
Firma İSG Denetleme ve Kontrol Listesi 

 SGK aylık bildirgesi 

 Personel Özlük Dosyaları 

 Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların sağlık raporları 

 Asıl işverenle alt işveren arasında düzenlenen taşeronluk sözleşmesi 

 Yemekhane hizmetlerinde çalışan işçilerin portör muayeneleri 

 Gürültülü işlerde çalışan işçilerin kulak odyogramları 

 Gürültü ölçüm raporları 

 Tozlu işlerde çalışanların göğüs filmleri 

 Ortam analiz raporları 

 Kan tahlilleri 

 Metal işlerinde çalışan işçilerin tetanos aşılarının yapıldığına dair belgeler 

 İçme suyunun içilebilirliğine dair tahlil analizleri 

 Sağlık güvenlik birimi yıllık planı 

 Sağlık güvenlik birimi yılık değerlendirme raporu 

 İş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hekimliği sözleşmeleri 

 Sağlık güvenlik birimi noter onaylı defter 

 İş sağlığı ve iş güvenliği kurul defteri ve tutanakları kurul iç yönetmeliği 

 İş yerinde meydana elen iş kazaları tutanaklar ve kayıp gün sayısı.. 

 Yıllık eğitim planı 

 İlk yardım elemanı ve eğitim almış kişilerin eğitim belgesi 

 İşçilerim mesleki eğitimlerine dair eğitim tutanakları ve dokümanlar. 

 İşçilerin İSG eğitimi aldıklarına dair sertifikalar veya belgeler 

 Aydınlatma tesisatı dahil elektrik tesisatı kontrol belgesi 

 Elektrikle çalışan makinelerin topraklama kontrol belgesi 

 Akaryakıt tanklarının statik elektrik topraklama belgesi 

 Havalandırma tertibatı kontrol belgesi 

 Paratonerin kontrol belgesi ve imalat yeterlilik belgesi 

 Kazanların TSE imalat yeterlilik belgesi 

 Kazanların (sıcak su kazanı , buhar kazanı ) kontrol belgesi 

 Kazancıların ateşçi belgesi 

 Kazanların TSE imalat yerlilik belgesi 

 Kompresör ve hava tanklarının kontrol belgesi 

 Basınçlı gaz tüplerin hidrolik basınç deneyi, ağırlık deneyi ,hacim deneyi kontrol 

belgeleri 

 LPG ve LNG tanklarının TSE imalat yeterlilik belgesi 

 Tank ve boru donanımlarının basınç test kontrol belgeleri 

 Yer altı tankının Katolik korumasının yapıldığına dair belge 

 Diğer sınai gazların tank veya tüplerinin periyodik kontrol belgeleri 

 Kaldırma araçlarının (vinç, caraskal, asansör, lift, forklift, mobil kaldırma araçları vb.) 

kontrol belgeleri 

 İş makinelerini kullanan işçilerin operatörlük belgesi. 

 Motopompların kontrol belgesi. 



 Yangın alarm ve tahliye denemeleri 

 Yangın söndürme cihazların kontrol belgeleri 

 Kişisel koruyucu donanımların verildiğine dair zimmet tutanakları. 

 Kişisel koruyucu donanımların CE belgeleri 

 Kimyasal maddelerin MSDS belgeleri 

 Acil eylem planı 

 Risk analizi 

 Patlamadan korunma dokümanı 

 


