
Sıra 
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Uygun 
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Madde 77

4857 Sayılı                                                       

İş Kanunu                                                    

(R.G. 10.06.2003 / 25134)

Sağlık ve güvenlik tüzük 

ve yönetmelikleri 

Uygun

İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız 

bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.  

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya 

bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş 

sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile 

ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. 

Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler  işyerindeki çıraklara ve 

stajyerlere de uygulanır.

İşverenlerin ve işçilerin 

yükümlülükleri 

1

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı

Madde 78

Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin 

alınması, makineler, tesisat, araç ve gereçler ile kullanılan maddeler sebebiyle ortaya çıkabilecek iş kazaları ve meslek 

hastalıklarının önlenmesi, yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebiyle korunması gereken kişilerin çalışma şartlarının 

düzenlenmesi amacıyla tüzük ve yönetmelikler çıkarır. 

Ayrıca bu Kanuna tabi işyerlerinde, işçi sayısı, genişlik, yapılan iş, işin özellikleri, ağırlık ve tehlikesi bakımından hangi 

işyerleri için kurulmaya başlamadan önce planların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkili teşkilatına gösterilerek 

kurma izni alınacağı bu işyerleri kurulduktan sonra yine aynı makama başvurularak işletme belgesi alınması gerekeceği, 

Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle 

belirlenir.

İşveren veya vekili, İş 

güvenliği uzmanı

T.C. Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı

Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan 

bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki 

müfettiş, bir işçi ve bir işveren temsilcisi ile Bölge Müdüründen oluşan beş kişilik bir komisyon kararıyla, tehlikenin niteliğine 

göre iş tamamen veya kısmen durdurulur veya işyeri kapatılır. Komisyona kıdemli iş müfettişi başkanlık eder. Komisyonun 

çalışmaları ile ilgili sekretarya işleri bölge müdürlüğü tarafından yürütülür. 

İşyeri hekimleri

Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, 

işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile 

koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla 

işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.

Uygun

T.C. Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı Bölge 

Müdürlüğü

İşveren veya vekili

Madde 80

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢĠlgili Madde

İSGF.026/Rev.0/1011

Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli  işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı 

işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür. 

İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak verilen kararları uygulamakla 

yükümlüdürler. 

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşumu, çalışma yöntemleri, ödev, yetki ve yükümlülükleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Mevzuat

Uygun

Madde 81

Madde 79

İş sağlığı ve güvenliği 

kurulu

Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

İşin durdurulması veya 

işyerinin kapatılması

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi
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Mevzuat Ġlgili Madde

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak  yakın, acil 

ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve  

gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul aynı  gün acilen toplanarak  kararını verir ve durumu 

tutanakla tespit eder. Karar işçiye yazılı olarak bildirilir. 

İşçilerin hakları 

Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı

İş güvenliği ile görevli 

mühendis veya teknik 

elemanlar 

Madde 82 Uygun İşveren veya vekili

1

Madde 83 Uygun
İşveren veya vekili / İş 

güvenliği kurulu

4857 Sayılı                                                       

İş Kanunu                                                    

(R.G. 10.06.2003 / 25134)

Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı 

işyerlerinde işverenler, işyerinin iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi 

için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına, 

işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle 

yükümlüdürler. 

Ağır ve tehlikeli işlerMadde 85

Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve  çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. 

Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç 

işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.

Uygun

Gebe veya çocuk emziren kadınların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğu ve bunların 

çalışmalarında sakınca olmayan işlerde hangi şartlar ve usullere uyacakları, ne suretle emzirme odaları veya çocuk bakım 

yurdu (kreş) kurulması gerektiği Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 

hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 

Uygun

işe yeni girişlerde ve 

devamında yılda 1 kez

Ondört yaşından onsekiz yaşına kadar (onsekiz dahil) çocuk ve genç işçilerin işe alınmalarından önce işyeri hekimi, işçi 

sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet 

veya belediye hekimlerine muayene ettirilerek işin niteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun 

raporla belirtilmesi ve bunların onsekiz yaşını dolduruncaya kadar altı ayda bir defa aynı şekilde doktor muayenesinden 

geçirilerek bu işte çalışmaya devamlarına bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların işyerinde 

saklanarak yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi zorunludur. Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş 

muayenesini yapmaktan kaçınamaz. 

Birinci fıkrada yazılı hekimlerce verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi sağlık 

kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir. 

On sekiz yaşından küçük 

işçiler için rapor
Madde 87 Uygun

işe yeni girişlerde ve 

devamında 6 ayda 1 kez

İşveren veya vekili

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu işlere 

elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın 

Sosyal Sigortalar  Kurumu,  sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilmiş muayene raporları 

olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini 

yapmaktan kaçınamaz. 

Ağır ve tehlikeli işlerde 

rapor 

İşveren veya vekiliSürekli

Madde 86 Uygun

İşveren veya vekili / 

İşyeri hekimi

Madde 88

Gebe veya çocuk 

emziren kadınlar için 

yönetmelik 



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu                 

(R.G. 16.06.2006 / 26200)

Bu Kanunun 78 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tüzük ve yönetmeliklerdeki hükümlere uymayan işveren veya 

işveren vekiline alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için elli milyon lira para cezası verilir. Alınmayan önlemler 

oranında izleyen her ay için aynı miktar para cezası uygulanır. 

Bu Kanunun 77 nci maddesi hükmüne aykırı hareket eden, 78 inci maddenin ikinci  fıkrasına aykırı olarak kurma izni ve 

işletme belgesi almadan bir işyeri açan, 79 uncu maddesi hükmüne aykırı olarak faaliyeti durdurulan işi izin almadan 

devam ettiren, kapatılan işyerlerini izinsiz açan, 80 inci maddesinde öngörülen iş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması 

ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere aykırı davranan; iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamayan, 81 

inci maddesine aykırı olarak işyeri hekimi çalıştırma ve işyeri sağlık birimi oluşturma yükümlülüğünü yerine getirmeyen, 82 

nci maddesine aykırı olarak iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine 

getirmeyen  işveren veya işveren vekiline beşyüzer milyon lira para cezası verilir. 

Bu Kanunun 85 inci maddesine aykırı olarak ağır ve tehlikeli işlerde onaltı yaşından küçükleri çalıştıran veya aynı 

maddede belirtilen yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline beşyüz milyon 

lira para cezası verilir. 

Bu Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca işçilere doktor raporu almayan işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her 

işçi için yüz milyon lira ve 87 nci madde gereğince çocuklara doktor raporu almayan işveren veya işveren vekiline bu 

durumdaki her bir çocuk için  yüz milyon lira para cezası verilir. 

Bu Kanunun 88 inci ve 89 uncu maddelerinde öngörülen yönetmeliklerde gösterilen şartlara ve usullere uymayan işveren 

veya işveren vekiline beşyüz milyon lira para cezası verilir. 

Uygun Uygunluğun denetimi İşveren veya vekili
İş sağlığı ve güvenliği ile 

ilgili hükümlere aykırılık 

2

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı

Madde 105

4857 Sayılı                                                       

İş Kanunu                                                    

(R.G. 10.06.2003 / 25134)

1

İSGF.026/Rev.0/1011

5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören 

öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek 

öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak 

kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas 

kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. 

İşveren veya vekili

Mevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi

Yeni işe girişlerde ve 

devamında sürekli

İş kazası kapsamı

Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar sigortalı sayılırlar.

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite 

ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları sigortalı sayılırlar.

Sigortalı sayılanlar 

İşveren veya vekili

İşveren veya vekili / ilgili 

kamu kurum ve 

kuruluşları

Madde 13

             a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 

             b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa 

yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

             c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle 

asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

             d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı 

gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

             e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 

             meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır

Uygun

Madde 4 Uygun



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihiMevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir 

hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride 

yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak 

sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir. İşverenin 

sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.                                                                            İş kazasının, 

13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim 

tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir.

             Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde, böyle bir rapora dayanılmaksızın veya 

eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılan sigortalının, bu işe girmeden önce var olduğu tespit 

edilen veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle, Kurumca sigortalıya 

ödenen geçici iş göremezlik ödeneği işverene ödettirilir.

             İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak 

sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye 

değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilir. 

Uygun

İSGF.026/Rev.0/1011

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı Bölge 

Müdürlüğü

İş kazası ve meslek 

hastalığı ile hastalık 

bakımından işverenin ve 

üçüncü kişilerin 

sorumluluğu 

2

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları 

yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir

Meslek hastalığı 

kapsamı/tanımı

Uygun

Uygun

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu                 

(R.G. 16.06.2006 / 26200)

Madde 14

Madde 21

İşyeri hekimi / İş 

güvenliği uzmanı

iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu fıkranın 

(a) bendinde belirtilen süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının 

öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

             Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, 

Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma 

yapılabilir. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı 

anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe 

aykırı bildirimde bulunanlardan, 96 ncı madde hükmüne göre tahsil edilir. 

             İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usûlü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl 

ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir

Şirket dışında meydana 

gelen iş kazasının 

sorgulanması

Madde 13

Şirket dışında meydana 

gelen iş kazasında

İşveren veya vekili

a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili 

kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde,

             b) (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının 

bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde,

İş kazasında

Meslek hastalığının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;

             a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, sigortalının meslek hastalığına 

tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından, (1)

             b) (b) bendi kapsamındaki sigortalı bakımından ise kendisi tarafından,

             bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile Kuruma 

bildirilmesi zorunludur.

İş kazası ve meslek 

hastalığında

İş güvenliği uzmanı

Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

İş kazasının bildirilmesi

Meslek hastalığının 

bildirilmesi
Uygun

Meslek hastalığında

Uygun



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi

KoridorlarMadde 11 Uygun

İşveren veya vekili / iş 

güvenliği uzmanı

İşyerlerindeki hava hacmi,makine,malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı hacimler dahil olmak üzere,işçi başına en az 10 

metreküp olacaktır.  Hava hacminin hesabında,tavan yüksekliğinin 4 metreden

fazlası nazara alınmaz.

İşyerlerindeki koridorlar,işçilerin kolaylıkla gelip geçmesini sağlayacak ve tehlike baş gösterdiğinde işyerini çabuklukla 

boşaltmaya yetecek genişlikte olacak, tabii veya suni ışıkla aydınlatılmış bulunacaktır.

Makineler, motorlar ve bunlar tarafından çalıştırılan aletler ve diğer tezgahlar arasındaki açıklık,işçilerin rahat çalışmalarını 

sağlamak üzere,en az 80 santimetre olacaktır. İşyerindeki geçitlerin genişliği,oradan geçecek işçilerin miktarına ve 

malzeme hareketine uygun olarak ayarlanacak ve bu genişlik 120 santimetreden az olmayacaktır. 

Madde 16,17,18

İSGF.026/Rev.0/1011

Uygun

İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. Şu kadar ki,işin konusu veya işyerinin inşa tarzı 

nedeniyle gün ışığından faydalanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında,

suni ışıkla yeterli aydınlatma sağlanacaktır. Aydınlatma değerleri ve aydınlatma araçları ile ilgili detay bilgiler ilgili tüzükte 

madde 17 ve 18 de belirtilmiştir. 

Aydınlatma

İşyerlerinde kullanılacak korkuluklar;sağlam bir şekilde ahşap boru veya metal profilli malzemeden yapılacak,yüzeyleri 

pürüzlü ve köşeleri keskin olmayacaktır.

Korkulukların,tabandan yüksekliği en az 90 santimetre olacaktır.

Korkuluklar,en çok 2 metrede bir dikme konulmak suretiyle tabana veya elverişli diğer bir yere sağlam bir şekilde tespit 

edilecek ve üst seviyesi ile taban arasındaki mesafenin yarı hizasına da, bir ara korkuluk çekilecektir.

Korkuluğun tümü,herhangi bir yönden gelebilecek en az 100 kilogramlık bir yüke dayanabilecek şekilde yapılacaktır.

KorkuluklarMadde 14 Uygun

Etekler; ahşap,metal veya yeteri sağlamlıkta diğer malzemeden yapılacaktır.  Bunların yükseklikleri, tabandan en az 15 

santimetre olacak ve gerektiğinde tabanla en çok 1 santimetrelik bir aralığı bulunabilecektir.
EteklerMadde 15 Uygun

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu

Yeni yapı ve ekipman 

inşaası

İhtiyaç halinde yenileme ve 

yılda 1 kez aydınlatma 

ölçümü

Yeni korkuluk

Hava hacmiMadde 8 Uygun

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü                          

(R.G. 11.01.1974 / 14764)

Mevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

5

T.C. Sosyal Güvenlik 

Kurumu Bölge 

Müdürlüğü

3             1, 2, 3     13, 30, 31, 32                                                                                                                             PETROL, 

KİMYA VE LASTİK

                                                               Petrol arama, ham petrol, sair akaryakıt ve tabii gaz tasfiyehaneleri ve petrol 

mamülleri sanayii (L.P.G. dahil), akaryakıt depo ve istasyonları, akaryakıt taşınması (pipeline dahil), satışı, ecza ve kimya 

sanayii (azot, gübre, deterjan, kozmetik, boya ve atom sanayii dahil), pil, batarya ve akümülatör sanayii, tabii ve suni lastik 

ve kauçuk, plastik, bakalit, linelyum, muşamba ve benzeri sanayii ve bu maddelerden yapı, elektrik , sıhhi malzeme, ev 

eşyası ve her türlü eşya yapım işleri. 

UygunEk-I

4
İş kolları Tüzüğü                                 

(R.G. 06.12.1983 / 18243)
İş kollarına giren işler

Asıl işe yardımcı işler Uygun

Bakanlar Kurulu
İşveren veya vekili / 

İnsan kaynakları 
Asıl iş değişikliği

Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil olduğu işkolundan sayılır.

3

İş kazası ve meslek hastalığının sigortalılar bakımından, sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu 

durum kendisine bildirilen işveren tarafından, kendinden sigortalı bakımından ise kendisi tarafından,

             bu durumun öğrenildiği günden başlayarak iki işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile Kuruma 

bildirilmesi zorunludur.

Uygun
Yeni iş kazası veya meslek 

hastalığı

İşyeri hekimi / İş 

güvenliği uzmanı 

Madde 3

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 

Kanunu                                  (R.G. 

25.05.2006 / 26173)

İş kazası ve meslek 

hastalığı



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi

İşyerlerinde sıcaklık derecesi 15 santigrat dereceden az ve 30 santigrat dereceden yüksek olmayacaktır UygunSıcaklık ve nem

Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi

İşveren veya vekili / 

Bakım onarım müdürlüğü 

/ İş güvenliği uzmanı

3 ayda 1 kez periyodik 

kontrolü yaptırılmaktadır.
Asansörler

İSGF.026/Rev.0/1011

Uygun

İşveren veya vekili

İşyerlerinde soyunma yerleri, vestiyerler ve gardıroplar atölyelerden ayrı, duş ve lavabolara bitişik, işçilerin çıkış yerlerine 

yakın bir yerde yapılacak ve onların rahatça soyunup giyinmelerine elverişli genişlikte olacaktır. 

Madde 40

Madde 25 Uygun

Soyunma yeriMadde 41 Uygun

İşyerlerinde kullanılacak insan ve yük asansörlerinin, yürürlükteki mevzuatın ve tekniğin öngördüğü şekilde imal ve inşa 

edilerek kurulması ve bakımlarının yapılması şarttır. 

Asansörlerin imali, inşası, kurulması, muayene ve bakımı,bu işlerin fenni,teknik ve kanuni sorumluluğunu taşıyabilecek 

nitelik ve ehliyeti bulunduğu Hükümet veya belediyelerce kabul edilen teşekkül veya şahıslara yaptırılacaktır.

Her işveren, asansörlere ait kullanma iznini ve periyodik muayene raporlarını, işyerinde bulundurmak ve denetlemeye 

yetkili makam ve memurların her isteyişinde göstermek zorundadır.

Asansör boşluğundan, asansörün çalışmasına özgü tesis ve tertibattan başka, hiç bir şekilde halat,tel ve boru gibi sair 

malzeme veya tesis geçirilmeyecektir.

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu

Yılda 1 kez iç ortam 

ölçümleri ve kulak odiyo 

ölçümleri yapılmaktadır

Bakım,onarım ve kontrol için işyerlerinde kullanılan bütün merdivenler görülecek işe uygun sağlamlıkta olacak ve bunların 

genişliği 55 santimetreden dar olmayacak eğimleri 60 dereceyi geçmeyecek ve basamakların,çubuktan yapılmadığı 

hallerde, genişlikleri en az (13) santimetre olacaktır.

El merdivenlerinde,kullanılırken kaymalara karşı, tırtır, lastik, mantar, mahfuz ve çengel koymak gibi gerekli tedbirler 

alınacaktır.

Çift el merdivenlerinde, ayaklarının birbirlerinden ayrılmaması için, her iki yanından çengelli demir çubuk veya zincir ile 

bağlanacaktır.

El merdiveniMadde 24 Uygun İş güvenliği uzmanı

İşveren,işin özelliği bakımından yalnız el ve yüz temizliğinin yeterli olmadığı hallerde veya kirli,tozlu ve yorucu işlerden 

sonra veya gerektiğinde işçilerin yıkanmalarını, temizlemelerini sağlamak için, duş tesisleri yapmak, kurmak ve işçilerin 

yararlanmalarına hazır bulundurmakla yükümlüdür. 

Duş yeri

İşveren veya vekili

Madde 21

Mevzuat

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü                          

(R.G. 11.01.1974 / 14764)

Madde 20

Birden fazla katlı binalardaki işyerlerinde asansör tertibatı bulunsa da,katlar arasındaki inip çıkmalar,aşağıda yazılı 

özellikleri bulunan sabit merdivenlerle sağlanacaktır. Merdivenlere ilişkin teknik özellikler madde 23' de belirtilmektedir.
MerdivenlerMadde 23

Kapalı işyerleri günde en az bir defa bir saatten aşağı olmamak üzere baştan başa havalandırılacaktır. Ayrıca işçilerin 

çalışma saatlerinde işin özelliğine göre,havanın sağlığa zararlı bir hal almaması için sık sık değiştirilmesi gereklidir
Havalandırma

İş güvenliği uzmanı

Uygun

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

Uygun

Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde, gürültü derecesi 80 desibeli geçmeyecektir. Daha çok gürültülü çalışmayı 

gerektiren işlerin yapıldığı yerlerde, gürültü derecesi en çok 95 desibel olabilir.  Ancak,bu durumda işçilere başlık, kulaklık 

veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler verilecektir

Gürültü UygunMadde 22

5

Yılda 1 kez iç ortam 

ölçümleri yapılmaktadır.



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi

İSGF.026/Rev.0/1011

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu

5

İş güvenliği uzmanıMadde 138 Uyarı levhaları

Yılda 1 kez.
İşyeri hekimi / iş güvenliği 

uzmanı

Sürekli olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerinde Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan 

işçilerin sağlık durumlarının denetlenmesi, ilk yardım, acil tedavi ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerini düzenlemek üzere, 

işveren, Umumi Hıfzısıhha Kanununun 180 inci ve Sosyal Sigortalar Kanununun 114 üncü maddeleri gereğince işyerindeki 

işçi sayısına ve işteki tehlikenin büyüklüğüne göre, bir ya da daha fazla hekim sağlayacaktır

Uygun İşveren veya vekili

Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerin bulunduğu veya işlendiği yerlerde, sigara içilmesi, kibrit veya çakmak 

taşınması ve yakılması ve her türlü alev veya kıvılcım yaratabilecek maddelerin bulundurulması yasaktır. Bu husus, iş 

yerlerinin gerekli yerlerinde uyarma levhaları ile belirtilecektir.

Uygun

Madde 76

Titreşim (vibrasyon) yapan aletlerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

1)         Titreşim yapan aletlerle çalışacak işçilerin, işe alınırken, genel sağlık muayeneleri yapılacak, özellikle kemik, eklem 

ve damar sistemleri incelenecek ve bu sistemlerle ilgili bir hastalığı veya arızası olanlar,bu işlere alınmayacaklardır.

2)         Titreşim yapan aletlerle çalışan işçilerin, periyodik olarak, sağlık muayeneleri yapılacaktır. Kemik,eklem ve damar 

sistemleri ile ilgili bir hastalığı veya arızası görülenler, çalıştıkları işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına 

alınacaklardır .  

TitreşimMadde 79 Uygun

İşyeri hekimiMadde 91

Mevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

Bulaşıcı hastalık tehlikesi, 

salgın hastalıklar
İdari işlerUygun

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü                          

(R.G. 11.01.1974 / 14764)

Soyunma yerlerinde işçiler için, yeteri kadar elbise dolabı, sıra, sandalye, tabure ve benzeri eşya bulundurulacaktır. 

Dolapların yüksekliği, 150 santimetreden aşağı olmayacak,üstte şapka ve altta ayakkabı konacak gözleri bulunacak ve 

ortasında 2 elbise asmak için; özel bir çubuğu olacaktır. İşçilerin dolapları, kilitli olacak ve temizlikleri, işveren tarafından 

hazırlanmış bir yönergeye göre yapılacaktır.                                                                                                              Zehirli, 

tehlikeli tozlu ve kirli işlerde çalışılan yerlerde, iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için, işçilere, 

yan yana 2 bölmeli,bulunmayan hallerde,2 ayrı dolap verilecektir.

Elbise dolapları

Bulaşıcı hastalıkların çıkması ihtimaline karşı, işyerinde ve işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında bu 

Tüzüğün ikinci kısmında yazılı tedbirlerden başka,madde 57 ve 58' yazılı sağlık tedbirleri alınacaktır.
Bulaşıcı hastalıkMadde 57,58

Kimyasal etkilerle ortaya 

çıkabilecek meslek 

hastalıklarına karşı 

alınacak özel tedbirler

Madde 

60,61,62,63,64,65,66,67,6

8,69,70,71,72,73,74,75.

Kimyasal etkilerle ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarına sebep olan işlerde çalışanların maruz bulundukları tehlike ve 

zararlara karşı, bu Tüzüğün diğer maddelerinde belirtilen hususlarla birlikte alınacak özel koruyucu tedbirler madde 

60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 ve 75'te belirtilmiştir.

Tozlarla Ortaya 

Çıkabilecek Meslek 

Hastalıklarına Karşı 

Alınacak Özel Tedbirler

Madde 42,43
Uygun 

(kısmen)
İşveren veya vekili

Meslek hastalıklarının meydana gelmesine sebep olan işlerde çalışanların maruz bulundukları tehlike ve zararlara karşı,bu 

Tüzüğün diğer maddelerinde belirtilen hususlarla birlikte,alınacak genel koruyucu tedbirler, aşağıda gösterilmiştir

Meslek hastalıklarına 

karşı alınacak genel 

tedbirler

Madde 59 Uygun Sürekli

İşveren veya vekili / 

İşyeri hekimi / İş 

güvenliği uzmanıYıllık sağlık taraması, iç 

ortam ölçümleri ve ihtiyaç 

halinde (sürekli) kişisel 

koruyucu ekipman vd. 

koruyucu unsurlar

Uygun

Uygun
tozların zararlı etkilerinden korunmak için bu Tüzüğün diğer maddelerinde belirtilen hususlarla birlikte aşağıdaki özel 

tedbirler madde 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5 ve 76/6'da belirtilmiştir.



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihiMevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

İSGF.026/Rev.0/1011

İşveren veya vekili / iş 

güvenliği uzmanı

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu

1)         Şalter ve kumanda düğmeleri, kendiliğinden veya herhangi bir çarpma ile makinayı hareket ettirmeyecek şekil ve 

özellikte yapılmış olacak ve işçinin kolayca kullanabileceği yerde bulunacaktır.

2)         Bir işçinin bir makina veya tezgahın çeşitli kısımlarında çalışması gerektiği hallerde, bu tezgahın birden fazla 

durdurma ve bir tane çalıştırma düğmesi bulunacaktır.

Bir tezgahın çeşitli kısımlarında birden fazla işçi çalıştığı hallerde, her işçi için bir çalıştırma ve bir de durdurma düğmesi 

bulunacak, ancak bütün çalışma düğmelerine basılmadan makine çalışmayacak, buna karşılık, durdurma düğmelerinin 

birine basmak suretiyle makina duracaktır.

3)         Bir makina ve tezgah üzerinde birden fazla elektrik motoru bulunduğu hallerde, tezgahın bütün faaliyetini 

durduracak bir ana şalteri veya bir veya daha fazla durdurma düğmesi bulunacaktır.

4)         Çalıştırma düğmeleri yeşil, durdurma düğmeleri kırmızı renkte olacaktır.

5)         Bir atölyede bulunan makine ve tezgahların ayrı ayrı durdurma tertibatından başka, atölyedeki veya kısımdaki 

makine ve tezgahları tamamen durduracak bir ana şalteri veya başka bir tertibatı bulunacaktır.

6)         Bir atölye veya kısımda bulunan makine ve tezgahlar, bir yerden çalıştırıldığı ve kumanda edildiği ve bunların 

hareketlerinin kumanda yerinden görülemediği hallerde, uygun haber verme sistemi kurulacak, çalışmaya başlamadan 

önce sesle ve ışıkla haber verilecektir.

Otojen kaynak aparatları ile yapılan çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

1)         Kaynak yapılan yerlerde, kullanılmakta olan gaz tüplerinden başka gaz tüpleri bulundurulmayacaktır.

2)         Gaz tüpleri, çalışma anında dik duracak ve devrilmemeleri için gerekli tedbirler alınacak ve tehlike anında kolayca 

sökülecek şekilde bağlanmış olacaktır.

3)         Gaz tüplerinin taşınması tekerlekli özel araçlar kullanılacak ve bu tüpler kullanılmadıkları zaman, valfleri kapanacak 

ve bu valfleri koruyan başlıkları takılacaktır.

4)         Oksijen tüpleri, yağlı elle tutulmayacak, tüplerin valfleri, manometre ve diğer teçhizatı yağlanmayacaktır.

5)         Atölyede bulunan gaz ve oksijen boruları ile şalumoya gelen hortumlar, ayrı ayrı ve diğer tesislerden de kolaylıkla 

ayrılacak renkte olacaktır.

6)         Şalumolar, çalışır durumda gaz tüpü üzerine veya başka bir teçhizata asılmayacak ve gazlar tamamen 

kesilmedikçe şalumo bırakılmayacaktır.

UygunMadde 164

Matkap, freze, torna, 

palanya, taşlama  ve 

zımpara tezgahında 

güvenlik

Tezgahlarda alaınacak güvenlik tedbirleri madde 168,169,170,171 ve 172' de belirtilmiştir. Uygun
Madde 

168,169,170,171,172

Tahrik makinalarının bütün hareketli kısımları ile transmisyon tertibatı ve bütün tezgah ve makinaların tehlikeli olan 

kısımları, uygun şekilde korunmuş olacaktır. İlave tedbirlerİ madde 

143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155 ve 156' da belirtilmiştir.

İşyerlerindeki 

Makinalarda ve 

Tezgahlarda Alınacak 

Güvenlik tedbirleri

Bakım onarım müdürlüğü 

Gaz tüplerinde güvenlik

Madde 142 Uygun

Makina ve tezgahların 

elektrik şalterleri
Madde 157 Uygun

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

5
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Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihiMevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

Karıştırma makina 

tezgah ve aparatları 
Madde 178

Uygun

İSGF.026/Rev.0/1011

Bakım onarım müdürlüğü 

Paketleme tezgahı

Madde 180 Uygun

Preslerle yapılan çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler alınacaktır :

1)         Motorlu çalışan preslerde kalıp bağlanmadan önce, motor durdurulacak, uzaktan hareketi sağlanan hidrolik ve 

pnömatik preslerde ise, kalıp bağlanmadan önce, basınç bağlantısı kesilecek ve pres başlığı ile tabla arasına yeteri 

sağlamlıkta takozlar konacaktır.

Preslerde güvenlik

Madde 179

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu

Doldurma, ambalaj ve kutulama tezgahları ile  yapılan çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

1)         Doldurma tezgahına gelen ve giden şişe, kavanoz gibi cam malzemelerin taşındığı konveyörlere uygun yükseklikte 

kenar korkulukları yapılacaktır.

2)         Basınçlı şişe doldurma tezgahlarının doldurma, mantar veya kapak takma yeri, çalışma tabanından itibaren şişeyi 

10 cm. aşacak şekilde uygun koruyucularla korunacaktır.

3)         Şişe doldurma tezgahlarında, çalışma sırasında kırılan cam ve kavanozların alınması için, uygun maşa, fırça ve 

benzeri malzeme kullanılacak ve cam kırıntıları, uygun kaplara konacaktır.

4)         Otomatik veya yarı otomatik teneke doldurma ve kapama tezgahları, tamamen korunmuş olacak, yalnız kutuların 

girmesi ve çıkması için kutu büyüklüğüne uygun delikleri, lehim veya yapıştırmada çıkan duman ve kokuları dışarı atacak 

uygun bir aspirasyon tertibatı bulunacaktır.

5)         Teneke kapama tezgahlarında benzol ve benzeri zehirli maddeler kullanılmayacaktır.

6)         Çuval doldurma tezgahlarında, doldurma borusunun önü, tercihen saydam ve menteşeli kapaklarla örtülü olacaktır.

7)         Paketleme tezgahlarında paket kağıdını kesen bıçaklar, uygun şekilde korunacaktır.

8)         Otomatik veya yarı otomatik doldurma, kutulama ve ambalaj tezgahlarındaki aksaklık ve tıkanıklıklar, makina 

durdurulmadan giderilmeyecektir.

1)         Döner dolaplı parlatma, çapak alma makinaları ile deri ve boya imalatında kullanılan döner karıştırıcılarda, dönme, 

eksantrik veya sarkaç hareketlerine karşı gerekli koruyucular yapılacaktır.

Döner dolaplar, kapakları açık iken çalıştırılmayacak ve bunların doldurma ve boşaltma sırasında ters dönmelerini önlemek 

üzere kilitleme tertibatı bulunacaktır.

2)         Açık ağızlı karıştırma makinalarının ağızları, yerden 1 metreden az yüksekte olduğu hallerde, yeterli nitelikte bir 

korkuluk içerisine alınacaktır.

3)         Karıştırma tezgahlarında karıştırıcı kısımlar kolayca sökülemediği hallerde, doldurma ve boşaltma sırasında 

karıştırıcı pervanelerin, harekete geçmesini önleyecek otomatik tertibat bulunacaktır.

4)         Kapaklı karıştırıcılarda kapak açıldığı zaman, makinayı durduracak bir tertibat (Switch Sistemi) bulunacaktır.

Bakım onarım müdürlüğü 

Uygun
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Zımpara taşı Zımpara taşları koruyucularında ve zımpara taşlarının tezgaha bağlanmasında madde 173 ve 174' belirtilen tedbirler alınır. UygunMadde 173,174



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihiMevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ
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Madde 

222,223,224,225,226,227,

228,229,230,231,232,233,

234,235,236,237,238

Merdane ve silindirler

Madde 

202,203,204,205,206,207,

208,209,210,211,212,213,

214,215,216,217,218,219,

220,221

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu

Ocaksız buhar ve sıcak su kapları ile basınçlı hava depoları, gaz tüpleri ve depoları gibi basınçlı kaplar ve bunların 

bağlantıları, teçhizatı ve malzemesi tekniğe uygun olacaktır.  Basınçlı kapların görünür yerlerine imalatçı firma tarafından 

aşağıdaki bilgilerin yazılı olduğu bir plaka, konacaktır. Basınçlı kaplarda  bulunacak özellikler ve alaınacak tedbirler madde 

222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237 ve 238' de belirtilmiştir.

Uygun

Yılda 1 kez periyodik 

kontroller yapılmaktadır.

İSGF.026/Rev.0/1011

Uygun

Basınçlı kaplar

Preslerde güvenlik

Bakım onarım müdürlüğü 

/ iş güvenliği uzmanı

Bakım onarım müdürlüğü

Her çeşit buhar ve sıcak su kazanları ile bunların malzeme ve teçhizatı, fennin ve tekniğin ve kullanılacağı işin gereklerine 

uygun bir şekilde yapılmış ve kazanlar, sağlam bir taban üzerine uygun bir şekilde monte edilmiş olacaktır.  Kazanlarda 

bulunacak özellikler ve alaınacak tedbirler madde 

202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220 ve 221' de belirtilmiştir.

Uygun
Yılda 1 kez havalandırma 

ölçümleri yapılmaktadır.

Merdane,silindir ve hadde tezgahları ile yapılan çalışmalarda,madde 181' de belirtilen tedbirler alınacaktır Uygun

5

Kazanlar

Madde 

191,192,193,194,195,196,

197,198,199,200,201

Havalandırma ve 

terbibatları

Madde 181

Madde 180 Uygun

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

2)         İşe uygun olarak alt ve üst kalıbın çalışma açıklığı ayarlanacak, açık kalıpla çalışan preslerde, mekanik koruyucular 

yapılacaktır.

3)         El ve parmak koruyucuları, kalıp hareketli tehlikeden önce çarpma veya itme suretiyle gerekli uyarmayı yapacak 

şekilde veya belirli bir seviyeye inmeden önce pres başlığının hareketine engel olacak şekilde yapılmış olacaktır.

4)         Otomatik besleme tertibatı olmayan veya işin gereği olarak koruyucu yapılamayan preslerde, çift el kumanda 

tertibatı bulunacak ve bunlardan bir tanesi tek başına presi harekete geçiremeyecek şekilde yapılmış olacaktır.

5)         El ve kolları korumak imkanı bulunamayan hallerde, uygun kişisel koruyucular yapılacak ve işçilere kıskaç veya 

maşa gibi aletler verilecek mekanik veya pnömatik iş çıkarma veya fırlatma tertibatı yapılacaktır.

6)         Büyük parçaların işlendiği ağır presler ile enjeksiyon ve püskürtme preslerinde, fotosel tertibatı bulunacak veya 

tamamen kapanmadıkça harekete engel olan sürgülü, kontaklı veya mekanik engelli kapaklar yapılacaktır.

7)         Çalışma anında parça fırlamasına karşı, preslerde uygun siperler yapılacaktır.

8)         Pedalla çalışan preslerde, pedal üzerine, uygun bir koruyucu konacaktır.

9)         Hidrolik veya hava basıncı ile çalışan preslerde, basınç borusunun görünür bir yerine bir manometre ve emniyet 

supabı konacaktır.

10)       Hidrolik presler dışında diğer preslerin pres başlığının hareketini istenilen yerde tutacak fren tertibatı bulunacak ve 

her presin kolay erişilebilir bir yerinde ayrı kumanda tertibatı olacaktır.

11)       Pres kalıplarının kenarları ve köşeleri keskin bırakılmayacaktır.

Havalandırma, davlumbaz ve aspiratörlerde madde 191,192,193,194,195,196,197,198,199,200 ve 201' de belirtilen 

tedbirler alınacaktır.



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi

Madde 500

Madde 489

Madde 479,480,481, 485

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu

Bakım onarım müdürlüğü

İSGF.026/Rev.0/1011

Malzemenin Kaldırılma, 

Taşınma, İstiflenme ve 

Depolanmasında 

Alınacak Güvenlik 

Tedbirleri

İş güvenliği uzmanı

Malzemenin kaldırılması, taşınması, istiflenmesi ve depolanmasında genellikle mekanik araçlar kullanılması esastır.

Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı veya taşındığı hallerde, önceden belirtilen kumanda hareket ve işaretleri 

kullanılacaktır

Yakıcı derecede sıcak maddeler taşıyan borular, binaların duvar, bölme, döşeme veya diğer kısımları içinden geçtiklerinde, 

bunların etrafında en az 6 milimetrelik bir boşluk bırakılacak 100°C den üstün bir sıcaklıkta su buharı, gaz veya sıvıların 

taşındığı borular, ısı geçirmeyecek uygun malzeme ile kaplanacaktır.                                                Parlayıcı sıvıların 

taşındığı borular, buhar kazanlarının, motorların, elektrik akımı kesicilerinin ve çıplak ateş veya alevin bulunduğu yerlerden 

geçirilmeyecektir. Binaların dışında veya yer altında bulunan borular, dona karşı uygun şekilde korunacaktır. İşyerlerinde 

boru tesisatı,periyodik olarak kontrol edilecek ve kusurlu bulunan vanalar,kaçak yapan bağlantılar ve aşınmış olan borular 

değiştirilecektir.

Boru Tesisatında 

Alınacak Güvenlik 

Tedbirleri

Bakım ve Onarım 

İşlerinde Alınacak 

Güvenlik Tedbirleri

Bakım-onarım müdürlüğü

Kaldırma araçları ile ilgili teknik bilgi, veri ve detay güvenlik tedbirleri ilgili maddelerde belirtilmiştir.                        Kaldırma 

makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, 

kancalar, sapanlar,kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle 

kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır

Kaldırma araçları

25 kğ dan ağır yüklerin 

taşınmasında iş makineleri 

kullanılmaktadır:

Uygun
Üretim ve lojistik bölüm 

müdürlükleri

Uygun

Uygun Bakım onarım işlerinde Bakım onarım müdürlüğü

Lojistik müdürlüğüİstifleme

Uygun

Madde 

373,374,375,…437

Kaldırma araçlarının 3 ayda 

1 kez periyodik kontrolleri 

yapılmaktadır.

Uygun

Madde 486

İşyerlerinde malzemeler, aydınlatmayı engellemeyecek, makina ve tesisatın çalışmasını güçleştirmeyecek, geçitlerde gidiş 

ve gelişi aksatmayacak ve yangın söndürme tesisatının kullanılma ve çalışmasını engellemeyecek ve devrilmeyecek 

şekilde ve ağırlıklarına dayanacak taban üzerine ve ancak 3 metre yükseklikte istiflenecektir.

Mevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

Uygun

Elektirk tesisatı ve topraklama tesisatı ile ilgili teknik özellikler ve alınması gereken güvenlik tedbirleri madde 

270,271,272,273…353 ve 354' de belirtilmiştir.
Uygun

Yılda 1 kez periyodik 

kontroller yapılmaktadır.

Elektrik tesisatı ve 

topraklama tesisatında 

Alınacak Güvenlik 

Önlemleri

Topraklama tesisatı ve 

elektirk tesisatı periyodik 

olarak kontrol edilmektedir.

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU
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Madde 

240,241,242,243,244,245,

245,247,248,249

Kompresörler

Kompresörlerde basınç, ayarlanmış basınca ulaştığında, kompresör motorunun otomatik olarak durması sağlanacak ve 

motorun durması geciktiğinde, basınçlı havayı boşa verecek bir güvenlik tertibatı bulunacaktır. Kompresörlerde bulunacak 

özellikler ve alaınacak tedbirler madde 240,241,242,243,244,245,245,247,248 ve 249'da belirtilmiştir.

Madde 

270,271,272,273,…354

İşyerlerinde kullanılacak el aletleri, yapılacak işe uygun malzemeden yapılmış olacak ve yalnız yapımına özgü işlerde 

kullanılacaktır. Bunların ahşap sapları budaksız,iyi cins ve elyaflı ağaçtan, uygun biçim ve boyutta, kenarları yuvarlatılmış 

kıymıksız ve düzgün yapılmış olacaktır.  El aletleri, yerlerde, merdivenlerde, geçitlerde veya işçilerin geçit olarak 

faydalanabileceği herhangi bir yer üzerinde ortada bulundurulmayacak ve bunlar için uygun dolap, askı tablosu veya en az 

2 santimetre yükseklikte etekliği bulunan raflar yapılacaktır.

Baş üstü yüksekliğinden düşmelere karşı gerekli tedbirler alınmadan, bunlar elden bırakılmayacaktır

El aletleriMadde 355,359

Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması gerektiği hallerde, bunlar makina 

durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra kaldırılacak ve onarım işlerinden sorumlu 

kişi, onarılan makina, cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden önce, koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar 

yerlerine konulup konulmadığını kontrol edecektir.



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi
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Madde 516 Flanjlarda bakım-onarım

Korozif, parlayıcı, patlayıcı veya zehirli maddelerin taşındığı boru veya kanalların onarım işlerine başlanmadan önce, 

vanalar iyice kapatılıp kilitlenecek veya uygun sürgü tertibatı ile bağlanacak, boru ve kanallar tamamen boşaltılacak ve bu 

arada çıkacak gaz veya buhar, dağılıp kayboluncaya kadar beklenecektir.

Oksijenle kaynak veya kesme işleri yapıldığı hallerde,borular yıkanacak ve gerektiğinde kaynar su veya buhar 

geçirilecektir.  

Tehlikeli madde taşıyan 

boru ve kanallarda 

temizlik

Uygun

Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar,en geç yılda bir defa kontrol edilecek ve onarımda bunlar tamamen 

boşaltılacak, bağlantı boruları sökülecek veya uygun kör tapalarla tıkanacak veya vanaları kapatılacaktır.

Birikinti ve çamurlar, depo dışında duracak işçiler tarafından gelberi veya diğer uygun aletlerle dışarı çıkarılacak ve depo 

ağzından içeri uzatılacak spiralli borular veya hortumlarla ve basınçlı su ile yıkanacak ve gerektiğinde uzun saplı araçlarla 

kazınarak raspalanacak ve kıvılcım ve darbe etkisiyle patlama veya parlama tehlikelerine karşı, özel koruma tedbirleri 

alınacaktır.

Dışarıdan temizlenemeyen büyük depolara işçilerin girmesi gerektiği hallerde,bu işçilere;çizme,eldiven,gözlük,elbise veya 

temiz hava maskesi gibi uygun kişisel korunma araçları verilecek ve depo ağzında,işin süresince bir gözlemci 

bulundurulacaktır.

İşyerinde buhar bulunduğu ve temizleme işlerinde kullanıldığı hallerde,deponun hava ağzı ile buhar verilen ağızdan 

başkaları kapatılacak ve depo içine, basınçlı buhar verilecek ve depodaki sıvının özelliğine göre,buhar verme süresinin 

bitiminden önce,deponun diğer ağızları açılacaktır.

İşyerinde buhar bulunmadığı hallerde depo,su ile tamamen doldurulacak ve en az 24 saat kadar su verilme k suretiyle 

sürekli olarak karıştırılacaktır.

Buhar veya akarsu verildikten sonra,dipte toplanabilecek birikintiler,uygun şekilde temizlenecek ve depo,en az 2 saat hava 

basma veya emme suretiyle havalandırılacaktır.

Havalandırmanın bitiminde deponun içi,ilgililerce kontrol edilecek,yapılan kontrol ve analizler sonucu, deponun uygun 

şekilde temizlenmediği anlaşılırsa, su veya buharla temizleme ve havalandırma tekrarlanacaktır.

Uygun

Bakım onarım müdürlüğü 

/ iş güv. uzmanı

Madde 515 Uygun
Tehlikeli madde taşıyan 

boru ve kanallarda temizlik

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü                          
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Flanjlarda bakım-onarım

Tehlikeli maddelerin taşındığı boruların manşon ve flanjlarının sökülmesi gerektiğinde, manşon ve flanjların etrafı kurşun 

bir levha ile korunacak ve önce flanjların alt kısımlarındaki somunlar, sızıntı başlayıncaya kadar gevşetilecek, sızıntı 

kesildikten sonra flanjlar tamamen açılacaktır.

Mevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

kazı işlerinde İnşaat sorumlusu

5

Bina ve tesisatta yapılacak bakım ve onarım işlerinde, geçici olarak uygun ve güvenli sabit merdivenle platformlar, geçit 

veya iskeleler yapılacaktır.
İskeleMadde 503

Hendek, çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı yerlere, uygun şekilde payandalar ve korkuluklar yapılacak ve buralara, 

geceleri ışıklı uyarma levhaları konulacaktır.
Madde 506 Kazı işleri

Bina ve tesisatta yapılacak 

bakım ve onarım işlerinde

İnşaat sorumlusu / bakım 

onarım müdürlüğü

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu

Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank veya depolar içinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde; 

işçilere maskeler,solunum cihazları ile emniyet kemerleri gibi uygun kişisel korunma araçları verilecek ve iş süresince tank 

veya depo ağızlarında bir gözlemci bulundurulacaktır.

Madde 510
İlgili işletme müdürlüğü / 

iş güv. uzmanı
Kapalı alanda çalışmaUygun

Kapalı alanlarda 

silo/reaktör/tank içinde 

çalışma

Uygun

Uygun

Madde 513

Tehlikeli sıvı depolarının 

bakım onarımında 

güvenlik

Tehlikeli sıvı depolarının 

bakım ve onarımı



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi

Gözler için tehlikeli olan işlerde çalışan her işçiye,gözün korunması için işe en uygun gözlükler verilecek ve işçiler bu 

gözlükleri kullanacaklardır.

Normal görmeleri için sıhhi gözlük kullanmak zorunda bulunan işçilerin,koruyucu gözlük takmaları gerektiği 

hallerde,koruyucu gözlüklerin camları,sıhhi gözlükteki camların numaralarına uyacak veya koruyucu gözlüklerin,sıhhi 

gözlükler üzerine takılması sağlanacaktır.

Koruyucu gözlükte veya yüz siperinde veya çeşitli maskelerde kullanılan cam veya saydam plastik malzeme, işe uygun ve 

dayanıklı olacak ve normal görmeyi bozacak duruma gelen gözlük veya siperler kullandırılmayacaktır.

Kesme, zımba, perçin, kalafat, raspa ve kuru taşlama gibi işlerde çalışan işçilere, parça veya çapak sıçramalarına karşı, 

kırılmaz saydam plastikten veya tel kafesten yapılmış gözlük verilecektir.

Asitlerle veya kostik maddelerle çalışan işçilere, cam etrafındaki çerçeveleri yüze kolayca uyacak ve havalandırma 

delikleri, sıçrayacak sıvının girmesini engelleyecek şekilde yapılmış gözlükler verilecektir.

Gözleri rahatsız eden, gaz, duman veya buğuların bulunduğu yerlerde çalışan işçilere, havalandırma delikleri bulunmayan, 

gözleri sıkıca çevreleyen ve bu maddelere karşı dayanıklı malzemeden ve buğulanmayı önleyecek şekilde yapılmış 

koruyucu gözlükler verilecektir.

Oksijen kaynağı, elektrik kaynağı, kesme ve ocak işleri veya benzeri fazla ışıklı işlerde çalışan işçilere, meydana gelen 

ışınlardan gözleri koruyacak nitelikte renkli malzemeden yapılmış uygun koruyucu gözlükler verilecektir.

Kullanılmayan yüz siperleri ve koruyucu gözlükler, özel yerlerde saklanacaktır.

UygunGözlük 

İSGF.026/Rev.0/1011

İlgili işletme müdürlüğü / 

iş güv. uzmanı

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu

İlgili işlerde sürekli

Başlarına bir cismin düşmesi,çarpması veya vurulması tehlikesi olan işlerde çalışan işçilere,başın korunması için başa iyi 

oturan ve yanmaz veya ağır yanar malzemeden ve elektrik tehlikesi olan yerler için, iletken olmayan malzemeden yapılmış 

uygun baretler verilecektir.

Kullanılmış baretler,dezenfekte edilmeden başka işçilere verilmeyecektir.

Makinaların yanındaki işçilerin saçları,bütünüyle uygun keplerle veya benzeri bir örtü ile korunacaktır. Kadınların saçlarının 

korunmasında,önde n bağlanan başörtüleri kullanılmayacaktır

Baret Madde 523 Uygun

Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve 4 metreden fazla yüksekliği bulunan binaların dış 

kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde 

gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel 

korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır.

Uygun

5

Uygun

Madde 521

Gömlekli veya çift cidarlı veya kapalı kaplarda ısı veya kaynak işleri yapılmadan önce, bunlar iyice havalandırılacak ve 

kaynak işlerinin yapıldığı sürece hiç bir şekilde oksijen verilmeyecektir
Kapalı kaplarda kaynak Kapalı kaplarda kaynak

Bakım onarım müdürlüğü 

/ iş güv. uzmanı

Madde 520 Uygun

Parlayıcı veya patlayıcı maddeler taşınmış olan kaplara, üzerinde kaynak veya oksijenle kesme işi yapılmadan önce, 

bunlar buharla veya diğer bir usul ile temizlenecek, zararlı veya tehlikeli gazların, kap içinde kalıp kalmadığı kontrol 

edilecek ve kaplar, karbondioksit veya azot veya asal gazlar veya benzerleri ile doldurulacak, oksijenle kesme işleri 

yapıldığı sürece bu gazlardan biri, yavaş yavaş verilecektir.

Oksijen kaynağında 

güvenlik
Madde 519 Oksijen kaynağı

2 metre ve üzerindeki 

yüksekte çalışmalarda

Bakım onarım müdürlüğü 

/ iş güv. uzmanı / inşaat 

sorumlusu

Mevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

Yüksekte çalışma

Madde 524
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Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi
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T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu

Gürültülü yerlerde çalışan işçilere, kulakların korunması için uygun kulak tıkaçları verilecek ve bu tıkaçlar her gün 

temizlenecek ve sterilize edilmeden diğer bir işçiye verilmeyecektir.

İşin özelliğine göre işçilere; kulakları, alnı, yanakları ve yüzü kıvılcıma, erimiş metale, fırlayan parçalara ve kıymıklara ve 

benzerlerine karşı koruyan uygun başlıklar verilecektir.

Kullanılmayan koruyucu başlıklar, uygun şekilde saklanacaktır.

Kulak tıkaçları

İlgili işlerde sürekli

Uygun

Uygun

İlgili işletme müdürlüğü / 

iş güv. uzmanı

Uygun

Uygun

Madde 525

Madde 526

Madde 528

Koruyucu elbiseler; vücuda uygun, çalışmada hareketi engellemeyecek nitelikte olacak ve bunların cep kapakları, saçak 

gibi sarkıntılı kısımları bulunmayacak ve cepleri az ve küçük olacaktır.

Yanıcı, patlayıcı, parlayıcı ve zehirli tozlarla çalışan işçilerin giydiği iş elbiselerinde kol kapakları, pantolon paçalarında 

dubleler ve cep gibi, tozun birikebileceği kısımlar bulunmayacaktır.

İşbaşında yırtık, sökük, sarkıntılı elbiseler giyilmeyecek, döner veya diğer hareketli makinalardaki çalışmalarda, boyunbağı, 

anahtarlık, saat zinciri ve başörtüsü gibi sarkan ve yüzük, bilezik ve kol saati gibi metal eşya kullanılmayacaktır.

Parlama veya yanma tehlikesi bulunan yerlerde; çalışma sırasında kolalı gömlek, parlayıcı selüloz türevinden yapılmış 

siper, kasket ve gözlük çerçevesi gibi kolay yanabilecek eşya kullanılmayacaktır.

İşbaşında sıvalı kollu gömlek yerine, kısa kollu gömlek giyilecektir.

Keskin veya sivri uçlu eşya ile patlayıcı, parlayıcı maddeler ve yanıcı sıvılar, cepte taşınmayacaktır.

Çalışma sırasında kullanılacak ayakkabılar, postallar, çizmeler veya her çeşit ayak kılıfları, işe uygun ve yeterlikte olacak 

ve ayakkabı bağları, kısa olacak ve her zaman ayakkabı kenarına sokulacaktır.

Döner veya hareket halinde bulunan makinalar yanında veya yakınında çalışırken, önlük takılmayacaktır. Ancak, işin 

gereği olarak önlük giyilmesi zorunlu olan hallerde, bunların göğüs kısmı, belden ayrı olacak ve her iki kısım da işçinin 

vücuduna gayet ince bağlarla tutturulmuş bulunacaktır.

Açık ateş karşısında, ocak önünde, kızgın veya erimiş madenle çalışan işçilerin kullanacağı önlükler, yanmaz veya deri 

gibi güç yanan maddeden yapılmış olacak ve ayrıca göğüslük kısımları da bulunacaktır.

Asitler veya kostiklerle çalışan işçilerin kullanacağı önlükler, kauçuktan veya bu maddelerin etkisine dayanıklı diğer 

malzemeden yapılmış olacak ve ayrıca göğüslük kısımları da bulunacaktır.

Radyoaktif maddelere maruz bulunan işçilerin kullanacağı önlükler kauçuk veya başka su geçirmez malzemeden yapılmış 

olacak ve ayrıca göğüslükleri de bulunacaktır.

Röntgen (x) ışınlarından korunmak için kullanılacak kurşun önlükler, göğüs kemiği ve köprücük kemiklerini ve önde göğsün 

tümünü örtecek ve belden en az 40 santimetre sarkacak şekilde yapılacak ve bunların sağlayacağı güvenlik en az 1- 

milimetre kalın lığında bir kurşun levhanın sağlayacağı güvenliğe eşit olacaktır.  

Madde 527
İş elbiseleri ve İş 

ayakkabısı

İşçilerin kendi elbiselerine zarar verecek veya bunları sokakta giyilmez bir halde kirletecek işlerde çalışan işçilere, işin 

gerektirdiği şekil ve nitelikte koruyucu giyim eşyası olarak birer iş elbisesi veya iş gömleği giydirilecektir.
İş elbisesi

Önlük

Mevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU
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No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 
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İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü                          
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İşçilerin kullanacağı maske ve solunum cihazları, işçilerin yüz boyutlarına ve yapacakları işe uygun seçilmiş olacak ve 

bunların basınç ayar valfları bulunacaktır.

Solunumu güçleştiren veya depolama ve kullanma süresi biten filtre veya süzgeçler derhal değiştirilecek ve maskeler, 

filtreler, süzgeçler ve tüpler, periyodik olarak kontrol edilecektir.

Süzgeçli maskeler, kapalı veya oksijenin kıt bulunduğu yerlerde kullanılmayacaktır.

Basınçlı temiz hava maskeli ve hortumlu maskeler, ivedili işlerde veya süzgeçli maskelerin kullanılmadığı yerlerde 

kullanılacaktır.

Maske veya solunum cihazına gelen havanın veya oksijenin basıncı her zaman kullanan işçiyi rahatsız etmeyecek şekilde 

ayarlanabilecektir.

Kompresörlerle veya vantilatörlerle verilecek basınçlı hava, süzgeçten geçirilmeden, maske veya solunum cihazına 

verilmeyecektir.

Basınçlı temiz hava maskeleri ile basınçlı havanın sağlandığı kaynak arasındaki uzaklık 45 metreyi, hortumlu temiz hava 

maskelerinin hortumunun boyu da 15 metreyi geçmeyecektir.

MaskeMadde 533 Uygun

İlgili işlerde sürekli
İlgili işletme müdürlüğü / 

iş güv. uzmanı

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu

Ağır veya yuvarlanabilen malzemenin kaldırılıp taşındığı işlerde, işçilerin pabuçlarının üzerine metal bir koruyucu takılacak 

veya işçilere, çelik maskaratalı emniyet ayakkabısı verilecektir.

Asit veya kostiklerle çalışan işçilere, lastik veya benzeri malzemeden yapılmış ve bu maddelere dayanıklı, çizme veya 

ayakkabılar verilecektir.

Erimiş maden veya sıcak veya yıpratıcı, aşındırıcı ve kemirici ve benzeri maddelerle çalışan işçilere, tahta tabanlı uygun 

ayakkabılar verilecektir.

Emniyet ayakkabılarının burunlarındaki metal bombeler, 100 santimetreden düşecek 20 kilogram ağırlığa dayanacak 

şekilde, çelik veya başka bir maddeden yapılmış olacaktır.

Elektrik işlerinde çalışan işçilere, çivili veya kabaralı ayakkabılar giydirilmeyecek, topukları ve tabanı tahta kavilyalı veya 

dikişli veya lastik ayakkabılar verilecektir.

Kıvılcımı tehlikeli, olduğu işlerde çalışan işçilerin ayakkabılarında, çelik veya demir çivi, kabara, burun demiri, nalça gibi 

metal kısımlar bulunmayacaktır.

Su veya çamur içinde veya havuzlarda çalışan işçilere, uygun boyda ve nitelikte çizmeler verilecektir.

Koruyucu ayakkabı ve 

çizme
Madde 532 Uygun

Uygun

El ve kolların korunması için kullanılacak eldivenler, işçinin ellerine ve yapacakları işe uygun seçilmiş olacaktır.

Matkap, pres ve benzeri diğer tezgahlarda çalışan işçiler eldiven kullanmayacaklardır.

Kesici veya aşındırıcı maddelerle çalışan işçilere verilecek eldivenler, ellik veya el kılıfları, işe dayanıklı malzemeden 

yapılmış olacaktır.

Aşındırıcı, yıpratıcı, zehirli maddelerle veya sürekli olarak su içinde el ile yapılan çalışmalarda, işçilere lastik veya benzeri 

malzemeden yapılmış uygun eldivenler verilecektir.  

Koruyucu eldivenMadde 530

5

Mevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ
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Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi
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Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı 

Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve 

İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında 

Tüzük (R.G.24.12.1973 / 14752)

6

İşyeri Binalarında 

Alınacak Güvenlik 

Tedbirleri

Madde 3,4,5,6…22

Parlayıcı, Patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler üretilen veya işlenen veya depolanan binalar mümkünse tek katlı olacak; 

duvarları yanmaz maddeden, tavanları hafif ve yanmaz malzemeden dış yan cephelerine bakan pencereler ince kırılmaz 

camlı olacak ve patlamalarda büyük parçalar halinde havaya fırlamayacak malzemeden yapılmış olacaktır.

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinin tabanları, düz, yanmaz, sızdırmaz, herhangi bir 

cismin çarpmasıyla kıvılcım çıkarmaz malzemeden yapılacak ve kolay temizlenir, hafif meyilli tarzda inşa edilecektir

Mevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

Hortumlu temiz hava maskeleri için kullanılan hortumların iç çapı en az 2,5 santimetre olacak ve hortum, ezilmeyecek 

malzemeden yapılacak ve havanın girdiği ucunda, bir süzgeci ve bağlantı çengeli veya çubuğu bulunacaktır.

Temiz hava kaynağından 45 metre uzaklıkta ve solunuma zararlı şartlar altında çalışmak zorunda kalan işçilere, basınçlı 

oksijen veya basınçlı hava solunum cihazları verilecektir, Ancak, çıplak ateşle çalışılan yangın veya yangın tehlikesi 

bulunan yerlerde, basınçlı oksijen solunum cihazı kullanılmayacaktır.

Basınçlı oksijen veya basınçlı hava ve benzeri solunum cihazları, eğitilmiş personel tarafından kullanılacaktır.

Oksijen tüpleri, 150 atmosferlik basıncı aşmayacak şekilde doldurulacak ve kullanılırken, bunların görülebilen bir yerine 

manometre takılacaktır.

Sırtta taşınan solunum cihazlarında, fosforesans manometreleri ile birlikte hava basıncını, belirli bir hadde düştüğünde, 

harekete geçen sesli bir uyarma tertibatı bulunacaktır.

Basınçlı oksijen cihazında, basınç düşürme regülatörü bulunacak ve regülatör, dakikada 2 litreden eksik olmayacak 

şekilde oksijen vermek üzere ayar edilebilecektir.

Solunum cihazlarının ve maskelerin emniyet supapları, regülatörleri, bağlantıları ve oksijen sarfiyatı, en geç ayda bir ve 

cihazın tümü ile manometreler, en geç 6 ayda bir, yetkili bir eleman tarafından kontrol edilecektir.

Arızalı solunum cihazları, bu arızalar giderilmeden ve gerekli kontrolleri yapılmadan kullanılmayacaktır. Her kontrolden 

sonra, kontrolü yapan yetkili eleman tarafından bir rapor düzenlenecek ve bu rapor, dosyasında saklanacaktır.

Solunum cihazları ve maskeler, her kullanılıştan sonra dezenfekte edilecek ve kullanılmadıkları zaman, temiz, serin, kuru 

ve kolayca erişilebilir bir yerde düzgün bir şekilde saklanacaktır.  

Madde 533 Maske Uygun İlgili işlerde sürekli
İlgili işletme müdürlüğü / 

iş güv. uzmanı

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü                          

(R.G. 11.01.1974 / 14764)
5

İşveren veya vekili

Giriş  ve  çıkış  kapıları,  yanmaz  malzemeden,  çıkış  güvenliği  ilkelerine  uygun  ve  mümkün  olduğu  kadar  büyük  

boyutta,  kolayca dışarıya açılabilecek ve doğrudan doğruya açık havaya yol verecek şekilde yapılmış olacak ve işyerinde 

ayrı cephelerde olmak üzere en az iki kapı bulunacaktır.

Asansörler ve merdivenler yanmaz malzemeden yapılmış ve binanın diğer kısımlarından ayrı bölmelerde veya binanın 

tamamıyla dışında kurulmuş olacaktır. Asansörlerin kapıları kendiliğinden kapanan, toz geçirmez şekilde yapılacaktır.



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi
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Mevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

Uygun

İşveren vekili / iş 

güvenliği uzmanı / bakım 

onarım müdürlüğü

Bakım onarım müdürlüğü 

6

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı 

Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve 

İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında 

Tüzük (R.G.24.12.1973 / 14752) Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı sıvı veya gaz maddelerin üretimine, kullanılmasına veya bu maddelerle yapılan diğer 

işlere yarayan alet, cihaz veya boru donatımının bozulması, delinmesi, sızdırması, eklerinden kaçak yapması veya 

havalandırma sisteminin arızalanması halinde; iş kısmen veya tamamen durdurulacak ve arıza giderilinceye kadar onarım 

ekibi ve görevliler dışındaki bütün işçiler tehlikeli bölgenin dışına çıkarılacak ve onarım, bu işi bilen ve gerekli her türlü 

koruyucu araçları bulunan bir ekip tarafından ve sorumlu teknik bir elemanın gözetimi altında yapılacaktır.

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu

İşyeri Binalarında 

Alınacak Güvenlik 

Tedbirleri

Madde 23,24,25…51

Elektrik Tesisatında 

Alınacak Güvenlik 

Tedbirleri

Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki elektrik alet ve teçhizatı, tehlikeli 

alanın dışına kurulacak veya etanş yapılmış olacak ve bu teçhizat, alev geçirmez tipte yapılacak veya cihaz içinde devamlı 

olarak ortam basıncından biraz yüksek bir temiz hava basıncı sağlanacak, yahut normalin biraz üstünde bir basınçla asal 

gazla doldurulmuş olacak veya uygun ve yeterli şekilde havalandırılacak ve nihayet özel haller için, Çalışma Bakanlığının 

kabul edeceği şartlara uygun tarzda yapılmış olacaktır.                                           Parlayıcı maddelerin bulunduğu 

işyerlerindeki elektrik motorları, alev geçirmez tam kapalı tipten olacaktır.

Uygun

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin bulunduğu yerlerde bu maddeleri veya bunların buhar ve gazlarını 

tutuşturabilecek sıcaklık derecesine yükselen veya kıvılcım veya çıplak alev çıkaran ısıtma sistemi kullanılmayacaktır.

              Isıtma araçları, işyeri bölüm veya bölümlerinde işin özelliğine göre ve fenni esaslar dairesinde saptanacak olan 

sıcaklığı geçmeyecek şekilde otomatik termostatlarla ayarlanacaktır. Isıtmanın radyatörlerle yapıldığı hallerde, bunlar 

düzgün, pürüzsüz ve çatlaksız olarak ağaç kısımlardan, parlayabilen maddelerden yeterli uzaklıkta bulunacak ve bunların 

sıçrayabilecek her türlü parlayıcı veya patlayıcı sıvılara karşı uygun koruyucuları olacaktır.

Madde 3,4,5,6…22

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı gazlar, buharlar, sisler, dumanlar, tozlar ve lifler meydana gelen işyerlerinde, 

üretimden paketlemeye kadar olan işlemlerin kapalı bir sistem içinde ve otomatik cihazlarla yapılması esastır. Kapalı ve 

otomatik bir sistem sağlanamadığı takdirde, bu gazlar, buharlar, sisler, dumanlar, tozlar ve lifler intişar ettiği noktada 

emilecek ve gerekli tedbirler alındıktan sonra dışarı atılacaktır.

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği veya depolandığı binalarda inşaat, bakım ve onarım 

işlerine başlanmadan önce aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

              a) İş kısmen veya tamamen durdurulacaktır.

              b) O mahalde bulunan bütün parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle, bunların bileşimlerine giren diğer 

maddeler tehlikeli bölgenin dışına çıkarılacaktır.

              c) Onarılacak kısım bütün parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin artıklarından ve bulaşıklardan usulüne 

uygun olarak tamamıyla temizlenecektir.

              d) İnşaat, bakım ve onarım; teknik, yetkili ve sorumlu bir elemanın devamlı nezareti ile sağlanacaktır.

Kullanılacak aspiratörlerin motorları kapalı tipten olacak veya motor ve diğer kısımları işyeri dışında bulundurulacaktır.

              Aspiratörlerin emme boruları, yanmaz malzemeden, yeterli bir kapasitede ve binanın bütün menfezlerinden uygun 

bir mesafede havaya açılmış olarak yapılacak, yanabilen her maddeden tecrit edilmiş ve uygun şekilde topraklanmış 

bulunacak, patlayıcı gaz karışımı husule getirebilecek ölü alanlar veya akışı zorlaştıracak kesin dönüşlü dirsekler 

bulunmayacak ve kolaylıkla temizlenebilecek ve tamir edilebilecek şekilde yapılmış olacaktır.
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Madde 23,24,25…51

Alev geçirmez cihazlar için kullanılacak iletkenler eksiz borular içinde bulunacak veya madeni kılıflı, zırhlı yahut mineral 

tecritli kablolar kullanılacaktır. Bu gibi aletlere iletkenlerin bağlantısı, tesisatın alev geçirmez özelliğini bozmayacak şekilde 

yapılacaktır.

              Tehlikeli bir ortama giren elektrik tesisat boruları, tehlike alanına girecekleri noktada alev geçirmez bu vatlarla 

donatılacaktır.

             Mekanik bir etkiye maruz kalması muhtemel olan yerlerde, zırhlı kablolar kullanılacaktır.

            Alev geçirmez cihaz veya teçhizatın madeni gövdesi ile kabloların madeni kılıfları ve boruları arasındaki elektrik 

bağlantısı lehim kaynağı veya uygun manşonlar kullanılarak sağlanacaktır.

              Kablo uçları, neme karşı bu tip iletkenlere özgü alev geçirmez özel kapaklarla tecrit edilecek ve boruları veya 

kabloların madeni kılıfları iletken olarak kullanılmayacaktır.

              Binaların madeni kısımlarından geçen borular ile kabloların madeni kılıfları tecrit malzemesi ile kaplanacak veya 

bunlar binanın madeni kısımlarına karşı uygun şekilde korunacaktır.

              Tam yalıtılmış elektrik cihazları, gerilim altında oldukları sürece devamlı bir şekilde temiz hava ve asal gaz basıncı 

altında bulundurulacaktır.

              Bu cihazların, basıncın düşmesi halinde tesisatı devre dışı bırakacak uygun koruyucu tertibatı olacak ve tesisatın 

basınç altında olup olmadığının her zaman kontrol edilebilmesi için de uygun bir göstergesi bulunacaktır. Güvenlikli 

oldukları yetkili makamlar tarafından onaylanmış aletler ve tesislerin üzerinde, güvenlik durumlarını bozacak hiç bir 

değişiklik yapılmayacaktır.

             Yukarıdaki şartlara uygun olarak korunmamış bulunan büyük elektrik motorları veya sair elektrik aletleri kapalı 

tipten olacak ve içine kuvvetli bir şekilde temiz hava basılacak ve bu hava açık havaya ekzoz bacalarından veya 

borularından atılacaktır.                                                                                                                     Çıplak hava hatları 

tehlike alanına girmeden son bulacak ve bu uçlarda, gerilim yükselmelerine karşı uygun koruyucu cihazlar 

bulundurulacaktır.

              Besleme hattının tehlikeli bölgeye, zırhlı veya madeni kılıflı kablolarda uzatılması gerektiği hallerde, bütün madeni 

kılıflar birbirleriyle irtibatlanacak ve etkili şekilde topraklanacaktır.

              Bütün yeraltı kabloları en az 50 santimetre derinliğe konacaktır.

              Sık sık bakıma ihtiyaç gösteren elektrik teçhizatını devreden tamamen ayırma olanağı sağlanacaktır.

              Parlayıcı bir ortamda akım kesici tertibat, kumanda ettiği makina veya cihazın hemen bitişiğinde bulunmadığı 

hallerde, bunların kontrol, bakım veya onarım sırasında beklenmedik bir anda, gerilim altında kalmasını önlemek için 

gerekli tedbirler önceden alınacaktır. 

              Akım kesicilerde, kontrol ettikleri cihazları belirten uygun etiketler bulundurulacaktır.

             Sigortalar daima tehlike bölgesi dışına konacaktır. Ancak bunun sağlanamadığı hallerde bunlar, alev geçirmez 

kutular içinde bulunacak ve bu kutular gerilim kesilmeden açılmayacaktır. Sigorta boşonlarının tel sarılmak suretiyle tekrar 

kullanılması yasaktır.

              Aydınlatma devresi de dahil olmak üzere bütün elektrik tesisatı bir yılı geçmeyen süreler içinde muntazaman 

ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulacaktır.

              Suni aydınlatma tesisleri ancak etanş armatörlerle yapılacak, aksi halde ortam dışına yerleştirilmiş lambalardan 

yararlanılacaktır.

6

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı 

Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve 

İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında 

Tüzük (R.G.24.12.1973 / 14752)

Elektrik Tesisatında 

Alınacak Güvenlik 

Tedbirleri

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu

             Elektrik motorları etanş tipten olacaktır. İşin gereği olarak bu çeşit motorların kullanılması olanağı bulunmayan 

yerlerde, bu motorlar alev geçirmez koruyucular içine alınacaktır.

              Aşırı akımlara ve kısa devrelere karşı korunmak üzere faz iletkeni ile toprak arasında bir kaçak olması halinde, 

devreye otomatik olarak akım kesen bir cihaz konulacak ve bu cihaz akımın % 10 artması halinde harekete geçecektir.

             Seyyar elektrik cihazları tehlikeli bir ortam içinde hiç bir nedenle kullanılmayacaktır.                                                        

Parlama ve patlama tehlikesi yaratabilen organik tozun meydana geldiği, taşındığı, aktarıldığı ve çalışıldığı yerlerde elektrik 

motor ve jeneratörleri toz geçirmez etanş tipten olacak veya devamlı olarak temiz hava basılan tecritli hücrelerde 

bulundurulacaktır.

Tedbirler sürekli, tüm 

elektirk tesisatı (aydınlatma 

dahil) yılda 1 kez ehli 

personel tarafından 

periyodik olarak kontrol 

edilir.

Uygun Bakım onarım müdürlüğü 
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T.C. Çalışma ve 
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Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu

Uygun

* Paratonerlerin ve yangın 

söndürme tüplerinin 3 ayda 

1 kez periyodik kontrol ve 

bakımları yapılmaktadır.                  

** Basınçlı su temin eden 

motopomplar günde en az 5 

dakika test edilmektedir.

İşyerinde, yapılan işin cinsine ve özelliğine göre etkili olabilecek tipte ve yeterli sayıda yangın söndürme cihazları 

bulundurulacaktır.

              Bu cihazlar ve bunlara yardımcı tesis ve teçhizat daima işler bir halde olacaktır. Cihazların işyerindeki tertip ve 

tanzimi, icabında kolayca kullanılmasını mümkün kılacak şekilde yapılacak ve her altı ayda bir tartılmak suretiyle muayene 

edilerek saptanan ağırlıklar cihaz üzerine takılacak bir etikete muntazaman kaydedilecektir.

              Tüp içindeki tesirli maddenin net ağırlığı yarıdan aşağı düştüğü takdirde, o cihaz boşalmış sayılarak yeniden 

doldurulacaktır.

Yeterli sayıda işçiye, yangın söndürme cihaz ve teçhizatının kullanılması hususunda belirli görevler verilecek ve bunlar bir 

yangın ekibi teşkil etmek üzere gerekli eğitime tabi tutulacaktır.

İşyerlerinde, işin ve işyerinin özelliklerine göre yeterli ve uygun tipte elle veya elektrikle veya mekanik olarak çalışan alarm 

cihazları bulundurulacaktır.

İşyerlerinde Alınacak 

Güvenlik Tedbirleri
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Madde 52,53,….73

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği ve depolandığı binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki 

mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılacaktır. Tamamen çelik konstrüksiyon binalarla, saç ve borulardan inşa edilmiş 

tank ve benzeri çelik depoların yeterli bir topraklamaya tabi tutulması halinde ayrıca paratoner tesisatına ihtiyaç yoktur. 

Ancak bu hususun yetkili teknik bir eleman tarafından kontrol edilerek yeterliliğinin belgelendirilmesi zorunludur. 

Paratönerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat yılda en az bir defa, ehliyetli bir elemana kontrol ettirilecektir. 

Düzenlenen belge ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere işyerinde saklanacaktır.

Geniş bir alana yayılmış ve etrafı duvar, tel örgü veya tel kafesle çevrilmiş işyerlerinin hududu, geceleri uygun şekilde 

aydınlatılacak ve bekçiler buraları gece ve gündüz gözeteceklerdir.

İşyerlerinin güvenlik alanı içinde, sigara ve benzerlerinin içilmesi; kibrit, çakmak, ateş kızgın veya akkor halinde cisimler ile 

parlayabilecek veya yangın doğurabilecek her türlü maddenin taşınması ve kullanılması yasaktır.

              Bu hususları sağlamak için giriş-çıkış kapılarında gerekli kontroller yapılacak, kolay ve iyi görülen yerlere gerekli 

uyarma levhaları konacak, işçilerin sigara içebileceği yerler ve ateşli maddelerle çalışılmasına müsaade edilen bölümler, 

güvenlik alanlarından ayrı yerlerde olacak ve bunlar uygun levhalarla belirtilecektir.

Parlayıcı sıvıların konulduğu bina, tank ve benzeri tesislerin dışında ayrıca, dağılacak, yayılacak sıvıların toplanması için, 

tesis hacminin en az 1/2 oranında, sızdırmaz duvarla, geniş toprak set veya sütre ile çevrilmesi gereklidir.

               Duvar veya sütrenin taban kenarları bina veya tanktan en az 1 metrelik uzaklıktan başlar.

Su ile çalışan yangın söndürme cihaz ve teçhizatı, belirli yerlerde muntazam kutu ve dolaplar içinde kolaylıkla alınıp 

kullanılacak şekilde tertiplenmiş olacak ve basınçlı su temin eden motopomp kullanıldığı hallerde bunlar en az günde bir 

defa beş dakika işleme tecrübesine tabi tutulacaktır

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı işyerinin etrafı duvar, tel örgü veya tel 

kafesle çevrilmiş ve giriş çıkışlar kontrol altına alınmış olacaktır. Yabancı şahıslar, ancak sorumlu memur refakatinde 

içeriye girebileceklerdir.
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Depolamada Alınacak 

Güvenlik Tedbirleri
Madde 74,75,…104

Parlayıcı sıvıların konulduğu yeraltı depolarında aşağıdaki tedbirler alınmış olacaktır:

              a) Yeraltı depoları sağlam bir yer üzerine oturtulmuş, bütün kısımları yeryüzünden en az 60 santimetre derinde ve 

dış korozyona karşı korunmuş olacaktır.

              b) Yeraltı depolarının binaların dışındaki doldurma borusu ağzı, doldurmalar dışında daima kapalı ve dış etkilere 

karşı korunmuş olacaktır.

              c) Yeraltı depoları 7 kg/cm 2 lik bir iç basınca dayanacak şekilde yapılmış olacaktır. Bunların alev geçirmez 

tertibatlı ve havaya daima açık tutulacak bir havalandırma borusu ile ölçmeler dışında her zaman kapalı bulundurulacak bir 

ölçme ağzı bulunacaktır.

Malzeme depoları / İş 

güvenliği uzmanı

İşyerlerinde Alınacak 

Güvenlik Tedbirleri
Madde 52,53,….73

İşveren veya vekili / iş 

güv.uzmanı

Yer üstü deposu" deyimi; bütün kısımları yer üstünde bulunan bir depoyu,

              b) "Kısmen veya tamamen gömülü depo" deyimi; yere kısmen veya tamamen gömülü olduğu hallerde üzerindeki 

toprak tabakası 60 santimetreden az olan bir depoyu,

              c) "Yeraltı deposu" deyimi; yeraltına tamamen gömülü ve üzerindeki toprak tabakası 60 santimetreden fazla ve 

ayrıca üstü en az 10 santimetrelik bir beton tabakası ile örtülü olan bir depoyu,

              d) "Parlayıcı sıvı" deyimi; parlama noktası 38 derece C aşağı olan sıvıları,

              e) "Tehlikeli sıvı" deyimi; parlama noktası 38 derece C yukarı olan, tehlikeli ve zararlı sıvıları belirtir.

Parlayıcı sıvıların konulduğu yerüstü depolarda aşağıdaki tedbirler alınmış olacaktır:

              a) Yerüstü depoları, sağlam tabanlar üzerine oturtulmuş ve etrafı uygun güvenlik duvarları ile çevrilmiş olacaktır.

              b) Yerüstü depolarının tavanı, yanlarına göre daha ince demir saçtan yapılmış olacaktır.

              c) Yerüstü depolarında uzaktan kumandalı yangın söndürme tesisatı bulunacaktır.

              d) Yerüstü depolarında belirli bir basınç değişiminde otomatik açılıp kapanan bir basınçvalf  bulunacaktır.

              e) Yerüstü depolarında ölçü ağzına rahatça inip çıkmayı sağlayacak bir merdiven, tabanı çevreleyen bir korkuluk 

ve benzeri koruyucu tertibat bulunacaktır.

Uygun

Parlayıcı sıvıların konulduğu bütün depolar ve boru donatımları, boru bağlantıları statik elektriğe karşı uygun şekilde 

topraklanacaktır.

              Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulması ve boşaltılmasında araç ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı 

yapılarak statik elektriğe karşı tedbirler alınacaktır. Lastik tekerlek üzerinde hareket eden tankerler, yüklü oldukları statik 

elektrikten tamamıyla arınmadıkça dolum yerlerine sokulmayacaktır.

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin işlendiği işyerlerinde, atıklar maddelerin özelliklerine uygun bir şekilde 

toplanacak ve uzman bir kimsenin gözetimi altında etkisiz hale getirilecektir

Toz veya parça halinde kömür, yağ veya herhangi bir parlayıcı madde ile bulaşmış kırpıntılar, paçavralar, pamuklar, 

üstüpü veya kendiliğinden tutuşabilecek bütün maddeler işyerinde bulundurulmayacak veya biriktirilmeyecektir.

              Bu gibi maddeler binanın güvenlik alanları dışında bu işe ayrılmış belirli bir yere taşınacak ve orada etkisiz hale 

getirilecektiir

Parlayıcı,  patlayıcı,  tehlikeli  ve  zararlı  maddelerle  çalışılan  işyerlerinde  işçilere,  yaptıkları  işlerde  özellikle  maruz  

kalınacak  tehlikeler,  yangın  halinde  alınması  gereken  tedbirler,  artıkların  etkisiz hale getirilmesi, yüklemede, 

boşaltmada ve işyerinin temizlenmesinde gerekli özel işlemler hakkında eğitim, alıştırma, tecrübe ve uygulama suretiyle 

yeterli bilgi verilecek ve bu hususlar işçinin işyeri dosyasında belirtilecektir.

Uygun

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu
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T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu

Malzeme depoları / İş 

güvenliği uzmanı / Bakım 

onarım müdürlüğü

Parlayıcı sıvılar bulunan kutu, teneke, fıçı, varil ve benzerleri işyerlerinde özel yerlere veya ayrı küçük depolara konulduğu 

hallerde, bu depolar, ateşe dayanıklı maddelerden yapılmış olacak, tabanları akacak sıvıları sızdırmayacak nitelikte olacak 

ve en az 10 santimetre yükseklikte bir eteklikle çevrilecek ve akacak sıvıları, dışarıda bulunan ve kanalizasyona bağlı 

olmayan bir toplama çukuruna götürecek bir akıntı borusu ile donatılacaktır.

Uygun

Basınçlı gaz tüplerinin üzerine, aşağıdaki bilgiler silinmeyecek şekilde ve oyuk olmamak şartıyla yazılmış olacaktır.

              a) İmalatçı firmanın adı,

              b) Seri numarası,

              c) Doldurulacak gazın cinsi,

              d) Boş ve dolu ağırlığı ve hacmi, 

              e) En çok doldurma basıncı,

              f) İmal tarihi. İmalatçı firma, gaz tüpleri ile birlikte kontrol veya garanti belgesini de alıcıya vermek zorundadır.

Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasında aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

              a) Dolu tüpler sıcaklık değişmelerine, güneşin dik ışınlarına, radyasyon ısısına, soğuğa ve neme karşı korunmuş 

olacaktır.

              b) Dolu tüpler işyerlerinde depolanmasında mümkün olduğu kadar az miktarda tüp bir arada bulundurulacak, 

tüpler yangına dayanıklı ayrı binalarda veya bölmelerde, radyatör ve benzeri ısı kaynaklarından uzak bulundurulacak ve 

tüplerin devrilmesine veya yuvarlanmasına karşı tedbirler alınacaktır.

              c) Tüpler, içinde bulunan gazın özelliğine göre ayrılarak depolanacak, boş tüpler ayrı bir yerde toplanacaktır.

              d) Tüplerin depolandığı yerlerin uygun havalandırma tertibatı olacak ve bu yerlerin yeteri kadar kapısı 

bulunacaktır.       

Yeraltı depolarının, bunun dışında, dışarısı ile hiç bağlantısı bulunmayacaktır.

              d) Yeraltı depolarının havalandırma boruları; bacalardan, binaların açık kısımlarından ve buharların birikebileceği 

yerlerden uzakta bulunacak ve ağızları yerden en az 2,5 metre yükseklikte olacaktır. Maddenin buharlarını depoya geri 

gönderen bir boru sistemi bulunduğu takdirde, havalandırma borusunun çapı 20 milimetreden ve buhar iade borusu 

mevcut olmadığı takdirde de 25 milimetreden az olmayacaktır.

Tehlikeli sıvılar konan ve kısmen veya tamamen gömülü olan tankların bütün kontrol araçları çukurların içine inilmesini 

gerektirmeden kullanılacak şekilde imal ve tesis edilmiş olacak ve bunların, çukur dışında çalıştırılmaya elverişli 

kilitlenebilen güvenlik tertibatı bulunacaktır.

              Madde 82 – Parlayıcı ve tehlikeli sıvıların depolanmasıyla ilgili olarak teşekkül edebilecek olan gaz, buhar ve 

dumanların bulunduğu çukurlara inmek mecburiyetinde kalan işçilere uygun kişisel korunma araçları verilecek, 

merdivenlerden birer birer inilecek ve merdivenler üzerinde bir kişiden fazla kimse bulunmayacaktır

6

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı 

Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve 

İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında 

Tüzük (R.G.24.12.1973 / 14752)

Depolamada Alınacak 

Güvenlik Tedbirleri
Madde 74,75,…104

Parlayıcı ve tehlikeli sıvıların konulacağı boş fıçı ve varillerde çatlak, kaçak veya diğer kusurlu durumlar dikkatle muayene 

edilecek ve bunlara yeniden sıvı konulmak istenildiği hallerde, bunlar uygun nötrleştirici çözelti ile veya kaynar su yahut 

buharla yıkanacak ve bu işlem fıçı veya varilin tamamen temizlenmesine kadar tekrarlanacaktır.

              Bu konuda yetkili eleman tarafından izin verilmedikçe kaplar kaynakla onarılmayacaktır

Gaz halinde veya bir sıvıda çözülmüş halde veya sıvılaştırılmış halde, bütün basınçlı gaz ihtiva eden tüpler, içinde bulunan 

basınçlı gazın özelliklerine, tekniğin gerektirdiği esas ve mevcut standartlara uygun olarak yapılmış olacaktır

Uygunluğun Değerlendirilmesi



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi

İçinde basınçlı gazlar bulunan tüplerin taşınmasında itina gösterilecek, bunların birbirine çarpmasını ve düşmesini önlemek 

için gerekli tedbirler alınacak ve tüpler hiç bir zaman manyetik tutucular ile kaldırılmayacaktır.

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

İSGF.026/Rev.0/1011

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

Tahriş edici ve zehirleyici kuru maddelerin doldurulmasında, boşaltılmasında ve benzeri işlemlerde kullanılan 

transportörler, eyimli yollar, huniler, asansörler, ayırıcılar ve ayırıcıların menfezleri, elekler, kırıcılar, öğütücüler, 

kurutucular, ambalaj makinaları ve diğer araçlar toz toplayıcılarına uygun şekilde bağlanacaktır.

Patlayıcı bir maddenin imalı için kullanılacak, patlayıcı olan veya olmayan maddelerin her birinin, tabi tutuldukları işlemin 

yapıldığı işyerindeki miktarları, bu işlemler için bulundurulması zorunlu miktarları aşmayacaktır.

              Patlayıcı maddeler, üretildikleri mahalden uzaklaştırılmadıkça, o mahalde yeniden bir üretime geçilmeyecektir

Parlayıcı sıvıların, basınçlı gazlar yardımıyla bir kaptan diğer bir kaba boşaltılmasında asal gazlar kullanılacaktır.

Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu

Bakım onarım müdürlüğü

Üretim / bakım onarım / 

iş güvenliği bölümleri..

Mevzuat Ġlgili Madde

Asetilen tüplerinde yukarıda belirtilenlerden başka aşağıdaki tedbirler de alınacaktır:

              a) Asetonda çözülmüş asetilen tüplerinin doldurulmasında basınç hiç bir zaman 15 kg/cm 2 yi geçmeyecektir.

              b) Yeni asetilen tüplerinin absorbsiyon malzemesi ve aseton ile yeteri kadar dolduğu, yetkili bir eleman tarafından 

kontrol edilecektir. Bu kontroller tüp boşken absorbsiyon malzemesi konulduktan sonra ve asetonla dolu iken sıra ile 

tartılmak suretiyle yapılacak ve sonuçları tüplerin sicil defterine yazılacaktır.

              c) Asetilenin temas ettiği bakırdan ve % 70 den fazla bakırlı alaşımdan yapılmış olmayacaktır.

              d) Doldurulan asetilen tüpleri en az 12 saat dik olarak bekletildikten sonra kullanılacaktır.

Asetilen tüpleri periyodik olarak veya belirli zamanlarda aşağıdaki muayene ve deneylere tabi tutulacaktır:

              a) Dış muayene, tüpün ve tüp teferruatının genel muayenesi,

              b) Tüpün absorbsiyon malzemesi ile yeteri kadar dolu bulunup bulunmadığının anlaşılması için muayene,

              c) Tüpü absorbsiyon malzemesi ve asetonla beraber tartma,

              d) Basınç deneyi (Bu deney ya 60 Kg./Cm 2.basınçlı su ile veya tüpte bulunan absorbsiyon malzemesinin 

boşaltılamadığı hallerde yine 60 Kg./Cm 2 basınçlı aseton veya argon ile yapılacaktır.)

Madde 74,75,…104

6

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı 

Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve 

İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında 

Tüzük (R.G.24.12.1973 / 14752)

Madde 105,106…124

Uygunluğun Değerlendirilmesi

Tahriş edici ve zehirleyici kuru maddelerin doldurulmasında, boşaltılmasında ve benzeri işlemlerde kullanılan sabit tesis 

halindeki toplayıcılar, dışarda veya yalnız bu işe ayrılmış yerlerde bulunacak, buralara girecek işçilere kişisel korunma 

araçları verilecektir

Patlayıcı maddelerin veya bunlarla meydana gelen patlayıcı karışım veya bileşimlerin bir binaya veya bir binadan başka bir 

yere taşınmaları için kullanılan bütün araçlarda, arabalarda ve diğer kaplarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

              a) Açıkta hiç bir demir veya çelik kısım bulunmayacaktır.

              b) İçinde yalnız patlayıcı maddeler veya patlayıcı karışımın bileşimine giren maddeler bulunacaktır.

              c) Üzeri kapalı veya uygun şekilde örtülü olacaktır.

              d) Dolu veya yüklü oldukları zaman ve taşınma sırasında meydana gelmesi imkan dahilinde bulunan tehlikeleri 

önlemek için gerekli tedbirler alınacaktır.

 e) Yanıcı basınçlı gaz ihtava eden tüplerin depolandığı yerlerde ateş ve ateşli maddeler kullanma yasağı uygulanacaktır.

Üretim ve İşleme 

Sırasında Alınacak 

Güvenlik Tedbirleri

Depolamada Alınacak 

Güvenlik Tedbirleri
Uygun

Uygun



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi

6

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı 

Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve 

İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında 

Tüzük (R.G.24.12.1973 / 14752)

Nitrosellüloz, seliloit ve benzeri maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı işyerleri, tercihan tek katlı, diğer binalardan 

ayrılmış, pencereleri ışığın doğrudan doğruya içeriye girmesine engel olacak şekilde yapılmış binalarda kurulacaktır.

              Bu nitelikle bina bulunamadığı takdirde nitrosellülozun, selüloitin ve benzer maddelerin sadece işlenmesi ve bir 

üretimde ilkel madde olarak kullanılması kayıt ve şartı ile çalışacak işyerleri, birden fazla katlı binaların tabanı betonarme 

olan ve yukarda sözü edilen tek katlı binaların diğer özelliklerini taşıyan en üst katında kurulabilir. Söz konusu en üst katın 

nitrosellüoz, selüloit ve benzeri maddelerin üretimi ve depolanması işlerinde kullanılması Çalışma Bakanlığından alınacak 

özel izne bağlıdır.

Tabanca boyacılığı, tecrit edilmiş özel bölümlerde her türlü güvenlik tedbirleri alınmış olarak yapılacaktır.

Basınçla sevk edilen zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvı veya gazları taşımaya yarıyan borulardan kaçan sıvı

Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi

Madde 125,126,…148

Nitrosellüloz, Selüloit ve 

Benzeri Parlayıcı 

Patlayıcı Maddeler ile

ilgili Güvenlik Tedbirleri

Uygun Malzeme depoları 

Küçük veya orta boydaki parçaların püskürtme ile boyanması veya verniklenmesi, uygun kapalı bölümlerde veya uygun 

davlumbazlar altında yapılacak, boyacı, daima bu bölüm veya davlumbazların dışında bulunacaktır.

              Boyacının bölüm ve davlumbaz dışında bulunması teknik nedenle sağlanamadığı hallerde boya gaz ve buharı, 

uygun şekilde dışarı çekilecek veya su perdesi kullanılacak yahut işçilere temiz hava maskesi gibi uygun kişisel korunma 

araçları verilecektir.

Uygun

Madde 181,182,183,184

İSGF.026/Rev.0/1011

Uygun

Malzeme depoları / 

Tutkal üretim işl. / Su 

bazlı ürt. İşl.

Nitrikasit, Sülfirikasit ve 

Hidroklorikasit veya 

Benzeri maddelerle

Çalışmalarda Alınacak 

Güvenlik Tedbirleri

Nitrikasit, sülfirikasit hidroklorikasit ve benzeri maddeler hermetik olarak kapalı kaplarda saklanacak ve taşınacaktır.

              Ayrıca bu asitlerle doldurulacak kaplarda yeteri kadar hava payı bırakılacaktır.

              İşyerlerine dökülen asitler bol su ile yıkanacak ve bu sırada işçilere uygun kişisel koruyucu araçlar verilecektir. 

Asitler, odun talaşı, saman ve yün parçalarına, toprak ve benzerlerine emdirilmeyecektir.

              Günlük asit ihtiyacından fazlası işyerinde bulundurulmayacaktır.

              Nitrikasit, sülfirikasit, hidroklorikasit ve benzeri maddeler sulandırılırken, suyun içine yavaş yavaş dökülecek ve bu 

sırada karışım sürekli ve uygun şekilde karıştırılacaktır.

             Hiç bir nedenle bu asitler içine su dökülmeyecektir.

Boyanmış veya verniklenmiş malzeme, ancak her türlü parlama ve patlama tehlikeleri ile sağlığa zararlı etkileri ortadan 

kaldıran şartlar sağlanarak, kurutulacaktır.

              Bu işlemlerde meydana gelen gaz ve buharlar, gerekli tedbirler alınarak zararsız hale getirilecektir.

Uçucu ve Parlayıcı 

Sıvılarla hazırlanan 

Tabanca Boyaları ile ilgili

Güvenlik Tedbirleri

Uygun

Malzeme depoları / 

Tutkal üretim işl. / Su 

bazlı ürt. İşl.

Madde 

166,167,168,169,170

Sanayi ve Mobilya ARGE 

/ Ürün kalite / Bakım 

onarım

Mevzuat Sorumluluk

Zehirleyici, Tahriş Edici 

ve Zararlı Sıvı veya Gaz 

Haldeki Maddeler ile

Çalışmalarda Alınacak 

Genel Güvenlik 

Tedbirleri

Madde 216,217,…224

Madde 217 – Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvılar veya gazlar ile çalışılan yerlerde, işlemler kapalı sistemle yapılacak 

veya bu yerlerin etrafı uygun şekilde kapatılacaktır.

Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvılar bunlara dayanıklı özel borularla taşınacak ve uygun kaplı kaplar içerisinde 

depolanacaktır.

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu

Tabanca boyacılığında kullanılan bölmeler, davlumbazlar, aspiratörler, çekme yolları, ana borular ve benzeri uygun şekilde 

en az haftada bir boya ve vernik artıklarından temizlenecektir.

              Doymamış asitlerden meydana gelen yağları ihtiva eden boyalarla birlikte organik nitro bileşikli boyalar aynı günde 

kullanıldığı hallerde, gerekli temizlik, o günün işleri bittikten sonra yapılacaktır.

              Temizleme için çabuk parlayabilen maddeler ve demir veya çelik gibi kıvılcım çıkaran malzemeden yapılmış 

araçlar kullanılmayacaktır.

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

6

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı 

Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve 

İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında 

Tüzük (R.G.24.12.1973 / 14752)

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu

veya gazları taşımaya yarıyan borulardan kaçan sıvı veya gaz zararsız hale getirilmeden dışarı atılmayacak, özellikle bu 

sıvılar genel kanalizasyona, akar sulara, göllere ve denizlere akıtılmayacaktır.

Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı dumanların, sislerin veya buharların çıkması hallerine karşı işçilerin kolayca 

erişebilecekleri yerlerde yeter miktarda uygun koruyucu solunum araçları bulundurulacaktır.

Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvı ile bulaşmış iş elbiseleri hemen çıkarılacak, cilt iyice yıkandıktan sonra işçiye temiz iş 

elbiseleri giydirilecektir.

Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvıların içine ellerini sokmaları zorunlu olduğu hallerde işçilere, uygun koruyucu 

eldivenler veya koruyucu merhemler verilecektir.

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢUygunluğun Değerlendirilmesi

Madde 216,217,…224

Zehirleyici, Tahriş Edici 

ve Zararlı Sıvı veya Gaz 

Haldeki Maddeler ile

Çalışmalarda Alınacak 

Genel Güvenlik 

Tedbirleri

Madde 

233,234,235,237,240,     

241

Amonyağın üretilmesi, işlenmesi ve depolanması ile ilgili tesisatın, herhangi bir sebeple zararlı derecede amonyak 

çıkardığı hallerde, aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

              a) Elle idare edilen veya havaya yayılan amonyağın etkisi ile otomatik olarak işleyen su püskürtme (sprinkler) 

tesisatı yapılacaktır.

              b) Amonyakla doymuş bir hava içerisinde kurutma veya onarım yapan işçileri gerektiğinde ıslatmak için bol su 

fışkırtan ve kolayca erişilebilen bir boru şebekesi yapılacaktır.

              c) İşçiler, gerektiğinde bir gözü kapalı diğeri yarı açık vaziyette ve nefes almaksızın 20 saniyelik bir zaman 

zarfında koşmaya alıştırılacak ve işçilerin bu alışkanlıklarının devamı, her zaman kontrol altında tutulacaktır.

              d) İşyerinde, bakırsülfat katılmış veya katılmamış yeteri kadar aktifkömürlü uygun amonyak maskesi 

bulundurulacaktır. 

Karbonmonoksitli ortamda çalışmak zorunda olanlara, temiz hava maskesi verilecek ve bu maskeye uygun bir boru ile 

dışarıdan temiz hava sağlanacaktır.

Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvıların veya gazların konulduğu tanklar, bidonlar, fıçılar, damacanalar ve benzeri kaplar, 

özelliklerine uygun olarak muhafaza edilecektir.

Siyanür bileşikleri, üzerinde açıkça görünür şekilde "zehir" kelimesi yazılı bulunan kaplarda saklanacaktır. Siyanür 

bileşikleri, asitlerden uzak bulundurulacaktır. Siyanür bileşiklerinin etkilediği hastaya temiz havada suni teneffüs 

yaptırılacak, oksijen verilecek, siyanür bileşiği yutmuşsa litresinde 5 yumurta akı bulunan su içirilerek kusturulacaktır.

Dimetilsülfat üretiminde, işlenmesinde ve depolanmasında, aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

              a) Vücut veya elbiseler üzerine bulaşan dimetilsülfatın etkisini gidermek için işyerlerinde derişik amonyak çözeltisi 

bulundurulacaktır.

              b) Dimetilsülfat buharına karşı işçiler tarafından kullanılmak üzere sodyumbikarbonat çözeltisi, işyerinde 

bulundurulacaktır.

              c) Dimetilsülfat teneffüs ettiğinden şüphe edilen işçilere tıbbi tavsiyelerde bulunulmakla beraber gerekli tedavileri 

yapılacaktır.

Sorumluluk

Malzeme depoları / 

Üretim işletmeleri
Uygun

Mevzuat Ġlgili Madde

Ani olarak klor gazı çıkışı halinde, klorun etkisini gidermek için, klor üretilen, kullanılan veya bu madde ile diğer işler yapılan 

yerlerde, yeter miktarda amonyum hidroksit çözeltisi hazır bulundurulacaktır.



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi

Yapı işlerinin gündüz yapılması esastır. Karanlıkta veya gece çalışılmasının gerekli veya zorunlu bulunduğu hallerde, 

çalışma yerinin ve geçitlerin yeterince ve uygun şekilde aydınlatılması ve iş güvenliğinin sağlanması gereklidir.

    Yapı işlerinde kullanılan iskeleler, platformlar, geçitler, korkuluklar, merdiven parmaklıkları, güvenlik halatları ve güvenlik 

fileleri, zincirler, kablolar ve diğer koruma tedbirlerine ait araç ve gereçler ve işçilere verilen güvenlik kemerleri ile diğer 

malzeme ve araçlar; yapılan işe uygun ve işçileri her çeşit tehlikeden korumaya yeterli olacak ve kullanılan tesisat, tertibat, 

malzeme veya araçlar, kaldırabilecekleri yüke dayanacak nitelik ve sağlamlıkta bulunacak; alet, parça, malzeme gibi 

cisimlerin düşmesi muhtemel yerlerde çalışacak işçilere koruma başlığı (baret) verilecektir.

    Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımlar, açıkça sınırlandırılacak ve buralara görünür şekilde yazılmış uyarma levhaları 

konulacak ve geceleri kırmızı ışıklarla aydınlatılacaktır.

    Yapının devamı süresince sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıklar, gelişi güzel atılmayacak ve 

ortaklıkta bulundurulmayacaktır.

    Yapı işyerinde kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif edilmeyecek ve 

araçlar gelişi güzel yerlere bırakılmayacaktır.

    Tavan veya döşemelerdeki boşluk ve deliklere korkuluk yapılacak veya bu deliklerin üstleri geçici bir süre için uygun 

şekilde kapatılacaktır.                                                                                                                    Yapı işyerinde çalışanların 

birlikte korunmaları sağlanamadığı hallerde, yapılan işlerin özelliği itibarile gerekli kişisel korunma araçları verilecektir. Bu 

araçlar işçilerin fizik yapılarına uygun olacaktır. Bir işçinin kullandığı koruyucu araçlar başka işçilere verilmeden önce 

uygun şekilde temizlenecektir.

   Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, 

kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve 

benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır.

    Çatılarda veya eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskeleleri uygun korkuluklarla donatılacaktır.

    Bu korkuluklar aynı zamanda dengesini kaybetmiş bir işçinin düşmesine engel olabilecek sağlamlıkta yapılacaktır.

    Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda, çatı 

merdiveni kullanılacak ve buralarda tam güvenlik sağlanmadıkça çalışılmayacaktır.

    Kuvvetli rüzgar alan iş yerlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan işçiler çalıştırılmayacaktır.

   Yapı alanında kamyon ve benzeri taşıt ve araçlar kullanıldığında bunların giriş ve çıkışları için uygun bir şekilde 

işaretlenmiş yerler ayrılacak ve bu taşıtların bütün manevraları bir gözetici tarafından yönetilecektir. Ayrıca bu araçların 

manevra ve park yerleri belirtilmiş olacak, kısa bir süre için de olsa araçlar, gerekli güvenlik tedbirleri sağlanmadıkça 

sürücüsüz bırakılmayacaktır.

Madde 6,7,…17

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU
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Yapı işlerinde alınacak 

güvenlik tedbirleri
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Madde 20,21,…47 Kazı işlerinde güvenlik

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

Mevzuat Ġlgili Madde

Kazı işlerinde İnşaat sorumlusu 

   

    Kazı işlerinin yapılacağı yerlerde; elektrik kabloları, gaz boruları, su yolları, kanalizasyon ve benzeri tesisatın bulunup 

bulunmadığı önceden araştırılacak ve duruma göre gereken tedbirler alınacaktır.

    Kazı sırasında, zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hallerde, işçiler, derhal oradan uzaklaştırılacak; gaz çıkışı 

önlenecek ve biriken gaz boşaltılmadıkça kazı işlerine başlanmayacaktır.

    Kazı çalışmasında bir sakınca olmadığı sonucuna varılırsa işe devam edilecek; çalışılmasında sakınca olduğu 

anlaşılırsa sakınca giderilinceye kadar iş durdurulacaktır.

        Genellikle kazı işleri, yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir şev verilmek suretiyle 

yapılacaktır.

    Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde 

yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan 150 santimetreden daha derin kazılarda, yan 

yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunacak ve iksa için kullanılacak kalas başları, kazı 

üst kenarından 20 santimetre yukarı çıkarılacaktır.

    İksanın yeterliliği iş süresince kontrol edilerek sonuçlar yapı iş defterine kaydedilecektir.

    Açıkta yapılan kazı işlerinde, 150 santimetreden daha derin toprak yığınlarının ve her derinlikte yapılan temel ve kanal 

kazılarında yan cıdarların altlarını şerit gibi kazarak yukarıdan çökertmek yasaktır.

   150 santimetreden daha derin olan kazı işlerinde, işçilerin inip çıkmaları için yeteri kadar el merdivenleri 

bulundurulacaktır. İksa tertibatını ve desteklerini, inip çıkma için kullanmak yasaktır.

    Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalıştırılacak işçilere güvenlik kemeri ve sinyal ipleri gibi uygun koruyucu 

araçlar verilecektir. Gerekli durumlarda, bu gibi çalışma yerlerine, temiz hava sağlanacaktır.

   Kazı işlerinde yağış sırasında işçi çalıştırılmaz.

    Yağışın durmasından ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra işçi çalıştırılabilir.

    Arazi durumuna göre, muhtemel su baskınlarına karşı gereken tedbirler alınacaktır.

   İşveren, yağışlı havalarda, işçilerin ıslanmalarını önlemek için, kendilerini koruyacak kapalı bir yer sağlamakla 

yükümlüdür.

    İşçiler ıslak elbise ile çalıştırılamaz.

    Su içinde çalışmayı gerektiren hallerde, işçilere, uygun lastik çizmeler verilecektir. Diz boyunu aşan suların yenilmesi 

için ayrıca gerekli tedbirler alınacaktır.

    Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinalarla yapılan kazılarda bu makinaların hareket alanı içinde işçi çalıştırılmaz. Bu 

makinaların üzerinde ehliyetli oparatörden başka kimse bulundurulamaz.

   Kazılan toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri 35 

dereceden fazla olamaz. bunun sağlanamadığı hallerde yük asansörleri kullanılacaktır.

    

Uygun
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Kazı işlerinde güvenlik Kazı işlerindeUygunMadde 20,21,…47

Madde 48,49,…106
İskelelerde alınacak 

güvenlik tedbirleri

İskelelerde alınacak genel güvenlik tedbirleri, ahşap iskele, çelik borulu iskele,asma iskele  ve sıpa iskelelerde alınacak 

güvenlik tedbirleri madde 48,49,…106' da belirtilmiştir. Yapılacak çalışmalarda tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen 

güvenlik tedbirleri doğru ve tam alındıktan sonra yüksekte çalışma yapılacaktır.

2 metre ve üzerindeki 

yüksekte çalışmalarda
Uygun

Betonarme kalıbı yapımı 

ve sökümünde alnıacak 

güvenlik tedbirleri

Madde 107,108,...112 Uygun
Betonarme kalıbı yapımı ve 

sökümü

Betonarme platformlarının döşeme kenarlarına düşmeyi önleyecek korkuluk yapılacaktır. Bu mümkün olmadığı hallerde, 

serbest çalışmayı sağlamak için döşeme kenarına korkuluklu iskele yapılacaktır.

    Betonarme kalıbını taşıyan direklere ızgara çakıldıktan ve üzerine kalas konduktan sonra çalışmağa başlanılacaktır. 

Tavanın 3 metreden yüksek olması halinde ara çalışma platformu yapılmadan, ızgara işinde çalışılmayacaktır. Boşluklara 

gelen betonarme kolon kalıplarının dikiminde, sıpa iskele, üç ayaklı merdiven kullanılması gibi gerekli güvenlik tedbirleri 

alınacaktır.

   Betonarme kalıplarının kiriş kanatları boşluk tarafından çakılmayacaktır. Zorunlu hallerde gerekli güvenlik tedbirleri 

alındıktan sonra, boşluk tarafında çalışılabilir.

   Betonarme kalıpları, kiriş tabanlarının kalıp tahtasından önce çakılması gerektiğinde takviye edilmemiş kiriş tabanına 

basılarak çalışılmayacaktır.

    Bu Tüzükte, iskeleler hakkında öngörülen tedbirlerden, duruma göre betonarme kalıbına uygun olanları aynen 

uygulanacaktır. Betonarme kalıplarının yeterliliği her beton dökümünden önce kontrol edilerek yapı iş defterine yazılacaktır.

    Kalıp sökme işi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

    1 - Kalıbı alınacak kısmın önce çaprazları, kolon kanatları alınacak ve saha temizlenecektir.

    2 - Sökme işi en çok iki aksın dikmeleri alınarak yapılacaktır.

    3 - Sökme işini yapan işçiler dikmelere tırmanmayacak, sıpa ve benzeri araçlardan yararlanacaklardır.

    4 - Sökülen kalıp malzemesi uygun şekilde istif edilecektir.

    5 - Söküm sırasında, söküm yerine sökücüden başka işçiler girmeyecektir.                                                      6 - Dış yüz 

ve boşluk kısımlarda düşmeğe karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

    7 - Kalıp malzemesinin yere indirilmesi veya yukarıya çıkarılması için malzeme dengeli olarak, iki noktadan 

bağlanacaktır.

Mevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

Rampalarda birden fazla araç bulundurulamaz.

    Kazıdan çıkan toprak, kaymasına engel olmak üzere, toprak cinsinin gerektirdiği uzaklığa atılacaktır. Bunun mümkün 

olmaması halinde kazıda gerekli iksa yapılacaktır.

    Kazının, komşu bir yapıyı devamlı veya geçici olarak tehlikeye soktuğu hallerde, yapı tekniğinin gerektirdiği tedbirler 

alınacaktır.

    Maden ocakları hariç inşaat yapmak amacıyla açılan kuyu, tünel veya yeraltı galerilerinde yapılan tahkimat her posta 

değişiminde kontrol edilecek ve sonuçlar günlük yapı iş defterine yazılarak imzalanacaktır.

    Yeraltı işlerinde, çökme ve parça düşmeleriyle su baskınlarına karşı gereken tedbirler alınacaktır.

İnşaat sorumlusu

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / Bakanlar 

Kurulu



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

İSGF.026/Rev.0/1011

7

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş 

Güvenliği Tüzüğü                                     

(R.G.12.09.1974 / 15004) 

Merdivenlerde alınacak 

güvenlik tedbirleri

Merdiven kolları ve basamakları için kullanılacak kereste en azından sağlam ve birinci sınıf çıralı çam cinsinden olacak, 

üzerinde çatlak, yarık, çürük ve bir santimetre çapından büyük budaklar bulunmayacaktır.

    Basamaklar en çok 30 santimetre ve eşit aralıklı olacaktır.

    Sabit basamaklı el merdiveni ile seyyar merdivende, basamak zıvanaları ile zıvananın gireceği lambalarda aşağıdaki 

özellikler bulunacaktır.

    1 - Merdiven kolunda açılacak lamba ve basamak zıvana uzunlukları 2 santimetreden az,

    2 - Kör delikler ve bunların zıvanaları 2,5 santimetre uzunluğundan ve 2 santimetre çapından küçük olmayacaktır.

    Kusurlu merdivenler kullanılmayacaktır. Onarım amacı ile de olsa basamak altlarına takoz konulmayacaktır. Açılır 

kapanır el merdivenlerinde basamaklar kollara uygun boyutlarda cıvata ile bağlanacaktır. Cıvata başı ve somun ile ahşap 

arasına rondela konacak ve kontrsomun kullanılacaktır.

    El merdivenleri, kullanıldıkları yerlere, alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak şekilde 

yerleştirilecektir.

    Taşınır merdivenlerde kollar, orta yerinden, bir tarafı eklemli, diğer tarafı çengelli lama yahut zincir ile birbirine 

bağlanacaktır. Cıvata başı ve lama ile ahşap arasına rondela konacak ve kontrsomun kullanılacaktır. Taşınır merdivenlerin 

üst bağlantıları menteşe ile yapılacaktır. Bağlantılar taşıyacağı yüke uygun boyutlarda olacak, kollara açılan delikler, 

menteşe cıvata çapından daha büyük olmayacaktır. Cıvatalarda kontrsomun kullanılacaktır. Taşınır merdivenin son 

basamağında çalışılamaz.

   Taşınır merdivenlerle el merdivenlerinin kol uçlarına, kaymayacak şekilde pabuçlar konacak, merdivenler madeni veya 

kaygan döşemelerde kullanılacak ise, pabuç altlarına ayrıca tırtırlı lastik veya mantar eklenecektir. Merdivenler uzatılmak 

amacıyla birbirlerine eklenemez. 4 metreden uzun taşınır merdivenlerle el merdivenleri, çelik boru veya profilden 

yapılacaktır.

    İşçilerin gelip geçtiği yerlerde kullanılacak merdivenin etrafı halat, zincir veya ahşap korkulukla çevrilecek ve görünür 

yerlere uyarma levhaları asılacaktır.

    Sabit inşaat merdivenlerinde, çıkılacak platformlara korkuluk ve uygun eteklik konacak ve bu platformlar 60 

santimetreden dar yapılmayacaktır.

    Merdivenin bir veya her iki kolu, çıkılacak yerin platformunu en az 90 santimetre aşmış olacak ve merdivenin son 

basamağı ile platformun arası 30 santimetreyi geçmeyecektir.

    10 metre yüksekliğini geçen sabit merdivenlerde, her 10 metrede bir dinlenme platformu yapılacaktır.

    Yapının duvar boşlukları kapatılmayan veya gerekli tedbirler alınmayan kısmında merdiven kullanılmayacaktır.

    Basamakları yapılmamış betonarme merdiven döşemelerine kayma veya düşmeyi önleyecek ahşap basamaklar ve 

kova boşluğu kenarlarına ise uygun korkuluklar yapılacaktır.

    Düz saçtan veya madeni malzemeden yapılmış merdiven basamaklarının üstleri kaymayacak malzeme ile 

kaplanacaktır.

Mevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ
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Yeni merdiven tedariği ve 

merdiven kullanımı
İlgili tüm birimler
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Madde 124,125,…135

Mevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ
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Yıkım işlerinde alınacak 

güvenlik tedbirleri

Yıkım işleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemanın denetimi altında yapılacaktır.

    Madde 126 - Yıkımdan önce yapının içindeki ve etrafındaki havagazı, su ve elektrik bağlantıları kesilecektir. Yıkım 

sırasında su ve elektriğin kullanılması gerektiği hallerde, bunlar, yapı dışında özel koruyucular içine alınacaklardır.

    Madde 127 - Yıkım sırasında çıkan taş, tuğla, demir ve moloz gibi artıklar kat döşemelerinde yığılmayacaktır. Yıkılan 

kısmın malzeme ve molozları kattan kata veya yere güvenlik tedbirleri alındıktan sonra atılacaktır.

    Madde 128 - Yıkım sırasında çıkan kiremit, tuğla veya benzeri malzemenin yere indirilmesinde kullanılan olukların üstleri 

kapalı olacak ve çalışma sırasında aşağı bırakılan malzeme, oluktan alınmadıkça başka malzeme bırakılmayacaktır.

    Madde 129 - Altında veya etrafında bulunan işçilerin güvenliği sağlanmadıkça yıkılacak kısmın duvar ve döşemeleri kitle 

halinde yıkılamaz.

    Duvarın döşemeye oturduğu kısımda veya herhangi bir yüksekliğinde şerit gibi oyuk açmak ve sonra duvarı üstten iple 

çekmek ve ittirmek suretiyle yıkım yapılması yasaktır.

    Madde 130 - Yıkılacak kısımlar, yıkılmadan önce ve yıkım sırasında bol su ile sık sık ıslatılacak ve toz kalkmaması için 

gerekli tedbirler alınacaktır.

    Madde 131 - Yıkılacak kısmın etrafında, en az yapı yüksekliğinin iki katına eşit güvenlik alanı bırakılacak ve bu alan 

korkulukla çevrilecektir.

    Boş alan bulunmaması gibi nedenlerle bu yükümün yerine getirilmesi olanağı yoksa, yıkım sırasında fırlayacak 

parçaların etrafa zarar vermesini, önlemek için, yapı etrafı gerekli yükseklik ve dayanıklılıkta bir perde ile çevrilecektir.

    Madde 132 - Elle yıkılacak duvarlar için kurulacak iç kısım iskeleleri tabandan en çok 4 metre yükseklikte yapılacaktır.

    Madde 133 - Binadaki merdivenler ve bunların dayanakları en sonra yıkılacaktır.

    Madde 134 - Camlı kapı, pencere ve ayna gibi kırıldıklarında tehlikeli olabilecek kısımlar, yıkıma başlamadan önce 

sökülüp uygun yerlere taşınacaklardır.

    Madde 135 - Yıkımda çalışan işçilere gözlük, koruma başlığı (baret) ve çelik burunlu ayakkabı gibi kişisel korunma 

araçları verilecektir.

Uygun Yıkım işlerinde İnşaat sorumlusu
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Yapı işlerinde kullanılan 

makine ve teçhizatta 

alınacak güvenlik 

tedbirleri

Yapı işlerinde kullanılan makinalarda, hareketi ileten kavrama ve dişliler uygun şekilde korunacaktır.

    Gırgır vincin kullanılmasında aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

    1 - Vincin elektrik motoru topraklanmış olacaktır.

    2 - Vincin şalteri otomatik olacak, vinç kovasının belirli bir yüksekliğe çıkması halinde otomatik şalter devreyi kesecektir.

    3 - Vinç tanbur yuvası çelik telin uzunluğu ile orantılı olarak seçilmiş olacaktır.

    4 - Çelik halatın tanburdan dışarı fırlaması önlenecektir.

    5 - Kullanılacak çelik halatın çapı 12 milimetreden az olmayacak, sağlam ve özürsüz tellerden yapılmış olacaktır.

    6 - Kova kancasına takılacak çelik halatın uç kısmı yüksüklü olarak kancaya takılacak ve serbest kalan uç kısmı uzun 

kısma en az 3 adet u klemensi ile uygun şekilde tespit edilecektir.

    7 - Kancanın kovadan kurtulmaması için, mandal, kilitli mandal veya bağlama gibi uygun tertibat bulunacaktır.

    8 - Vincin tespit edildiği kolon ahşap ise, kesiti 20X20 santimetreden küçük olmayacak ve kolon, sağa sola yalpa 

yapmayacak şekilde tespit edilecektir.

    9 - Ek bulunduğu hallerde, kolonun dört bir yüzünde, ekleme şartlarına uygun saplama yapılacaktır.

    10 - Hareketi sırasında katlar arasında kovaya takılacak herhangi bir engel bulundurulmayacaktır.

    11 - İçine konacak her türlü malzemenin yüksekliği kova üst düzeyini aşmayacaktır.

    12 - Kalas, uzun tahta, demir ve benzeri malzeme veya eşya gırgır vince uygun ve emniyetli şekilde bağlandıktan sonra 

taşınacaktır.

    13 - Hareket sırasında alabora olmaması için kova sapı kenarında kilitli mandal kullanılacaktır.

    14 - Gırgır vinci çalıştıran işçiye güvenlik kemeri, lastik eldiven ve lastik ayakkabı gibi uygun kişisel koruyucu araçlar 

verilecektir.

    15 - Gırgır vincin tabanda durduğu alanın ön yüzünde parmaklık (bariyer) şeklinde bir kapısı bulunacak, diğer tarafları 

ise en az 90 santimetre yüksekliğinde bir korkulukla çevrilmiş olacaktır.

    16 - Gırgır vincin hareketi sırasında çevrili olan içinde hiç bir işçi bulundurulmayacaktır.

    17 - Gırgır vince malzeme yükleyen bütün işçilere koruma başlığı (baret) giydirilecektir.

    18 - Gırgır vincin bütün kısımları en az haftada bir kere ve ayrıca her yer değişmesinde kontrol edilecek ve sonuçlar 

yapı iş defterine yazılarak imzalanacaktır.

Uygun Yapı işleri İnşaat sorumlusu



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

Uygun 

değil
Asbest kullanımı yoktur.

Ekranlı araçlarla çalışmalarda, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi sağlanacaktır. Bunun için gerekli eğitim başlıkları 

madde 6' da belirtilmiştir.

Ağır ve Tehlikeli İşlerde 

Çalıştırılacak İşçiler

16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.

EK-1 deki çizelgede, karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Gİ) harfleri bulunmayan işlerde de 16 yaşını 

doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler çalıştırılamaz.

İSGF.026/Rev.0/1011

Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde 

gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli bilgiler bu raporlara işlenir.
Uygun

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve 

Güvenlik

Önlemleri Hakkında Yönetmelik      

(R.G.26.12.2003 / 25308)

Madde 5 Risk değerlendirmesi

Alt işverenlik sözleşmesi asıl işveren ile alt işveren arasında yazılı şekilde yapılır.

             (2) Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan ve işin üstlenilmesine esas teşkil eden sözleşmede, 10 uncu 

maddede yer alan hususların bulunması hâlinde söz konusu sözleşme alt işverenlik sözleşmesi olarak kabul edilebilir.

Alt işverenlik sözleşmesiMadde 9

İşveren, asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda, asbestin türü ve fiziksel özellikleri ile çalışanların maruziyet 

derecesini dikkate alarak risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

Mevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

Alt İşverenlik Yönetmeliği                           

(R.G. 27.09.2008 / 27010)
8 işveren veya vekiliYeni sözleşme tarihiUygun

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

Madde 4 Uygun işveren veya vekili

9

İşyeri hekimi

Yeni işe girişlerde ve yılda 1 

kez periyodik eğitim verilir

Eğitim ve bilgilendirme UygunMadde 6

12
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği  

(R.G.11.02.2004 / 25370)

Elle yapılan taşıma işlerinde, işçilerin bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesindeki hususlarla birlikte, bu Yönetmelik uyarınca sağlık 

ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler hakkında işçileri ve/veya temsilcilerini bilgilendirecektir.

İşveren, elle taşıma işlerinde işçiler ve/veya temsilcilerine taşınan yükle ilgili genel bilgileri ve mümkünse yükün ağırlığı ile 

eksantrik yüklerin ağır tarafının ağırlık merkezinin yeri hakkında, kesin bilgileri vermekle yükümlüdür.

b) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesindeki hususlarla birlikte, bu Yönetmeliğin eklerinde 

belirtilen hususları da dikkate alarak, yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek 

riskler hakkında işçilere yeterli bilgi ve eğitim verecektir.

Uygun

Gözlerin korunmasıMadde 9
Yılda 1 kez periyodik 

muayene yapılır.
Uygun

Sağlık RaporuMadde 5

11

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık 

ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik                                  

(R.G.23.12.2003 / 25325)

Madde 8 Eğitim ve bilgilendirme 

Yeni işe girişlerde işbaşı 

eğitimi ve yıl içinde periyodik 

eğitimler

18 yaşından büyük işçiler 

için yılda 1

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği 

(R.G. 16.06.2004 / 25494)
10

16-18 yaş arası 6 ayda 1

Ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerinin korunması için uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Aşağıdaki durumlarda işçilerin göz muayeneleri yapılacaktır;

- ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce,

- düzenli aralıklarla ve

- ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda.

b) Yukarıda belirtilen muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa işçiler oftalmolojik testlere tabi tutulacaktır.

c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen muayene ve test sonuçlarına göre gerekiyorsa işçilere yaptıkları işe uygun araç 

ve gereç verilecektir.

d) Bu madde uyarınca alınacak önlemler işçilere herhangi bir maddi yük getirmeyecektir.



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihiMevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

Madde 11 Uygun

Gebelik ve yeni doğumda

Emzirme izni
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi 

saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
Madde 14 Uygun

Madde 9 Uygun Doğumda 0-6 ay arası.

Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.Çalışma saatiMadde 10 Uygun

İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde;

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (c) bendinde ve 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen 

yükümlülükleri yerine getirirken, işçilerin maruz kaldığı gürültü düzeyini değerlendirecek ve gerekiyor ise gürültü ölçümü 

yapacaktır.

Uygun
Yılda 1 kez iç ortam gürültü 

ölçümleri yapılmaktadır.
İş güv.uzmanı

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı

Gebe işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için 

çalıştırılmaması esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. 

Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, hekimin onayı ile gebe işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar 

işyerinde çalışabilir. Ancak bu durumda gece çalışması yaptırılmaz ve gebe işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere 

eklenir.

Yeni doğumda 1 yıl kadar

İSGF.026/Rev.0/1011

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

Madde 7 Sağlık gözetimi

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş 

Sağlığı ve Güvenliği Hakkında 

Yönetmelik                                   

(R.G.15.05.2004 / 25463)

14

15
Gürültü Yönetmeliği                         

(R.G.23.12.2003 / 25325)

Risklerin belirlenmesi ve 

değerlendirilmesi
Madde 6

Madde 6 Eğitim
İnsan Kaynakları / İş 

güv.uzm. / İşyeri hekimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi hükmü ile birlikte yapılacak sağlık gözetimlerinde aşağıdaki 

hususlara uyulacaktır:

a) Sağlık ve güvenlik yönünden özel tehlike bulunan ve özel sağlık gözetimi gerektiren işlerde, işveren, bu Yönetmeliğin 2 

nci maddesinde belirtilen iş sözleşmeleri ile çalıştıracağı işçilerin, işin gerektirdiği özel sağlık gözetimine tabi tutulmalarını 

sağlar.

b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen özel sağlık gözetimi, gerekli olduğu durumlarda, işçinin sözleşme süresinin sona 

ermesinden sonra da sürdürülür.

İşyeri hekimiUygun

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde, bir yaşından küçük çocukların 

bırakılması ve bakılması ve emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve 

işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150 den çok kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların 

bırakılması ve bakılması, emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve 

işyerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt açma yükümlülüğünde olan işverenler yurt içinde anaokulu da açmak 

zorundadırlar. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.

İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, bu Yönetmelikte öngörülen 

nitelikleri taşıyan yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.

Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm 

işyerlerindeki kadın işçilerin toplam sayısı dikkate alınır.

Kadın işçi sayısı 65

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesi hükmü ile birlikte işveren, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde 

belirtilen iş sözleşmeleri ile çalıştıracağı işçilerin, bilgi ve tecrübelerini de dikkate alarak, yapacakları işin niteliğine uygun 

yeterli eğitim almalarını sağlar.

işveren veya vekili

Analık izni

Uygun

Yeni işe girişlerde işbaşı 

eğitimi ve yıl içinde periyodik 

eğitimler

Gebe veya Emziren Kadınların 

Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme 

Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına 

Dair Yönetmelik                          

(R.G.14.07.2004 / 25520)

Madde 15
Oda ve Yurt Açma 

Yükümlülüğü

13

Emziren işçinin doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır.

Yeni doğum yapmış işçinin doğumu izleyen sekiz haftalık süre sonunda, emziren işçinin ise, 6 aylık süreden sonra gece 

çalışması yapmasının güvenlik ve sağlık açısından sakıncalı olduğunun hekim raporu ile belirlendiği dönem boyunca, gece 

çalıştırılması yasaktır.

Kadın işçiler, gebe olduklarının hekim raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya 

zorlanamazlar

Gece çalışması



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihiMevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

Uygun
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Bildirim

Gebelik ve Analık 

Durumunda Çalıştırılma 

Yasağı
İşveren veya vekili / 

İnsan Kaynakları

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle 

Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 

Önlemleri Hakkında Yönetmelik          

(R.G. 26.12.2003 / 25328)  

20

İşveren kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan işlerde aşağıdaki önlemleri alacaktır:

a) Kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan yerlerde çalışanların sigara içmeleri, yemeleri ve içmeleri 

önlenecektir.

Hijyen ve kişisel 

korunma
Madde 12 İşveren veya vekili 

İşyeri hekimiRapor/İzin/FaaliyetMadde 7

Kadın işçiler, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın işçiler ise doğum 

tarihinden başlamak üzere altı ay süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar. Emziren kadın işçilerde bu süre, ana ve 

çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların 

bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktoru raporuyla 

belgelenmesi halinde, bir yıla kadar uzatılır.

Bu işçilerin 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 

kalmak üzere, gündüz postalarına rastlayacak şekilde düzenlenir.

Gece postalarında kadın işçi çalıştırmak isteyen işverenler, gece çalıştırılacak kadın işçilerin isim listelerini ilgili bölge 

müdürlüğüne gönderirler.

Gece postalarında 

çalıştırma

Gebe ve doğum halinde

Uygun

UygunMadde 8

Uygun
Gece postalarında 

çalıştırılma sürsi
Madde 5

Kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi 

sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet 

veya belediye doktorlarına muayene ettirilerek, çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporlarının 

alınması şarttır. Bu işçilerin muayeneleri her altı ayda bir tekrarlanır.

Uygun 6 ayda 1

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri de dahil olmak üzere, günlük çalışma süresi 11 saati aşamaz.

Günlük normal çalışma süresi dışında yapılan hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri ile yapılan fazla çalışma 

sürelerinin toplamı yılda iki yüz yetmiş saati geçemez.

UygunFazla çalışma süresi

Uygun

17

İşveren veya vekili / 

İnsan Kaynakları

Kadın İşçilerin Gece Postalarında 

Çalıştırılma Koşulları Hakkında 

Yönetmelik                           

(R.G.09.04.2004 / 25548)

Madde 10

19

Madde 12

Hazırlama, Tamamlama ve 

Temizleme İşleri Yönetmeliği                               

(R.G.28.04.2004 / 25446)

18

Kadın işçiler her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

16

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri 

Yönetmeliği                                  

(R.G.23.12.2003 / 25325)

Madde 6

Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez.Günlük çalışma süreleriMadde 6Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen 

Çalışma Süreleri Yönetmeliği                  

(R.G. 06.04.2004 / 25425) İşçiler, 24 saatlik süre içinde kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz.Günlük dinlenmeMadde 8

İşyeri hekimi
Yılda 1 kez kulak odiyoları 

yapılmaktadır
Uygun

15
Gürültü Yönetmeliği                         

(R.G.23.12.2003 / 25325)

Madde 8
85 dB ve üzerindeki 

gürültülü alanlarda

ilgili bölüm yöneticileri / İş 

güv.uzmanı

İş güv.uzmanı
İşveren, işyerinde en düşük maruziyet etkin değerindeki veya üzerindeki gürültüye maruz kalan işçilerin ve/veya 

temsilcilerinin gürültü maruziyeti ile ilgili olarak bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlayacaktır
EğitimMadde 10

Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde hükme bağlanan değerlendirme ve ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu 

gösterdiği yerlerde, en düşük maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz kalan işçiler için de işitme testleri 

yapılacaktır. Bu testlerin amacı gürültüye bağlı olan herhangi bir işitme kaybında erken tanı koymak ve işitme işlevini 

koruma altına almaktır.

Sağlık gözetimi

3 ayda 1 kezUygun

Madde 12

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı

Gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler başka yollarla önlenemiyor ise;

a) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (b) bendine ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 

Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ve aşağıda belirtilen koşullarda, işçilere, kişiye tam olarak 

uyan kulak koruyucuları verilecek ve bu koruyucular işçiler tarafından kullanılacaktır

Kişisel korunma

İş güv.uzmanı

Uygun

Kullanılmakta Olan 

Güvenlik ve Sağlık 

İşaretleri

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kullanılmakta olan güvenlik ve sağlık işaretleri, en geç 18 ay içerisinde bu 

Yönetmeliğin eklerinde belirtilen asgari şartlara uygun hale getirilecektir.
Uygun

Uygun

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi

22

Kişisel Koruyucu Donanımların 

İşyerlerinde Kullanılması Hakkında 

Yönetmelik                                  (R.G. 

11.02.2004 / 25370)  

Madde 5
Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korumayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma 

yöntemleriyle önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılacaktır

İlgili bölümler / İş 

güv.uzmanı / işyeri 

hekimi

Faydalı kullanma ömrünü 

tamamlama
Uygun

Kişisel koruyucu 

ekipmanların kullanımı

İş güvenliği uzm. / İşyeri 

hekimi
Madde 6 Risk Değerlendirmesi

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8 inci madde hükmü saklı kalmak kaydı ile işyerindeki tehlikeli kimyasal 

maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı 

hazırlamak ve planın gerektirdiği düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Uygun İhtiyaç halindeAcil durum eylem planıMadde 9 İş güvenliği uzm. 

Uygun

İSGF.026/Rev.0/1011

Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık yönünden risk altında olduğu 

saptanan işçiler uygun sağlık gözetimine tabi tutulacaktır.

İşyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınacak ve bu gözetimler özellikle;

1) Belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden olduğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye 

maruziyetin sözkonusu olduğu,

2) İşçilerin özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılığının bulunduğu,

3) İşçiler üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde olduğu,

durumlarda yapılacaktır.

Bu gözetimler, hastalık ve etkilenmeyi tespit edecek geçerli tekniklerin bulunduğu durumlarda yapılacaktır. Ek-II’de 

belirtilen biyolojik sınır değeri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda, aynı Ek’deki prosedüre uygun sağlık 

gözetimi yapılması zorunludur. İşçiler bu işe başlamadan önce bu durumdan haberdar edileceklerdir.

Maruiyet sınır değerin 

aşılması durumunda

İş güvenliği uzm. / İşyeri 

hekimi

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda 

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik                  (R.G. 

26.12.2003 / 25328)  

Madde 12 Sağlık gözetimi 

21

Mevzuat Ġlgili Madde

En az beş yılda bir defa 

veya madde 6' da belirtilen 

diğer durumlarda

Uygun

Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle 

Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 

Önlemleri Hakkında Yönetmelik          

(R.G. 26.12.2003 / 25328)  

40 yılMadde 17 Uygun

20

Madde 12 Uygun

EğitimMadde 13

İşveren veya vekili 

İşveren, işçilerin ve/veya temsilcilerinin yeterli ve uygun eğitim almalarını sağlayacak, işçilere özellikle aşağıdaki konularda 

gerekli bilgi ve talimatı verecektir:

a) Sağlığı etkileyebilecek riskler ile sigara içmenin getireceği ek riskler,

b) Maruziyeti önlenmek için alınması gerekli önlemler,

c) Hijyen kuralları,

d) Koruyucu malzeme ve giyim eşyalarının kullanılması,

e) Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dahil yapılması gereken işler,

Yeni bir risk ortaya çıktığında veya risklerde değişiklik olduğunda eğitim yenilenecek ve belirli aralıklarla tekrarlanacaktır.

İşveren kanserojen ve mutajen madde içeren tesis ve kapların üzerinde bulunması gereken etiket, uyarı ve tehlike 

işaretleri ile ilgili olarak işçilere gerekli bilgi ve eğitimi verecektir.

İşveren veya vekili / 

işyeri hekimi
Uygun

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı

b) Kanserojen veya mutajen maddeler ve preparatları ile bunları içeren maddelerin işyerinde üretilen ve kullanılan miktarı,

c) Maruz kalan işçi sayısı,

d) Alınan koruyucu önlemler,

e) Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü,

f) Maruziyet şekli ve düzeyi,

g) İkame yapılıp yapılamadığı.

Kayıtların saklanması ve 

Bakanlığa beyan

Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (c) bendinde ve 16 ncı maddesinin (d) bendinde belirtilen kayıtlar maruziyetin sona 

ermesinden sonra en az kırk yıl süre ile saklanacaktır.

İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren bu kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır.

İşyeri hekimi / İnsan 

Kaynakları

İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması 

halinde, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 6 

ncı maddesinin (c) bendi ile 9 uncu maddesinin (a) bendine uygun şekilde, risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür

Hijyen ve kişisel 

korunma

Uygunluğun Değerlendirilmesi



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi

Düzenleme ve İlan 

Yükümlülüğü

Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde postalar; en fazla bir iş haftası gece 

çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini 

alacak şekilde düzenlenir.

Zorunluluk olmadıkça işçilerin postaları değiştirilemez. Ancak 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesi uyarınca, gece 

çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, olanakların elverdiği ölçüde gündüz 

postasında durumuna uygun bir iş verir.

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

esası da uygulanabilir.

Madde 8
İşçi Postalarının 

Değişme Süresi

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı

Uygun

Uygun

İşveren veya vekili

25

Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Bu hüküm, postası değiştirilen 

işçilere de uygulanır.
Dinlenme süreleri

İşveren, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, aşağıda belirtilen ve bundan sonra 

"Patlamadan Korunma Dokümanı" olarak anılacak belgeleri hazırlayacaktır.

Patlamadan Korunma Dokümanında, özellikle;

a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği,

b) Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,

c) İşyerinde Ek-I’e göre sınıflandırılmış yerler,

d) Ek-II’de verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,

e) Çalışma yerleri ile uyarı cihazları da dahil iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrol ve bakımının güvenlik kurallarına 

uygun olarak sağlandığı,

f) İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" ne uygun 

olduğu,

hususları yazılı olarak yer alacaktır.

Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanacak ve işyerinde, iş ekipmanında veya 

organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilecektir.

İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama risk değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları 

birlikte ele alabilir.

Mevzuat

Madde 9

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak 

Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin 

Özel Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik                                     

(R.G. 07.04.2004 / 25426)  

İşveren veya işveren vekilleri, posta sayısı ile her postanın işe başlama ve bitirme saatlerini, postalar halinde çalıştırdıkları 

işçilerin ad ve soyadlarını, ara dinlenmelerini, hafta tatillerini ve bunlara ilişkin değişiklikleri düzenleyerek işyerinde işçilerin 

kolayca görüp okuyabilecekleri şekilde ilan etmekle yükümlüdür.

Madde 3

Gece çalışmalarda

4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan gece dönemine denk düşen 20.00-06.00 

saatleri arasındaki işçi postalarında, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları yasaktır.
Gece Çalıştırılma Yasağı

İSGF.026/Rev.0/1011

İlgili bölüm yöneticileri / 

İşveren veya vekili

Patlamadan Korunma 

Dokümanı
Madde 10

Madde 5 Uygun

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden 

Çalışanların Korunması Hakkında 

Yönetmelik                              (R.G. 

26.12.2003 / 25328)  

Uygun
Postalar halinde işçi 

çalıştırılan günler

24

İlgili bölümler / İş 

güv.uzmanı / işyeri 

hekimi

Yeni ekipman tedariği, yeni 

iş başı eğitimi, periyodik 

eğitimler

Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

23

Kişisel Koruyucu Donanımların 

İşyerlerinde Kullanılması Hakkında 

Yönetmelik                                  (R.G. 

11.02.2004 / 25370)  

Madde 6 KKE tedariği ve kullanımı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

f) Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilecek, bakım ve onarımları ve ihtiyaç duyulan elemanlarının 

değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda muhafaza edilecek ve kullanıma hazır bulundurulacaktır.

g) İşveren, işçiyi kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda bilgilendirecektir.

h) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verecektir.

i) Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılacaktır.

Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılacak ve talimatlar işçiler tarafından anlaşılır olacaktır.

Uygun

Mar.12Uygun



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi

Yapı işlerinde
işveren veya vekili / 

inşaat sorumlusu

Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesinde 5 inci maddenin (a) bendinin (2) numaralı alt 

bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen maruziyet etkin değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde, 

işveren, mekanik titreşime ve yol açtığı risklere maruziyeti en aza indirmek için özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak 

teknik ve organizasyon önlemleri ile ilgili program yapacak ve uygulayacaktır;

1) Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemleri,

2) Yapılacak iş dikkate alınarak mümkün olan en az titreşim oluşturacak uygun ergonomik tasarım ve uygun iş ekipmanı 

seçimi,

3) Titreşimin zarar verme riskini azaltmak için, bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri ve el–kol 

sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı donanım sağlanması,

4) İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları,

5) İşyerlerinin ve çalışma yerlerinin tasarımı ve düzeni,

6) İşçilere, mekanik titreşime maruz kalmayı en aza indirecek şekilde iş ekipmanını doğru ve güvenli bir biçimde 

kullanmaları için uygun bilgi, eğitim ve talimat verilmesi,

7) Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlanması,

8) Yeterli dinlenme sürelerini kapsayan uygun çalışma programı,

9) Maruz kalan işçiyi soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlanması.

c) İşçiler, hiçbir durumda maruziyet sınır değerlerini aşan titreşime maruz kalmayacaklardır. Bu Yönetmelik gereği alınan 

önlemlere rağmen maruziyet sınır değeri aşılmış ise, işveren, maruziyeti sınır değerin altına indirecek önlemleri derhal 

alacaktır. Maruziyet sınır değerinin aşılmasının nedenleri belirlenecek ve sınır değerin yeniden aşılmasını önlemek için 

gerekli koruma ve önleme tedbirleri alınacaktır.

Maruziyetin Önlenmesi 

veya Azaltılması

Uygun

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı

Günde Ancak Yedibuçuk 

Saat Çalışılabilecek İşler

27

28

Koordinatörlerin 

Atanması, Sağlık ve 

Güvenlik Planı ve 

Bildirim

Aynı yapı alanında bir veya daha fazla işveren veya alt işverenin iş yaptığı durumda, işveren veya proje sorumlusu, sağlık 

ve güvenlik konularında bir veya daha fazla koordinatör atayacaktır.

b) İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce, 7 nci maddenin (b) bendinde belirtilen sağlık ve güvenlik 

planı hazırlayacaktır.

Yapı işinde Ek-II’deki listede belirtilen risklerin bulunmaması halinde koordinatör atanmayabilir.

c) İşveren veya proje sorumlusu aşağıda belirtilen durumlarda, yapı işine başlamadan önce Ek-III’te belirtilen bilgileri 

içeren bildirimi Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür;

- Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa,

- İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa.

Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanının uygun bir yerine konulacaktır.

Madde 5

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik 

Yönetmeliği                                        

(R.G. 23.12.2003 / 25325)  

İSGF.026/Rev.0/1011

Madde 6

Bu Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birini veya birkaçını sürekli olarak veya zaman zaman yapan işverenler, bu 

işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan işlerde çalıştırdıkları işçilerin erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek 

suretiyle sayılarını, işin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne yazılı 

olarak bildirmekle yükümlüdürler.

Sağlık Kuralları Bakımından Günde 

Ancak Yedibuçuk Saat veya

Daha Az Çalışılması Gereken İşler

Hakkında Yönetmelik                     

(R.G. 15.04.2004 / 25434)  Bildirim Yükümlülüğü

Uygun

Madde 7

İş güvenliği uzmanıYılda 1 kez

Uygun 

değil

Maruziyet sınır değerleri ve 

Maruziyet etkin değerlerin 

aşıldığı durumlarda gerekli 

önlemler alınacak ve 

ölçümler yenilenecektir.

...Kaynak işleri, Oksijen ve elektrik kaynağı işleri, Gürültü düzeyi 85 dB(A)’yı aşan işler..Madde 4

Madde 8

Titreşim Yönetmeliği                   (R.G. 

23.12.2003 / 25325)  

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

Bakım onarım müdürlüğü 

/ İnsan Kaynakları
İlgili işler

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 etkin değeri 2,5 m/s2.

İşçinin el–kol titreşimine maruziyeti, bu Yönetmelik Ek’inin A Bölümünün 1 inci maddesi hükümlerine göre değerlendirecek 

veya ölçülecektir.

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 etkin değeri 0,5 m/s2 olacaktır.

İşçinin bütün vücut titreşimine maruziyeti bu Yönetmeliğin Ek’inin B bölümünün 1 inci maddesinin hükümlerine göre 

değerlendirilecek veya ölçülecektir.

Maruziyet Sınır Değerleri 

ve Maruziyet Etkin 

Değerleri

Uygun

Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

İşveren veya vekili / İş 

güvenliği uzmanı

26

Mevzuat

Uygun

İnsan KaynaklarıYeni işe alım

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

Ġlgili Madde



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi

Meslek eğitim programı 

gereği staj nedeni ile yapılan 

çalışmalar hariç çocuk ve 

genç işçi 

çalıştırılmamaktadır.

işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki 

riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını 

hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun 

yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle 

birlikte sorumludur.

Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

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 başarılarına engel olmayacak, meslek seçimi 

için yapılacak hazırlıklara ya da yetkili makamlar tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel 

olmayacak işlerde çalıştırılabilirler.

İşverenler çocuk ve genç işçilerin tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler konularında bilgisizlik veya tamamen 

gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı 

korunmalarını temin edeceklerdir.

Çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işler Ek-1’de, genç işçilerin çalışmasına izin verilen işler Ek-2’de ve 18 yaşını 

doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler Ek-3’te belirtilmiştir.

Uygun31

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik                                          

(R.G. 06.04.2004 / 25425)   

Madde 17 Belgelendirme

Uygun

İnsan Kaynakları

Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.

Yıllık Eğitim Programı, yıl içinde eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenen genel bir çizelgedir. Bu çizelgede, verilecek 

eğitimlerin hedefi, konusu, süresi, amacı, tarihi, eğitim vereceklerin adı, soyadı, unvanı, eğitime katılanların sayısı hakkında 

bilgiler yer alır. Eğitim programının konuları madde 11' de belirtilmiştir.

Uygun

Uygun
Yeni iş başı ve devamında 

periyodik eğitimler

İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası 

düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, 

soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır

Uygun

yılda 1 kez

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 

Eğitimlerinin Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik                            

(R.G. 07.04.2004 / 25476)  Madde 9

Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim Programlarının 

Belirlenmesi

Madde 4 İşverenin yükümlülükleri

Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı 

belirlenerek yeni eğitime ihtiyaç duyulup duyulmadığına karar verilir.

İSGF.026/Rev.0/1011

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı

Her eğitim sonunuda

30

Mevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği                             

(R.G. 03.03.2004 / 25391)  

Madde 16

İşçi sayısı yüzden fazla olan işyerlerinde işveren veya işveren vekilini temsilen bir, işçileri temsilen iki kişi olmak üzere 

toplam üç kişiden oluşan izin kurulu kurulur.

Kurula işveren temsilcisi başkanlık eder. Kurulun başkanı dışında kalan işçi üyeleri ve yedekleri işyerinde varsa, işyeri 

sendika temsilcileri tarafından seçilir.

Sendika temsilcileri seçilmemiş işyerinde izin kurulunun işçi üyeleri ve yedekleri, o işyerindeki işçilerin yarıdan bir 

fazlasının katılacağı bir toplantıda açık oyla seçilir. İzin kurulu başkanı ile üye ve yedekleri işyerinde işveren tarafından ilan 

edilir. Asil üyelerin yokluğunda yedeklerin biri başkanın çağrısı üzerine toplantıya katılır.

Uygun 2 yılda 1

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden az olamaz.

29

İzin KuruluMadde 15

Yıllık İzine Hak KazanmaMadde 9 yılda 1 kezUygun



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

Madde 4

Mevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

Özürlülerin çalıştırılabilecekleri işler, Yönetmeliğe bağlı Ek 1 nolu çizelgede gösterilmiştir.

Özürlülere çizelgede gösterilen işlerden herhangi biri verilemiyorsa, işyerinin özelliğine göre işyeri hekimince belirlenecek 

herhangi bir başka iş verilir.

Özürlülerin 

Çalıştırılabilecekleri İşler
Madde 11

İş Ekipmanının Kontrolü

Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranı yüzde altıdır. Ancak özürlüler için belirlenecek oran toplam oranın 

yarısından az olamaz.
Çalıştırma oranı

Uygun

Uygun

İnsan Kaynakları

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı / T.C. Adalet 

Bakanlığı

Belirlenmiş oranın altında 

olması hali

İşveren çalıştırmakla yükümlü olduğu özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçileri işyerinin bulunduğu yerdeki Kurum 

aracılığıyla sağlar.                                                                                                                                   Kurum aracılığı 

olmadan özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurunu işe alan özel sektör işvereninin bu durumu en geç bir ay içinde Kuruma 

bildirmesi ve tescil ettirmesi zorunludur.

İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa 

kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde uzman kişiler tarafından kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu ve güvenli 

şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir.

İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanı belgesine sahip 

olmak zorundadır.

(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 işyerlerinde, en az bir iş güvenliği uzmanının işyerinin 

tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir. 

Uygun

İş güv. uzmanı

Uygun

İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike 

oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu 

Bakanlığa rapor etmek.

b) İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya 

işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak.

c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli 

bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

32

33

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör 

Mağduru İstihdamı Hakkında 

Yönetmelik                                          

(R.G. 24.03.2004 / 25412)

Özürlü, eski hükümlü ve 

terör mağduru işçi 

bulundurma

Madde 5

Özel Risk Taşıyan İş 

Ekipmanı
Madde 8

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık 

ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği                                      

(R.G. 11.02.2004 / 25370)

Madde 7
Yeni makine/ekipman 

kurulumu

Proje ve yatırımlar şefliği 

/ Bakım onarım 

müdürlüğü

İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden, özel risk taşıyan iş ekipmanlarının kullanılmasında aşağıdaki önlemler alınacaktır.

a) İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen ehil kişilerce kullanılacaktır.

b) İş ekipmanlarının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı, bu işleri yapmakla görevlendirilen uzman kişilerce yapılacaktır.

Uygun
Özel risk taşıyan ekipman 

kullanımı
İlgili bölümler 

İş güvenliği uzmanlığı 

belgesi
Madde 5 İşveren veya vekili

İSGF.026/Rev.0/1011

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı
İş güvenliği uzmanlarının 

görevleri

Sürekli, yıllık çalışma planı 

yılda 1
Madde 7

İş güvenliği uzmanlarının 

yetkileri

Rehberlik ve danışmanlık, Risk değerlendirmesi, Çalışma ortamı gözetimi, Eğitim, bilgilendirme ve kayıt, İşyeri hekimi ile 

işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.
Uygun

34

Madde 9

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, 

Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 

Hakkında Yönetmelik                      

(R.G. 11.02.2004 / 25370)

Madde 8

İş güvenliği uzmanlarının 

yükümlülükleri

İşin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, 

işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. 

görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve işyeri hekimi ile 

beraber suretlerini saklamak zorundadır. İşyerinde yapılan denetimlerde, bu zorunluluğu yerine getirmediğinin tespiti 

halinde; iş güvenliği uzmanı Bakanlıkça yazılı olarak uyarılır. Uyarı gerektiren durumun tekrarı halinde iş güvenliği 

uzmanlığı belgesinin geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır.



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

Mevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı

İSGF.026/Rev.0/1011

Madde 10

36

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri 

Yönetmeliği                                

(R.G.06.04.2004 / 25425)

34

İş güvenliği uzmanlarının 

çalışma süreleri

a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 12 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 24 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 36 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 10 dakika.

Uygun Sürekli İşveren veya vekili

Uygun

Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar, Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. Bir yıl sonunda iş güvenliği uzmanının 

tekrar görev alabilmesi için Bakanlığın onayının alınması zorunludur.

(3) İkinci fıkrada belirtilen onaylı defter; iş güvenliği uzmanı ile işveren veya işveren vekilince, gerektiğinde işyeri hekimi ile 

eş zamanlı olarak imzalanır. Defterin imzalanmaması veya düzenli tutulmamasından işveren veya işveren vekili 

sorumludur. 

Uygun Sürekli

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, 

Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 

Hakkında Yönetmelik                      

(R.G. 11.02.2004 / 25370)

Madde 9 Onaylı defterin tutulması

Günlük

Fazla çalışma ücreti

Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli 

yükseltilmesi suretiyle ödenir (Fazla çalışma: İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları 

ifade eder).

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve 

Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği                                

(R.G.06.04.2004 / 25425)

Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüzyetmiş saatten fazla olamaz. Bu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere 

değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati 

aşan süreler ise bir saat sayılır.

Uygun YıllıkMadde 5

İnsan Kaynakları

Fazla çalışma süresi

Fazla çalışma süresinde

İşveren veya vekili / iş 

güv. uzmanı / işyeri 

hekimi

35

Madde 4 Çalışma Süresi Günlük çalışma süresi 11 saati aşamaz. Haftalık çalışma süresi 45 saattir.

Madde 3 Uygun

Her işçi için ayrı dosya 

Madde 5

İşyeri sağlık ve güvenlik 

birimi

İşveren veya vekili

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 

Yönetmeliği                                              

(R.G. 27.11.2010 / 27768)

37

Uygun

Sağlık dosyası İşveren, işçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklamak zorundadır. Uygun

Madde 9

Telafi çalışması, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal çalışma dönemine başlamasını 

takip eden 2 ay içerisinde yaptırılır. Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 

3 saatten fazla olamaz. Telafi çalışması, tatil günlerinde yaptırılamaz.

Telafi çalışması, kaynağını 

oluşturan zorunlu nedenin 

ortadan kalkması

UygunTelafi Çalışması

Sürekli

Madde 7

Çalışma Süresinin 

Belgelenmesi
İşveren, işçilerin çalışma sürelerini uygun araçlarla belgelemek zorundadır. Uygun Aylık maaş bordrosu

İSGB; en az bir işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personeli ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde bunlara 

ilave olarak tehlike sınıfına uygun en az bir iş güvenliği uzmanından oluşur. 

(2) İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek büyüklükte, kolay 

ulaşılabilir, tercihen giriş katta kurulur. Bu birimlerde 12 metrekareden az olmamak üzere en az bir muayene ve ilkyardım 

odası ile sanayiden sayılan işyerlerinde sekiz metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası bulunur.

Madde 8 Uygun

İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının; onaylı deftere iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yazacağı tedbir ve önerilerin yerine 

getirilmesinden ve defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren veya işveren vekili sorumludur. Onaylı defter; 

seri numaralı ve kendinden kopyalı olur ve Genel Müdürlüğe, işyerinin bağlı olduğu Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne 

veya notere her sayfası onaylattırılır. Defterin aslı işveren, suretleri ise işyeri hekimi ve/veya iş güvenliği uzmanı tarafından 

muhafaza edilir. Bu defterin, istenmesi halinde, iş müfettişlerine gösterilmesi zorunludur

Onaylı defterin tutulması



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

Mevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

İSGF.026/Rev.0/1011

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı

Madde 13
Yeni uzman ve işyeri hekimi 

bulundurma hali.
Uygun

Madde 6

İşveren veya vekili

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yıllık çalışma planı İSGB veya hizmet alınan işletme dışında kurulu Bakanlıkça 

yetkilendirilen birimler tarafından hazırlanır ve işverene sunulur. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir ve bir nüshası 

işverence muhafaza edilir.

Uygun Yılda 1
İlgili bakanlık ve işveren 

veya vekili

Görevlendirme belgesi 

ve sözleşme 

Madde 16

37

İş sağlığı ve güvenliği 

kurulu oluşturma esasları

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre; sanayiden sayılan, devamlı 

olarak en az 50 işçi çalışan ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği 

kurulu kurmakla yükümlüdür.

38

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 

Hakkında Yönetmelik                                            

(R.G. 07.04.2004 / 25426)

Madde 4

 İş sağlığı ve güvenliği kurulları aşağıda belirtilen kişilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili,

b) İş Kanununun 82 nci maddesi uyarınca iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı,

c) İş Kanununun 81 inci maddesi uyarınca görevlendirilen işyeri hekimi,

d) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,

e) Varsa sivil savunma uzmanı,

f) İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta,

g) 2821 sayılı Sendikalar Kanununun değişik 34 üncü maddesi hükmü uyarınca işyerinde bulunan sendika temsilcilerinin 

kendi aralarında seçecekleri kişi, işyerinde sendika temsilcisi yoksa o işyerindeki işçilerin yarıdan fazlasının katılacağı 

toplantıda açık oyla seçilecek işçi,

h) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi.

Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise bu maddenin (b) bendinde sözü edilen kişidir.

Bu maddenin (b), (c), (d), (e) bentlerinde gösterilen üyeler işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar.

Bu maddenin (f) bendinde belirtilen üye o işyerindeki formen, ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı 

toplantıda açık oyla seçilen kişidir.

Bu maddenin (f) ve (g) bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin aynı usullerle yedekleri seçilir.

İş sağlığı ve güvenliği 

kurullarının yapısı
Madde 5

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 

Yönetmeliği                                              

(R.G. 27.11.2010 / 27768)

İSGB’lerde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; OSGB’lerden 

hizmet alınması durumunda OSGB ile işveren arasında sözleşme imzalanır.

İşveren veya vekili / 

işyeri hekimi / iş güv. 

uzmanı

Yılda 1 Uygun

En az 50 işçi çalışan ve altı 

aydan fazla sürekli işlerin 

yapıldığı işyerleri

Uygun

İşveren veya vekili

Eğitim

Yıllık çalışma planıMadde 15

Yıllık değerlendirme 

raporu 

Yeni üye için süre şartı 

aranmaksızın ve devamında 

her üye için 2 yılda 1 kez 

periyodik eğitimler verilir.

İşveren tarafından, iş sağlığı ve güvenliği kurulu 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,

d) Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri,

e) Etkili iletişim teknikleri,

f) Acil durum önlemleri,

g) Meslek hastalıkları,

h) İşyerlerine ait özel riskler.

İSGB ve OSGB’ler, çalışma ortamının gözetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve Ek-6’daki örneğine 

uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak işverene, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve yazılı ve 

elektronik ortamda Bakanlığa gönderirler. Bu bilgiler, Bakanlık tarafından Sağlık Bakanlığına elektronik ortamda bildirilir.

Uygun

Çalışma UsulleriMadde 8

Kurullar en az ayda bir kere toplanır. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul 

üyelerine bildirilir. Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu 

olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı 

zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.

Uygun Ayda 1 kez

Uygun



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

Mevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ
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Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile 

ilgili çalışmaları kaydetmek ve Ek-5’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik 

ortamda Bakanlığa göndermektir

Uygun

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur. 

 (2) İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” kapsamında yer almakla birlikte, işçinin 

yaptığı iş ağır ve tehlikeli işler kapsamı dışında ise, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz.

İşyeri hekimlerinin 

yetkileri

Madde 5
Mesleki eğitim 

zorunluluğu

Uygun Yılda 1 kez

Madde 16' da detaylı olarak belirtilmiştir. Uygun

İşletme belgesi talebi

İşyeri hekimlerinin 

nitelikleri

İşyeri hekimlerinin 

görevleri

Madde 9

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kurulları Arasında 

İşbirliğinin Sağlanması

İşyeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimler, bu Yönetmelikte belirtilen işyeri hekimliği belgesine sahip olmak zorundadır.

Alınacak sağlık ve 

güvenlik koşulları

Madde 6

Madde 5
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak 

Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin 

Yönetmelik                      

(R.G.10.02.2004 / 25369)

Madde 13

Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan 

ve üyeler tarafından imzalanır ve gereği yapılmak üzere işverene bildirilir. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel 

dosyasında saklanır.

Madde 8

Kurul defteri veya 

toplantı tutanağı 

düzenleme şartı

38

İşveren veya vekili

İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik                               

(R.G.04.12.2009 / 27422
39

İşyerinin taşınması, İşyerinin 

üretim ve faaliyet 

konusunun değişmesi

Madde 5
Bu Yönetmelik kapsamında bulunan tüm işyerlerine “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” düzenlenmeden önce bölge 

müdürlüğünden işletme belgesi alınması zorunludur. 
Uygun

Her kurul toplantısı için / 

ayda 1 kez
Uygun 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 

Hakkında Yönetmelik                                            

(R.G. 07.04.2004 / 25426)

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı

T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı Bölge 

Çalışma Müdürlüğü

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılacak işyerleri Ek-I’deki asgari sağlık ve güvenlik koşullarını yerine 

getirecektir.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan işyerleri Ek-II’de belirtilen sağlık ve güvenlik koşullarını, 

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 6 (altı) ay içinde yerine getirecektir

EK-II 

Uygun
6 ay ve sonrasında sürekli İşveren veya vekili

Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren işveren, kendisine ait birden çok işyerinin her birinde 

kurulacak iş sağlığı ve güvenliği kurullarının çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu 

işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporları, en az altı ayda bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarını toplayarak 

inceler. Bu raporları göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar.

İşveren veya vekili T.C. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı

a) Rehberlik ve danışmanlık, b) Sağlık gözetimi, c) Eğitim ve bilgilendirme, ç) İlgili birimlerle işbirliği yapmak (a,b,c ve ç 

bentlerine ilişkin detay bilgiler madde 15' te belirtilmiştir).
Uygun Sürekli

6 ayda 1 kezUygun

İnsan Kaynakları

Madde 15

SürekliMadde 16

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, 

Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 

Yönetmelik                             

(R.G.27.11.2010 / 27768)
İşyeri hekimi

Ağır ve teh. İşlerde 

çalıştırılacak mevcut işçilere 

ve yeni alınacak işçilere 1 

kez uygulanır.

Uygun

T.C.Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı, 

T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığı

41

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:

a) 3308 sayılı Kanuna göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, 

ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,

 b) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 

Mesleki eğitimin 

belgelendirilmesi 
Madde 6

42

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak 

İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair 

Tebliğ                         

(R.G.31.05.2009 / 27244)



Sıra 

No Rapor/Ġzin/Faaliyet

Uygun/

Uygun 

değil Yenileme tarihi

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUAT TAKĠP TABLOSU

T.C.Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı, 

T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığı

27097 (6. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği”nin 4 

üncü maddesinin (f) bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre alınan kurs 

bitirme belgesi,

 c) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin (g) ve (i) bentlerine göre faaliyet 

gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, 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) (Değ. 9/3/2010-27516 S.R.G.) Yukarıda sayılanların dışında kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş 

kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu 

iktisadi işletmeler veya işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, 

e) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler,

f) (Değ. 9/3/2010-27516 S.R.G.) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav 

ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri.

(2) (Değ. 9/3/2010-27516 S.R.G.) 1/1/2009 tarihinden önce Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamına giren işlerde 

çalışmaya başlayan işçilere Milli Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında 

yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 en çok 40 saatlik eğitim sonucu düzenlenecek belgelere sahip 

olanlar bu Tebliğ kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.

Uygun

Ağır ve teh. İşlerde 

çalıştırılacak mevcut işçilere 

ve yeni alınacak işçilere 1 

kez uygulanır.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin zorunlu mesleki eğitim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup 

bulunmadığı hususu, 4857 sayılı Kanuna göre Bakanlık İş Müfettişleri tarafından denetlenir.

23) Boya, vernik ve cilalar ile organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri Çok tehlikeli sınıf

Mevzuat Ġlgili Madde Uygunluğun Değerlendirilmesi Sorumluluk

Ġlgili 

Kurum/KuruluĢ

İnsan Kaynakları

Tehlikeli işler72) Tutkal, jelatin, zamk ve diğer yapıştırıcı madde imali

İşveren veya vekiliMadde 1

Mesleki eğitim 

zorunluluğunun 

denetlenmesi

T.C.Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı 

müfettişi

Madde 7

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak 

İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair 

Tebliğ                         

(R.G.31.05.2009 / 27244)

Sürekli

Madde 6

42

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin 

Tehlike Sınıfları Listesi Tebliğ                      

(R.G.25.12.2009 / 27417)

43 Tehlike sınıfı belirleme

Mesleki eğitimin 

belgelendirilmesi 
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