasının gerektiği 
durumlarda bu planın uygulanmasını koordine eder.

c) Yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak 10 
uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki sağlık ve güvenlik planında ve aynı 
fıkranın (c) bendine göre hazırlanan sağlık ve güvenlik dosyasında gerekli düzenle-
meleri yapar veya yapılmasını sağlar.

ç) Aynı yapı alanında, işe sonradan katılanlarda dâhil olmak üzere, işveren veya 
alt işverenler arasında organizasyonu sağlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarından 
çalışanları korumak üzere işverenlerce yapılan çalışmaları koordine eder, Kanunun 23 
üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işverenler arası bilgi alış verişinin sağ-
lanmasına katkıda bulunur ve gerekli hallerde kendi nam ve hesabına çalışan kişilerin 
de bu çalışmalarda yer almasını sağlar.

d) Yapı işlerinde güvenli bir şekilde çalışılmasını sağlamak üzere yapılması gerekli 
kontrolleri koordine eder.

e) İzin verilen kişiler dışındakilerin yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli 
düzenlemeleri yapar.

Çalışanların bilgilendirilmesi

MADDE 12 – (1) Yapı işlerinde;
a) Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen hususlarla birlikte çalışanlar veya çalı-

şan temsilcileri, yapı alanında sağlık ve güvenlik ile ilgili alınan tedbirler hakkında 
bilgilendirilir.

b) Verilen bilgilerin kolay ve anlaşılır olması sağlanır.
(2) İş ekipmanlarının kullanım talimatı çalışanlar tarafından rahatlıkla okunabi-

lecek bir yere asılır.



559ULUSAL  /  ULUSLARARASI MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 13 – (1) Yapı alanının büyüklüğü ve riskin derecesi göz önünde bu-
lundurularak, işyerinde yapılan çalışmalarda çalışanlar ve temsilcilerinin arasındaki 
koordinasyon sağlanarak, Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen hususlar doğrultu-
sunda, bu Yönetmeliğin 5 inci ve 11 inci maddelerine göre, çalışanların veya çalışan 
temsilcilerinin görüşleri alınıp katılımları sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemleri

MADDE 14 – (1) İşveren, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde kullanılan makine, 
araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemlerinin ilgili teknik mevzuata ve iş sağlığı 
ve güvenliği yönünden kabul görmüş, uyumlaştırılmış ulusal veya uluslararası stan-
dartlara uygun olmasını sağlar.

(2) İşveren, mekanik ve elektrikli ekipmanın seçimi, kurulması, uygun yerlere yer-
leştirilmesi, hizmete alınması, işletilmesi ve bakımında, çalışanların sağlık ve güven-
liği için, bu Yönetmelik hükümleri ile 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) ile İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerini dikkate alır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Sağlık ve güvenlik planlarının geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce hazırlanan 
sağlık ve güvenlik planları 1/6/2014 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uy-
gun hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür.
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EK – 1

YAPI İŞLERİ LİSTESİ 
1– Kazı, yarma ve doldurma işleri

2– Hafriyat

3– İnşa

a) Bina

b) Set, baraj

c) Yol, demiryolu, havai hat

ç) Tünel

d) Metro

e) Köprü

f ) Çelik yapı 

g) İskele, liman, dalga kıran,  gemi 

ğ) Kanalizasyon, lağım 

h) Kuyu

ı) Kanal

i) Duvar 

j) Sıva, badana, boya işleri

k) Elektrik tesisatı

l) Sıhhi tesisat

m) Kalorifer tesisatı

n) Dülgerlik

o) Marangozluk

4– Prefabrike elemanların inşası ve sökümü

5– Montaj işleri

6– Değiştirme ve donatma

7– Tadilatlar

8– Yenileme

9– Tamir

10– Söküm
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11– Yıkım

12– Restorasyon

13– Bakım, boyama ve temizleme

14– Drenaj

15– Bu ekte belirtilen işlerde kullanılan sabit ve hareketli makine ve tesisleri kul-
lanma.

EK– 2

      İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİ İÇEREN ÇALIŞMALARIN LİSTESİ

1–Özellikle, yapılan işin ve işlemlerin niteliği veya işyeri alanının çevresel özellik-
lerinden dolayı, çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma veya yüksekten 
düşme gibi risklerin fazla olduğu işler.

2– Çalışanın işin yürütümü dolayısıyla maruz kaldığı özel tehlikelere yönelik sağ-
lık gözetimi gerektiren veya kimyasal ve biyolojik özelliklerinden dolayı çalışanların 
sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturan maddelerle yapılan işler.

3–24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyasyon Gü-
venliği Yönetmeliği uyarınca, denetimli ve gözetimli alanların belirlenmesini gerek-
tiren iyonlaştırıcı radyasyonla çalışılan işler.

4–Yüksek gerilim hatları yakınındaki işler.

5–Boğulma riski bulunan işler.

6–Kuyu, yer altı kazıları ve tünel işleri.

7–Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işler.

8–Basınçlı hava sağlanarak keson içinde yapılan işler. 

9–Patlayıcı madde kullanımını gerektiren işler.

10–Fiziksel özelliklerine bağlı olarak yüksek ses, titreşim, basınç farkı, toz oluş-
ması gibi risklerin fazla olduğu işler.

11–Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işleri.

EK – 3

YAPI İŞİNE İLİŞKİN BİLDİRİM
1–Bildirim tarihi,

2–İnşaatın açık adresi (mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilçe ve il 
adları),
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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 koordina-
törlerinin adı ve adresi,

7–Proje uygulama safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordi-
natörlerinin adı ve adresi,

8–İşin planlanan başlama tarihi,

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.

EK – 4

YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI
Bu ekte yer alan yükümlülükler, yapı alanının özelliğinin, yapılan iş ile tehlikele-

rinin ve çalışma şartlarının gerektirdiği durumlarda uygulanır.

A) Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar

Yüksekte çalışma

1– Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her 
türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.

2– 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.
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c) Çalışanların, çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları uygun araç ve 
ekipmanlarla sağlanır.

ç) Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, güvenli korkuluklar, düş-
meyi 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. Çalışanlara bu sistemlerle beraber yapılan işe ve 
standartlara uygun bağlantı halatları, kancalar, karabinalar, makaralar, halkalar, sa-
panlar ve benzeri bağlantı tertibatları; gerekli hallerde iniş ve çıkış ekipmanları, enerji 
sönümleyici aparatlar, yatay ve dikey yaşam hatlarına bağlantıyı sağlayan halat tutu-
cular ve benzeri donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.

e) Yapı işleri sırasında ve yapı işleri bitirilip yapı kullanıma geçtikten sonra yük-
sekte 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 bakımları-
nın 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.

3– Kullanılan güvenlik ağları; malzeme özellikleri, yapılan statik ve dinamik daya-
nım deneyleri ile bağlantı ve kurulum şartları bakımından TS EN 1263-1 ve TS EN 
1263-2 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart 
bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır ve yapılan 
işe uygun tipte güvenlik ağı seçilir. Yapı alanında kullanılan güvenlik ağının kullanma 
kılavuzu işyerinde bulundurulur. Güvenlik ağları standartlara ve kullanım kılavuzuna 
uygun şekilde kurulur. 

4– Betonarme platformların döşeme kenarlarında, asansör, merdiven, baca, şaft, 
aydınlatma boşlukları gibi döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşluklarda, du-
var ve perde duvar gibi yapı elemanları arasında süreksizlik meydana getiren pencere 
ve benzeri boşluklarda çalışanların veya malzemelerin düşmesini engelleyecek toplu 
koruma tedbirleri alınır, korkuluk sistemlerinin kullanılması halinde korkulukların 
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bu Yönetmeliğin Ek-4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımla-
nan özelliklere uygun olması sağlanır.

5– Herhangi bir sebeple betonarme platform kenarında güvenli korkuluğun bir 
kısmının geçici olarak kaldırılmasının gerektiği durumlarda, bu alanlarda gerekli gü-
venlik tedbirleri alınır ve çalışanlara uygun kişisel koruyucu donanımlar verilir.

6– Korkuluklarda; 
a) Platformdan en az bir metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en 

az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk,
b) Platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası,
c) Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olma-

yacak şekilde konulan ara korkuluk, 
bulunması sağlanır.

Geçitlerde güvenlik

7– Çalışma platformları ve geçitler kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koru-
yacak şekilde yapılır, boyutlandırılır, kullanılır ve muhafaza edilir.

Düşen cisimler

8– Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan el aletleri ve diğer malzemelerin düş-
melerini engelleyecek tedbirler alınır.

9– Çalışanlar, düşen cisimlere karşı öncelikle toplu olarak korunur. 
10– Yapı alanında, cisimlerin düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere girişler 

önlenir veya gerektiğinde kapalı geçitler yapılır.
11– Yapı alanında, çalışanlara uygun baş koruyucu donanımlar verilerek kullanımı 

sağlanır. 
12– Yapı alanında, malzemelerin hangi yükseklikten olursa olsun doğrudan yere 

atılmaması, dengeli ve güvenli bir şekilde indirilerek uygun bir yere istif edilmesi sağ-
lanır. Atık malzemelerin uzaklaştırılması için moloz kaydırakları gibi güvenli çalışma 
yöntemleri tercih edilir.

Enerji dağıtım tesisleri ve elektrikle çalışma

13– Enerji dağıtım tesisleri, yangın veya patlama riski oluşturmayacak şekilde ta-
sarlanarak kurulur ve işletilir. Kişilerin, doğrudan veya dolaylı teması sonucu elektrik 
çarpması riskine karşı korunması sağlanır.

14– Elektrikle ilgili bütün ekipman ve bağlantıların kurulması, sökülmesi, tami-
rat ve tadilat işleri sadece ilgili mevzuatın öngördüğü yetkili elektrikçiler tarafından 
yapılır.
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15– Elektrikli tesisatın bütün parçalarının, güç gereksinimleri için yeterli kapasite 
ve kalitede ve yapı işlerindeki çalışma koşullarına dayanıklı olması sağlanır.

16– Yapı alanı içerisindeki ana pano ve tali elektrik panolarında uygun kaçak akım 
rölesi kullanılır. 

17– Yapı alanında veya çalışanların erişebileceği yerlerde bulunan elektrik pano-
ları, tevzi tabloları ile kontrol tertibatı ve benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içine 
konulur. Bakım, onarım ve yenileme nedeniyle gerilim altındaki tesisatın tecritlerinin 
çıkarılması gerektiğinde uyarı ve koruma amacıyla gerekli tedbirler alınır.

18– Yapı alanında elektrik bağlantıları için uygun bağlantı elemanları kullanılır, 
açık uçlu kablolarla bağlantı yapılmaz.

19– Yapı alanında kullanılan sabit ve seyyar iletkenler ile teçhizatların dış etken-
lerden korunması sağlanır, eskimiş veya yıpranmış olanlar kullanılmaz.

20– Ekipman ve koruyucu cihazların tasarımı, yapımı ve seçiminde, dağıtılan 
enerjinin tipi ve gücü, dış şartlar ile çalışma alanının çeşitli bölümlerine girmeye yet-
kili kişilerin eğitim ve deneyimleri göz önünde bulundurulur.

21– Elektrik teçhizatı, iletim hatları ve elektrikli aletlerin üzerlerinde voltajları 
belirtilir.

22– Elektrikle çalışan iş ekipmanlarının gövde güvenlik topraklaması yapılır. 

23– Her türlü elektrik kullanımı ve elektrik tesisatının işletilmesiyle ilgili olarak, 
bu Yönetmelik hükümleri yanında ilgili diğer mevzuat hükümleri de uygulanır.

Düzen, temizlik, istif ve depolama

24– Yapı alanının düzenli ve temiz tutulması sağlanır. Sivri uçları veya keskin 
kenarları bulunan malzeme ve atıklar düzenli periyotlarla çalışma alanlarından uzak-
laştırılır. Yapı alanından uzaklaştırılması mümkün olmayan sivri veya keskin kenarları 
bulunan malzemelerin saplanma riskine karşı gerekli koruyucu malzemeler ile ko-
runması/kaplanması sağlanır.

25– Buz, kar, yağmur, kullanılan malzemeler ve diğer etkenlerle kaygan hale gelen 
çalışma yerleri ve geçitler temizlenerek kaymayı önleyici tedbirler alınır.

26–Yapı alanında malzemelerin, yıkılma ve devrilmeleri önlenir, kazaya sebep ol-
mayacak şekilde istif edilmeleri sağlanır.  

27– Yapı alanında, yanıcı veya patlayıcı maddelerin depolandığı depo alanlarında 
ve patlayıcı ortam oluşan çalışma alanlarında bakım, onarım işleri dahil her türlü 
çalışmalarda 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalı-
şanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hü-
kümleri ve iş ekipmanları ve koruyucu sistemlerin kullanımında 30/12/2006 tarihli 
ve 26392 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı 
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Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT) 
hükümlerine uygun çalışılır. 

Sağlamlık ve dayanıklılık

28– Beklenmeyen herhangi bir hareketi nedeniyle çalışanların sağlık ve güvenliği-
ni etkileyebilecek her türlü malzeme, ekipman ile bunların parçaları güvenli ve uygun 
bir şekilde sabitlenir.

29– İşin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak uygun ekipman ve çalışma 
şartları sağlanmadıkça, yeterli dayanıklılıkta olmayan yüzeylerde çalışılmasına ve bu 
yerlere girilmesine izin verilmez.

30– Kurulmakta, sökülmekte, bakımda, tamirde ya da yıkılmakta olan yapılarda 
çalışanları yapının dayanıksızlığından ve kırılganlığından kaynaklanan risklerden ko-
rumak için yeterli tedbirler alınır. 

Acil çıkış yolları ve kapıları 

31– 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 alanı-
nın ve çalışan barakalarının kullanım şekline ve boyutlarına, içinde bulunan ekipma-
na, bulunabilecek azami çalışan sayısına ve 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hak-
kında Yönetmelik hükümlerine uygun olması sağlanır.

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 zorlaştıra-
cak hiçbir engel bulunmaz.

e) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halin-
de yeterli aydınlatmayı sağlayacak sistem bulundurulur.

Yangın algılama ve yangınla mücadele

32– Yapı alanının özelliklerine, çalışan barakalarının ve diğer tesislerin boyutla-
rına ve kullanım şekline, alandaki ekipmana, alanda bulunan maddelerin fiziksel ve 
kimyasal özelliklerine, bulunabilecek azami kişi sayısına bağlı olarak uygun nitelikte 
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ve yeterli sayıda yangınla mücadele araç ve gereci ile gerekli yerlerde yangın dedek-
törleri ve alarm sistemleri bulundurulur.

33– Yangınla mücadele araç ve gereçleri, yangın dedektörleri ve alarm sistem-
lerinin düzenli bakımlarının ve mevzuata uygun sürelerde periyodik kontrollerinin 
yapılması sağlanır.

34– Otomatik olmayan yangın söndürme ekipmanı görünür ve kolayca erişilebilir 
yerlere konulur ve önlerinde engel bulundurulmaz. Yangın söndürme ekipmanları 
kolay kullanılabilir nitelikte olup, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre 
işaretlenir. İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır.

Havalandırma

35– Çalışanların harcadıkları fiziksel güç ve çalışma şekli dikkate alınarak yeterli 
temiz hava sağlanır. Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında, sistemin her zaman 
çalışır durumda olması sağlanır ve bu sistem çalışanların sağlığına zarar verebilecek 
hava akımlarına neden olmayacak şekilde tesis edilir. Çalışanların sağlığı yönünden 
gerekli hallerde havalandırma sistemindeki herhangi bir arızayı bildiren sistem bu-
lundurulur.

Özel riskler

36– Çalışanların zararlı düzeyde titreşim, gürültü, gaz, buhar veya toz gibi zararlı 
dış etkenlere maruz kalmaları önlenir.

37– Zehirli veya zararlı madde bulunması muhtemel veya oksijen düzeyi yetersiz 
veya parlayıcı olabilecek bir ortama girmek zorunda kalan çalışanların, herhangi bir 
tehlikeye maruz kalmalarını önlemek üzere kapalı ortam havası kontrol edilir ve ge-
rekli tedbirler alınır.

38– Çalışanlar, sınırlı hava hacmine sahip yüksek riskli ortamlarda çalıştırılmaz-
lar. Zorunlu hallerde, her türlü tedbir alındıktan sonra çalıştırılabilirler. Bu durum-
larda çalışanlar dışarıdan sürekli izlenir ve gerektiğinde derhal yardım yapılması için 
bütün tedbirler alınır. 

 Sıcaklık

39– Ortam sıcaklığının, çalışma süresince, çalışanların yaptıkları işe ve harcadık-
ları fiziksel güce uygun düzeyde olması sağlanır. Yapılan işin niteliği sebebiyle ortam 
sıcaklığının değiştirilemeyeceği hallerde çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruya-
cak tedbirler alınır. 

Çalışma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılması

40– Yapı alanındaki çalışma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılmasında 
aşağıdaki hususlara uyulur:
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a) Yapı işlerinin gündüz yapılması esastır, çalışma yerleri, barakalar ve yollar 
mümkün olduğu ölçüde doğal olarak aydınlatılır. Gece çalışılmasının gerekli veya 
zorunlu olduğu çalışmalarda veya gün ışığının yetersiz olduğu durumlarda uygun ve 
yeterli suni aydınlatma sağlanır, gerekli hallerde darbeye karşı korumalı taşınabilir 
aydınlatma araçları kullanılır. Suni ışığın rengi, sinyallerin ve işaretlerin algılanmasını 
engellemeyecek şekilde seçilir.

b) Çalışma yerleri, barakalar ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar 
için kaza riski oluşturmayacak özellikte olur ve uygun şekilde yerleştirilir.

c) Çalışma yerleri, barakalar ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemindeki her-
hangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlat-
mayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulundurulur.

Kapılar ve geçitler

41– Kapı ve geçitlerde aşağıda belirtilen hususlara uyulur:

a)Raylı kapılarda, raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyecek güvenlik tertibatı bu-
lundurulur.

b)Yukarı doğru açılan kapılarda, aşağı düşmeyi önleyecek güvenlik tertibatı bu-
lundurulur.

c) Kaçış yollarında bulunan kapılar ve geçitler uygun şekilde işaretlenir. Bu kapıla-
rın yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olması 
sağlanır. 

ç)Araçların geçtiği kapı ve geçitler yayaların geçişi için güvenli değilse, bu ma-
hallerde yayalar için ayrı geçiş kapısı bulundurulur. Bu kapılar açıkça işaretlenir ve 
önlerinde hiçbir engel bulundurulmaz.

d)Mekanik kapılar ve geçitler, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak şekilde 
yapılır. Bu kapılarda, kolay fark edilebilir ve ulaşılabilir, acil durdurma sistemleri bu-
lundurulması ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik olarak açılmıyorsa, el ile de 
açılabilir özellikte olması sağlanır.

Trafik yolları ve tehlikeli alanlar

42– Merdivenler, sabitlenmiş geçici merdivenler, yükleme yerleri ve rampalar da 
dahil olmak üzere trafik yolları; kolay ve güvenli geçişi sağlayacak, bu yerlerin yakı-
nında çalışanlar için tehlike oluşturmayacak şekilde tasarlanarak yapılır.

43– Yayaların kullandığı ve yükleme boşaltma için kullanılanlar da dahil, araçlarla 
malzeme taşımada kullanılan yolların, potansiyel kullanıcı sayısına ve işyerinde yapı-
lan işin özelliğine uygun boyutlarda olması sağlanır. Trafik yolları üzerinde taşıma işi 
yapılması durumunda, bu yolu kullanan diğer kişiler için yol kenarında yeterli güven-
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lik mesafesi bırakılır veya uygun koruyucu tedbirler alınır. Yollar görülebilir şekilde 
işaretlenir, düzenli olarak kontrolü yapılarak her zaman bakımlı olması sağlanır.

44– Araç trafiği olan yollar ile kapılar, geçitler, yaya geçiş yolları, koridorlar ve 
merdivenler arasında yeterli mesafe bulundurulur.

45– Yapı alanlarındaki girilmesi yasak bölgelere yetkisiz kişilerin girişi uygun araç 
ve gereç kullanılarak engellenir. Tehlikeli bölgeler açıkça işaretlenir,  buralara görünür 
şekilde uyarı levhaları konulur. Bu bölgelere girme izni verilen çalışanları korumak 
için gerekli tedbirler alınır.

46– Trafik yolları güzergahında bulunan havai hatlar ve benzeri engeller ile alakalı 
gerekli işaretlemeler ve önlemler alınır.

Yükleme yerleri ve rampaları

47– Yükleme yerleri ve rampaların; taşınacak yükün boyutlarına uygun olarak ta-
sarlanması, çalışanların düşmesini önleyecek şekilde güvenli olması ve en az bir çıkış 
yerine sahip olması sağlanır.

Çalışma yerinde hareket serbestliği

48– Çalışılan yerlerin, gerekli her türlü ekipman ve araçlar dikkate alınarak, ça-
lışanların işlerini yaparken rahatça hareket edebilecekleri genişlikte olması sağlanır.

İlk yardım

49– İşyerinde,  18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş-
yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun sayıda, ilkyardım yapabilen 
eğitilmiş çalışanların her an hazır bulundurulması sağlanır. İşyerinde kaza geçiren 
veya aniden rahatsızlanan çalışanların, tıbbi müdahale yapılan yerlere en kısa zaman-
da ulaşmalarını sağlayacak gerekli tedbirler alınır. 

50– Yapı alanının büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre, gerekti-
ğinde işyerinde bir ya da daha fazla ilk yardım ve acil müdahale odası bulunması 
29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Gü-
venliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 10 ve 11 inci madde hükümlerine göre sağlanır. 

51– İlkyardım odaları yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilir ve 
sedyeler kullanıma hazır halde bulundurulur. Bu yerler, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri 
Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. 

52– Çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanları kolay eri-
şilebilir yerlerde bulundurulur ve Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun 
şekilde işaretlenir. Acil servis adresleri ve telefon numaraları görünür yerlerde bulun-
durulur.
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Soyunma yeri ve elbise dolabı

53– İş elbisesi giymek zorunda olan çalışanların, etik olarak veya sağlık nedenle-
riyle, uygun olmayan bir yerde soyunmalarına izin verilmez. Bu durumda çalışanlar 
için uygun soyunma yerleri sağlanır. Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde çalışan-
ların elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer tahsis edilir.

54- Soyunma yerlerinin aşağıda belirtilen hususlara sahip olması sağlanır;

a) Kolay ulaşılabilir yerde olması,

b) Yeterli kapasitede olması,

c) Yeterli sayıda oturma yerleri bulunması,

ç) Kadınlar ve erkekler için ayrı soyunma yerleri olması,

d) Her çalışan için çalışma saatleri içinde giysilerini koyabilecekleri yeterli büyük-
lükte kilitli dolaplar bulunması,

e) Nemli, tozlu, kirli, tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde ve benzeri işlerde iş 
elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde muhafaza edilmesi için, her çalışan için 
yeterli nitelikte iki bölmeli dolap veya iki ayrı elbise dolabı bulunması.

Duşlar ve lavabolar

55– Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde, çalışanların 
yıkanmalarının, temizlenmelerinin gerektiği her durumda, kadın ve erkek çalışanlar 
için ayrı ayrı olmak üzere sıcak ve soğuk su imkânı bulunan uygun yıkanma yerleri ve 
duşlar tesis edilir. Duşlar, çalışanların rahatça yıkanabilecekleri genişlikte, dışarıdan 
içerisi görünmeyecek, uygun havalandırma, aydınlatma, termal konfor ve hijyen şart-
ları sağlanacak şekilde yapılır. 

56– Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının 
yakınında, gerektiğinde sıcak suyu da olan, lavabolar bulunur. Lavabolar erkek ve 
kadın çalışanlar için ayrı ayrı yapılır.

57– 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 soyun-
ma yerleri arasında kolay geçiş yolları sağlanır.

Tuvaletler ve lavabolar

58– Çalışma, dinlenme, yıkanma ve soyunma yerlerine yakın yerlerde, kadın ve 
erkek çalışanlar için ayrı ayrı olmak üzere, yeterli sayıda tuvalet ve lavabolar tesis edi-
lir. Tuvalet ve lavabolarda, uygun havalandırma, aydınlatma, termal konfor ve hijyen 
şartları sağlanır ve gerekli temizlik malzemeleri bulundurulur.  
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Dinlenme ve barınma yerleri

59– Özellikle, çalışan sayısının fazla olması, işin niteliği veya çalışma yerinin uzak 
olması ve benzeri nedenlerin sağlık ve güvenlik yönünden gerektirmesi halinde, ça-
lışanlara, kolay ulaşılabilen dinlenme veya barınma yerleri sağlanır. Bu tür imkânlar 
yoksa iş aralarında çalışanların dinlenebileceği uygun yerler sağlanır.

60– Dinlenme ve barınma yerleri, sağlık şartları ve dış etkilerden korunma bakı-
mından yeterli nitelikte, mahfuz bir yere, zemini düzeltilerek kurulur ve drenaj için 
gerekli tedbirler alınır.

61– Dinlenme, barınma ve sosyal amaçlı kullanılan tesisler, yanıcı olmayan ve 
kolay tutuşmayan malzemeden inşa edilir. Barınma amacıyla çadır ve branda kulla-
nılmaz. Meskûn mahal dışında, yol, demiryolu, köprü inşaatı gibi açık havada yapılan 
çalışmalarda, barınma ve benzeri ihtiyaçları gidermek amacıyla, sadece yanmaz mal-
zemelerden yapılmış çadırlar kullanılabilir.

62– Barınma yerlerinde kullanılan ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri, 
elektrik tesisatları ile aydınlatmalar için gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yeterli 
ve uygun araçlar sağlanır, yangına neden olmayacak şekilde tesis edilip, kullanıma 
alınır. Isıtma sistemlerinde yangın riski oluşturacak mangal, maltız ve benzeri açık 
ateş kullanılmaz. 

63– Barınma yerlerinde, çalışanların kullanmaları için yeterli sayıda karyola, ran-
za, yatak, battaniye ve benzerleri işveren tarafından sağlanır. Yatak, battaniye ve ben-
zerleri temiz bir halde bulundurulur, gerektiğinde dezenfekte edilir.

64– Dinlenme ve barınma yerlerinin yeterli genişlikte olması sağlanır ve bu yer-
lerde çalışanlar için yeterli sayıda masa ve arkalıklı sandalye buldurulur. Dinlenme ve 
barınma yerlerinde sigara içmeyenlerin sigara dumanından korunmaları için gerekli 
tedbirler alınır.

65– Sabit barınma tesislerinde; bir dinlenme odası, bir boş vakit değerlendirme 
odası, yeterli duş, tuvalet, lavabo ve temizlik malzemesi bulundurulur. Çalışan sayısı 
göz önünde bulundurularak bu yerlerde yatak, dolap, masa ve arkalıklı sandalyeler 
bulundurulur ve bunlar, kadın ve erkek çalışanların varlığı dikkate alınarak yerleşti-
rilir.

Gebe ve emziren kadınlar 

66– Gebe ve emziren kadınların yatıp uzanarak dinlenebilecekleri uygun koşullar 
sağlanır. 

Engelli çalışanlar 

67– Engelli çalışanların çalıştığı işyerlerinde, engel durumları dikkate alınarak 
gerekli olan her türlü düzenlemeler yapılır. Bu düzenlemeler engelli çalışanların özel-
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likle çalışma yerleri ile kullandıkları kapılar, geçiş yerleri, merdivenler, duşlar, lavabo-
lar ve tuvaletlerde yapılır.

Çeşitli hükümler

68– Yapı alanının çevresi ve çalışma alanının etrafı kolayca görülebilecek, fark 
edilebilecek ve yetkisiz kişilerin girişine engel olacak şekilde çevrilerek işaretlenir.

69– Çalışılan yerlerde ve barakalarda, çalışanlar için yeterli miktarda içme suyu ve 
mümkünse başka bir alkolsüz içecek bulundurulur.

70– Çalışanlara uygun koşullarda, yemeklerini yiyebilecekleri ve gerektiğinde ye-
meklerini hazırlayabilecekleri imkânlar sağlanır.

B) Yapı Alanlarındaki Özel Asgari Şartlar

BÖLÜM – I
Kapalı Mekanlardaki Çalışma Yerleri

Sağlamlık ve dayanıklılık

1– Tesislerin ve müştemilatının kullanım amacına uygun sağlamlık ve dayanıklı-
lıkta olması sağlanır.

Acil çıkış kapıları

2– Acil çıkış kapılarında aşağıda belirtilen hususlara uyulur:

a) Acil çıkış kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılır ve çıkışı önle-
yecek hiçbir engel bulunmaz. 

b) Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabile-
cekleri şekilde olması sağlanır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kulla-
nılmaz.

c) Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı bulundurulmaz.

ç) Acil çıkış kapıları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde 
işaretlenir. İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır.

Havalandırma

3– Cebri havalandırma sistemi veya klima tesisatının, çalışanları rahatsız edecek 
hava akımlarına neden olmayacak şekilde yapılması sağlanır. Havayı kirleterek çalı-
şanların sağlığı yönünden ani tehlike oluşturabilecek herhangi bir artık veya kirlilik 
derhal ortamdan uzaklaştırılır. 
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Sıcaklık

4– Çalışma odaları, dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar, 
kantinler ve ilk yardım odaları gibi yerlerdeki sıcaklığın, işyerinin özel kullanım 
amaçlarına uygun olması sağlanır. İşyerinin pencereleri, çatı aydınlatmaları ile camlı 
kısımları, yapılan işin özelliğine ve odaların kullanım şekline göre, güneş ışığının aşırı 
etkisini engelleyecek şekilde yapılır.

Doğal ve suni aydınlatma

5– İşyerleri, mümkün olduğunca doğal olarak aydınlatılır. Doğal aydınlatmanın 
yeterli olmadığı durumlarda çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması amacına 
uygun şekilde yeterli suni aydınlatma yapılır.

Çalışma yerlerinin taban, duvar ve tavanları

6– Çalışma yerlerinin tabanlarının sabit, sağlam, kaymaz bir şekilde olması ve 
bu yerlerde tehlikeli olabilecek engellerin, çukurların veya eğimlerin bulunmaması 
sağlanır.

7– Çalışma yerlerinin taban, duvar ve tavan yüzeylerinin hijyen şartlarına uygun 
olarak, kolay temizlenebilir malzemeden veya gerektiğinde yenilenebilir özellikte ol-
ması sağlanır.

8– Çalışma yerlerinde ve trafik yollarının yakınında bulunan saydam veya yarı 
saydam duvarlar ile özellikle bütün camlı bölmeler; güvenli malzemeden yapılıp, açık 
bir şekilde işaretlenir, çarpma ve kırılmaya karşı uygun şekilde korunur.

Pencereler ve çatı pencereleri

9– Pencerelerin, çatı pencerelerinin ve havalandırma sistemlerinin, çalışanlar ta-
rafından kolay ve güvenli bir şekilde açılmasının, kapatılmasının, ayarlanmasının ve 
güvenlik altına alınmasının mümkün olması ve açık durumdayken çalışanlar için 
herhangi bir tehlike oluşturmayacak nitelikte olması sağlanır. Pencereler ve çatı pen-
cereleri, bunların temizliğini yapan çalışanlar ve civarda bulunan kişiler için risk oluş-
turmayacak şekilde tasarlanır veya gerekli ekipmanla donatılır.

Kapılar 

10– Kapı ve girişlerde aşağıda belirtilen hususlara uyulur:

a) Kapıların ve girişlerin yerlerinin, sayılarının, boyutlarının ve yapıldıkları malze-
melerin, kullanıldıkları odalara, alanlara, kullanım amaçlarına ve çalışanların rahatça 
girip çıkmalarına uygun olması sağlanır. 

b) Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılır veya kapıların karşı 
tarafının görülmesini sağlayan saydam kısımları bulunur. Saydam kapıların üzeri ko-
layca görünür şekilde işaretlenir.
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c) Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike oluştur-
mayan güvenli malzemeden yapılır ve çarpma sonucu çalışanların yaralanmalarına 
neden olabilecek yüzeyler kırılmalara karşı korunur. 

Araç yolları 

11– Kapalı çalışma mekanlarının kullanımı ve içinde bulunan ekipman göz önüne 
alınarak çalışanların korunması amacıyla araçların geçiş yolları açıkça işaretlenir.

Yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için özel önlemler

12– Yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlarda aşağıda belirtilen hususlara uyulur:

a) Güvenli şekilde çalışır durumda olması sağlanır.

b) Gerekli güvenlik araçları ile teçhiz edilir.

c) Kolayca görülebilecek ve ulaşılabilecek acil durdurma sistemleri bulunur.

Oda boyutları ve hava hacmi

13– Çalışma yerlerinin taban alanı ve yüksekliği ile hava hacminin çalışanların 
sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturmayacak özellikte ve rahat çalışmalarını sağla-
yacak yeterli boyutlarda olması sağlanır.

 BÖLÜM – II
Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri

Sağlamlık ve dayanıklılık

14– Alçak veya yüksek seviyede olan hareketli veya sabit çalışma yerlerinin, çalı-
şan sayısı, üzerlerinde bulunabilecek azami ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı ile maruz 
kalabileceği dış etkiler göz önünde bulundurularak yeterli sağlamlık ve dayanıklı-
lıkta olması sağlanır. Bu çalışma yerlerinin tamamının veya bir kısmının, zamansız 
veya kendiliğinden hareketini önlemek için uygun ve güvenilir sabitleme metotları 
kullanılır. Çalışma yerlerinin sağlamlık ve dayanıklılığı özellikle de çalışma yerinin 
yükseklik veya derinliğinde değişiklik olduğunda kontrol edilir.

Enerji dağıtım tesisleri

15– Enerji dağıtım tesislerinde aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Yapı işlerine başlamadan önce alanda mevcut olan tesisat belirlenir, kontrol 
edilir ve açıkça işaretlenir.

b) Yapı alanının yakınından enerji nakil hatları geçmesi durumunda, yeterli gü-
venlik mesafesi bırakılıp gerekli güvenlik tedbirleri alınarak çalışılır. Güvenlik mesa-
fesi belirlenirken nakil hattı tellerinin rüzgârda salınımı da hesaba katılır. Enerji nakil 
hatlarına yeterli güvenlik mesafesi bırakılamıyorsa enerji nakil hattının güzergâhı 
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değiştirilerek yapı alanından uzaklaştırılması için veya hattın akımının kesilmesi için 
ilgili kurum ve kuruluşlardan onay ve izinler alınır. 

c) Elektrik nakil hatlarının bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda, bariyerler 
veya ikaz levhalarıyla araçların ve tesislerin elektrik hattından uzak tutulması sağ-
lanır. Ayrıca araçların hat altından geçmesinin zorunlu olduğu durumlarda uygun 
tedbirler alınır ve gerekli ikazlar yapılır.

ç) Yapı alanındaki enerji dağıtım tesislerinin, özellikle de dış etkilere maruz kalan 
tesislerin, kontrol ve bakımlarının düzenli olarak yapılması sağlanır.

Hava koşulları

16– Çalışanların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek hava koşulların-
dan korunması sağlanır, kuvvetli rüzgâr alan işyerlerinde gerekli güvenlik tedbirleri 
alınmadan çalışma yapılmaz.

İskeleler

17– Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve iskele şeklinde kullanılan 
geçici iş ekipmanlarının, TS EN 12810-1,TS EN 12810-2,TS EN 12811-1,TS EN 
12811-2 ve TS EN 12811-3 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu 
ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun 
olması sağlanır. 

18– Asma iskeleler, cephe platformları, güç kaynağıyla veya elle çalışabilen, sabit 
veya hareketli, daimi veya geçici asılı erişim donanımları ve bu donanımı oluşturan 
parçaların ilgili ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halin-
de ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır. 

19– Seçilen iskelenin kurulum ve kullanım şekline göre sağlamlık ve dayanıklılık 
hesapları üreticiden temin edilir, mevcut değilse yapılır veya yaptırılır. Bu hesaplar 
yapılmadan veya yapılan hesaplar sonucunda iskelenin güvenli olmadığının tespit 
edilmesi halinde iskeleler kullanılamaz.

İskelelerde genel tedbirler

20– İskelelerin aşağıdaki hususlara uygun olması sağlanır; 

a) Kendiliğinden hareket etmeyecek, stabilitesi bozulmayacak ve çökmeyecek şe-
kilde 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,
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d) İskele sisteminde çatlak, kırık, yıpranmış ve korozyona uğramış özellikteki is-
kele ve bağlantı elemanlarının kullanılmaması,

e) İskelelerde görülen kusurların derhal giderilerek zayıf kısımların güçlendiril-
mesi. 

21– İskele platformları hareket etmeyecek şekilde iskele sistemine sabitlenir. Plat-
form elemanları ile iskele dikey elemanları arasında ve platform döşemesinde çalı-
şanların düşmesine sebep olabilecek boşluk bulunmaması sağlanır.

22– İskelelerdeki korkuluk sistemlerinin bu Yönetmeliğin Ek–4 (A) Yüksekte Ça-
lışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun olması sağlanır.

23– İskelelerdeki bütün bağlantı yerleri ile bağlantı elemanlarının yeterli sağlam-
lıkta olması sağlanır ve bu bağlantıların kendiliğinden ayrılmaması için gerekli ted-
birler alınır.

24– İskele sistemlerinin kurulması, kullanılması ve sökümünde İş Ekipmanları-
nın Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere 
uyulur.

25– İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil 
bir kişi tarafından kontrole tabi tutularak, iskeleler ile ilgili özel tedbirlerde 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. 

26– İskelelerin taşıyabilecekleri azami ağırlıklar, levhalar üzerine yazılarak iskele-
lerin uygun ve görülebilir yerlerine asılır. Belirtilen bu ağırlıkları aşan yükler iskele-
lere yüklenmez.

27– İskelelerin üzerine moloz ve artıklar ile geçişi engelleyecek malzemeler bıra-
kılmaz. 

28– İskelelerde geçiş amacıyla en az 60 santimetre genişliğinde ve kenarlarında bu 
Yönetmeliğin Ek–4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan 
özelliklere uygun korkuluk sistemleri bulunan geçitler kullanılır.

29– Vinç veya benzeri makinelerin kullanılması sırasında, yüklenen malzemenin 
iskeleye takılmaması için gerekli tedbirler alınır.



577ULUSAL  /  ULUSLARARASI MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve seyyar iskelelerde özel ted-
birler:

30– Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskelelerinin kurulumunda, taşıyıcı 
sisteme ait düşey ve yatay elemanların eksiksiz olarak kullanılması ve sistemin yeteri 
kadar çapraz elemanlarla takviye edilmesi sağlanır. 

31– Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskelelerinde taşıyıcı sisteme ait daire-
sel kesitli düşey ve yatay elemanların anma dış çapının en az 48,3 milimetre olması, 
anma et kalınlıklarının ise malzeme cinsine ve en küçük akma dayanımına uygun 
olması sağlanır.

32– Cephe iskeleleri binaya mümkün olduğunca yakın kurulur, bunun mümkün 
olmadığı durumlarda çalışanların bina ile iskele arasından düşmelerini önleyici ted-
birler alınır.

33– Cephe iskelelerinin ayaklarında sabit veya düşeyliği ayarlanabilir taban pla-
kaları ve yumuşak zeminlerde yükü dağıtmak için taban plakaları altlarında uygun 
malzemeden yapılmış altlıklar kullanılır. Sağlam olmayan ve uygunsuz malzemeler 
destek parçaları olarak kullanılmaz, iskelenin sağlam ve dengeli olması sağlanır.

34– İskelelerde çalışılan platformlara güvenli ulaşımın sağlanması için merdiven 
sistemleri veya benzeri güvenli ulaşım sistemleri kullanılır. 

35– Madeni cephe iskeleleri statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanır.

36– Seyyar iskeleler, üzerinde çalışan bulunduğu durumlarda hareket ettirilmez. 
İskelenin dik ve platformun düz olması sağlanır. İskele ayaklarında iskelenin kendili-
ğinden hareket etmesini engelleyecek fren kolu gibi uygun tertibatlar bulunur.

Asma iskele, cephe platformu ve asılı erişim donanımları şeklindeki iskele sis-
temlerinde özel tedbirler:

37– İskele taşıyıcı sistemi için kullanılacak halatlar, hareketi sağlayan mekanik 
tesisat ve motor tertibatı, fren sistemleri, çalışma platformu ve diğer güvenlik teçhi-
zatları her gün işe başlamadan önce kontrol edilir.

38– İskelelerin hareketlerini sağlayan makine, teçhizat ve vinçlerin, kullanılma-
ya başlanmadan önce, montajını gerçekleştiren yetkili teknik elemanlarca kullanıma 
elverişli olduklarına dair belgeler hazırlanarak, bu belgeler işyerinde bulundurulur. 

39– İskelelerin, çalışma sırasında sağa sola veya ileri geri hareket etmeden asılı 
kalması sağlanır. 

40– İskelelerin taşıyabileceği azami yük miktarı belirtilerek, bu miktardan fazla 
yükleme yapılmaz. Asma iskelelerde merdiven kullanılmaz.

41– İskeleler, çalışma konumunda devreye sokulabilecek durdurma fren sistemle-
riyle donatılır. Ayrıca iskelelerde düşmeyi önleyici teçhizat ve ikincil fren sistemleri 
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bulunur. Halatlı kaldırma tertibatlarında çalışma konumunda güç kaynağının kesil-
mesi durumunda otomatik olarak devreye giren ayrı bir tutma freni bulunur. İske-
lelerde düşmeyi önleyici teçhizat, tutma frenleri ve ikincil fren sistemi gibi güvenlik 
tedbirlerinin çalışma esnasında sistemi durdurma amaçlı kullanılmaması için gerekli 
tedbirler alınır.

42– Güç tahrikli halatlı asma iskele sistemlerinde, aşırı yük algılama sistemleri, 
otomatik hız algılayıcı sistemler, en düşük ve en yüksek çalışma seviyelerinde devreye 
girecek halat sonu sınır anahtarları, yapıdan kaynaklanan tehlikeli durum varsa çar-
pışmayı önleyici düzenekler, iskele platformunun yatay düzlemde kalmasını sağlayan 
eğim algılayıcılar gibi güvenlik sistemleri bulunur. 

43– İskele sistemlerinde çalışan sayısı kadar dikey yaşam hattı oluşturulur. Çalı-
şanlara bağlantı aparatları ve halat tutucularıyla beraber tam vücut kemer sistemleri 
verilerek kullanımı sağlanır. Dikey yaşam hatlarının üst uçları uygun bir yere sağlam 
ve güvenli bir şekilde sabitlenir. 

44– Halatlı sistemlerde halatların sarıldığı ve geçtiği mekanik teçhizatlardan kur-
tulmalarını, hareket sırasında çekme sisteminde halatların kaymasını önleyen tedbir-
ler alınır.

45– İskelelerin, iniş ve çıkış yollarında herhangi bir engel bulunmaması için ge-
rekli tedbirler alınır. 

46– İskele platformunu taşıyan, tutan sistem ve bu sistemin bağlantı ve sabitleme 
noktalarının en olumsuz yükleme koşullarında oluşan statik ve dinamik kuvvetleri 
karşılayacak nitelikte olması sağlanır.

El merdivenleri:

47– Yapılan işe ve bulunması halinde ulusal standartlara uygun, basamakları kay-
maz malzemeden yapılmış veya kaymaz malzeme ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta 
el merdivenleri kullanılır.  Basamakları, kolları veya bağlantı yerleri kırılmış, çatla-
mış, yıpranmış, hasar görmüş ekipmanlar kullanılmaz. El merdivenleri düzenli olarak 
kontrol edilerek kusurlu merdivenlerin kullanılmaması sağlanır. 

48– El merdivenlerinin kullanılmasında İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık 
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere uyulur.

Tesis, makine, ekipman

49– Mekanik el aletleri, kaldırma araçları, kazı ve malzeme taşıma işlerinde kulla-
nılan makine ve araçlar da dahil olmak üzere herhangi bir güçle çalışan tesis, makine 
ve ekipmanlarda aşağıda belirtilen hususlara uyulur;

a) Mümkün olduğu kadar ergonomi prensipleri dikkate alınarak uygun şekilde ve 
yeterli sağlamlıkta tasarlanmış ve imal edilmiş olması,
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b) Her zaman iyi çalışabilir durumda olması,

c) Doğru şekilde kurulması,

ç) Sadece tasarlandıkları işler için, uygun eğitim almış kişilerce doğru şekilde kul-
lanılması.

50– Tüm iş ekipmanlarının periyodik olarak kontrol, test ve deneyleri, İş Ekip-
manlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hü-
kümlere uygun yapılır.

51– Her türlü iş ekipmanı için üzerinde kurulu olduğu veya hareket halinde ol-
duğu zeminin sağlamlığı kontrol edilir. Zeminin sağlamlığından emin olunmadan ve 
gerekli hallerde dengeleme ve sabitleme yapılmadan çalışılmaya başlanmaz. Hendek 
kenarları ve dik eğimli yerlerde zemin kaymasını ve makinenin kaymasını önleyici 
tedbirler alınır.

52– İş ekipmanlarında, operatörün görüş alanının kısıtlı olduğu durumlarda, ope-
ratöre rehberlik edecek, konuyla ilgili eğitim almış bir işaretçi görevlendirilir.

53– Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçların manevra ve 
park yerleri ile hareket alanları belirlenir.

54– Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçların bütün ma-
nevraları bir gözetici tarafından yönetilir ve bu araçların geri manevraları esnasında 
sesli ve ışıklı uyarıların çalışır durumda olması sağlanır.

55– Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçların kazı çukuru-
na veya suya düşmemesi için gerekli koruyucu tedbirler alınır.

56– Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçlarda sürücünün 
bulunduğu kısım, aracın devrilmesi durumunda sürücünün ezilmemesi ve düşen ci-
simlerden korunması için uygun şekilde yapılır. 

57– Tüm araçlar, taşıtlar ve iş makinelerinde operatör kabinlerinde sadece opera-
törün bulunmasına izin verilir. Ancak kamyon ve benzeri araçların sürücü mahallinde 
yardımcı sürücü  (muavin) bulunmasına müsaade edilebilir.

58– Kaldırma araçlarında kaldırılacak yükün çeşidi, boyutu, şekli ve diğer fiziksel 
özelliklerine uygun kaldırma aparatları kullanılarak uygun çalışma yöntemi tercih 
edilir.

59– Yük kaldırmada kullanılan ekipmanlar ile ilgili İş Ekipmanlarının Kullanı-
mında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere uyulur.

60– Kaldırma ekipmanlarında yük kaldırılması ve ekipmanın hareketi esnasında 
devreye girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemleri bulundurulur. 

61– Kaldırma ekipmanlarında, belirtilen alt ve üst güvenlik sınır noktaları veya 
ekipmanın hareketini sınırlayan alan aşıldığında, kapasitesinin üzerinde kullanım 
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durumlarında devreye girerek elektrik akımını otomatik olarak kesen ve tamburun 
hareketini frenleyen güvenlik tertibatları bulunması sağlanır. 

Kazı işleri, kuyular, yeraltı işleri, tünel ve kanal işleri

62– Kazı işine başlanmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulur:

a) Kazının bitişik yapıları etkileyip etkilemeyeceği araştırılır ve etkileme ihtimali 
mevcut ise kazı başlamadan önce gerekli tedbirler alınır.

b) Yer altı kabloları, gaz boruları, su, kanalizasyon ve diğer dağıtım sistemlerinin 
yerleri belirlenir ve bunlardan kaynaklanabilecek tehlikeleri asgariye indirmek için 
gerekli tedbirler alınır.

c) Meskûn mahallerde, yapı alanının çevresi yeterli yükseklik ve sağlamlıkta uy-
gun malzemeden yapılmış perde ile çevrilerek ikaz ve uyarı için gerekli düzenlemeler 
yapılır, bunlar yapının bitimine kadar bu şekilde korunur. 

ç) Meskûn mahallerin dışında yapılan kazıların kenarlarına uyarı şeritleri çekile-
rek ikaz levhaları asılır. 

63– Kazı işleri, kuyular, yeraltı işleri ile tünel ve kanal çalışmalarında aşağıda be-
lirtilen hususlara uyulur:

a) Çalışmalar, işveren tarafından görevlendirilen ehil kişi gözetiminde yapılır.

b) Çalışma alanına giriş ve çıkış için güvenli yollar sağlanır.

c) Kazılarda zemin yapısı, iklim koşulları, kazı alanı yakınlarında meydana gele-
bilecek sarsıntılar, çevredeki su kaynakları ve fazla yük kuvvetleri göz önüne alınarak 
uygun şev açıları belirlenir ve/veya statik hesabı yapılmış uygun destek ve setler kul-
lanılır. Kazı yüzeyleri, şevlerin eğimi ve yüksekliği zeminin yapısına, sağlamlığına ve 
çalışma yöntemlerine uygun seçilir.

ç) Malzeme veya cisim düşmesine, su baskını tehlikesine ve insanların düşmesine 
karşı uygun tedbirler alınır.

d) Tehlikeli veya zararlı olmayan özellikte solunabilir hava sağlamak için bütün 
çalışma yerlerinde gerekli tedbirler alınır.

e) Yangın, parlama, patlama, su baskını veya göçük gibi durumlarda çalışanların 
güvenli bir yere ulaşmaları sağlanır.

64– Kazı (yan) yüzlerinde aşağıda belirtilen durumlarda genel kontrol yapılır, 
kontrol sonucunda çalışma ortamının güvenli olduğu belirtilmeden çalışmaya baş-
lanılmaz;

a) Her vardiyadan önce, 

b) Patlatma yapılıyorsa her patlatmadan sonra, 
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c) Beklenmedik parça düşmelerinden sonra, 

ç) Desteklerdeki önemli bir zarardan sonra, 

d) Şiddetli yağış, don ve kardan sonra.

65– Çalışma sırasında ortaya çıkan tozların çalışanların sağlığına zarar vermemesi 
için gerekli tedbirler alınır. Çalışma alanında zararlı kimyasalların, zehirli ve boğucu 
gazların ya da serbest silis tozları gibi tehlikeli maddelerin bulunduğunun anlaşılması 
halinde, çalışanlar derhal oradan uzaklaştırılarak gerekli tedbirler alınır ve güvenli 
çalışma ortamı sağlanmadan tekrar çalışmaya başlanmaz.

66– Meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için ahşap veya me-
talden yapılmış asgari 80 santimetre eninde ve her iki tarafı korkuluklu geçitler kul-
lanılır, geçit korkuluklarının bu Yönetmeliğin Ek-4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 
6 ncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun olması sağlanır.

67– Açıkta yapılan 150 santimetreden daha derin kazı işlerinde ve her derinlik-
te yapılan temel ve kanal kazılarında yan yüzeylerin altlarının şerit gibi kazılarak 
yukarıdan çökertilmesi şeklinde çalışma yapılması engellenir. Ayrıca kanallarda yan 
duvarların göçmemesi için gerekli tedbirler alınır.

68– Kazı alanından çıkartılan hafriyat ile kazı kenarı arasında yeterli mesafe bu-
lundurulur ve hafriyatın kazı alanına akma riski bulunuyorsa uygun bariyerler kul-
lanılır. Kazı mahallinde bulunan hareketli araçlar ve kazı stabilitesini etkileyebilecek 
diğer araçlar ile kazı kenarı arasında gerekli güvenlik mesafesi bırakılır. 

69– Kazı işlerinde yağış sırasında çalışma yapılmaz.

70– Kazı işlerinde çalışanların çalışma alanına ulaşmaları için uygun ve güvenli 
yöntemler kullanılır, destek ve setlerin iniş ve çıkış için kullanılması engellenir.

71– Makinelerle yapılan kazı işlerinde, bu makinelerin hareket alanına çalışanla-
rın girmelerine izin verilmez. 

72– Yeraltı çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlara uyulur:

 a) Havalandırma sisteminin arızalanması durumunda, yer altı çalışmaları dur-
durulur ve bütün çalışanlar tahliye edilir, uygun havalandırma sağlanıncaya kadar 
kimsenin içeri girmesine izin verilmez. 

b) Uygun bir haberleşme sistemi oluşturulur, buralardaki kaçış yolları görülebilir 
bir şekilde işaretlenir.

c) Tüneller ve galerilerde göçük tehlikesine karşı uygun tedbirler alınır. 

73– Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yeraltı 
işlerinde, yangın ve patlama riskinin bulunabileceği yerlerde, açık alevli lamba veya 
cihazlar kullanılmaz, sigara içilmez ve ilgili mevzuata uygun malzeme ve ekipmanlar 
kullanılır.
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74– Patlayıcı kullanılarak çalışılan kazı, tünel ve galeri gibi yer altı kazı işlerinde 
aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Patlayıcı maddeler üretici tarafından belirtilen koşullarda saklanır ve depolanır. 

b) Yapılan işin niteliğine uygun patlayıcı maddeler ve kapsüller kullanılır ve pat-
layıcı maddeleri yeterlik belgesine sahip çalışanlardan başkasının almasına ve ateşle-
mesine izin verilmez.

c) Patlayıcı maddelerin ve kapsüllerin depolanması, taşınması ve kullanılması, sa-
dece bu konuda yetkili ve uzman kişiler tarafından yapılır. Bu işler, çalışanlar için risk 
oluşturmayacak şekilde organize edilir ve yürütülür. 

ç) Patlayıcı maddeler özel sandıklar içinde taşınır ve bu sandıkların içine başka 
bir madde konulamaz. Kapsüllerle diğer patlayıcı maddeler, aynı kap içinde bir arada 
bulundurulamaz ve taşınamaz. 

d) Patlatma yapılacak alanın etrafında uygun güvenlik tedbirleri alınmadan pat-
latma yapılmaz. 

Yıkım işleri

75– Yıkım işlerinde aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Yıkımdan önce yapının içindeki ve etrafındaki havagazı, su ve elektrik bağlan-
tıları kesilir ve yıkılacak kısmın etrafında, güvenlik alanı bırakılarak gerekli tedbirler 
alınır.

b) Yıkım işleri, ilgili standartlar ve konuya ilişkin mevzuat hükümlerine uygun 
şekilde yürütülür.

c) Çalışmalarda uygun çalışma yöntemleri ve ekipmanlar kullanılır, gerekli ted-
birler alınır. 

ç) Çalışmalar, işveren tarafından görevlendirilen ehil kişinin gözetimi altında 
planlanır ve yürütülür.

d) Yıkım esnasında toz kalkmaması ve yıkılan kısma ait malzeme ve molozların 
çalışma ortamından güvenli bir şekilde uzaklaştırılması için gerekli tedbirler alınır. 

Asbestle Çalışma

76– Asbest içermesi muhtemel yapıların söküm, yıkım, tamir ve bakım işlerinde 
aşağıdaki hususlara uyulur:

a)Çalışmaya başlamadan önce, asbest içerebilecek malzemeleri belirlemek için 
bina veya tesis sahibinden de bilgi alınarak gerekli araştırma yapılır. 

b) Herhangi bir yapı veya malzemede asbest bulunduğu şüphesi veya bilgisi varsa 
çalışanların asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak 
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sağlık risklerinden korunması amacıyla 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine uyulur.

Batardolar (koferdamlar) ve kesonlar

77– Bütün batardolar ve kesonların aşağıdaki hususlara uygun olması sağlanır;

a) Yeterli dayanıklılıkta, sağlam ve uygun malzemeden yapılmış, iyi kurulmuş ol-
ması,

b) Su, sıvı beton ve benzeri malzeme baskını halinde çalışanların sığınabileceği 
şekilde uygun ekipmanla donatılmış olması.

78– Batardolar ve kesonların yapımı, kurulması, değiştirilmesi veya sökümü, iş-
veren tarafından görevlendirilen ehil kişinin gözetimi altında yapılır ve bu yapılar 
düzenli aralıklarla kontrol edilir.

Çatı işleri

79– Çatılarda veya eğik yüzeylerde yapılan çalışmalarda; çalışanların, aletlerin, 
diğer nesne ve malzemelerin düşmesini veya benzeri diğer riskleri önlemek amacıyla 
güvenli kenar koruma sistemleri, çatı merdivenleri, güvenlik ağları, çalışma platform-
ları, korkuluklu iskeleler, kayarak düşmeyi önleme sistemleri veya dikey ve yatay ya-
şam hatları gibi toplu koruyucu tedbirler alınır.

80– Çalışanların çatı üzerinde veya kenarında veya kırılgan malzemeden yapıl-
mış herhangi bir yüzey üzerinde çalışmak zorunda olduğu hallerde; sağlam olmayan 
ve kırılgan maddeden yapılmış yüzeylerde dalgınlıkla yürümelerini veya düşmelerini 
önleyecek gerekli tüm tedbirler alınır.

Beton döküm işleri

81– Beton dökümünde aşağıdaki hususlara uyulması sağlanır;

a) Beton pompasının beton dökülecek yere uygun durumda konumlandırılması,  

b) Beton pompasının destek pabuçlarının zemine uygun şekilde sabitlenmesi,

c) Beton pompası bom ve hortumların birleşim yerlerinde hava basıncından dola-
yı oluşabilecek açmaların önlenebilmesi için gerekli kontroller yapılması, 

ç) Pompa kollarının açılmasında ve toplanmasında çevredeki bina, elektrik iletim 
hatları gibi tesislerin oluşturduğu risklerin ortadan kaldırılması, 

d) Enerji nakil hatlarının altlarında pompa çalıştırılmaması veya zorunlu olduğu 
durumlarda enerji nakil hatlarıyla temasının olmaması için gerekli tedbirlerin alın-
ması,
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e) Beton pompası bomunun ucundaki bom hortumunun güvenli yöntemlerle ida-
re edilmesi,

f ) Beton yığılmasının tehlike oluşturacağı döşeme betonu dökümü gibi işlerde 
betonun uygun şekilde yayılarak dökülmesi, 

g) Beton dökülen kısmın hemen altında çalışma yapılmaması, 

ğ) Beton dökülen ağızda hortumun savrulmaması,

h) Beton pompası operatörünün betonun döküldüğü yeri görmemesi durumunda 
uygun haberleşme imkânı sağlanması,

ı) Beton dökümü bitinceye kadar kalıpların sürekli kontrol edilmesi, 

i) Kalıp açılması ve patlamasının gerekli tedbirler alınarak önlenmesi.

Betonarme kalıp işleri

82– Kalıp işleri işveren tarafından görevlendirilen ehil kişi gözetiminde ve konu 
ile ilgili tecrübe sahibi çalışanlarca yapılır. 

83– Kalıp panolarının, geçici destek ve payandaların üzerlerine binen yüke ve ge-
rilime dayanacak şekilde planlanması, tasarlanması, kurulması ve korunması sağlanır.

84– Çalışanları, kalıp sisteminin geçici dayanıksızlık veya kırılganlığından kay-
naklanan risklerden korumak için yeterli tedbirler alınır.

85– Betonarme kalıplarının yeterliliği her beton dökümünden önce kontrol edilir. 
Özellikle kayar kalıp, tünel kalıp ve masa kalıplardaki bağlantı yerleri, sabitleme ele-
manları, tijler, hidrolik hortumları, taşıma yerleri, pano krikoları, teker sistemleri, fiş 
krikoları, yayların aksları ve hareketli parçalar, sapma pimler, ağ sistemleri ve benzeri 
kalıp parça ve unsurları düzenli olarak ve her kullanımdan önce kontrol edilerek 
deformasyona uğramış ve güvenliği tehlikeye atabilecek durumda olanların kullanıl-
masına müsaade edilmez.

86– Kalıp sökme işi için izlenecek çalışma yöntemi,  parçaların hangi sırayla sö-
külmesi gerektiği, çalışanların çalışma yerlerine güvenli ulaşımı, sökülen kalıp mal-
zemelerinin çalışma ortamından güvenli şekilde uzaklaştırılması ve istifi, kalıp mal-
zemelerinin dengeli olarak yere indirilmesi veya yukarıya çıkarılması gibi konularda 
gerekli düzenlemeler yapılır, araç ve gereçler eksiksiz olarak temin edilir. Söküm sıra-
sında, söküm alanında görevli çalışanlar hariç kimse bulundurulmaz.

Metal ve beton karkas ve prefabrik elemanlar, çelik yapı işleri

87– Metal veya beton karkaslar ve bunların parçalarının, geçici destekler ve pa-
yandaların, prefabrik yapı elemanlarının üzerlerine binen yük ve gerilime dayanacak 
şekilde planlanması, tasarlanması, kurulması ve korunması sağlanır.
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88– Çelik yapılarda kullanılacak bütün ana taşıyıcı, tali taşıyıcı ve bağlantı mal-
zemelerinin dayanıklılığının ve diğer özelliklerinin taşıyacakları yüklere göre stan-
dartlara uygun olması, korozyona uğramış ve deforme olmuş malzemelerin gerekli 
tedbirler alınmadıkça bu tür yapılarda kullanılmaması sağlanır. 

89– Metal veya beton karkasların ve bunların parçalarının, geçici destekler ve 
payandaların, prefabrik yapı elemanlarının ve çelik yapı elemanlarının kaldırılması, 
yüklenmesi, taşınması,  montajı ve sökümü, projesine uygun olarak işveren tarafın-
dan görevlendirilen ehil kişi gözetiminde ve konu ile ilgili tecrübe sahibi çalışanlarca 
gerçekleştirilir.

90– Montaj yapılacak mahallin etrafı emniyet şeridiyle işaretlenir. Bu alanın etra-
fına montaj yapıldığını gösterir levhalar asılır ve görevliler haricinde montaj sahasına 
giriş çıkışlar engellenir. Montaj çalışması yapılan mahallin altında çalışan bulundu-
rulmaz.

91– Çalışanları, yapının geçici dayanıksızlık veya kırılganlığından kaynaklanan 
risklerden korumak için yeterli tedbirler alınır.
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V- 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI ÇERÇEVESİNDE 
ÖNEMLİ BAZI TEBLİĞLER

1) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN 
TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE 

ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ1

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun 20 nci maddesi kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, 
seçimi veya atanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 
nci maddesi kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya atanmasına 
ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 
nci maddesi ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 34 üncü maddelerine daya-
nılarak hazırlanmıştır.

İşverenin yükümlülüğü

MADDE 4 – (1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayı-
larını 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 getirebil-
meleri için gerekli imkânları sağlar.

(3) İşveren, işyerinde yetkili sendika veya sendikalar bulunması halinde işyeri sen-
dika 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 işyerin-
de ilân eder.

1  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Ağustos 2013  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750
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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 sağla-
maları 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 bitimin-
den itibaren en fazla üç gün içinde işveren tarafından ilân edilir.

Çalışan temsilcisinin nitelikleri

MADDE 6 – (1) Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için aşağıdaki nitelik-
lere 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.
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d) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.
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 katı-
lacağı bir oylamayla yapılır. Oylamanın gizli yapılması esastır. En fazla oy alan aday 
veya adaylar çalışan temsilcisi veya temsilcileri olarak ilân edilir. Vardiya usulü çalışı-
lan işyerlerinde ise seçimler tüm vardiyalarda çalışanların da oy kullanmasına imkân 
verilecek şekilde düzenlenir.

(2) Oyların eşitliği durumunda çalışan temsilcisi; adayların öğrenim durumu, iş-
yerindeki 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 da-
ğılıma özen göstermek kaydıyla işveren tarafından görevlendirilir. Sendika temsilci 
sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından çok olması durumunda ise yetkili sen-
dikanın 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 ol-
duğunda 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 sözleş-

mesi v.b.) çalışanların sayısı: 1100
Diğer (statü hukukuna bağlı) çalışanların sayısı: 900
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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.
(6) İşyerinde yetkili sendika bulunmaması veya çalışanlar arasında aday olmama-

sı 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, çalı-
şan 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 yap-
masını sağlar.
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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 kaynak-
lanan 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 gör-

düğü, 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. Tutana-
ğın işveren veya vekili ve seçimde görevlendirilen çalışanlar tarafından imzalanması 
zorunludur. Tutanaklar ile oylamaya katılanların imzalı listesi bir sonraki seçime ka-
dar 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 sağlana-
bilir.

Mevcut seçim veya atamaların geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımından önce yapılan çalışan temsil-
cisi seçimleri veya atamaları geçerli sayılır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ  yayımı tarihinden itibaren otuz gün sonra yürürlüğe 
girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
yürütür
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2) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE 
SINIFLARI TEBLİĞİ1

MADDE 1 – (1) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nunun 9 uncu maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı 
tehlike sınıfları Ek-1’de yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir.

MADDE 2 – (1) Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin teh-
like sınıfı dikkate alınır.

(2) İşveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına bildirir.

(3) Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına ba-
kılır. 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.

MADDE 3 – (1) İşyeri tehlike sınıfına yapılan itirazlar Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığınca değerlendirilir. Değerlendirme, Bakanlık tescil kayıtları üzerinden 
ve işyerinin tesciline esas alınan asıl iş dikkate alınarak sonuçlandırılır.

(2) Gerekli görülmedikçe işyerlerinde yapılan asıl işe ilişkin inceleme yapılmaz.

(3) 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.

(4) 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.

(5) İşyeri Tehlike Sınıfları Listesindeki faaliyet kodunun tehlike sınıfına ait iti-
razlardan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Ko-
misyonda alınacak karar sonucunda, itiraza ilişkin faaliyet kodunun tehlike sınıfının 
değişmesi halinde bu Tebliğde gerekli değişiklik yapılır.

MADDE 4 – (1) 25/11/2009 tarihli ve 27417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

1  26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
yürütür.

(Değ. 29.03.2013-28302 s.R.G.)  
(Değ. 04.02.2014-28903 s.R.G.) 
(Değ. 18.04.2014-28976 s.R.G.) 

EK-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi
NOT: İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi yaklaşık 73 sayfadır. Çok yer kaplayacağın-

dan ÇSGB’nın aşağıdaki internet adresinde listeye ulaşabilirsiniz:
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=mevzuat&id=4





ÜÇÜNCÜ BÖLÜM



ULUSLARARASI MEVZUAT VE BELGELERDE  
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I- İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİNDE                             
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN MADDELER

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı 
Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 Sayılı Bakanlar Kurulu ile “İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Resmi  Gazete ile yayınlanması yayımdan sonra 
okullarda ve diğer eğitim müesseselerinde okutulması ve yorumlanması ve bu Beyan-
name hakkında radyo ve gazetelerde münasip neşriyatta bulunulması” kararlaştırıl-
mıştır. Bakanlar Kurulu Kararı 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanmıştır.

Madde 7- Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korun-
masından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin bu Bildirgeye aykırı her 
türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya 
karşı eşit korunma hakkı vardır.

Madde 23

1. Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma 
ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

2. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.

3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sos-
yal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete 
hakkı vardır.

4. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı 
vardır.

Madde 24- Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma süresinin makul 
ölçüde sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır.
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II- İŞDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİ 
İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK TEDBİRLER ALINMASINA                

İLİŞKİN 12 HAZİRAN 1989 TARİH  VE 89/391/EEC SAYILI 
KONSEY DİREKTİFİ

:OJ L 183, 29.6.1989, Sh.1

:-AET’nu kuran Roma Antlaşması özellikle 118 a mad-
desi. -Komisyon önerisi (OJ C 141, 30.5.1988, Sh.1)

-Avrupa Parlamentosu görüşü (OJ C 326,19.12.1988, 
Sh.102 ve OJ C 158, 26.6.1989)

-Ekonomik ve Sosyal Komite Görüşü (OJ C 175, 
4.7.1988, Sh.22)

-Komisyon Bildirisi (OJ C 28, 3.2.1988, Sf.3)

-21 Aralık 1987 tarihli İlke Kararı (OJ C 28, 3.2.1988, 
sf.1) -80/1107/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 327, 
3.12.1980, Sf.8)

-88/642/EEC sayılı Konsey Direktifi (OJ L 356, 
24.12.1988, Sf.74)

-74/325/EEC sayılı karar (OJ L 185, 9.7.1974, Sf.15)

Özet

Avrupa Parlamentosu, 1988 yılında iç Pazar ve çalışanların korunmasına ilişkin 
dört önerge hazırlamıştır. Bu önergelerle Komisyondan, özel direktiflere temel teşkil 
edecek işçi sağlığı iş güvenliği konusunda tüm riskleri içerecek,bir çerçeve direktif 
çıkarmasını istemiştir.

Aynı zamanda, üye ülkelerin işçi sağlığı iş güvenliği konusundaki yasal düzenle-
meleri hem çok farklı hem geliştirilmeye muhtaçtır. Hal böyle olunca, değişik düzey-
de korunmalar çalışanların sağlık ve güvenlikleri hilafına rekabet doğuracaktır.

Ayrıca, iş kazaları ve meslek hastalıklarının görülme sıklığı halen çok yüksektir, 
gecikilmeden çalışanların sağlık ve güvenlikleri daha iyi korunmaya alınmalıdır.

Resmi Gazete 
Değişiklikler 

Atıflar
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KISIM I 

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu Direktifin amacı, işte işçilerin sağlık ve güvenliklerinin iyileştiril-
mesi için önlemler almaktır. Bu nedenle; mesleki tehlikelerin önlenmesi, sağlık ve 
güvenliğin korunması, kaza ve tehlike faktörleri, bilgilendirme, danışma, yönetim ka-
tılma, işçi ve temsilcilerinin eğitimi konusunda genel prensipleri içerir.

Kapsam

Madde 2- 1- Bu Direktif tüm ekonomik sektörlere Kamu ve özel (sanayi, tarım, 
ticari, idari, hizmet, eğitim, kültür, boş zamanı değerlendirme vs.) uygulanacaktır.

2- Bu Direktif kendine has özellikleri olan silahlı kuvvetlerde, polis teşkilatında, 
sivil savunmada uygulanmayacaktır.

Bu durumlarda, işçilerin sağlığı ve güvenliği bu Direktifin amaçlarının ışığında 
sağlanmalıdır.

Madde 3- Bu Direktifin amacı için aşağıdaki terimler şöyle tanımlanmıştır:

(a) Çalışan (worker): Bir işveren tarafından istihdam edilen kişi. Stajyer ve çıraklar 
dahil, ev işlerinde çalışanlar hariç.

(b) İşveren (employer): Çalışanlarla istihdam ilişkisi olan ve bir kuruluşun veya 
işyerinin sorumluluğunu taşıyan gerçek veya tüzel kişi.

(c) İşçi sağlığı ve güvenliğinden sorumlu işçi temsilcisi: Ulusal yasalara uygun 
olarak seçimle gelmiş veya tayinle atanmış sağlık ve güvenlikle ilgili problemlerde 
işçileri temsil eden kişi.

(d) Önlem: Mesleki tehlikeleri azaltmak veya önlemek için işin her safhasında 
alınan veya planlanan tüm tedbirler.

Madde 4- 1- Üye ülkeler, bu Direktifin uygulanmasında çalışanların, işçi temsil-
cilerinin, işverenlerin çalışmalarını yasal hükümlere göre yapmaları için her önlemi 
alacaklardır.

2- Özellikle,  üye ülkeler yeterli kontrol ve teftiş sistemini kuracaklardır.

KISIM II
İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Genel Hüküm

Madde 5- 1- İşveren, işle ilgili her konuda işçilerin sağlığını ve güvenliğini koru-
yacaktır.



603ULUSAL  /  ULUSLARARASI MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2- Madde 7 (3)’e göre işverenin dışardan yetkili kimseler ve hizmetler getirmesi 
bu alandaki sorumluluğunu yok etmeyecektir.

3- İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda çalışanların yükümlülükleri, işverenin 
sorumluluğu ilkesini etkilemeyecektir.

4- Bu Direktif, Üye Ülkelerin işverenlerinin bazı konularda sorumluluklarının 
sınırlandırılması veya sorumluluk dışı bırakılması konusunda, Üye ülkeleri kısıtla-
mayacaktır.

İşverenlerin Genel Yükümlülükleri 

Madde 6- 1- İşveren, sorumlulukları çerçevesinde çalışanların sağlığını ve gü-
venliğini korumak, mesleki tehlikeleri önlemek, bilgilendirme, eğitim ve kurumsal 
gereklilikler için her türlü önlemi alacaktır.

İşveren, durumu daha iyiye götürmek için değişen koşullara kendisini uydurmaya 
hazır olacaktır.

2- İşveren 1.paragraftaki önlemleri aşağıdaki genel prensiplere uygun olarak ala-
caktır.

(a) Tehlikelerin önüne geçmek,

(b) Önüne geçilemeyen kaçınılmaz tehlikeleri değerlendirmek,

(c) Tehlikelerle kaynağında mücadele etmek,

(d) İşleri kişilere uygun hale getirme, özellikle işyeri tasarımında, iş makinesi, ça-
lışma ve üretim yöntemi seçimlerinde, üretim temposunun sağlığa etkilerini düşün-
mek ve monotonluğunu azaltmak.

(e) Teknik gelişmeleri adapte etmek,

(f ) Tehlikelerin yerine tehlikesizleri veya daha az tehlikelileri ikame etmek,

(g) Çalışma ortamına ilişkin tüm koşulları, teknolojiyi, iş organizasyonunu, ça-
lışma koşullarını ve sosyal ilişkilerini bir arada değerlendirerek birbirini destekler 
mahiyette tedbirler politikası geliştirmek,

(h) Toplu korunma önlemlerine kişisel korunma önlemlerinden daha çok öncelik 
vermek,

(i) İşçilere uygun talimatları vermek.

1- Bu Direktifin diğer hükümlerine halel getirmeksizin, işveren işyerindeki veya 
kuruluşundaki faaliyetlerin yapısını göz önünde tutarak:

(a) Kullanılan kimyasal maddeler veya terkipler, iş makineleri seçimi, işyerlerinin 
uygunluğu yönünden işçi sağlığı iş güvenliği tehlike değerlendirmesi yapacak; Bu 
değerlendirme sonucunda uygulanan önlemler ve üretim metotları:
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İş sağlığı iş güvenliği koruma düzeyini yükseltmelidir,

İşletmenin tüm hiyerarşik düzenine entegre olması gereklidir.

(a) Bir işçiye sağlık ve güvenlik yönünden bir görev verilirken onun yetenekleri 
göz önüne alınmalıdır.

(b) Yeni teknolojinin planlanması ve kullanımında, araç gereç seçiminde, çalışma 
ortamı ve koşulları konusunda işçiler ve/veya temsilcileri ile istişarede bulunulmalı-
dır.

(c) Ciddi tehlikelerin olduğu yerlere sadece yeterli talimatı almış işçilerin girmesi 
için uygun önlemler alınmalıdır.

2- Bu Direktifin diğer hükümlerine halel getirmeksizin, bir işyeri birkaç işveren 
tarafından paylaşılırsa, işverenler işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerini ortaklaşa uygu-
layacaklar, bir diğerini bu konularda haberdar edecekler, işçi ve/veya temsilcilerine 
tehlikeler konusunda bilgi verecekler ve alınan önlemleri koordine edeceklerdir.

3- İşçi sağlığı iş güvenliği konusunda hiçbir önlem işçilere mali yük getirmeye-
cektir. 

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler

Madde 7- 1- Madde 5 ve 6’ya halel getirmeden, işveren bir veya daha fazla işçiyi 
mesleki tehlikelerden korunma ve önleme konusunda işyerinde çalışmalar yapmak 
üzere tayin edecektir.

2- Tayin edilen işçiler, bu tür faaliyetlerinden dolayı dezavantajlı duruma düşü-
rülmemelidir.

Tayin edilen işçilere bu Direktiften doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri 
için yeterli zaman tanınmalıdır.

3- Eğer kuruluş içinde koruyucu ve önleyici tedbirleri alacak personel yok ise, 
işveren dışardan hizmet ve personel alabilecektir.

4- Bu kişi ve servislerin, işçi sağlığı iş güvenliği konularında Madde 10(2)’deki 
bilgileri alma hakları vardır.

5- Her durumda:

-Tayin edilen işçilerin gerekli araç gereçlerinin ve yeteneklerinin olması gereklidir.

-Tayin edilen işçiler veya dışarıdan alınan hizmet ve kişiler sayı olarak yeterli ol-
malıdır.

Yukarıdaki hususlar yardımıyla, işyerinin veya kuruluşun büyüklüğü ve işçilerin 
maruz kaldıkları zararlıların tüm işletmeye dağılımını göz önüne alarak, koruyucu ve 
önleyici tedbirlerin organizasyonu ile ilgili tedbirler alınmalıdır.
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6- Bu maddede belirtilen iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerinin önlenmesi için; bir 
veya daha fazla işçi, işletme içi veya dışı bir veya birkaç ayrı servis sorumluluk taşı-
yacaktır.

İşçiler ve/veya ajanslar gerektiğinde ortak çalışacaklardır.
7- Üye ülkeler, işletmenin büyüklüğüne ve faaliyet türüne göre işveren bu konuda 

yetkili ise, işverene sorumluluk verebilirler.
8- Üye Ülkeler, yeterli sayının ne olduğunu ve yetenekten ne anlaşıldığını tanım-

layacaklardır.

İlkyardım, Yangın Söndürme, İşçilerin Tahliyesi ve Ciddi ve Ani Tehlikeler

Madde 8- 1- İşveren:
-İlkyardım, yangın söndürme ve işçilerin tahliyesi için işletmenin büyüklüğüne ve 

yapılan işlerin tümüne göre gerekli her türlü önlemi alacaktır.
-Dış servislerle, özellikle ilk yardım, acil yardım, kurtarma ve yangın söndürme 

işlerinde gerekli bağlantıları kuracaktır.
2- Paragraf 1’deki ilkyardım, yangın söndürme, işçilerin tahliyesi gibi işlerde çalı-

şacakları tayin edecektir.
İşçilerin sayısı, eğitimi, araç ve gereçleri bu iş için yeterli sayıda olacaktır.
3- İşveren:
(a) Tehlikeye maruz kalacak işçilere hemen haber verecek ve alınan önlemleri 

açıklayacak,
(b) Ciddi tehlike karşısında olan işçilerin işi durdurmaları, veya işyerini terk etme-

leri ve güvenli bir yere gitmeleri konusunda harekete geçecek ve talimatlar verecektir.
(c) Tehlike devam ettiği sürece, işçilerden işe devam etmelerini istemeyecektir.
4- Tehlike anında işi veya tehlikeli bölgeyi terkeden işçi, yasalarca korunmuş 

olacak ve dezavantajlı duruma düşmeyecektir.
5- İşveren, tüm işçilerin tehlike anında, kendilerinin ve/veya diğer kişilerin güvenli 

duruma geçmelerini sağlayacak ve anında olağanüstü sorumluluk yüklemeyecektir.
Dikkatsizlik ve ihmal olmadığı sürece işçiler bu hareketlerinden dolayı zarara uğ-

ramayacaklardır.

İşverenlerin Muhtelif Yükümlülükleri

Madde 9- 1- İşveren:
(a) İşçi sağlığı iş güvenliği risk değerlendirmesi yapacak, tehlikeye maruz kalacak 

işçi gruplarını bilecektir.
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(b) Koruyucu tedbirlerin alınmasına, gerektiğinde koruyucu malzemelerin kulla-
nılmasına karar verecektir.

(c) 3 günden fazla işe gidilmeyen durumlara neden olan iş kazalarının listesini 
tutacaktır.

(d) Ulusal yasalar çerçevesinde yetkili makamlara iş kazaları raporlarını sunacak-
tır.

2- Üye ülkeler, işletmelerin faaliyetlerine ve büyüklüğüne göre işyerlerini paragraf 
1 (a),

, (c), (d)’deki yükümlülükleri açısından sınıflara ayıracaklardır.

Çalışanların Bilgilendirilmesi

Madde 10- 1- İşveren, yasalar çerçevesinde, işletmenin büyüklüğü göz önüne alı-
narak işçilerin ve/veya temsilcilerinin tüm gerekli bilgileri almaları için gerekli ön-
lemleri alacaktır:

(a) İşyerinde sürdürülen faaliyet türleri ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği koruyucu ve 
önleyici tedbirleri ile ilgili bilgi verilecektir.

(b) Madde 8(2)’ye göre alınan tedbirlerle ilgili bilgi verilecektir.

2- İşveren, o işyerine iş yapmak üzere başka işyerlerinden gelen işveren ve işçilere 
de ulusal yasalar çerçevesinde paragraf 1(a) ve (b) ile ilgili bilgiler verecektir.

3- İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçi ve/veya temsilcilerinin yasalar 
çerçevesinde görevlerini yapabilmeleri için uygun tedbirleri alacaktır. Şöyle ki:

(a) Madde 9 (1) (a) ve (b)’ye göre risk değerlendirmesi ve koruyucu önlemler,

(b) Madde 9 (1) (c) ve (d)’de adı geçen liste ve raporlar,

(c) İşçi sağlığı iş güvenliği teftişlerinden ve koruyucu ve önleyici tedbirlerden elde 
edilen bilgiler.

Çalışanlarla İstişare ve Yönetime Katılmaları

Madde 11- 1- İşverenler, işçiler ve/veya işçi temsilcileri ile işçi sağlığı iş güvenliği 
konularında istişarede bulunacaklar ve bu konularda onların tartışmaya katılmasını 
sağlayacaklardır.

Bu, şu hususları öngörür:

-çalışanlarla istişarede bulunulmayı,

-İşçiler ve/veya temsilcilerinin teklifler getirme haklarını,

-ulusal yasalar çerçevesinde dengeli katılmalarını.
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1- İşveren, işçi sağlığı iş güvenliği konusunda özel sorumluluğu olan işçiler ve/
veya temsilcileri ile, ulusal yasalar çerçevesinde dengeli bir şekilde, istişarede buluna-
rak şu hususları görüşecektir.

sağlık ve güvenliği etkileyecek esaslı önlemler,

Madde 7 (1) e ve 8 (2)’ye göre tayin edilecek işçiler ve Madde 7 (1)’deki faaliyetler,

Madde 9 (1) ve 10’da adı geçen bilgiler,

Madde 7 (3)’e göre dışarıdan getirilecek yetkili servis ve kişiler,

Madde 12’deki eğitim planı ve organizasyonu.

2- İş sağlığı iş güvenliği konusunda görevli işçi temsilcileri, işverenden çalışan-
ların zararını hafifletmek ve/veya tehlike kaynağını yok etmek konusunda teklifler 
verme ve önlem almasını isteme hakkına sahiptir.

3- Paragraf 2 ve 3’te belirtilen işçi ve temsilcileri yine aynı paragrafta belirtilen 
faaliyetlerinden dolayı dezavantajlı duruma düşmeyeceklerdir.

4- İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumluluk taşıyan işçi temsilcilerine 
bu konuda Direktifin emrettiği şekilde çalışabilmeleri için yeterli zamanı, araç ve 
gereci sağlayacaklar ve temsilcilerin para kaybı olmayacaktır.

5- İşçiler ve/veya temsilcileri, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin yetersiz oldu-
ğunu düşünürlerse, yasalar uygun olarak bu konuda yetkili makamlara müracaat etme 
hakları vardır.

İşçi temsilcileri, yetkili makamların denetimi esnasında gözlemlerini anlatabil-
melidir.

 Çalışanların Eğitimi

Madde 12- 1- İşveren, her işçinin kendi yaptığı işle ilgili sağlık ve güvenlik eğiti-
mi almasını temin edecektir:

-İşe başlarken,

-İş değiştirirken ve transferlerde,

-Yeni iş makinesinin devreye girmesinde veya makine değişiminde,

-Yeni teknoloji uygulamasında.

Eğitimin, yeni ve değişik tehlikeler göz önüne alınarak ve periyodik olarak tek-
rarlanarak verilecektir.

2- İşveren, işçi sağlığı iş güvenliği konularında çalışmak üzere dışarıdan getirttiği 
kuruluşlara, işyeri ile ilgili uygun talimatları verecektir.

3- İşçi sağlığı iş güvenliği ile ilgili işçi temsilcileri uygun eğitimden geçeceklerdir.
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4- Paragraf 1 ve 3’deki eğitim, işçiler ve temsilcilerine bir mali yük getirmeyecek-
tir.

Eğitim çalışma saatleri içinde verilecektir. Eğitim, ulusal yasalara göre, kuruluş 
içinde veya dışında verilebilir.

KISIM III 
ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Madde 13- 1- İşçiler aldıkları eğitim ve işverenin talimatı gereği kendi sağlık ve 
güvenliklerinden sorumlu oldukları gibi hareketlerinden diğer işçilerin etkilenmesin-
den de sorumlu olacaklardır.

2- Bu nedenle, işçiler eğitimleri ve işverenden aldıkları talimata uygun olarak:

(a) Makineyi, araç gereci, tehlikeli maddeleri, ekipman taşınmasını ve diğer üre-
tim yöntemlerini doğru kullanacaklardır.

(b) Kendilerine verilen kişisel koruyucuları doğru kullanacaklar, kullandıktan son-
ra uygun yerlerine koyacaklardır.

(c) Güvenlik araçlarının rast gele değiştirmek ve çıkarmaktan kaçınacaklar, ma-
kine, araç gereç, fabrika ve binalardaki koruyucuları doğru olarak kullanacaklardır.

(d) Korunma önlemlerindeki eksiklikler nedeniyle ciddi ve ani bir tehlike gördük-
lerinde işvereni veya işçi sağlığı iş güvenliği temsilcisini hemen haberdar edeceklerdir.

(e) Yasalara göre, işveren ve/veya işçi sağlığı ve güvenliği temsilcisi ile işçi sağlığı 
iş güvenliği önlemleri alınması sırasında işbirliği halinde olacaklar ve verilecek işleri 
yapacaklardır.

(f ) İşverene ve işçi sağlığı ve iş güvenliği temsilcisine, yasalar çerçevesinde, gerek-
tiğinde çalışma ortamının ve çalışma koşullarının emniyetli olması için yardımcı ola-
caklar, kendileri tehlikeli bir duruma meydan vermeyecekler, bu hususlarda işbirliği 
halinde olacaklardır.

KISIM IV 
DİĞER HÜKÜMLER 

 Sağlık Gözetimi

Madde 14- 1- Çalışanların ulusal yasalar çerçevesinde, işyerinde oluşacak risklere 
göre uygun sağlık gözetiminde olmalarını sağlayacak tedbirleri almak.

2- Paragraf 1’deki tedbirler, her işçi istediğinde belirli aralıklarla sağlık kontrolün-
den geçecek şekilde olmalıdır.

3- Sağlık gözetimi ulusal sağlık sisteminin bir parçası da olabilir.
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 Risk Grupları

Madde 15- Hassas gruplar, tehlikelere karşı özellikle korunmalıdırlar.

Tek Tek Direktifler -Değişiklikler- Bu Direktiflerin Genel Kapsamı

Madde 16- 1- Konsey, Roma Antlaşmasının 118 a maddesine dayanarak Komis-
yondan gelecek tekliflere göre ekli listede verilen konularla ilgili tek tek Direktifler 
çıkaracaktır.

2- Bu Direktif hükümleri, tek tek çıkarılan Direktifler, Madde 17’deki teknik dü-
zenlemelere halel getirmeksizin, Antlaşmanın 118 a Maddesine uygun olarak değiş-
tirilebilir.

3- Bu Direktif hükümleri, tek tek çıkarılmış olan Direktiflerin kapsamına giren 
tüm alanlara uygulanacaktır.

Bu Direktif daha sıkı önlemlerin alınmasına mani değildir.

 Komite

Madde 17- Direktiflerin hazırlanmasında, Komitenin Komisyona nasıl yardımcı 
olacağı ve nasıl çalışacağı açıklanmıştır.

Son Hükümler

Madde 18- Üye ülkeler, yasla düzenlemelerini bu Direktife göre hazırlayıp 31 
Aralık 1992’de yürürlüğe koyacaklardır.

Madde 19- Bu Direktif üye ülkeleri ilgilendirir.

EK: Madde 16 (1) de adı geçen konular

-Çalışma yerleri 
-Çalışma araç gereçleri 
-Kişisel koruyucular 
-Ekranlı çalışmalar
-Sırt incitme riski olan ağır yüklerin taşınması
-Geçici veya hareketli iş mahalli
-Balıkçılık ve tarım
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III- AB İLERLEME RAPORLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Parlamentosuna ve Konseye her yıl ülke-

mizle ilgili rapor sunulmaktadır. Bu ilerleme raporunda ülkemizin çeşitli konularda 
durumu ortaya konmaktadır. Sosyal Politika ve İstihdam başlıklı 19. Fasıl’da yer alan 
iş sağlığı ve güvenliği konusunda son 6 yıllık süreçte ilerleme raporlarında yer alan 
hususlar aşağıda verilmektedir. 

1- 2009 İlerleme Raporu
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Eğitim ve bilinç-

lendirici faaliyetler sonucunda, AB müktesebatıyla ilgili uzmanlık artmıştır. Bununla 
birlikte, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çerçeve Direktifin iç hukuka aktarılmamış ol-
ması büyük bir eksikliktir. Diğer konuların yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, 
devlet memurları henüz kapsamamaktadır. İş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin 
veri toplama sistemi daha fazla güçlendirilmelidir. Son resmi istatistiklere göre, 2007 
yılında 80.602 iş kazası meydana gelmiştir.

Kayıt dışı sektörde yaşanan kazalar ise bildirilmemektedir. İdari kapasite bakı-
mından, İş Teftiş Kurulunun kapasitesi, eğitimler ve yeni personel alımı vasıtasıyla 
güçlendirilmiştir. Bununla birlikte, işçi başına düşen müfettiş oranı, mevzuatın uygu-
lanmasının etkili bir şekilde denetlenmesini mümkün kılmamaktadır. Bu konudaki 
çalışmalar devam etmektedir.

2- 2010 İlerleme Raporu
İş sağlığı ve güvenliği konusunda çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. AB fonlarıyla 

gerçekleştirilen faaliyetlerin katkısıyla, idari kapasite ve farkındalık düzeyi artmıştır. 
Sadece kayıtlı işçileri kapsayan resmi istatistiklere göre, 2007 yılındaki iş kazası sa-
yısına göre çok az bir farkla, 2008 yılında 72.963 adet iş kazası meydana gelmiştir. 
Kayıt dışı sektörün de dahil edilmesi durumunda, rakam çok daha yüksek olacaktır. 
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin Çerçeve Direktifin iç hukuka aktarılması konusunda 
ilerleme kaydedilmemiştir. Bu durum, halihazırda iç hukuka aktarılmış olan mevzu-
atın uygulanması bakımından önemli bir eksiklik teşkil etmektedir. Bu konuda bir 
öncelik oluşturan İş Teftiş Kurulu’nun kapasitesinin güçlendirilmesine, ilave personel 
alınması ve bunların eğitilmesi yoluyla devam edilmiştir. Bununla birlikte, ekono-
minin ve işgücü piyasasının büyüklüğüne kıyasla, iş müfettişlerinin sayısı çok düşük 
kalmaktadır. Madenlerde ve taşocaklarında yaşanan ölümcül dramatik iş kazaları, 
mevzuatın uygulanması ve kamu kurumları tarafından yapılan denetimler bakımın-
dan endişe yaratmıştır. Kot kumaşı kumlama tesislerindeki kötü çalışma koşulların-
dan kaynaklanan ölümcül “silikosis” hastalıkları görülmeye devam etmiştir.

3- 2011 İlerleme Raporu
İş sağlığı ve güvenliği konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Kasım 2010’da 

Türkiye, işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kurulması ve işyeri hekimlerinin so-
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rumlulukları ve mesleki nitelikleri dahil, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri alanında 
düzenlemeler kabul etmiştir. Yeni Borçlar Kanunu işyerinde psikolojik taciz sorunu-
nu ele almaktadır. Kanun, psikolojik taciz ile mücadele amacıyla kurumlar arası bir 
kurulun oluşturulmasını öngören bir Başbakanlık Genelgesi ile desteklenmektedir. 
İş Teftiş Kurulu dahil, ilgili kamu kurumları ve bunların bölge birimleri, iç hukuka 
aktarılan AB müktesebatının uygulanması ve iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi 
amacıyla uzmanlık ve eğitim almaya devam etmişlerdir. Ölümcül silikosis hastası olan 
işçilerin durumlarının ele alınması için yasama ve yargı ile ilgili adımlar atılmıştır. 
Ancak, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çerçeve direktif henüz ulusal mevzuata aktarıl-
mamıştır. Özellikle birçok ölümcül iş kazasının gerçekleştiği KOBİ’lerde mevzuatın 
uygulanması bir sorun olmaya devam etmekte, bu durum basının dikkatini çekmekte 
ve toplumun eleştirisine neden olmaktadır. İş Teftiş Kurulunun idari kapasitesi, ilave 
personel alınmasıyla geliştirilmiştir. Resmi istatistiklere göre, 2009’da 64.316 iş ka-
zası gerçekleşmiş olup, bu sayı 2008 rakamlarının %12 altındadır. Ancak, kayıt dışı 
sektörün de dahil edilmesi durumunda, rakam çok daha yüksek olacaktır. Ayrıca, 
meslek hastalıklarına ilişkin raporlama, veri toplama ve teşhislerin hızlandırılmasına 
ve paydaşlar arasında iyi uygulamaların paylaşılması ihtiyacı bulunmaktadır.

4- 2012 İlerleme Raporu
Hukuki düzenlemeler bakımından, iş sağlığı ve güvenliği konusunda iyi düzeyde 

ilerleme kaydedilmiştir. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili AB Çerçeve Direktifine uyum 
sağlamayı amaçlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Haziran 2012’de TBMM’de 
kabul edilmiştir. Ancak, Kanun’un uygulamaya geçirilmesi kilit sorun olmaya devam 
etmektedir. Kapasiteyi geliştirmeye yönelik çabalara rağmen, sosyal tarafların katıl-
maması, çalışanların farkındalığının olmaması, işverenlerin ihmali, özellikle kayıt dış 
ı sektörde yetersiz sağlık ve güvenlik koşullarına neden olmaktadır. İş sağlığı ve gü-
venliği müfettişlerinin sayılarının ve kapasitelerinin artırılması gerekmektedir. Kayıt 
dışı sektörü göz önünde bulundurmayan resmi istatistikler, 2010 yılında, bir önceki 
yıla göre küçük miktarda bir azalma göstererek 62.903 iş kazası gerçekleştiğini ortaya 
koymaktadır. Ölümcül iş kazası açısından inşaat sektörü birinci sıradadır ve toplam 
ölümcül iş kazası sayısı AB ortalamasının oldukça üstündedir. Ölümcül iş kazası ve 
hastalıklarına ilişkin veri toplama sisteminin tamamen işler hale getirilmesi gerek-
mektedir. KOBİ ’lere yönelik eğitim ve rehberlik faaliyetleri yoğunlaştırılmalı ve bu 
faaliyetlere ülke genelinde bütün riskli sektörler de dâhil edilmelidir.

5- 2013 İlerleme Raporu
İş sağlığı ve güvenliği konusunda, bu alanda istişare ve sosyal diyalog platformu 

olan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini resmi olarak kuran yönetmelik de dâ-
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hil olmak üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu için yönetmelikler yayımlanmıştır. 
İşveren tarafından sağlık ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması ile ilgili bazı madde-
lerin uygulanması ve Bakanlık tarafından bu hizmetlerin desteklenmesi, çalışanların 
sayısına ve maruz kaldıkları risk düzeyine dayanan geçiş dönemlerine göre düzenlen-
miştir. İş sağlığı ve güvenliği konularıyla ilgilenen müfettişlerin sayıları ve kapasiteleri 
artmıştır, fakat mevzuatın iş yerinde uygulanması, sosyal tarafların ve profesyonel 
kuruluşların katılımıyla izlenmeli ve desteklenmelidir. İşletmelerdeki iş sağlığı ve gü-
venliği uzmanları, çalışmalarının bağımsızlığını teminat altına almak için yetersiz 
güvenceye sahiptir. Kayıtlı sektörde kaydedilen iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
arttığı, çocuk işçilerin hâlâ ölümcül kazaların kurbanı oldukları ve meslek hastalıkları 
vakalarının çoğunun rapor edilmediği göz önünde bulundurulduğunda, güvenlik kül-
türünün teşvikinin ve meslek hastalıklarının teşhisinin geliştirilmesi gerekmektedir.

6- 2014 İlerleme Raporu

Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütünün 187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini 
Geliştirme Çerçeve Sözleşmesini onaylamıştır. Türkiye yeni İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununa bağlı bütün yönetmelikleri kabul edilmiştir, ancak kanun halen tam olarak 
uygulanabilir değildir. Kanun’un bütünüyle yürürlüğe konması ve etkin önleme ve 
denetim konusundaki ciddi açıkların sosyal ortaklar ve meslek örgütleriyle işbirliği 
içinde kapatılmasına yönelik ilerlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Soma maden facia-
sında da görüldüğü üzere maden ve taş ocağı sektörü ile inşaat sektörü hâlâ en riskli 
sektörlerdir. Eylül 2014’te, madencilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla 
ilgili kanunda yeni hükümler kabul edilmiştir. Resmi olmayan rakamların, resmi is-
tatistiklerden daha yüksek olduğu göz önüne alındığında, ölümcül işyeri kazalarının 
izlenmesi konusunda daha fazla şeffaflığa ihtiyaç vardır.





615ULUSAL  /  ULUSLARARASI MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

IV- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ İÇEREN                                   
ÖNEMLİ ILO SÖZLEŞMELERİ

ILO’nun iş sağlığı ve güvenliği alanındaki politikası temelde iki uluslararası söz-
leşme ve tavsiye kararlarında özlü bir biçimde görülmektedir. 

Bunlardan ilki, 1981 tarihli ILO’nun 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleş-
mesi  ve 164 sayılı Tavsiye Kararıdır. Bu sözleşme ve tavsiye kararı, ulusal ölçekte bir 
güvenlik ve sağlık politikası oluşturulmasına olanak tanımakta, çalışma ortamlarının 
iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerek hükümetler tarafından 
gerekse işyerlerinde yapılabilecekleri belirlemektedir. 

İkinci temel sözleşme, 1985 tarihli ILO’nun 161 sayılı İş Sağlığı Hizmetleri Söz-
leşmesi ve 171 sayılı Tavsiye Kararıdır. Bu sözleşme ve tavsiye kararı, iş sağlığı ve 
güvenliği alanındaki uygulamalara katkıda bulunmak üzere işyeri bazında iş sağlığı 
hizmetleri düzenlenmesini öngörmektedir.

Türkiye ILO’nun 155 ve 161 sayılı sözleşmelerini imzalamıştır. 134 sayılı İş Ka-
zalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme, 152 sayılı Liman İşlerinde 
Sağlık ve Güvenliğine İlişkin Sözleşme ile 164 sayılı Gemiadamlarının Sağlığının 
Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşmesi de Türkiye tarafından kabul edil-
miştir.

ILO’nun 1988 tarihli 167 sayılı İnşaat İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi ve 
175 sayılı Tavsiye Kararı ile  ILO’nun 1995 tarihli 176 sayılı Madenlerde Sağlık ve 
Güvenlik Sözleşmesi ve 183 sayılı Tavsiye kararları onaylanmak üzere 23 Eylül 2014 
de Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiştir. Her iki sözleşme 2014’te TBMM 
‘de kabul edilerek Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ülkemiz iş sağlığı ve güvenliği alanında ILO’nun temel sözleşmelerini onayla-
mıştır ancak 184 sayılı Tarımda Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi henüz onaylanma-
mıştır. Bu sözleşmenin onaylanması bu alandaki bir eksikliğide gidermiş olacaktır.
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1- 155 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ
ILO Kabul Tarihi: 3 Haziran 1981

Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5038

Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası Çalışma Bürosu 
Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine, 3 Haziran 1981 tarihinde Cenevre’de yaptığı 
altmışyedinci oturumunda; Oturum gündeminin 6 ıncı maddesini oluşturan sağlık, 
güvenlik ve çalışma ortamına ilişkin belirli önerilerin kabulüne ve bu önerilerin bir 
uluslararası sözleşme şeklini almasına karar vererek, İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleş-
mesi, 1981 olarak adlandırılacak olan aşağıdaki sözleşmeyi, bin dokuz yüz seksen bir 
yılı Haziran ayının yirmi ikinci günü kabul eder. 

BÖLÜM I 
KAPSAM VE TANIMLAR

Madde 1

•	 Bu Sözleşme, bütün ekonomik faaliyet kollarına uygulanır. 

•	 Bu Sözleşmeyi onaylayan Üye, mümkün olan en erken safhada, ilgili işçi ve 
işverenlerin temsilcisi olan kuruluşlara danıştıktan sonra, işin gereği olarak 
önemli özel sorunlar yaratan deniz taşımacılığı veya balıkçılık gibi belirli eko-
nomik faaliyet kollarını, tamamen veya kısmen uygulama alanı dışında tuta-
bilir. 

•	 Bu Sözleşmeyi onaylayan her Üye, Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasa-
sı’nın 22 inci maddesi uyarınca, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin vereceği 
ilk uygulama raporunda, bu maddenin 2 inci fıkrası gereği, uygulama alanı 
dışında tutulan her bir ekonomik faaliyet kolunu, kapsam dışında tutulma 
nedenleri verilerek ve bu kollarda çalışanların yeterli şekilde korunması için 
alınan önlemler tanımlanarak bir liste halinde verecek ve daha sonraki rapor-
larda uygulama kapsamının genişletilmesi yolunda kaydedilmiş gelişmeleri 
belirtecektir. 

Madde 2

•	 Bu Sözleşme, kapsanan ekonomik faaliyet kollarında çalışan bütün işçilere 
uygulanır. 

•	 Bu sözleşmeyi onaylayan Üye, mümkün olan en erken safhada, ilgili işçi ve 
işverenlerin temsilcisi olan kuruluşlara danıştıktan sonra, uygulanmasında 
özel güçlüklerin bulunduğu sınırlı işçi kategorilerini kısmen veya tamamen 
bu Sözleşmenin uygulanması dışında tutabilir. 
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•	 Bu sözleşmeyi onaylayan her Üye, Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasa-
sı’nın 22 inci maddesi uyarınca Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin vereceği 
ilk raporda, bu maddenin 2. fıkrası gereği, kapsam dışında tutulan sınırlı işçi 
kategorilerini, kapsam dışında tutulma nedenlerini belirterek liste halinde ve-
recek ve daha sonraki raporlarında uygulama kapsamının genişletilmesi yo-
lunda kaydedilmiş gelişmeleri belirtecektir. 

Madde 3

Bu sözleşmenin amacı bakımından;

a. “Ekonomik faaliyet kolları” terimi, kamu hizmetleri dahil olmak üzere, işçi ça-
lıştırılan bütün kolları kapsar.

b. “İşçiler” terimi, kamu çalışanları dahil olmak üzere istihdam edilen bütün kişi-
leri kapsar:

c. “İşyeri” terimi, işçilerin, işleri nedeniyle gitmeleri veya bulunmaları gereken ve 
işverenin doğrudan veya dolaylı kontrolü altında bulunan bütün yerleri kapsar; 

d. “Düzenlemeler” terimi, yetkili makam veya makamlarca kanun gücü verilen 
bütün hükümleri kapsar; 

e. “Sağlık” terimi, işle bağlantısı açısından, sadece hastalık veya sakatlığın bu-
lunmaması halini değil, aynı zamanda, çalışma sırasındaki hijyen ve güvenlik ile 
doğrudan ilişkili olarak sağlığı etkileyen fiziksel ve zihinsel unsurları da kapsar.  

BÖLÜM II
ULUSAL POLİTİKA İLKELERİ

Madde 4

•	 Her üye, ulusal koşullar ve uygulamaya göre ve en fazla temsil kabiliyetine 
sahip işçi ve işveren kuruluşlarına danışarak iş güvenliği, iş sağlığı ve çalışma 
ortamına ilişkin tutarlı bir ulusal politika geliştirecek, uygulayacak ve periyo-
dik olarak gözden geçirecektir.

•	 Bu politikanın amacı, işle bağlantılı olan veya işin yürütümü sırasında ortaya 
çıkan kaza ve yaralanmaları, çalışma ortamında bulunan tehlike nedenlerini 
mümkün olduğu ölçüde asgariye indirerek önlemek olacaktır.

Madde 5

Sözleşmenin 4 üncü maddesinde atıfta bulunulan politika, iş sağlığı ve güvenliği 
ve çalışma ortamını etkiledikleri ölçüde, aşağıdaki esas eylem alanlarını dikkate ala-
caktır :
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a) İşin maddi unsurlarının (işyerleri, çalışma ortamı, araçlar, makine ve teçhizat, 
kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddeler ve etkenler, çalışma yöntemlerinin) tasarımı, 
test edilmesi, seçimi, ikamesi, montajı, düzenlenmesi, kullanımı ve bakımı;

b) İşin maddi unsurları ile işi yapan veya nezaret eden kişiler arasındaki ilişkiler ve 
makine teçhizat, çalışma süresi, işin düzenlenmesi ve iş usullerinin işçilerin fiziksel ve 
zihinsel kapasitelerine uyarlanması;

c) Yeterli sağlık ve güvenlik düzeyine ulaşılması amacıyla bütün çalışanların ileri 
düzeyde eğitimini, kalifiyesini ve motivasyonunu kapsayan eğitimi;

d) Çalışma grubu ve işletme düzeylerinde ve ulusal düzeyi de kapsayan uygun 
diğer bütün düzeylerde haberleşme ve işbirliği;

e) Sözleşmenin 4 üncü maddesinde atıfta bulunulan politikaya uygun olan eylem-
lerinde, işçilerin ve temsilcilerinin disiplin cezalarına karşı korunması;

Madde 6

Sözleşmenin 4 üncü maddesinde atıfta bulunulan politikanın geliştirilmesi, kamu 
makamlarının, işverenlerin, işçilerin ve diğer kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ve 
çalışma ortamına ilişkin görev ve sorumlulukları, ulusal şartları ve uygulamaların ta-
mamlayıcı karakterleri göz önüne alınarak belirtilecektir. 

Madde 7

İş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamı ile ilgili durum; sorunların tespiti, bunların 
çözümü için etkin metotların geliştirilmesi, öncelikler ve sonuçların değerlendirilmesi 
amacıyla, ya top yekun, ya da belirli alanlar itibariyle belirli aralıklarla gözden geçirilecektir.  

BÖLÜM III 
ULUSAL DÜZEYDE EYLEM

Madde 8

Her üye, yasa veya yönetmelik çıkarmak suretiyle veya ulusal şartlarına ve uygula-
masına uygun diğer bir yöntemle, ilgili işçi ve işverenlerin temsilcisi olan kuruluşlara 
danışarak, Sözleşmenin 4 üncü maddesine etkinlik kazandırmak için gerekli önlem-
leri alacaktır. . 

Madde 9

•	 İş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin ilgili mevzuatın uygulanma-
sı uygun ve yeterli bir denetim sistemi ile güvence altına alınacaktır.

•	 Yürütme sistemi, mevzuat ihlallerine karşı yeterli cezalar öngörecektir..
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Madde 10

Yasal yükümlülüklere uymalarına yardım amacıyla, işverenler ve işçiler için yol 
gösterici tedbirler alınacaktır. 

Madde 11

Sözleşmenin 4 üncü maddesinde atıfta bulunulan politikaya etkinlik kazandır-
mak amacıyla, yetkili makam veya makamlar aşağıdaki işlevlerin aşamalı bir şekilde 
yerine getirilmesini sağlayacaklardır:

a) Yetkili makamlar tarafından tayin edilen usullerinin uygulanmasının belirlen-
mesinde olduğu gibi, tehlikelerin niteliği ve derecesinin gerektirdiği yerlerde işyer-
lerinin tasarımı, inşası ve düzenlenmesi ve bunların faaliyetlerinin başlaması, onları 
etkileyen önemli değişiklikler ve amaçları doğrultusunda değişimler, işte kullanılan 
teknik donanımın güvenliği konularının belirlenmesi;

b) Maruz kalınması yetkili makam veya makamların kontrolü veya iznine bağla-
nacak veya yasaklanacak, sınırlandırılacak maddelerin, etkenlerin ve çalışma usulleri-
nin belirlenmesi; birden fazla madde veya etkenlere aynı anda maruz kalınmasından 
ortaya çıkan sağlık tehlikelerinin göz önüne alınması;

c) İş kazaları ve meslek hastalıklarının, işverenlerce,uygun olduğu durumlarda, si-
gorta şirketlerince veya doğrudan ilgili diğer kişilerce bildirilmesi usullerinin oluştu-
rulması ve uygulanması, iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklerinin yıllık olarak 
hazırlanması;

d) İş kazaları ile meslek hastalıkları ve diğer sağlığa aykırı durumların iş sırasında 
veya işle ilgili olarak ortaya çıktığı ve ciddiyet arz ettiği hallerde soruşturma yapıl-
ması;

e) Sözleşmenin 4. Maddesinde atıfta bulunulan politika uyarınca alınılan ön-
lemler ve işin icrası sırasında veya işle ilgili olarak ortaya çıkan diğer sağlığa aykırı 
durumlar dahil, iş kazaları, meslek hastalıkları veya diğer sağlık sorunları ile ilgili 
bilgilerin yıllık yayımı;

f ) Ulusal şartlar ve imkanlar göz önüne alınarak, işçilerin sağlığına verdikleri 
risklerle ilgili olarak, kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkenlerin incelenmesi sisteminin 
oluşturulması veya genişletilmesi;

Madde 12

İşte kullanılacak makine, teçhizat ve maddeleri tasarlayan, üreten, ithal eden sağ-
layan veya transfer edenlerin aşağıdaki hususları sağlamaları konusunda, ulusal hu-
kuk ve uygulamaya uygun olarak önlemler alınacaktır.

a) Makine, teçhizat ve maddelerin, doğru bir şekilde kullanıldığında, kullananla-
rın sağlığı ve güvenliği için tehlike içermediğine kanaat getirmeleri;
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b) Makine ve teçhizatın doğru bir şekilde montajı ve kullanımı,maddelerin doğru 
kullanımı, makine ve teçhizatın arz ettiği tehlikeler ve kimyasal maddeler ve fiziksel 
ve biyolojik etkenler ve ürünlerin tehlikeli özellikleri ile bu tehlikelerin nasıl bertaraf 
edileceğine dair bilgileri içeren talimatları hazırlamaları;

c) Bu Maddenin (a) ve (b) paragraflarına uygun gerekli teknik ve bilimsel bilginin 
izlenmesi yada çalışma ve araştırmaların üstlenilmesi;

Madde 13

Sağlığı ve hayatı için ciddi ve yakında vaki olmasından korktuğu tehlike nede-
niyle, haklı bir gerekçeyle, işinden uzaklaşan bir işçi, işinden uzaklaşması nedeniyle 
olabilecek uygunsuz sonuçlara karşı ulusal koşullar ve uygulama uygun bir şekilde 
korunacaktır.

Madde 14

Ulusal koşullar ve uygulamaya uygun bir şekilde, iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma 
ortamına ilişkin sorunlara yönelik yüksek teknik, tıbbi ve mesleki eğitimini de kapsa-
yan, tüm çalışanların eğitim ihtiyacını karşılayacak şekilde tüm seviyelerde eğitim ve 
öğretimin geliştirilmesi için önlemler alınacaktır.

Madde 15

•	 Sözleşmenin 4 üncü maddesinde atıfta bulunulan politika ve uygulama ön-
lemlerinin tutarlılığını sağlamak amacıyla, her Üye, mümkün olan en erken 
safhada, en fazla temsil yeteneğine haiz işçi ve işveren kuruluşları veya uygun 
diğer kurumlara danıştıktan sonra, bu Sözleşmenin II. veya III. Bölümlerini 
uygulamakla görevli çeşitli makamlar ve kurumlar arasında gerekli koordi-
nasyonun sağlanması için ulusal şart ve uygulamaya uygun düzenlemeleri ya-
pacaktır.

•	 Şartların gerektirdiği ve ulusal koşullar ve uygulamanın izin verdiği hallerde 
bu düzenlemeler merkezi bir kurumun kurulmasını da içerecektir.

BÖLÜM IV 
İŞLETME DÜZEYİNDE EYLEM

Madde 16

•	 Makul olduğu ölçüde, işverenlerden, kontrolleri altındaki işyerleri, makine, 
teçhizat ve usullerin güvenlik ve sağlık bakımından riskli olmamasını sağla-
maları istenecektir.

•	 Makul olduğu ölçüde, işverenlerden, kontrolleri altındaki kimyasal, fiziksel ve 
biyolojik madde ve etkenlerin, gerekli uygun önlemler alındığında, sağlık için 
risk oluşturmamasını sağlamaları istenecektir.
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•	 İşverenlerden, gerektiğinde, kaza riskinin veya sağlık üzerindeki ters etkilerin 
imkanlar ölçüsünde önlenmesi için, uygun koruyucu elbise ve donanımı sağ-
lamaları istenecektir.

Madde 17
İki veya daha fazla işletmenin aynı işyerinde aynı anda faaliyette bulunduğu hal-

lerde, söz konusu işletmeler, bu Sözleşmenin gereklerini yerine getirmek için işbirliği 
yapacaklardır. 

Madde 18
İşverenlerden, gerektiğinde, yeterli ilk yardım düzenlemelerine de kapsayan kaza-

lar ve olağanüstü durumlarla ilgili önlemleri sağlamaları istenecektir. 
Madde 19
Aşağıda belirtilen hususların sağlanması için işletme düzeyinde düzenlemeler 

olacaktır.
a. İşverenlerin üstlendikleri yükümlülüklerini yerine getirmeleri için, işçilerin, iş-

lerini yaparken, işverenle işbirliği yapmaları;
b. İşletmedeki işçi temsilcilerinin, iş sağlığı ve güvenliği alanında işverenle işbirliği 

yapmaları,
c. İşletmedeki işçi temsilcilerine, iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak için yeterli 

bilgi verilmesi ve ticari sırları açıklamamak şartıyla kendilerini temsil eden kuruluş-
larla bu bilgilerin istişare edilmesi;

d. İşletmedeki işçi ve temsilcilerine, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yeterli 
eğitim verilmesi,

e. İşletmedeki işçilerin veya temsilcilerinin ve bulunması durumunda, işletmedeki 
temsilci kuruluşların ulusal yasa ve uygulamaya uygun olarak, işleri ile ilgili iş sağlığı 
ve güvenliğinin bütün safhalarında incelemelere katılmasının ve bu konularda işve-
rence onlara danışılmasının sağlanması, bu amaçla karşılıklı anlaşma halinde işletme 
dışından teknik danışmanlar getirebilmeleri;

f. Bir İşçi, hayatı ve sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturduğuna ve yakında vaki 
bulacağına haklı gerekçelerle inandığı herhangi bir durumu, derhal bir üstüne rapor 
eder; ve işveren bu durumun giderilmesi için gerekli önlemi alıncaya kadar yaşam ve 
sağlık için ciddi tehlike oluşturmaya devam eden çalışma alanına işçilerin dönmesini 
isteyemez.

Madde 20
İşletmedeki işçiler ve veya temsilcileri ile yönetim arasındaki işbirliği, bu Sözleş-

menin 16 -19 maddeleri uyarınca alınacak örgütsel ve diğer önlemlerin asli unsuru 
olacaktır. 
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Madde 21

İş güvenliği ve sağlığına ilişkin önlemler,işçilere herhangi bir mali yük getirme-
yecektir. 

BÖLÜM V
Genel Hükümler

Madde 22

Bu Sözleşme, herhangi bir çalışma Sözleşmesi veya Tavsiye Kararlarını değiştir-
mez. 

Madde 23

Bu Sözleşme’ nin resmi onay belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdü-
rüne tescil için gönderilecektir. 

Madde 24

•	 Bu Sözleşme sadece, onay belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilen 
Uluslararası Çalışma Örgütü Üyeleri için bağlayıcı olacaktır.

•	 Bu sözleşme , iki Üyenin onay belgelerinin Genel Müdür tarafından tescil 
edildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girecektir.

•	 Daha sonra, bu Sözleşme, onu onaylayan her Üye için, onay belgesinin tescil 
edildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girecektir.

Madde 25

•	 Bu Sözleşmeyi onaylayan her üye, onu ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
on yıllık bir süre sonunda, tescil için Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Mü-
dürüne gönderilecek bir işlem ile feshedebilir. Fesih, tescil tarihinden ancak 
bir yıl sonra geçerli olur.

•	 Bu Sözleşmeyi onaylamış olup da, onu bundan önceki fıkrada sözü edilen on 
yıllık sürenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında, bu Maddede öngörüldüğü 
şekilde feshetmeyen her üye, yeniden on yıllık bir müddet için bağlanmış olur 
ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, her on yıllık süre bitiminde, bu maddede 
öngörülen şartlar içinde feshedebilir.

Madde 26

•	 Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Örgüt üyeleri tarafından kendi-
sine gönderilen bütün onay ve fesihlerin kaydedildiğini Uluslararası Çalışma 
Örgütünün bütün Üyelerine bildirecektir.
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•	 Genel Müdür, kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onay belgesinin kay-
dedildiğini örgüt Üyelerine duyururken bu sözleşmenin yürürlüğe gireceği 
tarihe Örgüt Üyelerinin dikkatini çekecektir.

Madde 27

Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler gereğince, 
tescil ettiği bütün onay ve fesihlere ilişkin tam bilgileri, Birleşmiş Milletler Antlaş-
masının 102 inci maddesi uyarınca tescil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterine ulaştıracaktır.

Madde 28

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zaman bu Sözleş-
menin uygulanması hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunacak ve Sözleşme-
nin tamamen veya kısmen değiştirilmesi konusunun Konferans gündemine alınması 
gereği hakkında karar verecektir. 

Madde 29

•	 Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir Sözleş-
me kabul etmesi halinde ve bu yeni Sözleşme aksini öngörmediği takdirde;

a. Değiştirici yeni Sözleşmenin bir Üye tarafından onaylanması durumu, yuka-
rıdaki 25 inci madde dikkate alınmaksızın ve değiştirici yeni Sözleşme yürürlüğe 
girmiş olmak kayıt ve şartıyla, bu Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini ge-
rektirecektir.

b. Değiştirici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren, bu Sözleş-
me Üyelerin onaylamasına artık açık bulundurulmayacaktır.

•	 Bu Sözleşme, onu onaylayıp da değiştirici Sözleşmeyi onaylamamış bulunan 
Üyeler için, her halükarda şimdiki şekil ve içeriği ile geçerli olmakta devam 
edecektir.

Madde 30

Bu sözleşmenin İngilizce ve Fransızca metinlerinin her ikisi de aynı şekilde ge-
çerlidir.
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2- 161 SAYILI İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985
Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5039
Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine, 7 Haziran 1985 

tarihinde Cenevre’de yaptığı Yetmiş birinci Oturumunda, Uluslararası Çalışma Örgü-
tü Genel Konferansı; İşçinin işinden kaynaklanan rahatsızlık, hastalık ve yaralanma-
ya karşı korunmasının, Anayasası gereğince, Uluslararası Çalışma Örgütü’ne verilmiş 
görevlerden biri olduğunu işaret ederek, İlgili uluslararası çalışma Sözleşme ve Tav-
siye Kararlarını, özellikle, ulusal düzeydeki politika ve eylem prensiplerini oluşturan 
1953 tarihli İşçilerin Sağlığını Korumaya İlişkin Tavsiye Kararı, 1959 tarihli İş Sağlığı 
Hizmetlerine İlişkin Tavsiye Kararı, 1971 tarihli İşçi Temsilcileri Sözleşmesi ve 1981 
tarihli İş Güvenliği ve Sağlığı Sözleşmesi ve Tavsiye Kararını dikkate alarak, Oturum 
gündeminin 4 üncü maddesini oluşturan İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin bazı teklifle-
rin kabulüne ve bu tekliflerin bir uluslararası sözleşme şeklini almasına karar vererek, 
Bin dokuz yüz seksen beş yılı Haziran ayının yirmi altıncı günü, İş Sağlığı Hiz-
metleri Sözleşmesi, 1985 olarak adlandırılacak olan aşağıdaki sözleşmeyi kabul eder.  

BÖLÜM I
ULUSAL POLİTİKANIN PRENSİPLERİ 

Madde 1
Bu sözleşmenin amacı bakımından:
a) “İş Sağlığı Hizmetleri” terimi esas olarak önleyici işlevlere sahip olan ve işlet-

medeki işveren, işçiler ve onların temsilcilerine;
i) İşle ilgili en uygun fiziksel ve zihinsel sağlık koşullarını karşılayacak düzeyde, 

güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak ve bunu sürdürmek için gereksi-
nimler,

ii) İşin, işçilerin fiziksel ve zihinsel sağlık durumlarını dikkate alacak şekilde, on-
ların yeteneklerine uygun biçimde uyarlanması, konularında tavsiyede bulunma so-
rumluluğu olan hizmetlerdir.

b) İşçilerin işyerindeki temsilcileri terimi“, ulusal mevzuat veya uygulamaya göre 
bu şekilde tanımlanan kişileri ifade eder.

Madde 2
Her üye, ulusal şartları ve uygulamaları ışığında ve bulunmaları durumunda, en 

fazla temsil yetkisine sahip işçi ve işveren kuruluşlarına danışmak suretiyle, iş sağlığı 
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hizmetleri konusunda uygun bir ulusal politika geliştirecek, uygulayacak ve periyodik 
olarak gözden geçirecektir. 

Madde 3

•	 Her Üye, bütün ekonomik faaliyet dallarında ve tüm işletmelerde , kamu sek-
törü ve üretim kooperatifleri üyelerini de kapsayan, bütün işçiler için, iş sağlığı 
hizmetlerini sürekli bir şekilde geliştirmeyi üstlenir. Sağlanan hizmet, işlet-
melerin kendine has risklerini karşılamaya yeterli ve uygun olmalıdır.

•	 Eğer, tüm işletmeler için iş sağlığı hizmetleri hemen oluşturulamıyorsa, ilgili 
her üye, bulunmaları durumunda, en fazla temsil yetkisine sahip işçi ve işveren 
kuruluşlarına danışarak bu hizmetlerin oluşturulması için planlar hazırlaya-
caktır.

•	 İlgili her Üye, Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası’nın 22 inci maddesi 
uyarınca Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili olarak vermek durumunda oldu-
ğu ilk uygulama raporunda, bu Maddenin 2 inci paragrafı gereği hazırladığı 
planları belirtecek, daha sonraki raporlarında da, bunların uygulanması konu-
sundaki gelişmeleri gösterecektir.

Madde 4

Yetkili makam, bu Sözleşme hükümlerinin yürürlüğe konulması için alınması ge-
reken önlemler konusunda, bulunmaları durumunda, en fazla temsil yetkisine sahip 
işçi ve işveren kuruluşlarına danışacaktır. 

BÖLÜM II
GÖREVLER

Madde 5

Her işverenin istihdam ettiği işçilerin sağlık ve güvenliği için sorumluluğu saklı 
kalmak kaydıyla ve işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda katılımının gerekliliği 
göz önüne alınarak, iş sağlığı hizmetleri, işletmedeki iş risklerine uygun ve yeterli 
olacak şekilde aşağıdaki görevleri kapsayacaktır. 

a) İşyerlerinde sağlığa zararlı risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi;

b) Sağlık üniteleri, kantinler, yatakhaneler ve işveren tarafından bu tür hizmetlerin 
sunulduğu yerler dahil olmak üzere, işçinin sağlığını etkileyebilecek çalışma ortamın-
da ve iş uygulamalarındaki faktörlerin gözetimi;

c) İşyerlerinin tasarımı, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı ve seçimi ve 
çalışma sırasında kullanılan maddeler dahil olmak üzere işin planlanması ve organi-
zasyonu konusunda tavsiyede bulunma,
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d) Yeni teçhizatın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi iş uygu-
lamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesine katılım,

e) İş sağlığı, güvenliği, hijyen ve ergonomi, kişisel ve müşterek koruyucu donanım 
konularında tavsiyede bulunma,

f ) İş ile ilişkisi bakımından, işçilerin sağlığının gözetimi,

g) İşin işçiye uygunluğunun geliştirilmesi,

h) Mesleki rehabilitasyon önlemlerine katkıda bulunma,

i) İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi, eğitim ve öğretim sağlamada 
işbirliği;

j) İlk yardım ve acil durum tedavi hizmetlerini örgütleme;

k) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizine katılma;

BÖLÜM III 
ÖRGÜTLENME

Madde 6

İş sağlığı hizmetlerinin oluşturulması,

a) Mevzuat ile; yada,

b) Toplu sözleşmeler veya ilgili işçiler ve işverenlerin üzerinde anlaştığı başka bir 
şekilde; veya,

c) Yetkili makamın ilgili işçi ve işverenlerin temsilcisi olan kuruluşlara danışarak 
belirlediği herhangi bir şekilde;yapılacaktır . 

Madde 7

•	 İş sağlığı hizmetleri, duruma göre, tek bir işletmeye hizmet biçiminde olacağı 
gibi, çok sayıda işletme için genel bir hizmet biçiminde de örgütlenebilir.

•	 Ulusal şartlara ve uygulamaya göre, iş sağlığı hizmetleri;

a) İşletmeler veya ilgili işletme grupları;

b) Kamu otoriteleri veya resmi servisler;

c) Sosyal güvenlik kurumları;

d) Yetkili makamın görevlendirdiği diğer organlar;

e) Yukarıdakilerin bir birleşimi;

tarafından düzenlenebilir. 

Madde 8
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İşveren, işçiler ve bulunmaları durumunda onların temsilcileri, eşit şekilde iş 
sağlığı hizmetlerine ilişkin örgütsel ve diğer önlemlerin uygulanmasına katılacak ve 
işbirliği yapacaklardır. 

BÖLÜM IV
ÇALIŞMA KOŞULLARI

Madde 9 

•	 Ulusal hukuk ve uygulamalara uygun olarak iş sağlığı hizmetleri çok disiplinli 
olmalıdır. Personelin katılımı, yerine getirilecek görevlerin niteliğine göre be-
lirlenecektir.

•	 İş sağlığı hizmetleri, işletmedeki diğer hizmetlerle eşgüdümlü bir şekilde yü-
rütülecektir.

•	 Ulusal hukuk ve uygulamalar çerçevesinde, iş sağlığı hizmetleri ile sağlık hiz-
metlerinin sağlanmasından sorumlu diğer organlar arasında yeterli işbirliği ve 
koordinasyonun sağlanmasına yönelik önlemler alınacaktır.

Madde 10 

İş sağlığı hizmetlerini sunan personel, 5 inci Madde sıralanan görevlere ilişkin 
olarak, işveren, işçi ve bulunmaları durumunda bunların temsilcilerinden mesleki 
anlamda tam bir bağımsızlığa sahip olarak çalışacaklardır. 

Madde 11

Yetkili makam, yerine getirilecek görevlerin niteliğine ve ulusal hukuk ve uygu-
lamaya göre, iş sağlığı hizmetlerini sağlamakla görevli personelde aranan nitelikleri 
belirleyecektir. 

Madde 12

İşçilerin işle ilgili sağlığının gözetimi, onların ücretlerinde herhangi bir azalmaya 
neden olmayacak, ücretsiz yapılacak ve mümkün olduğu ölçüde çalışma saatleri 
içerisinde yerine getirilecektir. 

Madde 13

Bütün işçiler, yaptıkları işin ihtiva ettiği sağlık tehlikeleri hakkında bilgilendiri-
leceklerdir. 

Madde 14

İşveren ve işçiler, çalışma ortamında bulunan ve işçilerin sağlığını etkilediği 
bilinen ve etkileyebileceğinden şüphe edilen etkenler hakkında iş sağlığı hizmetlerini 
verenleri haberdar edeceklerdir.
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Madde 15

Sağlık sorunları ve bu nedenle işe gelememe ile işyerinde var olabilecek sağlık 
tehlikeleri arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için, işçilerin sağ-
lık sorunları ve bu nedenle işe gelememe durumları hakkında iş sağlığı hizmetlerine 
bilgi verilecektir. İşveren, İş sağlığı hizmeti veren personele işe gelememe nedenlerini 
incelemesi talebinde bulunamaz.

BÖLÜM V
GENEL HÜKÜMLER 

Madde 16

İş sağlığı hizmetleri oluşturulduğunda, bu hizmetlerin hem denetlenmesi hem de 
yönlendirilmesinden sorumlu makam veya makamlar ulusal yasa ve yönetmeliklerle 
belirlenecektir. 

Madde 17

Bu Sözleşme’nin resmi onay belgeleri, tescili için Uluslararası Çalışma Bürosu 
Genel Müdürüne gönderilecektir.

Madde 18

•	 Bu Sözleşme sadece, onay belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilen 
Uluslararası Çalışma Örgütü üyelerini bağlayacaktır.

•	 Bu sözleşme, iki Üyenin onayının Genel Müdür tarafından tescil edildiği ta-
rihten on iki ay sonra yürürlüğe girecektir.

•	 Bu sözleşme, daha sonra, sözleşmeyi onaylayan her üye için, onay belgesinin 
tescil edildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girecektir.

Madde 19

•	 Bu Sözleşmeyi onaylayan her üye, sözleşmeyi, ilk yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren on yıllık bir süre sonunda, tescil için Uluslararası Çalışma Bürosu 
Genel Müdürüne gönderilecek bir işlem ile feshedebilir. Fesih, tescil tarihin-
den ancak bir yıl sonra geçerli olacaktır.

•	 Bu Sözleşmeyi onaylamış olup da, bundan önceki fıkrada sözü edilen on yıllık 
sürenin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde bu maddede öngörüldüğü şekil-
de feshetmeyen her üye, yeniden on yıllık bir müddet için bağlanmış olacak 
ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, her on yıllık süre bitiminde, bu maddede 
öngörülen şartlar içinde feshedebilecektir.
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Madde 20
•	 Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Örgüt üyeleri tarafından kendi-

sine gönderilen bütün onay ve fesihlerin kaydedildiğini Uluslararası Çalışma 
Örgütünün bütün üyelerine bildirecektir.

•	 Genel Müdür, kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onay belgesinin kay-
dedildiğini örgüt üyelerine duyururken bu sözleşmenin yürürlüğe gireceği ta-
rihe Örgüt Üyelerinin dikkatini çekecektir.

Madde 21
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler gereğince, 

tescil ettiği bütün onay ve fesihlere ilişkin tam bilgileri, Birleşmiş Milletler Antlaş-
masının 102 nci maddesi uyarınca tescil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterine ulaştıracaktır.

Madde 22
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zaman bu Sözleş-

menin uygulanması hakkında Genel Konferansa bir rapor sunacak ve bu Sözleşme-
nin tamamen veya kısmen değiştirilmesi konusunun Konferans gündemine alınması 
gereği hakkında karar verecektir.

Madde 23
•	 Konferans, bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir Sözleş-

meyi kabul etmesi halinde ve bu yeni Sözleşme aksini öngörmediği takdirde;

a. Değiştirici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onaylanması durumu, yuka-
rıdaki 19 uncu madde dikkate alınmaksızın ve değiştirici yeni Sözleşme yürürlüğe 
girmiş olması kayıt ve şartıyla, bu Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini ge-
rektirecektir.

b. Değiştirici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren, bu Sözleş-
me Üyelerin onaylamasına kapanmış olacaktır.

•	 Bu Sözleşme, onu onaylayıp da değiştirici Sözleşmeyi onaylamamış üyeler 
için, her halükarda şimdiki şekil ve içeriği ile geçerli olmakta devam edecektir.

Madde 24
Bu sözleşmenin İngilizce ve Fransızca metinlerinin her ikisi de aynı şekilde ge-

çerlidir.
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3- 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME 
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 

Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 

Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, 

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine 31 Mayıs 2006 
tarihinde Cenevre’de yaptığı doksan beşinci oturumunda; 

İşkazalan, meslek hastalıkları ve bunlara bağlı ölümlerin küresel boyutunun far-
kında olarak ve bunları azaltmak için gerekli tedbirlerin alınmasının devam ettiril-
mesinin gerekliliğine inanarak ve 

İşçilerin genel hastalıkları veya işten kaynaklanan meslek hastalıkları ve kazalara 
karşı korunmalarının ILO Anayasası’nda belirtildiği gibi Uluslararası Çalışma Ör-
gütü’nün amaçlan arasında olduğunu hatırlatarak ve 

İş kazaları, meslek hastalıkları ve bunlara bağlı ölümlerin verimlilik, ekonomik ve 
sosyal gelişme üzerindeki olumsuz etkilerinin farkında olarak ve 

İşçilerin bütün mesleklerde yaşam ve sağlıklarının yeterli bir şekilde korunması 
hususunda Dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanan özgün programlann daha da ge-
liştirilmesine ilişkin ILO’nun yükümlülüğünü vurgulayan Filedelfiya Beyannamesi-
nin III (g) fıkrasını göz önünde bulundurarak ve 

ILO’nun 1998 tarihli Çalışmada Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi ve Bu Bildir-
genin İzlenmesi enstrümanını göz önünde tutarak ve 

İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin 1981 tarihli 155 Sayılı Sözleşme’yi, İş Sağlığı ve 
Güvenliğine ilişkin 1981 tarihli 164 Sayılı Tavsiye Kararı’nı ve iş sağlığı ve güvenliği-
ni geliştirmeye yönelik Uluslararası Çalışma Örgütü’nce kabul edilen diğer belgeleri 
not ederek ve 

İş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesinin Uluslararası Çalışma Örgütü’nün her-
kes için saygın iş gündeminin bir parçasını oluşturduğunu hatırlatarak ve 

2003 tarihinde düzenlenen 91. Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından be-
nimsenen ve özellikle ülkelerin gündemlerinde yer alan iş sağlığı ve güvenliğine ön-
celik verilmesine ilişkin küresel stratejinin Sonuçlarını göz önünde bulundurarak ve 

Sağlık ve güvenlik bakımından ulusal düzeyde önleyici bir kültürün sürekli olarak 
geliştirilmesinin önemini vurgulayarak ve 

Oturum gündeminin dördüncü maddesini oluşturan iş sağlığı ve güvenliğine iliş-
kin diğer bazı önerileri kabul etmeyi kararlaştırdıktan sonra ve 

Bu tekliflerin uluslararası bir sözleşme şeklini almasını belirledikten sonra ve 
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İki bin altı yılı Haziran ayının on beşinci günü İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştir-
me Çerçeve Sözleşmesi (2006) başlıklı aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder. 

I. TANIMLAR

Madde 1

Bu Sözleşmede, amacı bakımından; 

(a) ulusal politika terimi 1981 tarihli ve 155 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleş-
mesinin, 4’üncü maddesindeki ilkelere uygun olarak geliştirilen iş sağlığı ve güvenliği 
ve çalışma ortamı ile ilgili ulusal politikayı ifade eder; 

(b) iş sağlığı ve güvenliği ulusal sistemi ya da ulusal sistem terimi iş sağlığı ve 
güvenliği ulusal politika ve ulusal programları yürütmek için ana çerçeveyi sağlayan 
altyapıyı ifade eder; 

(c) iş sağlığı ve güvenliği ulusal programı ya da ulusal program terimi önceden 
belirlenmiş bir takvime göre gerçekleştirilecek hedefleri, öncelikleri ve iş sağlığı ve 
güvenliğini geliştirmek için hazırlanan eylem planlarını ve bu konuda kaydedilen 
gelişmeleri değerlendirecek vasıtalan içeren her hangi bir ulusal programı ifade eder; 

(d) ulusal önleyici sağlık ve güvenlik kültürü terimi hükümet, işveren ve işçile-
rin; hakların, sorumlulukların ve görevlerin tanımlandığı bir sistem vasıtasıyla güven-
li ve sağlıklı çalışma ortamı sağlanmasına aktif olarak katıldıkları ve önleme ilkesinin 
en öncelikli addedildiği sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hakkının her düzeyde 
karşılanmasını gerektiren bir kültürü ifade eder. 

II. AMAÇ

Madde 2  

1. Bu Sözleşmeyi onaylayan her üye, en fazla temsil kabiliyetine sahip işçi ve iş-
veren kuruluşlarının temsilcilerine danışarak, ulusal politika, ulusal sistem ve ulusal 
program geliştirme yoluyla iş kazalarım, meslek hastalıklarını ve ölümleri önlemek 
için iş sağlığı ve güvenliğinin sürekli geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. 

2. Her üye, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) iş sağlığı ve güvenliğini ge-
liştirme çerçevesi ile ilgili belgelerinde belirlenen ilkeleri dikkate alarak iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda ulusal sistem ve ulusal programlar aracılığıyla, aşamalı olarak, 
güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı tesis etmeye yönelik etkin tedbirler alacaktır. 

3. Her üye, en fazla temsil kabiliyetine sahip işçi ve işveren kuruluşları temsilci-
lerine danışarak, ILO’nun iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sözleşmelerini onaylamak 
için ne tür tedbirlerin alınabileceği hususunu periyodikolarak gözden geçirecektir. 
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III. ULUSAL POLİTİKA

Madde 3 

1. Her üye, ulusal bir politika belirleyerek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı 
geliştirecektir. 

2. Her üye, işçilerin güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı hakkım, ilgili her sevi-
yede geliştirecek ve ilerletecektir. 

3. Her üye, ulusal politikasını belirlerken, ulusal şartların ve uygulamanın ışığında 
ve en fazla temsil kabiliyetine sahip işveren ve işçi kuruluşlanna danışarak, iş risklerini 
ya da tehlikelerini değerlendirmek; iş riskleri ya da tehlikeleri ile kaynağında müca-
dele etmek; bilgilendirme, danışma ve eğitimi içeren ulusal önleyici güvenlik ve sağlık 
kültürünü oluşturmak gibi temel ilkeleri geliştirecektir. 

IV. ULUSAL SİSTEM 

Madde 4 

1. Her üye, en fazla temsil kabiliyetine sahip işveren ve işçi kuruluşlanna danışa-
rak, iş sağlığı ve güvenliği için ulusal bir sistem kuracak, sürdürecek, sürekli geliştire-
cek ve belirli sürelerle gözden geçirecektir. 

2. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal sistem, aşağıdakileri de içerecektir: 

(a) İş sağlığı ve güvenliği konularındaki yasalar ve yönetmelikler, gerekli görülü-
yorsa, toplu sözleşmeler ve ilgili diğer her türlü belgeler; 

(b) Ulusal yasa ve uygulamaya uygun olarak belirlenmiş, iş sağlığı ve güvenliğin-
den sorumlu bir makam ya da kuruluş veya makamlar ya da kuruluşlar; 

(c) Teftiş sistemleri de dahil, ulusal yasalar ve yönetmeliklerle uyumu sağlamak 
üzere mekanizmalar; 

(d) İşletme seviyesinde, işyerinde önleyici tedbirlerin esas unsuru olarak yönetim, 
işçiler ve bunların temsilcileri arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik düzenleme-
ler; 

3. Ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi, gerekli görülürse, aşağıdakileri de kapsa-
yacaktır; 

(a) İş sağlığı ve güvenliği konularıyla ilgili ulusal bir üçlü danışma organı veya 
organları; 

(b) İş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri; 

(c) İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin sağlanması; 

(d) Ulusal yasa ve uygulamaya uygun iş sağlığı hizmetleri; 

(e) İş sağlığı ve güvenliği konularında araştırma; 
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(f ) ILO’nun ilgili belgeleri göz önünde bulundurularak, iş kazaları ve meslek has-
talıkları konusunda veri toplanması ve analiz edilmesi için bir mekanizma; 

(g) İş kazaları ve meslek hastalıklarını kapsayan ilgili sigorta veya sosyal güvenlik 
sistemleri ile işbirliği için hükümler; 

(h) Mikro-işletmelerde, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ve kayıt dışı ekonomide, 
iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin koşulların sürekli gelişimi için destek mekanizmaları. 

V. ULUSAL PROGRAM 

Madde 5 

1. Her üye, en fazla temsil kabiliyetine sahip işveren ve İşçi kuruluşlarına danışa-
rak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal bir program düzenleyecek, uygulayacak, 
izleyecek, değerlendirecek ve belirli sürelerle gözden geçirecektir. 

2. Ulusal program: 

(a) Sağlık ve güvenlik bakımından ulusal önleyici kültürün gelişmesini teşvik ede-
cek; 

(b) Iş kazaları, meslek hastalıkları ve ölümleri önlemek ve işyerinde sağlık ve gü-
venliği geliştirmek amacıyla, ulusal yasa ve uygulamalara uygun olarak, makul ve uy-
gulanabilirliği ölçüsünde, işle ilgili tehlikeleri ve riskleri ortadan kaldırarak ya da en 
aza indirerek işçilerin korunmasına katkıda bulunacak; 

(c) İş sağlığı ve güvenliği için, ulusal sisteminin anaİizini de kapsayacak şekilde, 
iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ulusal durum analizi yapılacak ve gözden geçirilecek; 

(d) Kaydedilen gelişmenin amaçlarını, hedeflerini ve göstergelerim içerecek; 

(e) Mümkün olduğu takdirde, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını aşamalı ola-
rak gerçekleştirmeye yardımcı olacak diğer tamamlayıcı ulusal programlar ve planlar 
vasıtasıyla desteklenecektir. 

3. Ulusal program kapsamlı bir şekilde tanıtılacak ve olabildiği ölçüde, en yüksek 
ulusal makamlarca onaylanacak ve yürürlüğe konulacaktır. 

VI. SON HÜKÜMLER 

Madde 6 

Bu Sözleşme hiçbir Uluslararası Çalışma Sözleşmesi veya Tavsiye Kararım de-
ğiştirmez. 

Madde 7 

Bu Sözleşmenin resmi onay belgeleri, tescil edilmek üzere, Uluslararası Çalışma 
Bürosu Genel Müdürüne iletilecektir. 
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Madde 8 

1. Bu Sözleşme, sadece onay belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Mü-
dürü tarafından tescil edilmiş olan Uluslararası Çalışma Örgütü üyeleri bakımından 
bağlayıcıdır. 

2. Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgesi Genel Müdür tarafından tescil edildiği 
tarihten itibaren on iki ay sonra yürürlüğe girer. 

3. Bu Sözleşme, daha sonra, onu onaylayan her üye için onama belgesinin tescil 
edildiği tarihten itibaren on iki ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde 9 

1. Bu Sözleşmeyi onaylamış bulunan her üye, Sözleşmenin ilk yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren on yıllık bir süre geçtikten sonra, Uluslararası Çalışma Bürosu Ge-
nel Müdürüne tescil edilmek üzere göndereceği bir ihbarname ile Sözleşmeyi feshe-
debilir. Bu fesih, tescil tarihinden ancak bir yıl sonra geçerli olacaktır. 

2. Bu Sözleşmeyi onaylayıp yukarıdaki fıkrada sözü edilen on yıllık sürenin bitimin-
den itibaren bir yıl içerisinde, bu madde gereğince, fesih hakkını kullanmayan her üye, 
yeni bir on yıllık süreye tabi olur ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, her on yıllık süreyi ta-
kip eden ilk yıl içerisinde ve bu maddede öngörülen koşullar çerçevesinde feshedebilir. 

Madde 10 

1. Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Uluslararası Çalışma Örgütü 
üyeleri tarafından kendisine tebliğ edilen bütün onama ve fesihlerin tescil edildiğini 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün bütün üyelerine duyurur. 

2. Genel Müdür, kendisine tebliğ edilen Sözleşmenin ikinci onama belgesinin 
tescil edildiğini Örgüt üyelerine bildirirken, bu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih 
hakkında örgüt üyelerinin dikkatini çeker. 

Madde 11 

Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, kabul edilmiş onaylara ve fesihlere 
ilişkin bütün bilgileri, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102’nci maddesi uyarınca, 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine iletir. 

Madde 12 

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli görürse, bu Sözleşmenin, 
işleyişi hakkında bir raporu Genel Konferansa sunar ve gerekirse gözden geçirilmesi 
hususunun Konferans gündemine alınması isteğini inceler. 

Madde 13 

1. Konferans, bu Sözleşmeyi değiştiren yeni bir Sözleşmeyi kabul etmesi halinde 
ve yeni Sözleşme aksini öngörmedikçe: 
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a) Değiştirilmiş yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onaylanması, yukarıdaki 9 
uncu madde hükümleri dikkate alınmaksızın ve değiştirilmiş yeni Sözleşme yürürlü-
ğe girmiş olması kayıt ve şartı ile, bu Sözleşmenin derhal feshini gerekecektir. 

b) Bu Sözleşme, değiştirilmiş yeni Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itiba-
ren, üyelerin onayına açık tutulamaz. 

2. Bu Sözleşme, onu onaylamış olan ancak değiştirilmiş yeni Sözleşmeyi onayla-
mamış olan üyeler için her halükarda mevcut şekli ve içeriği ile yürürlükte kalmaya 
devam eder. 

Madde 14 

Bu Sözleşmenin İngilizce ve Fransızca metinleri aynı şekilde geçerlidir.
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4- 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK 
SÖZLEŞMESİ

ILO Kabul Tarihi  : 20/06/1988

Yürürlüğe Giriş Tarihi: 29/11/2014 - 29190 sayılı Resmi Gazete

GİRİŞ

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı,

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine, 1 Haziran 1988 
tarihinde Cenevre’de yaptığı yetmiş beşinci oturumunda;

İlgili uluslararası çalışma sözleşmelerini ve tavsiye kararlarını, özellikle de 1937 
tarihli Güvenlik Hükümleri (Yapı) Sözleşmesini ve Tavsiye Kararını, 1937 tarihli 
Kaza Önlemede (Yapı) İşbirliği Hakkında Tavsiye Kararını, 1960 tarihli Radyasyon-
dan Korunma Sözleşmesini ve Tavsiye Kararını, 1963 tarihli Makinelerin Korunması 
Sözleşmesini ve Tavsiye Kararını, 1967 tarihli Azami Ağırlık Sözleşmesini ve Tavsiye 
Kararını, 1974 tarihli Mesleki Kanser Sözleşmesini ve Tavsiye Kararını, 1977 tarihli 
Çalışma Ortamı (Hava Kirliliği, Gürültü ve Titreşim) Sözleşmesini ve Tavsiye Ka-
rarını, 1981 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesini ve Tavsiye Kararını, 1985 
tarihli İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesini ve Tavsiye Kararını, 1986 tarihli Asbest 
Sözleşmesini ve Tavsiye Kararını ve 1964 tarihli İş Kazası Yardımları Sözleşmesine 
Ek 1980 yılında gözden geçirilen meslek hastalıkları listesini kaydederek ve 

Oturum gündeminin dördüncü maddesini oluşturan inşaat alanında güvenlik ve 
sağlığa ilişkin çeşitli tekliflerin kabul edilmesini kararlaştırarak ve

Bu tekliflerin, 1937 tarihli Güvenlik Hükümleri (Yapı) Sözleşmesini gözden ge-
çiren uluslararası bir sözleşme haline dönüştürülmesine karar vererek,

1988 tarihli İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık olarak adlandırılacak sözleşmeyi, 
bugün yirmi Haziran bin dokuz yüz seksen sekiz tarihinde kabul eder.

BİRİNCİ BÖLÜM
Uygulama Alanı ve Tanımlar

MADDE 1- (1) Bu Sözleşme, inşaat alanındaki herhangi bir işlem, faaliyet veya 
nakliye dâhil, alanın hazırlanmasından projenin tamamlanmasına kadar olan tüm 
inşaat işlerine, yani bina yapımına, inşaat mühendisliğine, montaj ve sökme işlerine 
uygulanır.

(2) Bu Sözleşmeyi onaylayan bir üye, mevcut olması halinde, en fazla temsil yet-
kisine sahip ilgili işveren ve işçi örgütlerine danıştıktan sonra, belirli ekonomik faa-
liyet dallarını veya belirli işletmeleri, karşılaştıkları önemli özel sorunlar konusunda, 
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Sözleşmenin veya bu Sözleşmenin bazı hükümlerinin uygulanmasından, güvenli ve 
sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması koşulu ile muaf tutabilir.

(3) Bu Sözleşme, ulusal mevzuatta belirtilecek bağımsız çalışan kişilere de uygu-
lanır.

MADDE 2- (1) Bu Sözleşmenin amacı bakımından;

a) İnşaat terimi;

(i) her türlü bina veya yapıların kazı, inşaat, yapı değişikliği, yenilenmesi, onarımı, 
bakımı (temizleme ve boyama) ve yıkımı dâhil, bina işlerini,

(ii) havalimanlarının, rıhtımların, limanların, iç suyollarının, barajların, akarsu ve 
kıyı şeridi veya çığdan korunma setlerinin, yolların ve otoyolların, demiryolların, köp-
rülerin, tünellerin, viyadüklerin ve iletişimi, tahliyeyi, atık suların toplanmasını ve su 
ve enerji dağıtımını sağlayan kamu yararına yapıların kazıları, inşaatı, yapı değişikliği, 
onarımı ve bakımı dâhi],, inşaat mühendisliği işlerini,

(iii) prefabrik bina ve yapıların montajı ve sökülmesi ile inşaat alanındaki prefab-
rik malzemelerin imalatını,

kapsar.

b) İnşaat alanı ibaresi, yukarıda (a) bendinde tanımlanan herhangi bir iş veya faa-
liyetin gerçekleştirildiği tüm alanları ifade eder.

c) İşyeri terimi, işçilerin işleri sebebiyle bulunmaları veya gitmeleri gereken ve aşa-
ğıda (e) bendinde tanımlanan işverenin kontrolü altında olan tüm yerleri ifade eder.

d) İşçi terimi, inşaatta çalışan her bir kişiyi ifade eder.

e) İşveren terimi;

(i) inşaat alanında bir veya daha fazla işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi ve

(ii) duruma göre, asıl işvereni, işvereni veya alt işvereni,

ifade eder.

f ) Yetkili kişi ibaresi, belirli görevleri güvenli bir şekilde yerine getirmek için uy-
gun eğitim, bilgi, tecrübe ve yeterli yatkınlık gibi uygun nitelikleri taşıyan kişiyi ifade 
eder. Yetkili makamlar, bu kişilerin belirlenmesi için uygun kriterleri tespit edebilir ve 
onlara verilecek görevleri belirleyebilir.

g) İskele terimi, aşağıda (h) bendinde belirtilen “kaldırma aletleri” hariç olmak 
üzere, işçilere veya materyallere destek vermek veya böyle bir yapıya ulaşımı sağlamak 
için kullanılan sabit, asılı veya hareketli bütün geçici yapılar ve bunların destekleyici 
bileşenlerini ifade eder.
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h) Kaldırma aleti ibaresi, kişileri veya yükleri çıkarmak veya indirmek için kulla-
nılan sabit veya hareketli tüm teçhizatı ifade eder.

i) Kaldırma düzeneği ibaresi, bir yükü kaldırma aletine yükleyebilen ancak, aletin 
veya yükün ayrılmaz bir parçasını oluşturmayan her bir düzeneği ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

MADDE 3- (1) Bu Sözleşmenin hükümlerini yürürlüğe koymak için alınması 
gereken önlemler konusunda en fazla temsil yetkisine sahip ilgili işçi ve işveren ör-
gütlerine danışılır.

MADDE 4- (1) Bu Sözleşmeyi onaylayan her üye, güvenlik ve sağlık için mevcut 
risklerin değerlendirilmesi konusunda, Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını sağla-
yacak yasal düzenleme yapmayı ve yürürlüğe koymayı taahhüt eder.

MADDE 5- (1) Yukarıdaki 4 üncü maddeye uygun olarak kabul edilen mevzuat, 
teknik standartlar veya uygulamalı yönergeler yoluyla veya ulusal koşullara ve uygula-
malara uygun yöntemler yoluyla, Sözleşmenin uygulanmasını öngörebilir.

(2) Her üye, bu maddenin birinci fıkrasına ve yukarıdaki 4 üncü maddeye işlerlik 
kazandırarak, standardizasyon alanında yetkilendirilmiş uluslararası kuruluşlarca bu 
konuda kabul edilen ilgili standartları gerektiği gibi dikkate alır.

MADDE 6- (1) İnşaat alanlarında güvenliği ve sağlığı tesis etmek için ulusal 
mevzuatla tanımlanacak düzenlemelere göre, işçiler ve işverenler arasında işbirliğini 
sağlamak için önlemler alınır.

MADDE 7- (1) Ulusal mevzuat, işverenlerin ve bağımsız çalışan işçilerin işyer-
lerinde güvenlik ve sağlıkla ilgili belirlenen tedbirlere uymakla yükümlü olmalarını 
şart koşar.

MADDE 8- (1) Bir inşaat alanında, iki veya daha fazla işveren aynı anda faaliyet 
üstlendiğinde:

a) Asıl işveren veya inşaat alanındaki faaliyetlerin tamamının fiili kontrolünü veya 
ana sorumluluğunu taşıyan diğer bir kişi veya kuruluş, güvenlik ve sağlıkla ilgili be-
lirlenen önlemlerin eşgüdümünden ve bu tür önlemlerin ulusal mevzuatla, mümkün 
olduğunca, uyumlu olmasının sağlanmasından sorumludur;

b) Asıl işveren veya fiili kontrolü veya ana sorumluluğu taşıyan kişi veya kuruluş, 
inşaat alanında hazır bulunmadığı durumlarda, yukarıda (a) bendinde bahsi geçen 
önlemlerin eşgüdümünü ve uygulanmasını sağlamak için kendi adına, mahallinden 
yetkili ve gerekli donanıma sahip uzman kişi veya kuruluşu, ulusal mevzuatla uyumlu 
olduğu ölçüde, belirler.

c) Her işveren, belirtilen önlemlerin yetkisi altındaki işçilere uygulanmasından 
sorumludur.
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(2) İşverenler veya bağımsız çalışanlar, bir inşaat alanında, aynı anda faaliyet üst-
lendiğinde, belirtilen güvenlik ve sağlık önlemlerinin uygulanmasında, ulusal mevzu-
atla belirlenebileceği şekilde işbirliği yapmakla sorumludur.

MADDE 9- (1) Bir inşaat projesinin tasarlanmasından ve planlanmasından so-
rumlu kişiler, ulusal mevzuata ve uygulamaya uygun olarak, inşaat işçilerinin güven-
liğini ve sağlığını göz önünde bulundurur.

MADDE 10- (1) Ulusal mevzuat, işçilerin bütün işyerlerinde ve malzeme ve ça-
lışma metotları üzerindeki hâkimiyetleri ölçüsünde, iş güvenliğine katkıda bulunma 
ve kabul edilen çalışma usulleri üzerinde, güvenlik ve sağlığı etkilediği ölçüde, görüş-
lerini açıklama hak ve yükümlülüğüne sahip olmalarını sağlar.

MADDE 11- (1) Ulusal mevzuat işçilerin;

a) Güvenlik ve sağlıkla ilgili belirtilen önlemlerin uygulanmasında, işvereni ile 
mümkün olduğunca yakın işbirliği yapmalarından,

b) Kendilerinin güvenliği ve sağlığı ile işyerindeki davranışlarından veya kusurla-
rından etkilenebilecek diğer kişilerin güvenliği ve sağlığı için gereken özeni göster-
melerinden,

c) Hizmetlerindeki imkânları kullanmalarını ve kendilerini veya başkalarını koru-
mak için kendilerine sağlanan hiçbir şeyi kötüye kullanmamalarından,

d) Bir risk yaratabileceğini ve kendilerinin gerektiği gibi üstesinden gelemeye-
ceklerini düşündükleri her türlü durumu, doğrudan birinci amirine ve varsa işçilerin 
güvenlik temsilcisine derhal bildirmelerinden ve

e) Güvenlik ve sağlıkla ilgili belirlenen önlemlere uymalarından,

sorumlu olduklarını öngörür.

MADDE 12- (1) Ulusal mevzuat, bir işçinin güvenliği ve sağlığı için yakın ve 
ciddi bir tehlikenin olduğunu düşünmesi için haklı bir sebebi olduğunda, bu tehlike-
den sakınma hakkını ve bu durumu amirine derhal bildirme yükümlülüğünü öngörür.

(2) İşveren, işçilerin güvenliğine yönelik olası bir tehlike halinde, faaliyeti durdur-
mak ve duruma göre, işçileri tahliye etmek için derhal tedbir alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Önleyici ve Koruyucu Tedbirler

İşyerlerinde güvenlik

MADDE 13- (1) Tüm işyerlerinin güvenli olmasını sağlayacak ve işçilerin gü-
venliği ve sağlığına zarar verebilecek riskleri ortadan kaldıracak tüm uygun önlemler 
alınır.
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(2) Bütün işyerlerine güvenli giriş ve çıkış yolları sağlanır, bakımları yapılır ve 
mümkün olması halinde işaretlenir.

(3) İnşaat alanında ya da çevresinde bulunan kişileri bu alandan kaynaklanabile-
cek tüm risklerden korumak amacıyla önleyici bütün uygun tedbirler alınır.

İskele ve merdivenler

MADDE 14- (1) Yapılan iş, yerde veya yerden yüksekte ya da binanın bir kısmın-
dan veya diğer bir sabit yapı vasıtası ile güvenli biçimde yapılamadığı durumlarda, 
uygun ve güvenli bir iskele kurulur ve bakımı yapılır ya da aynı ihtiyaçlara cevap 
verecek bir başka araç temin edilir.

(2) Yüksekte kurulmuş çalışma yerlerine, başka güvenli erişim araçlarının olma-
dığı durumlarda, uygun ve kaliteli merdivenler temin edilir. Merdivenler, yanlışlıkla 
yapılan bütün hareketleri geçiştirecek şekilde güvenli olur.

(3) Bütün iskele ve merdivenler, ulusal mevzuata uygun olarak inşa edilir ve kul-
lanılır.

(4) İskeleler, ulusal mevzuatta belirtilen durumlarda ve zamanlarda, yetkili kişi 
tarafından denetlenir.

Kaldırma aletleri ve düzenekleri

MADDE 15- (1) Eklemeler, sabitleme ve destekler dâhil, bütün kaldırma aletleri 
ve kaldırma düzenekleri ile bunları oluşturan parçalardan her biri:

a) İyi tasarlanır ve kaliteli malzemeden yapılır ve kullanılış amacına göre, yeterli 
dayanıklılıkta olur.

b) Uygun biçimde kurulur ve kullanılır.
c) İyi çalışır durumda olur.
d) Ulusal mevzuatta belirtilen durumlarda ve aralıklarda uzman bir kişi tarafından 

denetlenir, test edilir ve bu denetimlerin ve testlerin sonuçları kayıt altına alınır ve
e) Ulusal mevzuata uygun olarak eğitim almış işçiler tarafından kullanılır.
(2) Kaldırma aletinin ancak güvenli bir şekilde kullanılabilmesinin mümkün ol-

duğu, ciddi kişisel yaralanma veya ölümcül sonuçlara neden olabilecek acil durumlar 
dışında hiç kimse ulusal mevzuata uygun olarak inşa edilmeyen, kurulmayan ve kul-
lanılmayan kaldırma aletleriyle çıkarılmaz, indirilmez veya taşınmaz.

Nakliye, hafriyat ve malzeme taşıma ekipmanları

MADDE 16- (1) Tüm araçlar ile hafriyat veya malzeme taşıma ekipmanları:
a) Mümkün olduğunca ergonomik ilkeler de göz önüne alınmak suretiyle iyi ta-

sarlanır ve inşa edilir.
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b) İyi çalışır durumda olur.

c) Uygun biçimde kullanılır ve

d) Ulusal mevzuata göre uygun eğitim almış işçiler tarafından kullanılır.

(2) Hafriyat veya malzeme taşıma ekipmanlarının kullanıldığı tüm inşaat alanla-
rında:

a) Bu araç ve aletler için uygun ve güvenli geçiş yerleri yapılır ve

b)Trafik, bu araç ve aletlerin kullanım güvenliğini sağlayacak şekilde düzenlenir 
ve kontrol edilir.

Tesis, makineler, ekipman ve el aletleri

MADDE 17- (1) Motorlu veya motorsuz el aletleri dâhil, tesisat, makine ve ekip-
manlar:

a) Mümkün olduğunca ergonomik ilkeler de göz önüne alınmak suretiyle iyi ta-
sarlanır ve inşa edilir.

b) İyi çalışır durumda olur.

c) Yetkili bir kişi tarafından başka amaçla kullanılmasının tehlikesiz olduğu de-
ğerlendirilmedikçe, yalnızca tasarım amacına uygun işlerde kullanılır ve

d) Uygun eğitim almış işçiler tarafından kullanılır.

(2) Güvenli bir kullanım için imalatçı veya işveren tarafından, uygun durumlarda, 
kullanıcıların anlayabilecekleri şekilde eğitimler verilir.

(3) Tesisatlar ve basınçlı aletler, ulusal mevzuatta belirtilen durum ve zamanlarda, 
yetkili kişi tarafından denetlenir ve test edilir.

Çatı işleri dahil yüksekte yapılan işler

MADDE 18- (1) Bir tehlikenin ortadan kaldırılmasının gerekli olduğu durumda 
ya da bir yapının yüksekliği ya da eğimi ulusal mevzuatta belirtilen değerleri aşması 
halinde, işçilerin, aletlerin ya da diğer eşya veya materyallerin düşmemesi için önleyici 
tedbirler alınır.

(2) İşçilerin, düşme ihtimalinin bulunduğu çatı veya çatıya yakın yerlerde ya da kı-
rılabilir materyal ile kaplı diğer yerlerde çalışmaları gerektiği takdirde, kırılabilir ma-
teryal üzerine yanlışlıkla basmamaları veya düşmemeleri için önleyici tedbirler alınır.

Kazılar, kuyular, hafriyat, yeraltı işleri ve tüneller

MADDE 19- Her türlü kazı, kuyu, hafriyat, yeraltı işleri veya tünelde aşağıdaki 
yeterli tedbirler alınır:
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a) Toprağın, kayaların veya diğer materyallerin yerinden oynaması veya kopması 
sonucunda meydana gelebilecek tehlikelere karşı uygun payanda vurma yoluyla veya 
başka yollarla işçileri korumak.

b) Kişileri, materyallerin veya eşyaların düşmesinden ya da kazıda, kuyuda, hafri-
yatta, yeraltı işlerinde veya tünelde su borusunun patlamasından kaynaklanan tehli-
kelere karşı korumak.

c) Her bir çalışma bölümüne, solunabilir havayı muhafaza edecek ve her türlü du-
manı, gazı, buharı, tozu veya diğer yabancı maddeleri, sağlık açısından tehlikeli veya 
zararlı olmayan seviyelerde ve ulusal mevzuatta belirtilen sınırlarda tutacak şekilde 
yeterli havalandırmayı sağlamak.

d) Yangın ya da su veya başka bir madde basması durumunda işçilerin güvenli bir 
yere sığınmasını sağlamak ve

e) İşçileri, özellikle sıvıların dolaşımı ya da gaz birikmesi gibi olası yeraltı tehlike-
lerinden kaynaklanan risklerden, bu risklerin yerlerini belirlemek için uygun incele-
meler yapmak suretiyle korumak.

Batardolar ve kesonlar

MADDE 20- (1) Her batardo ve keson:

a) İyi inşa edilir, uygun ve kaliteli materyalden yapılarak yeterince dayanıklı olur 
ve

b) Su veya materyal baskını durumunda, işçilerin güvenli bir yere ulaşabilmeleri 
için yeterli araçlarla donatılır.

(2) Bir batardonun veya kesonun inşası, yerleştirilmesi, tadilatı veya sökülmesi, 
yalnızca yetkili kişinin doğrudan denetiminde yapılır.

(3) Her batardo ve keson yetkili kişi tarafından belirli aralıklarla denetlenir.

Basınçlı havada çalışma

MADDE 21- (1) Basınçlı havada çalışma, sadece ulusal mevzuatta belirtilen ön-
lemlere uygun olarak yürütülür.

(2) Basınçlı havada çalışma, sadece bu iş için fiziksel uygunluğu sağlık raporu ile 
ortaya konmuş işçiler tarafından ve faaliyetlerin seyrini denetlemeye yetkili bir kişi-
nin hazır olduğu durumlarda yürütülür.

Yapı çerçeveleri ve kalıplar

MADDE 22- (1) Yapı çerçeveleri ve yapı kalıbı unsurları, beton kalıplar, geçici 
dayanaklar ve payandalar, sadece yetkili bir kişinin gözetiminde kurulur.
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(2) İşçileri, bir yapının dayanıksızlığından ya da sallanmasından kaynaklanan teh-
likelere karşı korumak için yeterli önleyici tedbirler alınır.

(3) Beton kalıplar, geçici dayanaklar ve payandalar, yüklenebilen bütün yükleri, teh-
likesizce dayayabilecek biçimde tasarlanır, inşa edilir ve işlevselliği muhafaza edilir.

Su üstünde çalışma

MADDE 23- (1) Çalışmanın su üstünde ya da çok yakınında yapıldığı yerlerde;

a) İşçilerin suya düşmesini önlemek,

b) Boğulma tehlikesiyle karşı karşıya olan işçileri kurtarmak ve

c) Güvenli ve yeterli ulaşım vasıtalarını sağlamak,

amacıyla yeterli önlemler alınır.

Yıkım işleri

MADDE 24- (1) Bir binanın ya da yapının yıkımının işçiler veya toplum açısın-
dan tehlikeli olabileceği durumlarda:

a) Atık veya tortuların atılması dâhil, ulusal mevzuata uygun olarak uygun önleyi-
ci tedbirler, yöntemler ve usuller uygulamaya konulur ve

b) Çalışmalar, sadece yetkili kişinin gözetiminde planlanır ve yürütülür.

Aydınlatma

MADDE 25- (1) Yeterli ve uygun bir aydınlatma, duruma göre, portatif ışıklan-
dırma dâhil, her çalışma mahallinde ve bir işçinin geçmek durumunda kalabileceği 
inşaat alanının herhangi bir yerinde bulundurulur.

Elektrik

MADDE 26- (1) Bütün elektrik malzeme ve tesisatları, yetkili kişi tarafından 
döşenir, montaj ve bakımı yapılır ve tehlikelere karşı korunacak şekilde kullanılır.

(2) İnşaata başlanmadan önce ve inşaat süresince, inşaat şantiyesinin altında veya 
üzerinde elektrik yüklü kablonun ya da elektrik aletinin olup olmadığını denetlemek 
ve varlığı işçilere zarar verebilecek her tehlikeyi önlemek için tedbirler alınır.

(3) İnşaat alanındaki elektrik kablolarının ve tesisatının döşenmesi ve bakımı, ulu-
sal düzeyde uygulanan teknik kural ve standartlara uygun olur.

Patlayıcılar

MADDE 27- (1) Patlayıcılar sadece;

a) Ulusal mevzuatın öngördüğü durumlarda ve
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b) İşçilerin veya diğer şahısların yaralanma riskine maruz kalmamaları için gerekli 
önlemleri alacak yetkili kişi tarafından,

depolanır, taşınır ve kullanılır.

Sağlığa ilişkin tehlikeler

MADDE 28- (1) Bir işçinin, sağlığını tehlikeye atabilecek kimyasal, fiziksel ya 
da biyolojik bir riske maruz kalması durumunda, böyle bir duruma maruz kalmamak 
için uygun önleyici tedbirler alınır.

(2) Yukarıda (1) inci fıkrada belirtilen önleyici tedbirler aşağıdakileri kapsar;

a) mümkün olduğu durumlarda tehlikeli maddelerin, tehlikesiz ya da daha az 
tehlikeli maddelerle değiştirilmesi,

b) makineye, tesise, ekipmana veya sürece teknik önlemler uygulanması,

c) (a) veya (b) bentlerindeki hükümlere uymanın mümkün olmadığı durumlarda 
kişisel koruyucu donanım ve koruyucu elbiselerin kullanılması.

(3) Zehirli ve zararlı maddelerin ya da oksijen yetersizliğinin ya da havada yanıcı 
gazların bulunabileceği ortama işçilerin girmesinin gerekli olduğu durumlarda, her 
tür tehlikeyi önlemek için yeterli tedbirler alınır.

(4) Atıklar, inşaat alanında sağlığa zararlı olabilecek yöntemlerle imha edilmez ya 
da orada bir başka şekilde ortadan kaldırılmaz.

Yangına karşı tedbirler

MADDE 29- (1) İşveren;

a) yangın riskini ortadan kaldırmak,

b) yangın çıkması durumunda hızlı ve etkin müdahale etmek ve

c) kişilerin hızlı ve güvenli tahliyesini sağlamak,

için tüm uygun önlemleri alır.

(2) Yanıcı sıvıların, katıların ve gazların depolanması için yeterli ve uygun depo 
alanı sağlanır.

Kişisel koruyucu donanım ve koruyucu kıyafetler

MADDE 30- (1) İşçilere olumsuz koşullara maruz kalma dâhil, kaza riskine veya 
sağlığa zarar verecek risklere karşı yeterli koruma başka yollarla sağlanamadığı du-
rumlarda, işin ve risklerin yapısı göz önüne alınarak uygun kişisel koruyucu donanım 
ve koruyucu kıyafetler, işverenler tarafından, ulusal mevzuatta öngörüldüğü şekilde, 
ücretsiz olarak sağlanır ve bakımı yapılır.
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(2) İşveren, kişisel koruyucu donanım kullanmalarına imkân sağlayan uygun araç-
ları işçilere temin eder ve söz konusu donanımların usulüne uygun kullanılmalarını 
sağlar.

(3) Koruyucu donanım ve koruyucu kıyafetler, ergonomik ilkeler mümkün ol-
duğunca dikkate alınarak, yetkili makam tarafından belirlenen standartlarla uyumlu 
olur.

(4) İşçiler, kullanmaları için kendilerine verilen kişisel koruyucu donanım ve ko-
ruyucu kıyafetlerini gerektiği gibi kullanmak ve özen göstermekle sorumludur.

İlk yardım

MADDE 31- (1) İşveren, bu amaçla eğitilmiş personel de dâhil, ilk yardımı sağ-
lamaktan her zaman sorumludur. Kaza geçirmiş ya da aniden hastalığa yakalanmış 
işçilerin tıbbi bakımlarının yapılması için nakledilmelerine ilişkin gerekli tedbirler 
alınır.

Refah

MADDE 32- (1) Her inşaat alanında veya çevresinde, yeterli miktarda içme suyu 
bulundurulur.

(2) Her inşaat alanında veya çevresinde, işçilerin sayısına ve işin süresine bağlı 
olarak;

a) İşçiler için tuvalet ve yıkanma tesisleri,

b) İşçilerin kıyafetlerini değiştirmek, kurutmak ve dolaba yerleştirmek için tesisler 
ve

c) Olumsuz hava koşullarından dolayı iş kesintiye uğradığı sürelerde yemek ve 
barınmak için yerler,

sağlanır ve düzenli olarak bakımları yapılır.

(3) Erkek ve kadın işçilere ayrı tuvalet ve yıkanma tesisleri sağlanır.

Bilgilendirme ve eğitim

MADDE 33- (1) İşçiler:

a) İşyerinde maruz kalabilecekleri muhtemel kazalara ve yakalanabilecekleri has-
talıklara karşı yeterince ve uygun bir şekilde bilgilendirilir ve

b) Bu tehlikeleri önlemek, kontrol altına almak, onlara karşı korunmak ve bu 
amaçla eğitilmek için kendilerine tahsis edilen araçlar hakkında bilgilendirilir.
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Kaza ve hastalıkların bildirilmesi

MADDE 34- (1) Ulusal mevzuat, iş kazaları ve meslek hastalıklarının öngörülen 
süre içerisinde yetkili makama bildirilmesini öngörür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama

MADDE 35- (1) Her Üye:

a) Sözleşme hükümlerinin fiilen uygulanmasını sağlamak için özellikle caydırıcı 
ceza ve önlemler dâhil, gerekli bütün önlemleri alır.

b) Sözleşme hükümlerine uygun olarak alman önlemlerin uygulanmasını kontrol 
etmek için uygun denetim hizmetlerini uygulamaya koyar ve görevlerin yerine ge-
tirilmesi veya uygun bir denetimin yapılmasını sağlamak için bu hizmetleri gerekli 
araçlarla donatır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

MADDE 36- (1) Bu Sözleşme, 1937 tarihli Güvenlik Hükümleri (Yapı) Sözleş-
mesini revize eder.

MADDE 37- (1) Bu Sözleşmenin resmi onay belgeleri, tescil edilmek üzere, 
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne iletilir.

MADDE 38- (1) Bu Sözleşme, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü ta-
rafından sadece onay belgeleri tescil edilmiş olan Uluslararası Çalışma Örgütü üye-
leri bakımından bağlayıcıdır.

(2) Bu Sözleşme, iki üyenin onayının Genel Müdür tarafından tescil edildiği ta-
rihten itibaren on iki ay sonra yürürlüğe girer.

(3) Bu Sözleşme, daha sonra, onu onaylayan her üye için onama belgesinin tescil 
edildiği tarihten itibaren on iki ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 39- (1) Bu Sözleşmeyi onaylamış bulunan üye, Sözleşmenin ilk yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık bir süre geçtikten sonra, Uluslararası Çalışma 
Bürosu Genel Müdürüne tescil edilmek üzere göndereceği bir ihbarname ile Sözleş-
meyi feshedebilir. Bu fesih, tescil tarihinden ancak bir yıl sonra geçerli olur.

(2) Bu Sözleşmeyi onaylayan ve yukarıdaki paragrafta belirtilen on yıllık sürenin 
bitiminden sonra bir yıllık süre zarfında, bu madde ile öngörülen fesih hakkını kul-
lanmayan her üye, on yıllık yeni bir döneme tabi olur ve bu sürenin bitiminde, bu 
maddede öngörülen şartlarda her on yıllık dönemin sonunda bu Sözleşmeyi feshe-
debilir.
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MADDE 40- (1) Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Uluslararası Ça-
lışma Örgütü üyeleri tarafından kendisine bildirilen bütün onama ve fesihlerin tescil 
edildiğini Örgütün bütün üyelerine bildirir.

(2) Genel Müdür, kendisine bildirilen ikinci onama belgesinin tescil edildiğini 
Örgüt üyelerine bildirirken, bu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihine Örgüt üyeleri-
nin dikkatini çeker.

MADDE 41- (1) Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki mad-
delere uygun olarak kaydettiği bütün onay ve fesihlerle ilgili tüm bilgileri, tescil için, 
Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102. Maddesi uyarınca Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterine iletir.

MADDE 42- (1) Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu, gerekli görmesi 
halinde, bu Sözleşmenin işleyişi konusunda Genel Konferansa rapor sunar, Sözleş-
menin tamamının ya da bir kısmının gözden geçirilmesi hususunun Konferans gün-
demine alınmasının yerinde olup olmayacağını değerlendirir.

MADDE 43- (1) Konferans, bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren 
yeni bir sözleşmeyi kabul etmesi halinde ve yeni sözleşme aksini öngörmedikçe:

a) Değişiklik yapan yeni sözleşmenin bir Üye tarafından onaylanması, yukarıdaki 
39. Maddeye rağmen değişiklik yapan yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi şartı ile bu 
Sözleşmenin otomatikman derhal feshi anlamına gelir.

b) Değişiklik yapan yeni sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu Söz-
leşme, üyelerin onayına kapatılır.

(2) Bu Sözleşme, onaylayan Üyeler için ve değişiklik yapan yeni sözleşmeyi onay-
lamayan Üyeler için mevcut şekli ve içeriği ile yürürlükte kalmaya devam eder.

MADDE 44- (1) Bu Sözleşmenin İngilizce ve Fransızca metinleri aynı şekilde 
geçerlidir.
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5- 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK 
SÖZLEŞMESİ

ILO Kabul Tarihi    : 22/6/1995

Yürürlüğe Giriş Tarihi: 12/12/2014 - 29203 sayılı Resmi Gazete

GİRİŞ

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı,

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine 6 Haziran 1995 
tarihinde Cenevre’de yaptığı seksen ikinci oturumunda;

İlgili Uluslararası Çalışma Sözleşmelerini ve Tavsiye Kararlarını, özellikle de 1957 
tarihli Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesini, 1960 tarihli Radyasyondan 
Korunma Sözleşmesini ve Tavsiye Kararını; 1963 tarihli Makinelerin Korunması 
Sözleşmesini ve Tavsiye Kararını; 1964 tarihli İş Kazaları Yardımları Sözleşmesini 
ve Tavsiye Kararını; 1965 tarihli Asgari Yaş (Yer altında çalışma) Sözleşmesini ve 
Tavsiye Kararını; 1965 tarihli Genç İşçilerin Sağlık Muayenesi (Yer altında çalışma) 
Sözleşmesini; 1977 tarihli Çalışma Ortamı (Hava Kirliliği, Gürültü, Titreşim) Söz-
leşmesini ve Tavsiye Kararını; 1981 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesini ve 
Tavsiye Kararını; 1985 tarihli İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesini ve Tavsiye Kararını; 
1986 tarihli Asbest Sözleşmesini ve Tavsiye Kararını, 1988 tarihli İnşaat İşyerlerinde 
Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesini ve Tavsiye Kararını; 1990 tarihli Kimyasal Mad-
deler Sözleşmesini ve Tavsiye Kararını ve 1993 tarihli Büyük Endüstriyel Kazaların 
Engellenmesi Sözleşmesini ve Tavsiye Kararını kaydederek;

İşçilerin maden endüstrisinde karşılaştıkları tehlikeler ve riskler ile ilgili sağlık 
ve güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve uygulanması konusunda gerçek anlamda 
bilgilendirilme, eğitilme ve danışılma ihtiyacı ve hakkı olduğunu göz önünde bulun-
durarak ve

Madencilik faaliyetleri nedeniyle işçileri ve toplumu etkileyen ya da çevreye zarar 
veren her türlü felaket, yaralanma veya hastalığın önlenmesinin arzu edilen bir du-
rum olduğunu kabul ederek ve

Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı ve diğer ilgili kurumlar arasında işbirliğine duyulan ihtiyaç göz önüne alınarak 
ve bu kuruluşlar tarafından yayımlanan ilgili belgeleri, uygulama esaslarını, kanunları 
ve tüzükleri dikkate alarak ve

Oturum gündeminin dördüncü maddesi olan maden işyerlerinde güvenlik ve sağ-
lık ile ilgili belirli tekliflerin kabul edilmesine karar verilmesiyle ve

Bu tekliflerin uluslararası sözleşme niteliğini alacağının kararlaştırılmasıyla;
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Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi olarak adlandırılan aşağıdaki 
resmi sözleşmeyi 1995 yılının 22 Haziran’ında kabul eder.

BİRİNCİBÖLÜM
Tanımlar

MADDE 1- (1) Bu Sözleşmenin amaçları bakımından maden işyeri terimi:

a) Özellikle aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirildiği yer altı veya yer üstünü:

(1)gaz ve petrol hariç, zeminin mekanik bozulmasını içeren minerallerin incelen-
mesini,

(ii)gaz ve petrol hariç, minerallerin çıkarılmasını,

(iii)çıkarılmış madenlerin, özellikle kırılması, öğütülmesi, yoğunlaştırılması veya 
yıkanması suretiyle hazırlanmasını ve

b)Yukarıda a) bendinde bahsi geçen faaliyetlerle ilgili kullanılan her tür makineyi, 
ekipmanı, aksesuarı, tesisi, binayı ve mühendislik yapısını,

kapsar.

(2) Bu Sözleşmenin amaçlan bakımından işveren terimi, bir maden işyerinde bir 
veya daha fazla kişi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi ve duruma göre işletmeciyi, baş 
yükleniciyi, yükleniciyi veya alt yükleniciyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve Uygulama Biçimleri

MADDE 2- (1) Bu Sözleşme bütün maden işyerlerine uygulanır.

(2) Sözleşmeyi onaylayan Üyenin yetkili makamı, en fazla temsil yetkisine sahip 
ilgili işçi ve işveren kuruluşları temsilcileriyle istişareden sonra;

a)Ulusal mevzuat ve uygulamalar gereğince maden işyerlerinde uygulanan koru-
ma önlemleri, Sözleşme hükümlerinin tam uygulanmasından doğacak korumadan 
daha aşağı olmadığı takdirde, bazı maden işyeri kategorilerini Sözleşmeden veya 
Sözleşmenin bazı hükümlerinden muaf tutabilir;

b)Yukarıdaki (a) bendi uyarınca bazı maden işyeri kategorilerinin kapsam dışında 
bırakılması durumunda, bütün maden işyerlerini içeren aşamalı planlar yapılır.

(3) Sözleşmeyi onaylayan ve (2) (a) bendinde belirtilen imkândan yararlanan her 
Üye, Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasasının 22 nci maddesi uyarınca, Sözleşme-
nin uygulanmasına ilişkin olarak verdiği raporlarında, kapsam dışı bırakılan maden 
işyeri kategorilerini ve kapsam dışı bırakılma sebeplerini belirtir.

MADDE 3- Üye, ulusal şartları ve uygulamayı göz önünde bulundurarak ve en 
fazla temsil yetkisine sahip ilgili işçi ve işveren kuruluşları temsilcileriyle istişareden 
sonra, özellikle Sözleşme hükümlerine işlerlik sağlayan önlemlerle ilgili olarak ma-
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den işyerlerinde güvenlik ve sağlık ile ilgili tutarlı bir politika oluşturur, yürürlüğe 
koyar ve düzenli olarak gözden geçirir.

MADDE 4- (1) Sözleşmenin uygulanmasını sağlayacak tedbirler ulusal mevzu-
atla belirlenir.

(2) Bu ulusal mevzuat, uygun olduğunda, yetkili makam tarafından belirlenecek;

a)Teknik standartlar, yönergeler veya uygulama kuralları veya

b)Ulusal uygulamayla uyumlu diğer yöntemler ile,

tamamlanır.

MADDE 5- (1) 4 üncü maddenin (1) inci fıkrasında belirtilen ulusal mevzuat, 
maden işyerlerindeki güvenlik ve sağlığı çeşitli açılardan izlemekle ve düzenlemekle 
görevli yetkili makamı tayin eder.

(2)Bu ulusal mevzuat;

a)Maden işyerlerindeki sağlık ve güvenlik gözetimini,

b)Maden işyerlerinin yetkili makam tarafından bu amaçla atanmış müfettişlerce 
denetlenmesini,

c)Ulusal mevzuatla tanımlandığı şekli ile ölümcül veya ağır kaza halleri ile maden 
işyerlerindeki facialarda ve benzeri tehlikeli durumlarda yapılacak bildirim ve ince-
leme usullerini,

d)Ulusal mevzuatla tanımlandığı şekli ile kazalar, meslek hastalıkları ve tehlikeli 
durumlarla ilgili istatistiklerin derlenmesini ve yayımlanmasını,

e)Madencilikle ilgili faaliyetleri, askıya alma veya sınırlandırmaya sebep olan du-
rum düzelinceye kadar güvenlik ve sağlık gerekçesiyle yetkili makamın askıya alma 
veya sınırlandırma yetkisini ve

f )İşyerlerinde, işçilerin ve temsilcilerinin güvenlik ve sağlığa ilişkin hususlarda da-
nışma ve alınacak önlemlere katılma haklarının uygulanmasını sağlamak bakımından 
etkin usullerin oluşturulmasını,

öngörür.

(3)Bu ulusal mevzuat, maden işyerlerindeki patlayıcıların ve fünyelerin imalatının, 
depolanmasının, taşınmasının ve kullanılmasının yetkili ve uzman kişiler tarafından 
veya bu kişilerin doğrudan denetimi altında yürütülmesini öngörür.

(4)Bu ulusal mevzuat aşağıdakileri açıkça belirtir;

a)Maden işyerlerinde, kurtarma, ilk yardım ve uygun tıbbi hizmetler bakımından 
izlenecek talimatları,
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b)Yer altı kömür maden işyerlerinde ve gerektiğinde, diğer yer altı maden işyerle-
rinde işçiler için yeterli bireysel kurtarıcı solunum cihazlarının sağlanması ve bunla-
rın sürekli bakımlı olarak bulundurulması yükümlülüğü,

c)Terk edilmiş maden işyerlerinde güvenlik ve sağlığa ilişkin risklerin ortadan 
kaldırılması veya asgari düzeye indirilmesi için uygulanacak koruyucu önlemleri,

d)Maden işlerinde kullanılmış tehlikeli maddelerin ve maden işyerlerindeki za-
rarlı atıkların güvenli biçimde depolanmasını, taşınmasını ve imha edilmesini sağla-
mayı öngören zorunlulukları ve

e)Gerektiğinde, yeterli sayıda tuvalet ve yıkanmak, kıyafet değiştirmek ve yemek 
için yeterli tesislerin sağlanması ve bunların hijyenik koşullarda muhafaza edilmesi 
yükümlülüğü.

(5)Bu ulusal mevzuat, maden işyerinden sorumlu işverenin, faaliyete başlamadan 
önce ve önemli bir değişikliğin yapılması halinde, madene ilişkin çalışmalarla ilgili 
uygun planlar yapmasını ve bu planların düzenli aralıklarla güncellemesini ve maden 
sahasında bulundurmasını öngörür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Maden İşyerinde Önleyici ve Koruyucu Tedbirler

A. İşverenlerin sorumlulukları

MADDE 6- (1) İşveren, Sözleşmenin bu bölümünde öngörülen önleyici ve koru-
yucu önlemleri alarak, riskleri değerlendirir ve uygunluğu, uygulanabilirliği vegerçek-
leştirilebilirliği ve aynı zamanda iyi uygulama olarak düşünülmesi göz önünde bulun-
durularak ve gerekli özen gösterilerek aşağıdaki öncelik sırasına göre gerekeni yapar;

a) Riski ortadan kaldırmak,

b)Riski kaynağında kontrol etmek,

c)Güvenli çalışma sistemlerinin planlanması dâhil çeşitli yollarla riski en aza in-
dirmek ve

d)Risk devam ettiği sürece, kişisel koruyucu donanımın kullanımım sağlamak.

MADDE 7- (1) İşverenler, denetimleri altındaki maden işyerlerinde güvenlik ve 
sağlığa yönelik riskleri ortadan kaldırmak ya da asgari düzeye indirmek için gerekli 
bütün önlemleri almakla ve özellikle aşağıda belirtilen hususları gözetlemekle so-
rumludur:

a)Güvenli işletim ve sağlıklı bir çalışma ortamı koşullarının sağlanması için ma-
den işyerinin iletişim sistemi dahil elektrik, mekanik ve diğer ekipmanla donatılması, 
tasarlanması, inşa edilmesinin sağlanması.
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b)Maden işyeri faaliyetinin işçilerin kendilerine verilen işleri, kendilerinin ya da 
başkalarının güvenlik ve sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde yapmalarına uygun 
olacak şekilde başlatılması, işletilmesi, sürdürülmesi ve durdurulması.

c) Kişilerin işleri nedeniyle, gittikleri yerlerde zeminin sağlamlığını korumak için 
önlemlerin alınması.

d) Mümkün olduğu takdirde, yer altındaki her çalışma mahalli için her biri ayrı 
bir yolla yeryüzüne çıkan iki çıkış bulundurulması.

e)İşçilerin maruz kalabilecekleri çeşitli tehlikelerin tanımlanması ve seviyelerinin 
değerlendirilmesi için çalışma ortamının izlenmesi, değerlendirilmesi ve düzenli de-
netimin yapılması.

f )Girişe izin verilen yer altındaki bütün çalışma mahallerinde yeterli havalandır-
manın sağlanması.

g)Bir takım tehlikelere açık bölgeler için güvenli bir çalışma sisteminin oluştu-
rulmasını ve işçilerin korunmasını sağlamak için bir işletim planının ve usullerinin 
hazırlanması ve uygulanması.

h)Yangın ve patlamaların başlamasının ve yayılmasının önlenmesi, tespit edilmesi 
ve mücadele edilmesi amacıyla maden işlerine özgü uygun önlem ve tedbir alınması.

i)İşçilerin güvenliği ve sağlığı açısından ciddi bir tehlike ortaya çıktığında, faali-
yetlerin durdurulmasının ve işçilerin güvenli bir yere tahliye edilmesinin sağlanması.

MADDE 8- (1) İşveren, makul surette öngörülebilir endüstriyel ve doğal felaket-
lere karşı her maden işyerine özgü bir acil durum eylem planı hazırlar.

MADDE 9- (1) İşçiler fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelere maruz kaldıkları 
takdirde işveren;

a)İşçileri, yaptıkları işle ilgili tehlikeler, sağlığa ilişkin taşıdığı riskler ve uygulana-
bilecek önleyici ve koruyucu önlemler hakkında anlaşılabilir bir biçimde bilgilendirir.

b)Bu maruz kalma sonucunda doğacak riskleri ortadan kaldırmak veya en aza 
indirmek için uygun önlemleri alır.

c)Kazaya veya sağlığa zarar verme riskine ve özellikle de zararlı koşullara maruz 
kalmaya karşı yeterli korumanın diğer yollarla sağlanamadığı durumlarda, işçilere, 
ücretsiz olarak, uygun koruyucu donanımı, gerekli giysileri ve ulusal mevzuatla belir-
lenen diğer olanakları sunar ve bunların bakımını sağlar ve

d)İşyerinde yaralanan veya hastalanan işçilere ilk yardımı, bu işçilerin işyerinden 
uygun bir şekilde naklini ve makul tıbbi tesislere erişimini sağlar.

MADDE 10- (1) İşveren;
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a)İşçilere, herhangi bir maliyet getirmeksizin, güvenlik ve sağlıkla ilgili konularda 
ve kendilerine verilen işlerle ilgili olarak yeterli eğitim ve yeniden eğitim programları 
ile anlaşılabilir talimatların verilmesini,

b) Ulusal mevzuata uygun olarak, maden işyerinin, vardiya esnasında, güvenli bir 
şekilde faaliyetini sürdürebilmesi için her vardiya süresince uygun bir gözetim ve 
denetimin yapılmasını,

c) Yer altında bulunan bütün kişilerin isimleri ile bunların bulundukları muhtemel 
mahallin her an doğru olarak bilinmesini sağlayacak bir sistemin oluşturulmasını,

d) Ulusal mevzuatla tanımlanmış bütün kazaların ve tehlikeli durumların araştı-
rılmasını ve çözüm bulmak için uygun önlemlerin alınmasını ve

e)Yetkili makamın talebi üzerine, ulusal mevzuata uygun olarak, kazalar ve tehli-
keli durumlar hakkında bir raporun hazırlanmasını,

sağlar.

MADDE 11- (1) İşveren, iş sağlığının temel ilkelerine dayanarak ve ulusal mev-
zuata uygun olarak gerçekleştirilen maden işlerine özgü sağlıkla ilgili tehlikelere ma-
ruz kalan işçilerin düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlar.

MADDE 12- (1) İki ya da daha çok işverenin aynı maden işyerinde faaliyet gös-
terdiği durumlarda, maden işyerinden sorumlu işveren, işçilerin güvenlik ve sağlık-
larıyla ilgili bütün önlemlerin uygulanmasını koordine eder ve işlemlerin güvenilir-
liğinden öncelikli olarak sorumlu tutulur. Bu durum, bireysel işverenleri işçilerinin 
güvenlik ve sağlıklarına ilişkin bütün önlemlerin uygulanması yükümlülüğünden 
kurtarmaz.

B.İşçilerin ve temsilcilerinin hak ve yükümlülükleri

MADDE 13- (1) 4 üncü maddede bahsi geçen ulusal mevzuat uyarınca, işçiler 
aşağıdaki haklara sahiptir;

a)Kazaları, tehlikeli durumları ve tehlikeleri işverene ve yetkili makama bildirmek,

b)Güvenlik ve sağlıkla ilgili endişe teşkil eden bir durum oluştuğunda, işveren 
ve yetkili makam tarafından yürütülecek inceleme ve denetimlerin yapılmasını talep 
etmek ve bunların sonuçlarını elde etmek,

c) İşyerinde işçilerin güvenlik ve sağlıklarına zarar verebilecek tehlikeleri bilmek 
ve bunlar hakkında bilgilendirilmek,

d)Kendi güvenlik ve sağlıklarına ilişkin olarak işveren veya yetkili makaram sahip 
olduğu bilgileri elde etmek,
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e)Kendi güvenlik ve sağlıkları için ciddi bir tehlike oluşturan bir durumun mevcut 
olduğunu gösteren makul bir gerekçenin olması halinde, maden işyerinden tamamen 
uzaklaşmak,

f )Güvenlik ve sağlık temsilcilerini birlikte seçmek.
(2)Yukarıda (1) inci fıkranın (f ) bendinde bahsi geçen güvenlik ve sağlık temsilci-

leri, ulusal mevzuata uygun olarak, aşağıda belirtilen, haklara sahiptir;
a)Duruma göre, yukarıda (1) inci fıkrada belirtilen hakların kullanılması da dâhil 

işyerinde güvenlik ve sağlığı ilgilendiren bütün konularda işçileri temsil etmek,
b)(i) işyerinde işveren ve yetkili makam tarafından yürütülen denetim ve incele-

melere katılmak ve
(ii) güvenlik ve sağlık ile ilgili konuları izlemek ve araştırmak,
c)Danışmanlara ve bağımsız uzmanlara başvurmak,
d)Güvenlik ve sağlıklailgili konularda, politika ve usuller de dâhil, yeri geldiğinde 

işverenle istişarede bulunmak,
e)Yetkili makamla istişarede bulunmak ve
f )Seçildikleri sektör ile ilgili kaza ve tehlikeli durumların bildirimlerini almak.
(3)Yukarıda (1) inci ve (2) nci fıkralarda bahsi geçen hakların uygulanmasına yö-

nelik
usuller;
a)Ulusal mevzuatla ve
b)İşverenler ve işçiler ve onların temsilcileri arasında yapılacak istişare,
ile belirlenir.
(4) Ulusal mevzuat, yukarıdaki (1) inci ve (2) nci fıkralarda bahsi geçen hakların 

ayrımcılık ya da misilleme yapılmaksızın kullanılabilmesini sağlar.
MADDE 14- (1) Ulusal mevzuat, aldıkları eğitime uygun olarak, işçiler için aşa-

ğıdaki yükümlülükleri öngörür;
a)Güvenlik ve sağlıkla ilgili belirlenen önlemlere uymak,
b)Kendilerini korumak için kendilerine verilmiş olan araçları, koruyucu kıyafet-

leri ve ekipmanları gerektiği gibi kullanmaları dâhil kendi güvenliği ve sağlığı ile 
işyerindeki kendi eylem ve hatalarından etkilenebilecek diğer kişilerin güvenlik ve 
sağlığını korumaya özen göstermek,

c) Kendi başlarına uygun bir şekilde çözemedikleri ve kendilerinin veya başka 
kişilerin güvenliği ve sağlığı için risk teşkil edeceğini düşündükleri herhangi bir du-
rumda en yakın amirlerini gecikmeksizin bilgilendirmek ve
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d) Sözleşme gereğince işverenin yükümlülüğünde olan görev ve sorumlulukların 
yerine getirilmesini sağlamak için işverenle işbirliği yapmak.

C. İşbirliği

MADDE 15- (1) Ulusal mevzuata uygun olarak, maden işyerlerinde güvenlik ve 
sağlığı iyileştirmek için işverenler, işçiler ve onların temsilcileri arasında işbirliğini 
teşvik edici önlemler alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama

MADDE 16- (1) Üye;

a) Sözleşme hükümlerinin fiilen uygulanmasını sağlamak için uygun ceza ve iyi-
leştirici önlemler dâhil, gerekli tüm önlemleri alır.

b)Sözleşme gereğince alınacak önlemlerin uygulanmasını kontrol etmek için uy-
gun denetim hizmetlerini sağlar ve görevlerini yerine getirmeleri için bu hizmetleri 
gerekli kaynaklarla donatır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

MADDE 17- (1) Bu Sözleşmenin resmi onay belgeleri, tescil edilmek üzere, 
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne iletilir.

MADDE 18- (1) Bu Sözleşme, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü ta-
rafından sadece onay belgeleri tescil edilmiş olan Uluslararası Çalışma Örgütü Üye-
leri bakımından bağlayıcıdır.

(2) Bu Sözleşme, iki Üyenin onayının Genel Müdür tarafından tescil edildiği 
tarihten itibaren on iki ay sonra yürürlüğe girer.

(3)Bu Sözleşme, daha sonra, onu onaylayan her Üye için onama belgesinin tescil 
edildiği tarihten itibaren on iki ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 19- (1) Bu Sözleşmeyi onaylamış bulunan Üye, Sözleşmenin ilk yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık bir süre geçtikten sonra, Uluslararası Çalışma 
Bürosu Genel Müdürüne tescil edilmek üzere göndereceği bir ihbarname ile Sözleş-
meyi feshedebilir. Bu fesih, tescil tarihinden ancak bir yıl sonra geçerli olur.

(2) Bu Sözleşmeyi onaylayan ve yukarıdaki paragrafta belirtilen on yıllık süre-
nin bitimini müteakip bir yıllık süre zarfında bu madde ile öngörülen fesih hakkım 
kullanmayan her Üye, on yıllık yeni bir döneme tabi olur ve bu sürenin bitiminde, 
bu maddede öngörülen şartlarda her on yıllık dönemin sonunda bu Sözleşmeyi fes-
hedebilir.



657ULUSAL  /  ULUSLARARASI MEVZUAT VE BELGELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MADDE 20- (1) Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Uluslararası Ça-
lışma Örgütü Üyeleri tarafından kendisine bildirilen bütün onama ve fesihlerin tescil 
edildiğini Örgütün bütün Üyelerine bildirir.

(2) Genel Müdür, kendisine bildirilen ikinci onama belgesinin tescil edildiğini 
Örgüt Üyelerine bildirirken, bu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihine Örgüt Üyeleri-
nin dikkatini çeker.

MADDE 21- (1) Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki mad-
delere uygun olarak kaydettiği bütün onay ve fesihlerle ilgili tüm bilgileri, tescil için, 
Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102 nci maddesi uyarınca Birleşmiş Milletler Ge-
nel Sekreterine iletir.

MADDE 22- (1) Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu, gerekli görmesi 
halinde, bu Sözleşmenin işleyişi hakkında Genel Konferansa rapor sunar, Sözleşme-
nin tamamının ya da bir kısmının gözden geçirilmesi hususunun Konferans günde-
mine alınmasının yerinde olup olmayacağını değerlendirir.

MADDE 23- (1) Konferans, bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren 
yeni bir sözleşmeyi kabul etmesi halinde ve yeni sözleşme aksini öngörmedikçe:

a) Değişiklik yapan yeni sözleşmenin bir Üye tarafından onaylanması, yukarıdaki

19 uncu maddeye rağmen, değişiklik yapan yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi 
şartı ile bu Sözleşmenin otomatikman derhal feshi anlamına gelir.

b) Değişiklik yapan yeni sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu Söz-
leşme Üyelerin onayına kapatılır.

(2) Bu Sözleşme, onaylayan Üyeler için ve değişiklik yapan yeni sözleşmeyi onay-
lamayan Üyeler için mevcut şekli ve içeriği ile yürürlükte kalmaya devam eder.

MADDE 24- (1) Bu Sözleşmenin İngilizce ve Fransızca metinleri aynı şekilde 
geçerlidir.








