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4857 SAYILI İŞ KANUNU 

Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve 

çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. 

Tanımlar: 

Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut 

tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi 

denir. 

İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin 

birlikte örgütlendiği birime işyeri denir. 

İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim 

altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, 

muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden 

sayılır. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında 

bir bütündür. 

İstisnalar: 

Deniz ve hava taşıma işlerinde, 50'den az işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinde, ev hizmetlerinde 

çalışanlar ile sporcular, çıraklar, tutuklu ve hükümlüler ve en az 3 kişinin çalıştığı esnaf ve sanatkârlar 

bu kanun kapsamı dışında tutulur. 

Eşit davranma ilkesi: 

İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri 

sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. 

İşveren çalışma sürelerine göre çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. 

İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin 

yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik 

nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. 

İşyerinin veya bir bölümünün devri: 

İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir 

tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte 

devralana geçer. 

Sözleşme, Tanım ve şekil: 

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi 

üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi 

değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. 
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Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi: 

Taraflar iş sözleşmesini, Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, ihtiyaçlarına 

uygun türde düzenleyebilirler. 

İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam 

süreli veya kısmî süreli yahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir. 

Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri: 

Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere 

sürekli iş denir. 

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi: 

İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli 

işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara 

bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. 

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş 

sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre 

farklı işleme tâbi tutulamaz. 

Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi: 

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli 

ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. 

Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş 

sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. 

Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre 

çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir. 

Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma: 

Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş 

görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi 

süreli bir iş sözleşmesidir. 

Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme 

edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve 

yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir. 

Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye 

göre farklı işleme tabi tutulamaz. İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin 

niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli 

eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini 

almakla yükümlüdür. 
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Diğer sözleşme türleri: 

Ayrıca Kanunda deneme süreli iş sözleşmesi ve takım sözleşmesi gibi sözleşme türleri de 

tanımlanmıştır. 

Süreli fesih: 

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 

İş sözleşmeleri; İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 

iki hafta sonra, işi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa 

yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, işi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, 

bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, işi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, 

bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır. 

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine 

ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. 

Feshin geçerli sebebe dayandırılması: 

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş 

sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin 

veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. 

Sözleşmenin feshinde usul ve fesih bildirimine itiraz ve usulü kanunda tanımlanmıştır. 

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı: 

Süresi belirli olsun veya olmasın işçi kanunda tanımlanan sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına 

uymayan haller ve zorlayıcı sebepler oluşması durumunda iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce 

veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir. 

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı: 

Süresi belirli olsun veya olmasın işveren kanunda tanımlanan sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet 

kurallarına uymayan haller ve zorlayıcı sebepler oluşması durumunda iş sözleşmesini sürenin 

bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir. 

Derhal fesih hakkını kullanma süresi: 

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan 

sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği 

günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra 

kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz. 

Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde 

feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır. 
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Yeni iş arama izni: 

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri 

içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az 

olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini 

toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu 

işverene bildirmek zorundadır. 

Çalışma belgesi: 

İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge 

verilir. 

Ücret ve ücretin ödenmesi: 

Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve 

para ile ödenen tutardır. 

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya 

özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, 

yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir. 

Ücretin saklı kısmı: 

İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik 

olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek 

miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır. 

Ücret hesap pusulası: 

İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin 

özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. 

Fazla çalışma ücreti: 

Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma 

yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan 

çalışmalardır. 

Kanunda tanımlı denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, 

normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu 

çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. 

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının 

yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. 

Sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde ve gece çalışmasında fazla çalışma 

yapılamaz. Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. 

Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. 
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Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma: 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş 

sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde 

çalışılması için işçinin onayı gereklidir. 

Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere 

tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu kanunla tanınan haklarına aykırı 

hükümler konulamaz. 

Hafta tatili ücreti: 

Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre 

belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 

yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. 

Genel tatil ücreti: 

Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü 

olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil 

yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. 

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri: 

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış 

olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. 

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 

ondört günden, beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, onbeş yıl (dahil) ve daha fazla 

olanlara yirmialtı günden, az olamaz. Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı 

yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. 

Yıllık ücretli iznin uygulanması: 

Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin süreler içinde işveren tarafından sürekli bir 

şekilde verilmesi zorunludur. Ancak izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı 

olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir. 

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık 

izinleri yıllık izne mahsup edilemez. 

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil 

günleri izin süresinden sayılmaz. 

Yıllık izin ücreti: 

İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine 

başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır. 

Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, 

bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. 
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Çalışma süresi: 

Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, 

işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Yer altı maden işlerinde 

çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir. 

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 

onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık 

ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. 

Telafi çalışması: 

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil 

edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında 

çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, 

işveren dört ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. 

Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. 

Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. 

Çalışma süresinden sayılan haller: 

İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde 

yolda geçen süreler, işçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber 

çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler, işçinin işveren tarafından başka bir 

yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde 

meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler, çocuk emziren kadın işçilerin 

çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler çalışma süresinden sayılır. 

Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri: 

Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere duyurulur. İşin 

niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir. 

Ara dinlenmesi: 

Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak 

suretiyle işçilere; dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika, dört saatten fazla ve yedibuçuk 

saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat, yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir 

saat, ara dinlenmesi verilir. 

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler 

ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir. 

Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. 

Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. 
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Gece süresi ve gece çalışmaları: 

Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her 

halde en fazla onbir saat süren dönemdir. 

İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez. Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti 

yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması 

yaptırılabilir. 

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı: 

On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. 

Onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile onbeş yaşını 

tamamlamış, ancak onsekiz yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, onaltı 

yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit işlerde çalıştırılabilecekleri 

ve çalışma koşulları ilgili yönetmeliklerle düzenlenir. 

Yer ve su altında çalıştırma yasağı: 

Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında 

çalışılacak işlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaktır. 

Gece çalıştırma yasağı: 

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

Onsekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili 

yönetmelikte gösterilir. 

Analık halinde çalışma ve süt izni: 

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı 

haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. 

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni 

verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre 

günlük çalışma süresinden sayılır. 

İşçi özlük dosyası: 

İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. 
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4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA BAĞLI YÖNETMELİKLER 

 

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ 

Tanımlar: 

Asıl iş: Mal veya hizmet üretiminin esasını oluşturan işi, 

Yardımcı iş: İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin olmakla beraber doğrudan üretim 

organizasyonu içerisinde yer almayan, üretimin zorunlu bir unsuru olmayan ancak asıl iş devam 

ettikçe devam eden ve asıl işe bağımlı olan işi, 

Asıl işveren: İşyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işleri veya asıl işin bir 

bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işleri diğer işverene 

veren, asıl işte kendisi de işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve 

kuruluşları, 

Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde 

veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren 

işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya 

tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, ifade eder. 

 

ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

Analık izni hakkı: 

Kadın işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı 

haftalık süre için çalıştırılmaması esastır. 

Çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakkı: 

Analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta 

olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere 

istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise 

yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. 

Kısmi süreli çalışma talebi ve şekli: 

İşçi, 5 inci maddede belirtilen analık izninin, 6 ncı maddede belirtilen ücretsiz iznin veya 7 nci 

maddede belirtilen ücretsiz iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı 

tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. 
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ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları: 

Çocuk ve Genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler yönetmelik ekinde belirtilmiştir. (Ek-1, Ek-2, Ek-3) 

Mesleki eğitim gören öğrenciler: 

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine verilen; işletmede mesleki eğitim, staj ve 

çıraklık eğitimlerinin, uygulama alanına alınacak veya çıkarılacak işler ve yerler Milli Eğitim 

Bakanlığınca belirlenir. 

Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Süreleri: 

Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada 

otuzbeş saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve 

haftada kırk saate kadar arttırılabilir. 

Hafta Tatili: 

Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz. Ayrıca hafta tatili ücreti bir 

iş karşılığı olmaksızın ödenir. 

Ulusal Bayram ve Genel Tatil: 

Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamazlar. Ayrıca bugünlere ilişkin 

ücretler bir iş karşılığı olmaksızın ödenir. 

Yıllık Ücretli İznin Kullandırılması: 

Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık ücretli iznin 

kesintisiz kullandırılması esastır. Ancak, yararına olduğu durumlarda çocuk ve genç işçinin isteği 

üzerine en fazla ikiye bölünerek kullandırılabilir. 

Çocuk ve Genç İşçileri Çalıştıramayacak İşverenler: 

Çocuk ve genç işçileri; çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen, yüz kızartıcı suçlardan hüküm 

giymiş olan, işveren veya işveren vekilleri çalıştıramazlar. 

İş Sözleşmesi ve Belge Yükümlülüğü İşveren; çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine, çocuk ve genç 

işçinin çalıştırılacağı iş, karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi verir. 

Okula devam eden çocuk ve genç işçiden çalıştırmaya başlamadan önce, öğrenci olduğuna dair belge 

ister. Bu belgeyi özlük dosyasında muhafaza eder. 

Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak zorundadır. 
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GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK 

BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK 

Bilgilendirme ve değerlendirme: 

Çalışan, gebelik ve emzirmeye başlama halinde işverenini bilgilendirir. İşveren, gebe veya emziren 

çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalışma 

süreçlerinin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre özel 

önlemler yönetmelik ekinde belirtilmiştir. (Ek-1, Ek-2, Ek-3) 

Değerlendirme sonuçlarını izleyen eylem: 

Değerlendirme sonuçları, gebe veya emziren çalışan için sağlık ve güvenlik riskini veya çalışanın 

gebeliği veya emzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkardığında işveren, ilgili çalışanın çalışma 

koşullarını ve/veya çalışma saatlerini, çalışanın bu risklere maruz kalmasını önleyecek bir biçimde 

geçici olarak değiştirir. 

Gece çalışması: 

Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede 

gece çalışmaya zorlanamazlar. Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece 

çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık 

raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz. 

Çalışma saatleri: 

Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. 

Analık ve süt izni: 

Çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla analık ve süt izninde iş kanunu 

hükümleri uygulanır. 

Gebe çalışanın muayene izni: 

Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir. 

Emziren çalışanın çalıştırılması: 

Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe başlamalarından önce, çalışmalarına engel 

durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir. Çalışmasının sakıncalı olduğu hekim raporu ile 

belirlenen çalışan, raporda belirtilen süre ve işlerde çalıştırılamaz. 

Oda ve yurt açma yükümlülüğü: 

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren 

çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 

250 metre uzaklıkta, yönetmelik ekinde belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması 

zorunludur. 
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HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç ve Kapsam: 

Bu Yönetmeliğin amacı, karayollarında, demiryollarında ve deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki 

taşıtlarda yapılan ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na tabi olmayan taşıma işlerinde olduğu gibi iş 

süresinin bir haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından 

olanak bulunmayan işlerde çalışma dönemine ve iş sürelerine uygulanacak usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Günlük Çalışma Süresi: 

Günlük çalışma sürelerin uygulanmasında; günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati, 

profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi de 9 saati geçemez. 

Ara Dinlenmesi: 

Hareket halindeki taşıtlarda çalışan işçilerin ara dinlenmeleri, genel olarak duraklama yerlerinde 

verilir. Kalkış-varış yerleri arasında duraklama yeri bulunmayan veya duraklama yerleri bulunmakla 

birlikte işin niteliğinin gereği olarak bu yerlerde ara dinlenmesi verilemeyen durumlarda ara 

dinlenmesi taşıt içerisinde verilir. 

Günlük Dinlenme: 

İşçiler, 24 saatlik süre içinde kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. 

Hafta Tatili: 

Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalışan işçilere haftanın bir gününde kesintisiz 24 saatten az 

olmamak üzere hafta tatili verilmesi zorunludur. 

HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç: 

Bu Yönetmelik, bir işyerinde yürütülen asıl işin düzenli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi 

için yapılması zorunlu olan hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerindeki çalışma koşullarını 

düzenler. 

Çalıştırma Koşulu: 

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin, asıl işe ilişkin günlük çalışma sürelerinden önce veya 

sonra yaptırılabilmesi, teknik bir zorunluluğun bulunmasına veya bu işlerin, asıl işin yürütümü 

sırasında yapılmasının sağlık ve güvenlik yönünden sakıncalı olmasına bağlıdır. 

Çalıştırma Süresi: 

İş Kanunu’na göre, asıl iş için belirlenmiş olan günlük çalışma sürelerine ek olarak, bu sürelerin 

başlama saatlerinden önce veya bitme saatlerinden sonra, hazırlama, tamamlama ve temizleme 

işlerini yapacak olan işçiler, bu işlerde günde en çok iki saat daha çalıştırılabilir. 
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Çalıştırılacak İşçi Sayısı: 

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde çalıştırılacak işçilerin sayısı, 

1-15 çalışanı bulunan işyerlerinde 3 işçiden, 

16-30 çalışanı bulunan işyerlerinde 4 işçiden, 

31-60 çalışanı bulunan işyerlerinde 6 işçiden, 

61-80 çalışanı bulunan işyerlerinde 8 işçiden, 

81-100 çalışanı bulunan işyerlerinde 10 işçiden ve 

100’den fazla çalışanı bulunan işyerlerinde ise, çalışan sayısı toplamının yüzde onundan fazla olamaz. 

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin yapılmasının özel riskler yaratması ve özel bilgi, beceri 

ve deneyim gerektirmesi halinde, bu işlerde çalıştırılacak işçilerin çalıştıkları bölümleri ve mesleki 

eğitimleri göz önüne alınarak uygun nitelikte olanlar seçilecektir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği: 

İşverenler, hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin yürütülmesi sırasında, iş sağlığı ve 

güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak 

ve işçilerin gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini almalarını sağlamakla yükümlüdürler. İşçiler de iş 

sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymak zorundadırlar. 

Dinlenme Zorunluluğu: 

İş Kanunu’nda belirtilen ara dinlenmeleri hakkındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla, işyerinde 

yürütülen asıl işin bitmesinden sonra hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerini yapacak olan 

işçilerin, bu işlere başlamadan önce yarım saatten az olmamak üzere dinlenmeleri zorunludur. 

Sözü edilen dinlenmeler, çalışma süresinden sayılmaz. 

Fazla Çalışma Süresi: 

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. 
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İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ 

Çalışma Süresi: 

Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir. 

Ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak, yirmidört 

saat içinde kesintisiz oniki saat dinlenme süresi dikkate alınarak düzenlenir. 

Haftalık Normal Çalışma Süresi: 

Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, 

işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. 

Haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde, bu süre haftalık çalışma süresinden 

düşüldükten sonra, çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük çalışma süreleri 

belirlenir. Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz. 

Denkleştirme Esasına Göre Çalışma: 

Tarafların yazılı anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine 

günde onbir saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, yoğunlaştırılmış iş haftası 

veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma 

süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir. 

Kısmi Süreli Çalışma: 

İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma 

kısmi süreli çalışmadır. 

Telafi Çalışması: 

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil 

edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında 

çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve 

toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu 

sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma, telafi çalışmasıdır. 

Telafi çalışması yaptıracak işveren; bu çalışmanın 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen nedenlerden 

hangisine dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya başlanacağını, ilgili işçilere 

bildirmek zorundadır. 

Günlük Çalışma Süresinin Duyurulması: 

Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere uygun araçlarla 

duyurulur. Yapılan işlerin niteliğine göre, işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde 

düzenlenebilir. 

Çalışma Süresinin Belgelenmesi: 

İşveren, işçilerin çalışma sürelerini uygun araçlarla belgelemek zorundadır. 



17 
 

İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

Tanımlar: 

Fazla çalışma: İş Kanunu’nda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları, 

Fazla sürelerle çalışma: Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği 

durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları ifade eder. 

Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti: 

Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının 

yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için 

verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş 

yükseltilmesiyle ödenir. 

Fazla Çalışmada Sınır: 

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

veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir. 

Serbest Zaman: 

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak 

koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz 

dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak 

kullanabilir. 

Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler: 

Sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde fazla çalışma 

yaptırılamaz. 

Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşçiler: 

18 yaşını doldurmamış işçiler, iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş 

olsalar bile sağlıklarının elvermediği hekimin raporu ile belgelenen işçiler, gebe, yeni doğum yapmış 

ve çocuk emziren işçiler, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler, yer altında maden işlerinde 

çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz. 

Fazla Çalışma Yaptırılacak İşçinin Onayı: 

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. 
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KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

Tanımlar: 

Gece postası: İş Kanunu’nda belirtilen gece çalışma sürelerini kapsayan ve yedi buçuk saati geçmeyen 

çalışma zamanını, 

Kadın çalışan: On sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanı, ifade eder.  

Kadın çalışanların gece postasında çalıştırılma süresi: 

Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik 

ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren 

tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin 

üzerinde gece çalışması yaptırılabilir. 

İşyerine ulaşım: 

Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, 

posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece 

postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın 

merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür. 

Sağlık gözetimi: 

Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce, gece postalarında 

çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu işyerinde görevli işyeri hekiminden alınır. 

Ayrıca işveren, işin devamı süresince, çalışanın özel durumunu, işyerinde maruz kalınan sağlık ve 

güvenlik risklerini de dikkate alarak işyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık 

muayenelerinin yapılmasını sağlar.  

Kadın çalışanların, eşlerinin de gece postasında çalışması durumu: 

Kadın çalışanın kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir işyerinde çalışıyor ise 

kadın çalışanın isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak 

şekilde düzenlenir. 

Aynı işyerinde çalışan eşlerin aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, imkan dahilinde 

karşılanır. 

Gebelik ve analık durumunda çalıştırılma yasağı: 

Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren 

kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak 

kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar. 

Ancak emziren kadın çalışanlarda bu süre, anne veya çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun 

işyerinde görevli işyeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde altı ay daha uzatılır. 
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POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE 

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

Düzenleme ve İlan Yükümlülüğü: 

İşveren veya işveren vekilleri, posta sayısı ile her postanın işe başlama ve bitirme saatlerini, postalar 

halinde çalıştırdıkları işçilerin ad ve soyadlarını, ara dinlenmelerini, hafta tatillerini ve bunlara ilişkin 

değişiklikleri düzenleyerek işyerinde işçilerin kolayca görüp okuyabilecekleri şekilde ilan etmekle 

yükümlüdür. 

İşçi Postaları Sayısının Düzenlenmesi: 

İşçi postaları; nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde 

işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası çalıştırılacak 

şekilde düzenlenir. 

Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde 

faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde 

yapılabilir. 

Gece Çalışma Süresi: 

Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, ilgili yönetmelikle belirtilen haller dışında işçilerin 

gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık 

hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece 

çalışması yaptırılabilir. 

İşçi Postalarının Değişme Süresi: 

Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde postalar; en fazla 

bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları 

suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde düzenlenir. 

Zorunluluk olmadıkça işçilerin postaları değiştirilemez. İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği 

göz önünde tutularak, gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir. 

Posta Değişiminde Dinlenme Süresi: 

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

postası değiştirilen işçilere de uygulanır. 

Ara Dinlenmesi: 

Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen 

esaslar uyarınca ara dinlenmesi verilir. 

Hafta Tatili: 

Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde 24 saatten az 

olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur. 
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UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve 

paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını 

belirlemektir. 

Sözleşmenin şekil ve içeriği: 

Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır. Sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, 

işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, 

ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve 

özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır. 

Çalışma mekânının düzenlenmesi: 

Gerekli olması halinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya 

başlamadan önce tamamlanır. Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü, 

uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenir. 

Malzeme ve iş araçlarının temini ve kullanımı: 

Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi 

kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanması esastır. Bu malzeme ve iş araçlarının kullanım 

esasları ile bakım ve onarım koşulları açık ve anlaşılır bir şekilde uzaktan çalışana bildirilir. 

İş araçlarının işveren tarafından sağlanması halinde, bunların işçiye teslim edildiği tarihteki bedellerini 

belirten iş araçları listesi, işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim edilir. İşçiye teslim edilen 

belgenin işçi tarafından imzalı bir nüshası ise işveren tarafından işçi özlük dosyasında saklanır. 

Çalışma süresinin belirlenmesi: 

Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilir. Mevzuatta öngörülen 

sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilir. Fazla çalışma 

işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. 

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması: 

İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri 

hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve 

sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. 

Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler: 

Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu 

maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini 

içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz. 
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ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA 

ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı; işçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki 

her türlü istihkakının bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

İş Kanunu’na tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler: 

İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye 

genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az beş olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde 

yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar 

aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler. 

Ödemelerin niteliğinin belirtilmesi: 

Bu Yönetmelik kapsamındaki işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiler tarafından yine bu Yönetmelikte 

belirtilen kişilere bankalar aracılığıyla yapılan her türlü ödemelerde ödemelerin niteliği, hesabın 

açıklamasında belirtilir. 

 

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ 

Yıllık Ücretli İzine Hak Kazanma: 

İş Kanunu’nda belirtilen durumlar göz önünde tutularak her işçinin yıllık ücretli izne hak kazandığı 

tarih yıllık ücretli izin kayıt belgesine yazılır. 

Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait 

işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde 

çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş 

bulundukları süreler de hesaba katılır. 

İzin Kullanma Dönemleri: 

İşveren veya işveren vekilleri, işyerinde yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli 

izinlerin, her yılın belli bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini tayin edebilir. Bunu işyerinde 

ilan eder. 

Yıllık Ücretli İznin Uygulanması: 

Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin İş Kanunu’nda gösterilen süreler içinde 

işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. 

Ancak, izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler 

halinde kullanılabilir. 
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İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık 

izinleri yıllık izne mahsup edilemez. 

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil 

günleri izin süresinden sayılmaz. 

Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde 

bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri 

karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır. 

İzin İsteğinin Zamanı: 

İşçi yukarıdaki maddelere göre hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay 

önce işverene yazılı olarak bildirir. 

İzin İsteği ve Verilmesi: 

İşçi yıllık izin isteminde, adını soyadını, varsa sicil numarasını, iznini hangi tarihler arasında kullanmak 

istediğini ve ücretsiz yol izni isteyip istemediğini yazar. 

Aynı tarihe rastlayan izin isteklerinde; işyerindeki kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı tarih dikkate 

alınarak öncelikler belirlenir. 

Yol izni alanlar bu süreyi kullanmadan işe dönerlerse, işveren bunları anılan sürenin bitiminden önce 

işe başlatmayabilir. 

İzin Süresinin Tespiti: 

İşçinin izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki hizmet süresine ve İş Kanunu’na göre belirlenir. 

İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan 

işçilere yıllık ücretli izin verilir. 

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. 

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 

ondört günden, beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, onbeş yıl (dahil) ve daha fazla 

olanlara yirmialtı günden, az olamaz. 

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır. 

Ancak, onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli 

izin süresi yirmi günden az olamaz. 

Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin: 

Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli 

çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz. 
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5378 SAYILI ENGELLİLER HAKKINDA KANUN 

İstihdam: 

Engellilerin iş gücü piyasası ve çalışma ortamında sürdürülebilir istihdamı için kendi işini kurmaya 

rehberlik ve mesleki danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi de dâhil olmak üzere gerekli tedbirler 

alınır. 

Çalışan engellilerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, engelinden dolayı diğer kişilerden farklı 

muamelede bulunulamaz. 

Çalışan veya iş başvurusunda bulunan engellilerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri ortadan 

kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alınması ve engellilerin çalıştığı iş yerlerinde 

makul düzenlemelerin, bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ile 

işverenler tarafından yapılması zorunludur. 

 

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 

Tanımlar: 

Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam 

edilen gerçek kişiyi, 

Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir 

alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı, 

Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, 

yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve 

yeterli eğitime sahip kişiyi, 

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

İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev 

yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili 

kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren 

fakültelerin mezunları ile teknik elemanı, 

İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut 

bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı, 

İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, 

İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte 

örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve 

aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, 

yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları 

da içeren organizasyonu, 
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İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri 

hekimliği belgesine sahip hekimi, 

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, 

gerekli donanım ve personele sahip olan birimi, 

Konsey: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini, 

Kurul: İş sağlığı ve güvenliği kurulunu, 

Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı, 

Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret 

Kanunu’na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini 

sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi, 

Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan 

kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü, 

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

Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu 

tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz 

edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli 

çalışmaları, 

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya 

hasar verme potansiyelini, 

Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya 

ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer 

hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu, 

Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile 

üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını, 

İşyeri hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra 

etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri 

hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu, ifade eder. 

İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun 

uygulanması bakımından işveren sayılır. 
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İşverenin genel yükümlülüğü: 

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

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, 

organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin 

değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. 

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve 

uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. 

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. 

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. 

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere 

girmemesi için gerekli tedbirleri alır. 

İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan 

kaldırmaz. 

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. 

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. 

Risklerden korunma ilkeleri: 

İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur; 

a) Risklerden kaçınmak. 

b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek. 

c) Risklerle kaynağında mücadele etmek. 

ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim 

metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve 

güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek. 

d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak. 

e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek (ikame). 

f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin 

etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek. 

g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek. 

ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek. 
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İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri: 

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş 

sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; 

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli 

sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen 

niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve 

güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye 

sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini 

kendisi üstlenebilir. Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 50’den az çalışanı 

bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan 

edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve 

güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. Görevlendirme süresinin belirlenmesinde öğrenci statüsünde 

olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dâhil edilmez. 

b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri 

amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. 

c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar. 

ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile 

ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir. 

d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; 

görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere 

kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir. 

Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu 

değildir. 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi: 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için ilgili Bakanlıkça destek sağlanması amacı ile, 

giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden 

kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilebilir. 

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları: 

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle 

kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde 

yürütür. 

İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere 

görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve 

teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, 

tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. 

Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren 

sorumludur. 
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Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal 

sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların 

bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri 

hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, 

yoksa çalışan temsilcisine bildirilir. 

Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son 

verilemez ve bu kişiler hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. 

Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 

yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. 

İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, 

tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az 

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. 

Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli 

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

çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İş Kanunu’na göre belirlenen haftalık 

çalışma süresi dikkate alınır. 

Tehlike sınıfının belirlenmesi: 

İşyeri tehlike sınıfları; ilgili Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir. 

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

Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma: 

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

Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu. 

b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi. 

c) İşyerinin tertip ve düzeni. 

ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın 

çalışanların durumu. 

İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması 

gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler. 

İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; 

çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari 

yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır. 

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı 

risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar. 
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Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım: 

İşveren; 

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana 

gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi 

mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı 

tedbirleri alır. 

b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, 

acil durum planlarını hazırlar. 

c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, 

çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla 

mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli 

sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her 

zaman hazır bulunmalarını sağlar. 

ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri 

dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. 

Tahliye: 

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren; 

a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, 

önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir. 

b) Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak 

görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez. 

(2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile 

karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi 

için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. 

Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden 

dolayı sorumlu tutulamaz. 

Çalışmaktan kaçınma hakkı 

Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise 

işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini 

talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit 

eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. 

Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler 

alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile 

kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. 
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Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda belirtilen usule uymak zorunda 

olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu 

hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. 

İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi: 

İşveren; 

a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile 

ilgili raporları düzenler. 

b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş 

ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma 

potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler. 

İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur; 

a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. 

b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, 

öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde. 

İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal 

Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. 

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları 

ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. 

Sağlık gözetimi: 

İşveren; 

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine 

tabi tutulmalarını sağlar. 

b) Çalışanların işe girişlerinde ve iş değişikliğinde sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak 

zorundadır; 

1) İşe girişlerinde, 

2) İş değişikliğinde, 

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe 

dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde, 

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

belirlenen düzenli aralıklarla. 

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten 

sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. 
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Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 50’den az çalışanı 

bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.  

Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence 

karşılanır, çalışana yansıtılamaz. 

Çalışanların bilgilendirilmesi: 

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve 

çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir; 

a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. 

b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar. 

c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda 

görevlendirilen kişiler. 

İşveren; 

a) Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan 

doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirir. 

b) Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların birinci fıkrada belirtilen bilgileri 

almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgileri verir. 

c) Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, 

teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan 

temsilcilerinin ulaşmasını sağlar. 

Çalışanların eğitimi: 

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe 

başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni 

teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak 

yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. 

Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir. 

Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle 

ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. 

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın 

veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim 

verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe 

başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. 
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Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması: 

İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışanlara, işyeri yetkili sendika 

temsilcilerine yoksa çalışan temsilcilerine aşağıdaki imkânları sağlar; 

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve 

bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması. 

b) Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların 

sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerinin alınması. 

Çalışanların yükümlülükleri: 

Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları 

doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık 

ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. 

Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır; 

a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını 

kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi 

olarak çıkarmamak ve değiştirmemek. 

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

c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın 

bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya 

çalışan temsilcisine derhal haber vermek. 

ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların 

giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. 

d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş 

birliği yapmak. 

Çalışan temsilcisi: 

İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli 

dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği 

durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir; 

a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir. 

b) Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki. 

c) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç. 

ç) Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört. 

d) Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş. 

e) İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı. 
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Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında 

yapılacak seçimle belirlenir. 

Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması 

için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. 

Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve 

görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır. 

İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da 

görev yapar. 

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi: 

Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde 

bulunmak üzere Konsey kurulmuştur. 

İş sağlığı ve güvenliği kurulu: 

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde 

işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı 

ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. 

İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu: 

Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler; iş hijyeni ile iş sağlığı ve 

güvenliği önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapar, yapılan işin yapısı göz önüne alınarak mesleki 

risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde yapar, birbirlerini 

ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir. 

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

Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş 

yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. 

İşin durdurulması: 

İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için 

hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin 

niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, 

işyerinin bir bölümünde veya tamamında yetkili Bakanlık iş müfettişlerince iş durdurulur. 

Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı: 

İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu 

madde kullanmak yasaktır. 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler: 

Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. 
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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NA BAĞLI YÖNETMELİKLER 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9uncu maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve 

güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan “İşyeri Tehlike Sınıfları 

Listesinde” belirtilmiştir. 

 

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma çalışmalarında 

asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması, 

sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesidir. 

Kullanım yasağı: 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile asbest konusunda 

aşağıdaki hükümlere uyulur. 

Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri: 

İşveren, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine başlamadan önce, asbest içerebilecek 

malzeme ve yerlerini belirlemek için tesis, bina, gemi ve benzeri yapı ve sistemlerde inceleme 

yaparak gereken tedbirleri alır. İşverenin çalışma yaptığı herhangi bir yapı veya ortamda asbest veya 

asbestli malzeme bulunduğu şüphesi varsa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

 

ASKERÎ İŞYERLERİ İLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİMİ, 

TEFTİŞİ VE BU İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı; askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin 

çalışma hayatına ilişkin denetim ve teftişi ile sonuçlarına dair usul ve esasları düzenlemektir. 

BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, balıkçı gemilerinde yapılan işlerde çalışanların sağlık ve güvenliğinin 

korunması için alınması gereken önlemleri belirlemektir. 

Balıkçı gemilerinde asgari sağlık ve güvenlik gerekleri yönetmelik ekinde belirtilmiştir. (Ek-1, Ek-2) 
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BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

Tanımlar: 

Biyolojik etkenler: Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik 

olarak değiştirilmiş olanlar da dâhil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan endoparazitlerini, 

Hücre kültürü: Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in-vitro olarak geliştirilmesini, 

Mikroorganizma: Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya 

hücresel yapıda olmayan mikrobiyolojik varlığı, ifade eder. 

Risk düzeyi: 

Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre aşağıdaki 4 risk grubunda sınıflandırılır; 

a) Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler. 

b) Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak 

topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik 

etkenler. 

c) Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike 

oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan 

biyolojik etkenler. 

ç) Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike 

oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan 

biyolojik etkenler. 

Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: 

Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, çalışanın sağlık ve güvenliğine 

yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için, çalışanın 

maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenir. 

İkame: 

İşveren, yapılan işin özelliğine göre zararlı biyolojik etkenleri kullanmaktan kaçınır ve mevcut bilgiler 

ışığında, biyolojik etkenleri kullanım şartlarında durumuna uygun olarak çalışanların sağlığı için 

tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanlar ile ikame eder. 

Risklerin azaltılması: 

İşveren, işyerinde biyolojik etkenlere maruziyet riskinin azaltılması için aşağıdaki önlemleri alır: 

a) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, çalışanların sağlık ve güvenliği için risk olduğu ortaya 

çıkarsa, çalışanların maruziyetini önler. 
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b) Bunun teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, yapılan iş ve risk değerlendirmesi dikkate alınarak, 

sağlık ve güvenlik yönünden yeterli korumayı sağlayacak şekilde, çalışanların maruziyet düzeyinin en 

aza indirilmesi için özellikle aşağıdaki önlemleri alır; 

1) Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısı, mümkün olan en az sayıda tutulur. 

2) Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek 

veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. 

3) Hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kazara dışarıya taşınması veya sızmasının 

önlenmesi veya azaltılmasını sağlamaya uygun olur. 

4) Biyolojik etkenlerin işyeri içinde güvenli bir şekilde kullanılması ve taşınması için gerekli 

düzenlemeler yapılır. 

Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi: 

İşveren, işyerinde çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin uygun ve yeterli eğitim almalarını sağlar 

ve belirtilen konularda gerekli bilgi ve talimatları verir. 

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması: 

İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda İş Kanunu’na uygun olarak, çalışanların ve/veya 

temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar. 

Sağlık gözetimi: 

Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda işveren çalışanların, çalışmalara başlamadan önce ve işin 

devamı süresince düzenli aralıklarla sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların 

önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, 

yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve 

esasları belirlemektir. 

Bu Yönetmelik; askeri kuruluş, tesis ve depolara; yönetmelik içerisinde tanımlanan maddelerin 

kuruluşların sınırlarının dışında ara depolama, taşıma ve nakliye işlemlerine uygulanmaz. 

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA RİSKLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK DÂHİLİ ACİL DURUM PLANI 

TEBLİĞİ 

Amaç: 

Bu Tebliğin amacı, ilgili Yönetmelikte belirtilen üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin hazırlatmaları 

gereken dâhili acil durum planına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
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ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik 

risklerinden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için asgari gereklilikleri belirlemektir. 

Tanımlar: 

En yüksek ses basıncı: Anlık gürültü basıncının tepe değerini, 

Günlük gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat) dB(A): En yüksek ses basıncının ve anlık darbeli 

gürültünün de dahil olduğu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik bir iş günü için zaman 

ağırlıklı ortalamasını, 

Haftalık gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat): Günlük gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik 

beş iş gününden oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasını, ifade eder. 

Maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri: 

Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri 

aşağıda verilmiştir: 

a) En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A). 

b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A). 

c) Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A). 

Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruziyetinin tespitinde, kullandığı kişisel kulak 

koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır. 

Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz. 

Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit 

edildiği işlerde, maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında günlük 

gürültü maruziyet düzeyi yerine, haftalık gürültü maruziyet düzeyi kullanılabilir. Bu işlerde; 

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

aşamaz. 

b) Bu işlerle ilgili risklerin en aza indirilmesi için uygun tedbirler alınır. 

Maruziyetin belirlenmesi: 

İşveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde 

ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak 

maruziyeti belirler. 
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Risklerin değerlendirilmesi: 

İşveren işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, gürültüden kaynaklanabilecek riskleri 

değerlendirirken; 

a) Anlık darbeli gürültüye maruziyet dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine, 

b) Maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerine, 

c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve 

güvenliklerine olan etkilerine, 

ç) Sağlık gözetiminde elde edilen güncel bilgilere, 

d) Yeterli korumayı sağlayabilecek kulak koruyucularının bulunup bulunmadığına önem verir. 

Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması: 

İşveren, risklerin kaynağında kontrol edilebilirliğini ve teknik gelişmeleri dikkate alarak, gürültüye 

maruziyetten kaynaklanan risklerin kaynağında yok edilmesini veya en aza indirilmesini sağlar ve 

hangi tedbirlerin alınacağını belirler. 

Kişisel korunma: 

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

a) Çalışanın gürültüye maruziyeti en düşük maruziyet eylem değerlerini aştığında, kulak koruyucu 

donanımları çalışanların kullanımına hazır halde bulundurur. 

b) Çalışanın gürültüye maruziyeti en yüksek maruziyet eylem değerlerine ulaştığında ya da bu 

değerleri aştığında, kulak koruyucu donanımların çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlar ve 

denetler. 

c) Kulak koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterir ve alınan kişisel 

korunma tedbirlerinin etkinliğini kontrol eder. 

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi: 

İşveren, işyerinde en düşük maruziyet eylem değerlerine eşit veya bu değerlerin üzerindeki gürültüye 

maruz kalan çalışanların veya temsilcilerinin gürültü maruziyeti ile ilgili olarak ve özellikle; gürültüden 

kaynaklanabilecek riskler, alınan tedbirleri, kulak koruyucularının doğru kullanılması, sağlık gözetimi 

hususlarında bilgilendirilmelerini ve eğitimlerini sağlar. 

Sağlık gözetimi: 

Gürültüye bağlı olan herhangi bir işitme kaybında erken tanı konulması ve çalışanların işitme 

kabiliyetinin korunması amacıyla işveren İş Kanunu’na göre gereken durumlarda ve işyeri hekimince 

belirlenecek düzenli aralıklarla çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 
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ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

Tanımlar: 

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde 

işyeri tehlike sınıfı az tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini, 

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde 

işyeri tehlike sınıfı çok tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini, 

Tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde işyeri 

tehlike sınıfı tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini, ifade eder. 

İşverenin yükümlülükleri: 

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili; 

a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını, 

b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, 

c) Çalışanların bu programlara katılmasını ve katılımların eğitim katılım tutanağı ile kayıt altına 

alınmasını, 

ç) Program sonunda katılanlar için eğitim belgesi düzenlenmesini sağlar. 

Asıl işveren, alt işverenin çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair belgeleri kontrol 

etmekle yükümlüdür. Ayrıca asıl işveren, alt işverenin çalışanlarına işe başlamadan önce işyerine özgü 

risklere ilişkin bilgi verir. 

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri: 

İşveren, çalışanlarına asgari yönetmelik ekinde (Ek-1) belirtilen konuları içerecek şekilde temel 

eğitimlerin çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesini sağlar. 

İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler 

temel eğitim sürelerinden sayılmaz. 

Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar 

nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. 

Verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak; çok tehlikeli sınıfta yer alan 

işyerlerinde yılda en az bir defa; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa; az 

tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa tekrarlanır. 

Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi 

yenileme eğitimi verilir. 
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Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimi: 

İşyerinde onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe 

veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli 

eğitimler verilir. 

Eğitim süreleri ve konuları: 

Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde; az 

tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat; tehlikeli işyerleri için en az on iki saat; çok tehlikeli işyerleri için 

en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir. 

Eğitim sürelerinin yönetmelik ekinde (Ek-1) yer alan konulara göre dağıtımında işyerinde yürütülen 

faaliyetler esas alınır. 

Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar: 

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği 

uzmanları ile işyeri hekimleri ve bu yönetmelikte tanımlı eğitim kurumları tarafından eğiticilerin 

uzmanlık alanına uygun olması kaydıyla verilir. 

 

Eğitim konuları (Ek-1): 

1. Genel konular: 

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, 

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, 

c) İşyeri temizliği ve düzeni, 

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, 

2. Sağlık konuları: 

a) Meslek hastalıklarının sebepleri, 

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, 

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, 

ç) İlkyardım, 

d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim, 
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3. Teknik konular: 

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, 

b) Elle kaldırma ve taşıma, 

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, 

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, 

d) Ekranlı araçlarla çalışma, 

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, 

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, 

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri, 

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, 

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, 

ı) Tahliye ve kurtarma, 

4. Diğer konular: 

Çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu 

ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin 

yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri konular. 

 

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı 

ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Ancak patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, 

işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 

Tanımlar: 

Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden 

çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümanı, 

Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile 

oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı, ifade eder. 
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Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma: 

İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin 

doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken aşağıda 

belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur; 

a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, 

b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı 

ortamın tutuşmasını önlemek, 

c) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak 

önlemleri almak. 

Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması: 

İşveren patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerleri yönetmelik ekinde (Ek-1) belirtildiği şekilde 

sınıflandırır. Buna göre sınıflandırılmış olan bölgelerde yönetmelik ekinde (Ek-2, Ek-3) verilen asgari 

gereklerin uygulanmasını sağlar. Çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek miktarda 

patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin girişine yönetmelik ekinde (Ek-4) verilen işaretleri yerleştirir. 

Patlamadan korunma dokümanı: 

İşveren, bu yönetmelikte belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, patlama riskinin belirlendiği ve 

değerlendirildiği hususu ve belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemleri 

içeren Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar. 

İşyerleri ve iş ekipmanları için özel gerekler: 

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde işverenler; patlayıcı ortam oluşma ihtimali 

bulunan yerlerde işyerinde kullanılan iş ekipmanları ve Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan 

işyerleri bu Yönetmelikte belirtilen asgari gerekleri karşılamak zorundadır. 

Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılması (Ek-1): 

Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler: 

Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı 

ortam oluşabilecek yerler, bu Yönetmeliğe göre tehlikeli kabul edilir. 

Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı 

ortam oluşma ihtimali bulunmayan yerler bu Yönetmeliğe göre tehlikesiz kabul edilir. 

Parlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin hava ile yaptıkları karışımların, bağımsız olarak bir patlama 

meydana getirmeyecekleri yapılacak araştırmalarla kanıtlanmadıkça, bu maddeler patlayıcı ortam 

oluşturabilecek maddeler olarak kabul edilir. 

Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması: 

Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, 

bölgeler halinde sınıflandırılır. (Bölge 0, 1, 2, 20, 21, 22) 
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ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve 

güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir. 

Tanımlar: 

Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk 

oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi, 

El-kol titreşimi: İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan 

ve özellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimi, 

Maruziyet eylem değeri: Aşıldığı durumda, çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek 

risklerin kontrol atına alınmasını gerektiren değeri, 

Maruziyet sınır değeri: Çalışanların bu değer üzerinde bir titreşime kesinlikle maruz kalmaması 

gereken değeri, ifade eder. 

Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri: 

Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri 

aşağıda verilmiştir: 

a) El-kol titreşimi için; 

1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2. 

2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2. 

b) Bütün vücut titreşimi için; 

1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2. 

2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2. 

Maruziyetin belirlenmesi: 

İşveren, çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk 

değerlendirmesinde ele alır, gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirler. 

Çalışanın el-kol titreşimine maruziyetinin ölçümü ve bütün vücut titreşimine maruziyetinin ölçümü 

yönetmelik ekine (Ek-1, Ek-2) uygun olarak yapılır. 
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Risk değerlendirmesi: 

İşveren işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, mekanik titreşimden kaynaklanabilecek 

riskleri değerlendirirken aşağıda belirtilen hususlara özel önem verir; 

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

b) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine, 

c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve 

güvenliklerine olan etkilerine, 

ç) Mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde tasarlanmış alternatif bir iş ekipmanının 

bulunup bulunmadığına, 

d) Bütün vücut titreşimine maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında 

da devam edip etmediğine, 

e) Sağlık gözetiminden elde edilen uygun en güncel bilgilere. 

Maruziyetin önlenmesi veya azaltılması: 

Riskler ile kaynağında mücadelenin uygulanabilirliği ve teknik gelişmeler dikkate alınarak, mekanik 

titreşime maruziyetten kaynaklanabilecek riskler kaynağında yok edilir veya en aza indirilir. 

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi: 

İşveren; işyerinde mekanik titreşime maruz kalan çalışanların veya temsilcilerinin, işyerinde 

gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçları, riskler, alınan önlemler, maruziyet sınır değerleri ve 

maruziyet eylem değerleri, sağlık gözetimi konularında bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar. 

Sağlık gözetimi: 

Mekanik titreşime maruziyet sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi ve erken tanı 

amacıyla, işveren gereken durumlarda sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak asgari sağlık ve güvenlik önlemlerine 

ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Bu Yönetmelik hükümleri; hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve sürücü mahallinde; 

taşıma araçlarında aracın kumandasındaki bilgisayar sistemlerinde (navigasyon); toplumun 

kullanımına açık (internet kafelerdeki) bilgisayar sistemlerinde; işyerinde kullanımı sürekli olmayan 

taşınabilir (kişisel dizüstü bilgisayar) sistemlerde; hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri veri veya 

ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlarda, ekranlı daktilolarda, uygulanmaz. 

Tanımlar: 

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

gösteren her türlü aracı, 

Operatör: Esas işi ekranlı araçlarla çalışmak olan ve normal çalışmasının önemli bir bölümünde 

ekranlı araç kullanan kişiyi, 

Çalışma merkezi: Operatörün/çalışanın oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa ya da 

yüzey, operatör/çalışan-makine ara yüz yazılımı, monitör, klavye, yazıcı, telefon, faks, modem ve 

benzeri aksesuar ve ekranlı araçla ilgili tüm donanımların tamamının veya bir kısmının bulunduğu 

çalışma alanını, ifade eder. 

İşverenin yükümlülükleri: 

İşveren, işyerinde gerçekleştireceği risk değerlendirmesinde; çalışma merkezlerinde ekranlı araçların 

kullanımından kaynaklanan riskleri, özellikle görme, fiziksel sorunlar ve mental stresle ilgili riskleri de 

dikkate alarak, bu risklerin etkileri, yol açabileceği ilave etkiler ile risklerin bir arada olmasından 

kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için her türlü sağlık 

ve güvenlik önlemlerini alır. 

Bu Yönetmelik kapsamında alınacak önlemlerin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. 

Ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgari gerekler yönetmelik ekinde (Ek-1) yer almaktadır. 

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi: 

Ekranlı araçlarla çalışmalarda, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak aşağıdaki 

hususlara uyulur: 

a) İşveren, çalışanlara ve temsilcilerine çalışma yerlerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili bütün konularda 

ve bu yönetmelikte belirtilen hususlarda bilgi verir. 

b) İşveren; ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir 

değişiklik olduğunda gerekli eğitimi verir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; ilgili mevzuatta 

belirtilen periyotlarda ve işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarının gerektirdiği 

durumlarda tekrarlanır. 
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Eğitim, özellikle aşağıdaki konuları içerir: 

a) Ekranlı araçlarla çalışmalarda riskler ve korunma yolları, 

b) Doğru oturuş, 

c) Gözlerin korunması, 

ç) Gözleri en az yoran yazı karakterleri (arial, helvetica, roboto vb.) ve renkler (beyaz zemin üzerine 

siyah yazı karakteri vb.), 

d) Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı, 

e) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi, 

f) Ara dinlenmeleri ve egzersizler. 

Günlük çalışma düzeni: 

İşveren, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak 

amacıyla, uygun çalışma planı yaparak operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya dönüşümlü 

olarak başka işlerde çalışmalarını sağlar. 

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması: 

İşveren, çalışanların ve temsilcilerinin bu Yönetmelikte belirtilen konularda görüş ve önerilerini alır ve 

katılımlarını sağlar. 

Gözlerin korunması: 

İşyerinde, ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ve ekranlı araçlarla çalışmadan 

kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında çalışanların göz muayeneleri yapılır. Muayene 

sonuçlarına göre gerekiyorsa operatörlere/çalışanlara yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilir. 

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Aranacak Asgari Gerekler (Ek-1): 

Bu yönetmelik eki; 

1. Ekipman; genel hususlar, monitör, klavye, çalışma masası veya çalışma yüzeyi, çalışma sandalyesi,  

2. Çalışma ortamı; gerekli alan, aydınlatma, yansıma ve parlama, gürültü, ısı, radyasyon, nem, 

3.  Operatör-Bilgisayar arayüzü, 

konularını içerir. 
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ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, 

özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların korunmasını sağlamak için asgari gereklilikleri 

belirlemektir. 

Genel yükümlülük: 

İşveren; 

a) İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde iş organizasyonu yapmak ve yükün 

uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli 

tedbirleri almakla yükümlüdür. 

b) Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, yönetmelik ekinde (Ek-1) yer alan hususları 

dikkate alarak elle taşımadan kaynaklanan riskleri azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlar 

ve gerekli düzenlemeleri yapar. 

İş ve işin yapıldığı yerin organizasyonu: 

İşveren, yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda; 

a) İşin mümkün olduğu kadar sağlık ve güvenlik şartlarına uygun yapılabilmesi için işyerinde gerekli 

düzenlemeleri yapar. 

b) Yapılan işteki sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirirken yönetmelik ekinde (Ek-1) yer alan 

hususları ve yüklerin özelliklerini de göz önünde bulundurur. 

c) Özellikle çalışanların sırt ve bel incinme risklerini önlemek veya azaltmak için, yönetmelik ekinde 

(Ek-1) yer alan hususlar doğrultusunda çalışma ortamının özellikleri ve yapılan işin gereklerine uygun 

önlemleri alır. 

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi: 

İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve 

eğitilmelerini sağlar; 

a) Bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler, 

b) Taşınan yükle ilgili genel bilgiler ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin en ağır tarafının 

ağırlık merkezi, 

c) Bu Yönetmelikte belirtilen hususları da dikkate alarak yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve 

yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler. 

Yükle İlgili Risk Faktörleri (Ek-1): 

Yükün özellikleri, fiziksel güç gereksinimi, çalışma ortamının özellikleri, işin gerekleri konularını içerir. 
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GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, geçici veya belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanların sağlık ve güvenlikleri 

bakımından işyerindeki diğer çalışanlarla aynı düzeyde korunmalarını sağlamaktır. 

Yönetmelik içerisinde eşit davranma, çalışanların bilgilendirilmesi, eğitim, sağlık gözetimi ve iş sağlığı 

ve güvenliği hizmetleri konu başlıkları yer almaktadır. 

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ 

Tanımlar: 

Bakım: İş ekipmanında yapılan her türlü temizlik, ayar, kalibrasyon gibi işlemlerin tamamını, 

İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı, 

İş ekipmanının kullanımı: İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri, 

tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyeti, 

Operatör: İş ekipmanını kullanma görevi verilen çalışan veya çalışanları, 

Periyodik kontrol: İş ekipmanlarının, bu Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere 

uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini, 

Genel yükümlülükler: 

İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara 

sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır. 

Çalışanların eğitimi: 

İşverence iş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, bunların kullanımından kaynaklanabilecek 

riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim almaları sağlanır. Ayrıca iş ekipmanının tamiri, 

tadili, kontrol ve bakımı konularında çalışanlara işverenlerce yeterli özel eğitim verilir. 

İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Gerekler (Ek-1): 

Bu yönetmelik eki; genel hususlar, iş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gerekler ve özel tipteki iş 

ekipmanında bulunacak asgari ek gerekler bölümlerini içermektedir. 

İş Ekipmanının Kullanımı ile İlgili Hususlar (Ek-2): 

Bu yönetmelik eki; tüm iş ekipmanları için genel hükümler, kendinden hareketli veya bir başka araç 

vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili hükümler, yük kaldırmada kullanılan iş 

ekipmanı ile ilgili hükümler ve yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili 

hükümler bölümlerini içermektedir. 

Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller ile İlgili Hususlar (Ek-3): 

Bu yönetmelik eki; genel hususlar ve periyodik kontrole tabi iş ekipmanları bölümlerini içermektedir. 
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İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının 

nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını 

düzenlemektir. 

İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri: 

İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği 

uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır. 

İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip 

olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında 

yer alan işyerlerinde çalışabilirler. 

Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, tam süreli olarak 

görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarından sadece birinin, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye 

sahip olması yeterlidir. 

İş güvenliği uzmanlarının görevleri: 

a) Rehberlik; 

b) Risk değerlendirmesi; 

c) Çalışma ortamı gözetimi; 

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; 

d) İlgili birimlerle iş birliği; 

İş güvenliği uzmanlarının yetkileri: 

İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir; 

b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale 

gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak. 

c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma 

yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. 

ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç 

düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak. 

İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri: 

İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün 

olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin 

ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. 
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İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, 

hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. 

İş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken 

tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati 

tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi 

hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle 

yükümlüdürler. 

İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 

uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve 

gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar. 

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri: 

İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen 

sürelerde görev yaparlar: 

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. 

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika. 

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika. 

 

Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün 

çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. 

Çalışan sayısının1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz 

önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek 

olarak görevlendirilir. 

Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün 

çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından 

fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada 

belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir. 

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün 

çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 250 sayısının tam katlarından 

fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada 

belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir. 

İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile 

kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni 

çalışma süresinden sayılmaz. 

İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz. 
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İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel 

maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni 

ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin 

işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve 

analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir. 

Tanımlar: 

Akreditasyon standardı: TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin 

Genel Şartlar” standardını, 

İş hijyeni ölçüm, test ve analizi: Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde 

etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi fiziksel; 

toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik 

tayininin yapılmasını, 

Laboratuvar: İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapmak üzere kurulmuş, özel veya kamu kurum ve 

kuruluş laboratuvarını, ifade eder. 

İşverenin iş hijyeni ölçüm, test ve analizi ile ilgili yükümlülükleri: 

İşveren, çalışanları işyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören 

maddelerin ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korumak zorunda olup bu çerçevede; 

a) Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve 

yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını 

ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder. 

b) Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet 

ölçüm, test ve analizini tekrarlar. 

Laboratuvarın yükümlülükleri: 

Yönetmelik ekinde belirtilen (Ek-1), TÜRKAK tarafından akreditasyon standardından ilgili alanda 

akredite olduğu ve bakanlıktan yetki aldığı, parametrelerden herhangi biriyle ilgili iş hijyeni ölçüm, 

test veya analizi yapar. 
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Laboratuvarın İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Hizmetleri Kapsamında Akreditasyon Belgesi Alması 

Zorunluluğu Olan Parametre Listesi (Ek-1): 

1 Solunabilir Toz Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı) 

2 Toplam Toz Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı) 

3 Toz İçerisindeki Serbest Silis Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı) 

4 Havadaki Lifsi Toz (Asbest ve İnsan Yapımı Mineral Lifler) Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve 

işyeri ortamı) 

5 Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü 

6 İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümü 

7 El-Kol Titreşim Maruziyet Ölçümü 

8 Tüm Vücut Titreşim Maruziyet Ölçümü 

9 Havadaki Ağır Metal Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı) 

10 Havadaki Asit Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı) 

11 Havadaki Amonyak Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı) 

12 Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı) 

13 Havadaki Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonu Tayini (kişisel ve işyeri ortamı) 

14 Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Tayini 

15 Aydınlatma Ölçümü 

16 Termal Konfor Ölçümü 

17 Elektromanyetik Alan Maruziyet Ölçümü 

18 Radyasyon Maruziyet Ölçümü 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve 

güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, yetki 

belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Tanımlar ve kısaltmalar: 

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB): İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere 

kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi, 

İSG-KÂTİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve 

izlenmesi amacıyla kullanılan iş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme programını, 

Onaylı defter: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli 

görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her 

işyeri için tek olan defteri, 

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk 

Ticaret Kanunu’na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça 

yetkilendirilen birimi, 

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri: 

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve 

uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil 

tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından ilgili 

yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı 

görevlendirir. 

On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri ayrıca diğer sağlık 

personeli görevlendirir. 

Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine 

getirilmesini kendisi üstlenebilir. 

İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri: 

İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; 

a) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, 

b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, saklar. 
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Çalışanların hak ve yükümlülükleri: 

Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun 

bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin 

alınmasını talep edebilir. 

Çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaç ve usulleri 

konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanılması hakkında bilgilendirilirler. 

Çalışanlar, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi için; 

a) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili 

mevzuata uygun talimatlara uyar. 

b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren tarafından görevlendirilen kişi 

veya OSGB’lerin yapacağı çalışmalarda iş birliği yapar. 

c) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim 

programlarına katılır. 

ç) Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve amacına 

uygun olarak kullanır. 

d) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve ilgili mevzuata aykırılıkların 

giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapar. 

e) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın 

bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya 

çalışan temsilcisine derhal haber verir. 

Hizmetin çalışanlara ücretsiz verilmesi: 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri çalışanlara mali yük getirmeyecek şekilde sunulur. 

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: 

İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği 

uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Bu birimde işveren diğer sağlık personeli de 

görevlendirebilir. 
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İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sağlanacak şartlar: 

Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekli olmayan hallerde işveren, 

görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacı ile asgari bu maddedeki 

şartları sağlar. 

50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde işveren; 

a) İşyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8 metrekareden az olmamak 

üzere toplam iki oda temin eder. 

b) İşyerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere 

uygun araç bulundurulur. 

50’den az çalışanı olan işyerlerinde işveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık 

personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini etkin verebilmesi için çalışma süresince kullanılmak üzere 

uygun bir yer sağlar. 

Ortak sağlık ve güvenlik birimi: 

OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir işyeri 

hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli, istihdamı zorunludur. 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç ve kapsam: 

Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı 

bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 

yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını belirlemektir. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 

Amaç ve kapsam: 

Bu Tebliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve 

çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince sağlanacak 

desteklerin ödenme usul ve esaslarını düzenlemektir. 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE 

ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

Amaç: 

Bu Tebliğin amacı; çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya atanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir. 

İşverenin yükümlülüğü: 

İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli 

dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği 

durumda atama yoluyla yeterli sayıda çalışan temsilcisini görevlendirir. 

İşveren, çalışan temsilcisinin veya temsilcilerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli 

imkânları sağlar. 

İşveren seçim veya atama yoluyla görevlendirilen çalışan temsilcilerini işyerinde ilân eder. 

Çalışan temsilcisi adaylarının belirlenmesi: 

Çalışan temsilcisinin, işyerinde yetkili sendika bulunmaması halinde çalışanlar arasından seçimle 

belirlenmesi esastır. 

Çalışan temsilcisinin nitelikleri: 

Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için aşağıdaki niteliklere sahip olması zorunludur: 

a) İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması, 

b) En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması, 

c) En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması. 

Çalışan temsilcisi sayısının belirlenmesi: 

İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı, 2 ile 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 1; 

51 ile 100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 2; 101 ile 500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 

3; 501 ile 1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 4; 1001 ile 2000 arasında çalışanı bulunan 

işyerlerinde 5; 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde 6 çalışan temsilcisinin yetki ve yükümlülüğü 

belirlenir. 

Çalışan temsilcisinin yetki ve yükümlülüğü: 

Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike 

kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, 

tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir. 

Görevini yürütmesi nedeniyle, çalışan temsilcisinin hakları kısıtlanamaz. 

Çalışan temsilcisi görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördüğü, öğrendiği hususları 

ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve 

güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, 

çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve iş 

birliği yöntemlerini belirlemektir. 

İşverenin yükümlülüğü: 

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde 

işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. 

Kurulun kurulacağı diğer işyerleri: 

İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu 

hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur. 

Kurulun oluşumu: 

Kurul; işveren veya işveren vekili; iş güvenliği uzmanı; işyeri hekimi; insan kaynakları, personel, sosyal 

işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi; bulunması halinde sivil savunma uzmanı; 

bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, çalışan temsilcisi; işyerinde birden çok çalışan 

temsilcisi olması halinde baş temsilciden oluşur. 

Eğitim: 

İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim 

verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari; kurulun görev ve yetkileri; iş 

sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar; sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli 

vakaların nedenleri; iş hijyeninin temel ilkeleri; iletişim teknikleri; acil durum önlemleri; meslek 

hastalıkları; işyerlerine ait özel riskler; risk değerlendirmesi konuları kapsar. 

Görev ve yetkiler: 

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır; 

a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin 

veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor 

haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak, 

b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek, 

c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri 

belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak, 

İşverenin veya işveren vekilinin kurula ilişkin genel yükümlülüğü: 

İşveren veya işveren vekili, kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve gereçleri sağlar. 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin 

usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Tanımlar: 

Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan 

kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü, 

Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma 

potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı, 

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

Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu 

tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz 

edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli 

çalışmaları, 

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya 

hasar verme potansiyelini, ifade eder. 

İşveren yükümlülüğü: 

İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı 

ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. 

Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 

sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Risk değerlendirmesi ekibi: 

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi 

ekibi aşağıdakilerden oluşur: 

a) İşveren veya işveren vekili. 

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. 

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri. 

ç) İşyerindeki destek elemanları. 

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, 

mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. 

İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan 

hizmet alabilir. 
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Tehlikelerin tanımlanması: 

Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda 

belirtilen bilgiler toplanır. 

a) İşyeri bina ve eklentileri. 

b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler. 

c) Üretim süreç ve teknikleri. 

ç) İş ekipmanları. 

d) Kullanılan maddeler. 

e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler. 

f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar. 

g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri. 

ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri. 

h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları. 

ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın 

çalışanların durumu. 

i) İşyerinin teftiş sonuçları. 

j) Meslek hastalığı kayıtları. 

k) İş kazası kayıtları. 

l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş 

ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar. 

m) Ramak kala olay kayıtları. 

n) Malzeme güvenlik bilgi formları. 

o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları. 

ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları. 

p) Acil durum planları. 

r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde 

hazırlanması gereken dokümanlar. 

Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan benzer 

işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir. 
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Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate 

alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri 

tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir 

ve kayda alınır. 

Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde 

etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur: 

a) İşletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler. 

b) Seçilen alanda, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi veya planda 

olmayan ilavelerin yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler. 

c) İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden 

kaynaklanabilecek tehlikeler. 

ç) Bakım ve onarım işleri de dahil işyerinde yürütülecek her türlü faaliyet esnasında çalışma 

usulleri, vardiya düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarşik düzen, ziyaretçi veya 

işyeri çalışanı olmayan diğer kişiler gibi faktörlerden kaynaklanabilecek tehlikeler. 

d) İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve gereçler ile 

bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya kullanılmamasından 

kaynaklanabilecek tehlikeler. 

e) Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenleri ile ısıtma, 

havalandırma, atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, arıtma, yangın önleme ve 

mücadele ekipmanı ile benzeri yardımcı tesisat ve donanımlardan kaynaklanabilecek tehlikeler. 

f) İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi, kullanılması, 

taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler. 

g) Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından 

kaynaklanabilecek tehlikeler. 

ğ) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler. 

h) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması, bilgilendirilmemesi, 

çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü gereken durumlarda bu izin 

olmaksızın çalışılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler. 

Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike 

kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve 

araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu 

tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla 

gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır. 
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Risklerin belirlenmesi ve analizi: 

Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek 

risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette 

zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde 

bulundurulur. 

Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki 

tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası 

standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir. 

Risk kontrol adımları: 

Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır: 

a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen 

risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır. 

b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün 

değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır. 

1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması. 

2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi. 

3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi. 

c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, 

işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile 

benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur. 

ç) Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, 

denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır. 

 

Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre 

öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır. 

Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti 

yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır. 

Risk değerlendirmesinin yenilenmesi: 

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

işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. 
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İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN 

YÖNETMELİK 

Tanımlar: 

İşyeri bina ve eklentileri: İşyerine bağlı çalışılan alanlar, çalışanların girip çıkılabileceği bina, tesis vb. 

ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim 

yerleri ve avlu gibi diğer eklentileri, ifade eder. 

Genel Şartlar: 

İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için; 

a) Yönetmelik ekinde (Ek-1) belirtilen asgari sağlık ve güvenlik şartlarını yerine getirir. 

b) Acil çıkış yolları ve kapılarını her zaman kullanılabilir durumda tutar. 

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Uygulanacak Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları (Ek-1): 

Bu yönetmelik eki; genel yükümlülük; binaların yapısı ve dayanıklılığı; elektrik tesisatı; acil çıkış yolları 

ve kapıları; yangınla mücadele; kapalı işyerlerinin havalandırılması; ortam sıcaklığı; aydınlatma; işyeri 

tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı; pencereler; kapılar ve girişler; ulaşım yolları - tehlikeli alanlar; 

merdivenler; yürüyen merdivenler ve bantlar için özel tedbirler; yükleme yerleri ve rampalar; çalışma 

yeri boyutları ve hava hacmi - çalışma yerinde hareket serbestliği; dinlenme yerleri; yemek yeme yeri; 

gebe ve emziren kadınlar; soyunma yeri ve elbise dolabı; duşlar ve lavabolar; tuvalet ve lavabolar; 

atık sulara drenaj kanalı; ilkyardım odaları; engelli çalışanlar; açık alanlardaki çalışmalarda özel 

önlemler; barınma yerleri; çalışan konutları içermektedir. 

 

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç: 

Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık 

personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul 

ve esaslarını düzenlemektir. 

İşyeri hekimlerinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri: 

İşverence işyeri hekimi olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli işyeri hekimliği 

belgesine sahip olmak zorundadır. 

İşyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek 

birden fazla işyeri hekimine verilemez. 

Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme 

yapılır. 
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İşyeri hekimlerinin görevleri: 

İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.  

İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında; rehberlik; risk değerlendirmesi; çalışma 

ortamı gözetimi; eğitim, bilgilendirme ve kayıt; ilgili birimlerle iş birliği; yapmakla yükümlüdür. 

İşyeri hekiminin yetkileri: 

İşyeri hekiminin yetkileri aşağıda belirtilmiştir; 

b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale 

gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak. 

c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma 

yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. 

ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç 

düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak. 

İşyeri hekiminin yükümlülükleri: 

İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu 

kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve 

işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık 

dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. 

İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet 

sundukları işverene karşı sorumludur. 

İşyeri hekimleri, işverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken 

tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati 

tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi 

hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle 

yükümlüdürler. 

İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile bu 

yönetmelikte belirtilen hususlara ait çalışmalarını, iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve 

gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar. 

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri: 

İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen 

sürelerde görev yaparlar; 

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika. 

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. 

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika. 
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Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün 

çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla 

olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen 

kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir. 

Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün 

çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla 

olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen 

kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir. 

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün 

çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla 

olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen 

kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir. 

İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. 

Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen 

süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri 

hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz. 

Diğer sağlık personelinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri: 

İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli diğer sağlık 

personeli belgesine sahip olmak zorundadır. 

Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu 

değildir. 

Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri 

bölünerek birden fazla kişiye verilemez. 

Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme 

yapılır. 

Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır. 

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı; işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş 

ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde veya çok tehlikeli 

sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya 

büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması 

durumlarında işyerinin bir bölümünde ya da tamamında bu tehlike giderilinceye kadar işin 

durdurulması ile bu Yönetmeliğe göre durdurma kararı uygulanmış işyerinde çalışmaya tekrar 

başlanmasına izin verilmesinin usul ve esaslarını belirlemektir 
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İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, 

yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların 

güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve 

esasları düzenlemektir. 

Tanımlar: 

Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli 

kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya 

tahliye gerektiren olayları, 

Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil 

bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı, 

Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya 

korunakta belirlenmiş yeri, ifade eder. 

İşverenin yükümlülükleri: 

İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir; 

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana 

gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek 

muhtemel acil durumları belirler. 

b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. 

c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri 

yapar. 

ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar. 

d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin 

niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, 

yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli 

yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar. 

e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri 

dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. 

f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar 

yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli 

düzenlemeleri yapar. 

g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi 

işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir. 
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Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin 

yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları: 

Çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir; 

a) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere 

uymak. 

b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve 

güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil 

durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek. 

c) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal 

eden ekiplerin talimatlarına uymak. 

ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek 

şekilde davranmak. 

İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile 

karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi 

için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. 

Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden 

dolayı sorumlu tutulamaz. 

Acil durum planı: 

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların 

belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, 

görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, 

dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır. 

Acil durumların belirlenmesi: 

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar; risk değerlendirmesi sonuçları; yangın, tehlikeli 

kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali; ilk yardım ve tahliye gerektirecek 

olaylar; doğal afetlerin meydana gelme ihtimali; sabotaj ihtimali dikkate alınarak belirlenir. 

Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler: 

İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha 

büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alır. 

Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri: 

İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, 

haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale 

yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir. 
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Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım da dâhil olmak 

üzere gerekli kontroller yapılır. 

İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz 

etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek 

uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları 

verir. 

İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için 

tedbirler alınır. 

Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken Binaların Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmelik hükümleri dikkate alınır. 

Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi 

işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulur. 

Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi: 

İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer 

alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer 

alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, konularının her 

biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak 

görevlendirir. 

İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye 

kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir. 

İşveren, ilkyardım konusunda İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir. 

Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına 

göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur. 

İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları 

arasından bir sorumlu görevlendirilir. 

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü 

yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir. 

Dokümantasyon: 

Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir; 

a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı. 

b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı. 

c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi. 

ç) Belirlenen acil durumlar. 
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d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler. 

e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri. 

f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki; 

1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum 

ekipmanlarının bulunduğu yerler. 

2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler. 

3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı 

tahliye planı. 

4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk 

alanı ve iletişim bilgileri. 

5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri 

dışındaki kuruluşların irtibat numaraları. 

Acil durum planını, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde 

saklanır. 

Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak 

bulundurulur. 

Tatbikat: 

Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve 

uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, 

denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır.  

Acil durum planının yenilenmesi: 

İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına 

neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı 

tamamen veya kısmen yenilenir. 

Belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok 

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

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim: 

Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım 

konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir. 

İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili 

bilgilendirme yapılır. 

Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak 

eğitilir. 
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İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 

Amaç: 

Yönetmeliğin amacı; elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve 

güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir. 

Tanımlar: 

İşveren: Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde, çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişiyi 

yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, 

İşveren vekili: Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde, işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin 

bütününün yönetiminde görev alan kişiyi, ifade eder. 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekillerince yürütülmesi: 

Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayarak sınavda başarılı olan işveren veya işveren vekilleri, iş 

sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, işe giriş ve 

periyodik muayeneler ve tetkikler hariç olmak üzere yürütebilir. 

İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına 

aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır. 

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri: 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında 

çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, bu Yönetmelikte yer alan eğitimleri 

tamamlayarak sınavda başarılı olan işverenler veya işveren vekillerince verilebilir. 

Sağlık gözetimi: 

Bu Yönetmelik kapsamında eğitim alan işveren veya işveren vekillerinin üstleneceği iş sağlığı ve 

güvenliği hizmetleri; işe giriş ve periyodik muayeneler ile tetkikleri kapsamaz. 

Bu hizmetler, işyeri hekimlerinden alınabileceği gibi kamu sağlık hizmet sunucuları veya aile 

hekimlerinden de alınabilir. 

Çalışma ortamı gözetimi: 

İşyerinde yapılması gereken ölçümler, Bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarlar tarafından 

gerçekleştirilir. 

İşyerinin kapsam dışında kalması: 

İşyerinin tehlike sınıfının değişmesi ve/veya çalışan sayısının elli ve üzerine çıkması durumlarında, 

otuz gün içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 

görevlendirmeler yapılır. 
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KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden 

kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunması için bu maddelere maruziyetin 

önlenmesi ve sınır değerler de dâhil olmak üzere asgari gerekliliklerin belirlenmesidir. 

Tanımlar: 

Kanserojen madde; 

1) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden 

olabilecek veya kanser oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları, 

2) Yönetmelik ekinde (Ek-1) belirtilen maddeler, işlemler ve bu işlemler sırasında ortaya çıkan 

madde veya müstahzarı, 

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

hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları, 

İşverenlerin Yükümlülükleri: 

Bu yönetmelik içerisinde işverenin yükümlülükleri başlığı altında; risklerin değerlendirilmesi; 

kullanımın azaltılması; maruziyetin önlenmesi ve azaltılması; yetkili makama bilgi verilmesi; 

öngörülemeyen maruziyet; öngörülebilir maruziyet; riskli alanlara giriş; Hijyen ve kişisel korunma; 

çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi; çalışanların bilgi alma hakkı; çalışanların görüşlerinin alınması 

ve katılımlarının sağlanması; sağlık gözetimi alt başlıkları yer almaktadır. 

 

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal 

maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması muhtemel risklerden çalışanların 

sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlemektir. 

Tanımlar: 

Alerjik madde: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme 

özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya 

çıkmasına neden olan maddeleri, 

Alevlenir madde: Parlama noktası 21°C - 55°C arasında olan sıvı haldeki maddeleri, 

Aşındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddeleri, 
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Çevre için tehlikeli madde: Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için hemen 

veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddeleri, 

Çok kolay alevlenir madde: 0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşük kaynama noktasına 

sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz 

haldeki maddeleri, 

Çok toksik madde: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla 

emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, 

Kimyasal madde: Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da 

dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz olunup olunmadığına 

bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımları, 

Kolay alevlenir madde: Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen 

ve sonuç olarak alevlenen maddeyi veya ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen 

ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki maddeyi veya 

parlama noktası 21°C’nin altında olan sıvı haldeki maddeyi veya su veya nemli hava ile temasında, 

tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddeleri, 

Oksitleyici madde: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli 

ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeleri, 

Patlayıcı madde: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen 

ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test koşullarında 

patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki maddeleri, 

Tahriş edici madde: Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında 

lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan 

maddeleri, 

Toksik madde: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan 

sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, 

Üreme için toksik madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde erkek ve 

dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal 

olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran maddeleri, 

Zararlı madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde 

akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, ifade eder. 

İşverenlerin Yükümlülükleri: 

Bu yönetmelik içerisinde işverenin yükümlülükleri başlığı altında; genel yükümlülük; risk 

değerlendirmesi; tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemler; acil 

durumlar; çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi; çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının 

sağlanması; yasaklar; sağlık gözetimi alt başlıkları yer almaktadır. 
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KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı; piyasada bulundurulan kişisel koruyucu donanımların tasarımı ve üretiminde, 

kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin korunması ile kişisel koruyucu donanımların serbest dolaşımına 

ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam: 

Bu Yönetmelik kişisel koruyucu donanımları kapsar. 

Aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanımlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır; 

a) Kolluk kuvvetlerince veya kamu düzeninin sağlanması amacıyla kullanılmak üzere özel olarak 

tasarlananlar, 

b) Sportif faaliyetlerde kullanılanlar hariç olmak üzere nefsi müdafaa amacıyla kullanılmak üzere 

tasarlananlar, 

c) Yönetmelikte belirtilen durumlarda özel kullanım amacıyla tasarlananlar. 

Tanımlar: 

 “CE” işareti: İmalatçı tarafından kişisel koruyucu donanımın “CE” işaretinin iliştirilmesini öngören 

mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti, 

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD); 

1) Kişilerce bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik riskine karşı korunmak amacıyla giyilmek 

veya tutulmak üzere tasarlanmış ve imal edilmiş donanımı, 

2) Koruma işlevi için gerekli olan, bu Yönetmelikte belirtilen donanıma ait değiştirilebilir 

parçaları, 

3) Kişilerce giyilmeyen veya tutulmayan, donanımı bir dış cihaza veya uygun bir ankraj 

noktasına bağlamak amacıyla tasarlanmış, bir yapıya kalıcı olarak bağlanmayan ve kullanım öncesinde 

sabitlenmesine gerek duyulmayan bağlantı sistemlerini, 

Uygunluk değerlendirmesi: KKD’nin bu Yönetmelikte belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini 

yerine getirip getirmediğini gösteren süreci, ifade eder. 

Kişisel Koruyucu Donanımların Risk Kategorileri (Ek-1) 

Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri (Ek-2) 

1. Tüm KKD’lerde Bulunması Gereken Genel Özellikler 

2. Bazı KKD Tipleri veya Sınıfları İçin Ortak İlave Gerekler 

3. Belirli Riskler İçin İlave Gereksinimler, bölümlerini içerir. 
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KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik 

tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı 

durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer 

hususlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

Tanımlar: 

Kişisel koruyucu donanım: Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği esas alınmak üzere; 

1) Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden 

fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak 

tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları, 

2) Kişiyi bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün 

haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanımı, 

3) Belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen 

donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya 

malzemeyi, 

4) Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve 

sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalarını, ifade eder. 

Genel kural: 

Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş 

organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda 

kullanılır. 

Kişisel koruyucu donanım, iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik 

risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. İşveren, toplu 

korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verir. 

Genel hükümler: 

Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilir, imalatçı tarafından sağlanacak 

kullanım kılavuzuna uygun olarak bakım, onarım ve periyodik kontrolleri yapılır, ihtiyaç duyulan 

parçaları değiştirilir, hijyenik şartlarda muhafaza edilir ve kullanıma hazır bulundurulur. 

İşveren, kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda çalışanı bilgilendirir. 

İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmesini 

sağlar. 

Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılır. 
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Kişisel koruyucu donanımlar çalışanların kolayca erişebilecekleri yerlerde ve yeterli miktarlarda 

bulundurulur. 

Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılır, bakımı ve temizliği yapılır. Talimatlar 

çalışanlar tarafından anlaşılır olmak zorundadır. 

Kullanım kuralları: 

Kişisel koruyucu donanımlar, Yönetmelik ekinde (Ek-3) belirtilen işlerde ve benzeri işlerde, toplu 

korunma yöntemleri ile risklerin önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda 

kullanılır.  Yönetmelik ekinde (Ek-1) örneği verilen tabloya göre riskler değerlendirilir ve çalışanların 

sağlık ve güvenliği yönünden kişisel koruyucu donanım kullanılması gereken durumlar belirlenir.  

İşveren Yönetmelik ekinde (Ek-2) belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan gerekli olanları sağlar. 

Çalışanların bu kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi alır. 

Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları 

doğrultusunda kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmakla, korumakla, 

uygun yerlerde ve uygun şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür. 

Çalışanlar kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirirler. 

Arızalı bulunan kişisel koruyucu donanımlar arızalar giderilmeden ve gerekli kontrolleri yapılmadan 

kullanılmaz. Çalışanlara verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda 

olur, temizlik ve bakımı yapılır ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilir. Kişisel koruyucu donanımlar her 

kullanımdan önce kontrol edilir. 

Çalışanların bilgilendirilmesi: 

İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı esnasında alınması gereken sağlık ve güvenlik 

önlemleri hakkında çalışanlara ve temsilcilerine bilgi verir. 

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması: 

İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini 

alır ve katılımlarını sağlar. 

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımına İlişkin Risk Belirleme Tablosu Örneği (Ek-1) 

Kişisel Koruyucu Donanım Listesi (Ek-2): 

Bu yönetmelik eki; baş koruyucuları; kulak koruyucuları; göz ve yüz koruyucuları; solunum sistemi 

koruyucuları; el ve kol koruyucuları; ayak ve bacak koruyucuları; cilt koruyucuları; gövde ve karın 

bölgesi koruyucuları; vücut koruyucuları başlıklarını içerir. 

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanılmasının Gerekli Olabileceği İşler ve Sektörler (Ek-3): 

Bu yönetmelik eki; baş koruyucuları; ayak koruyucuları; yüz ve göz koruyucuları; solunum sistemi 

koruyucuları; işitme duyusunun korunması; el, kol ve vücut korunması; iklime dayanıklı giysi; yansıtıcı 

giysi; emniyet kemeri; güvenlik halatları; derinin korunması başlıklarını içerir. 
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MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı; sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı ve yerüstü maden 

işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için uyulması gerekli asgari 

şartları belirlemektir. 

İşverenin genel yükümlülükleri: 

İşveren çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla; 

1) İşyerleri, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde tasarlanır, inşa edilir, 

teçhiz edilir, hizmete alınır, işletilir ve bakımı yapılır. 

2) İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin nezaretinde ve sorumluluğu altında yapılır. 

3) Özel riski bulunan işler yalnızca bu işlerle ilgili özel eğitim alan ehil kişiler tarafından ve talimatlara 

uygun olarak yapılır. 

4) Tüm güvenlik talimatları çalışanların anlayacağı şekilde hazırlanır. 

5) Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlanır ve en geç 6 

ayda bir olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır. 

Çalışanların yükümlülükleri: 

Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği bakımından, ilgili mevzuatın öngördüğü esaslara ve işverenin bunlara 

uygun olarak vereceği emir ve talimata uymak zorundadırlar. 

Diğer hükümler: 

Ayrıca bu Yönetmelik; Patlama, yangın ve zararlı ortam havasından korunma; Kaçış ve kurtarma 

araçları; İletişim, uyarı ve alarm sistemleri; Çalışanların bilgilendirilmesi; Sağlık gözetimi; Çalışanların 

görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması; Asgari sağlık ve güvenlik gerekleri bölümlerini 

içermektedir. 

Sondajla Maden Çıkarılan İşlerin Yapıldığı İşyerleri ile Yeraltı ve Yerüstü Maden İşlerinin Yapıldığı 

İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Genel Hükümler (Ek-1) 

Yerüstü Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler (Ek-2) 

Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler (Ek-3) 

Sondajla Maden Çıkarılan İşlerin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler (Ek-4) 
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SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI 

GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelikte belirtilen işlerde, çalışanların sağlık kuralları bakımından, 

çalışabilecekleri azami çalışma sürelerini düzenlemektir. 

Günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler: 

Bir çalışanın günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler; Yönetmeliğin ilgili maddesinde 

detaylandırılan; kurşun ve arsenik işleri; cam sanayii işleri; cıva sanayii işleri; çimento sanayii işleri; 

kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler; çinko sanayii işleri; bakır sanayii işleri; alüminyum sanayii 

işleri; demir ve çelik sanayii işleri; döküm sanayii işleri; kaplamacılık işleri; karpit sanayii işleri; asit 

sanayii işleri; akümülatör sanayii işleri; kaynak işleri; madenlere su verme işleri; kauçuk işlenmesi 

işleri; yeraltı işleri; radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler; gürültülü işler; su altında 

basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler; pnömokonyoz yapan tozlu işler; tarım ilaçları olarak 

belirtilmiştir. 

Günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işler: 

Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işlerle bunların her birinde en 

çok kaçar saat çalıştırılacağı; Yönetmeliğin ilgili maddesinde detaylandırılarak; su altında basınçlı hava 

içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş dâhil); cıva işleri; kurşun işleri; insektisitler olarak 

belirtilmiştir. 

Başka işte çalıştırma yasağı: 

Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalışanlar, Yönetmelikte belirtilen günlük azami iş 

sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte çalıştırılamazlar. 

Fazla çalışma yasağı: 

Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde fazla çalışma yapılamaz. 

Bildirim yükümlülüğü: 

Bu Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birinin veya birkaçının sürekli olarak yapıldığı işyeri 

işverenleri, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan işlerde çalışanların erkek ve 

kadınlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, işe başlamadan önce işin yürütüldüğü yerin bağlı 

bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. 
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SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin uygulanması ile ilgili 

asgari gereklilikleri belirlemektir. 

Tanımlar: 

Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri: Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretleri, 

Bilgilendirme işareti: Yasak işareti, uyarı işareti, emredici işaret, acil çıkış ve ilkyardım işaretleri 

dışında bilgi veren diğer işaretleri, 

Ek bilgi levhası: Bir işaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan levhayı, 

El işareti: Çalışanlar için tehlike oluşturabilecek manevra yapan operatörleri yönlendirmek üzere 

ellerin ve/veya kolların önceden anlamları belirlenmiş hareket ve/veya pozisyonlarını, 

Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işareti, 

Güvenlik rengi: Güvenlik açısından özel bir anlam yüklenen rengi, 

Işıklı işaret: Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış, içeriden veya arkadan aydınlatılarak 

ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneğini, 

İşaret levhası: Geometrik bir şekil, renkler ve bir sembol veya piktogramın kombinasyonu ile özel bilgi 

ileten ve yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş levhayı, 

İşaretçi: İşareti veren kişiyi, 

Operatör: İşareti izleyerek araç ve gereci kullanan kişiyi, 

Sağlık ve güvenlik işaretleri: Özel bir nesne, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli veya 

ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el-kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi ya da talimat 

veren veya tehlikelere karşı uyaran işaretleri, 

Sembol veya piktogram: Bir durumu tanımlayan veya özel bir davranışa sevk eden ve bir işaret levhası 

veya ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan şekli, 

Sesli sinyal: İnsan sesi ya da yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmış bir düzenekten 

çıkan ve yayılan kodlanmış ses sinyalini, 

Sözlü iletişim: İnsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, önceden anlamı belirlenmiş sözlü mesajı, 

Uyarı işareti: Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işareti, 

Yasak işareti: Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir davranışı yasaklayan 

işareti, ifade eder. 
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Genel yükümlülük: 

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi 

sonuçlarına göre; işyerindeki risklerin ortadan kaldırılamadığı veya toplu korumaya yönelik teknikler 

veya işin organizasyonunda kullanılan önlem, yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılamadığı 

durumlarda, bu Yönetmelikte yer aldığı şekliyle sağlık ve güvenlik işaretlerini bulundurur ve uygun 

yerlerde kullanılmasını sağlar. 

Yönetmeliğin ekinde (Ek-5) belirtilen hususlara aykırı olmamak şartı ile kara, demir, deniz, hava ve iç 

suyolu taşımacılığı alanlarında kullanılan işaretler, işyerinde benzeri taşımacılığın yapılması halinde 

aynen kullanılır. 

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi: 

İşveren işyerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri hakkında çalışanları veya temsilcilerini 

bilgilendirir. 

İşveren işaretlerin anlamları ve bu işaretlerin gerektirdiği davranış biçimleri hakkında, çalışanların 

eğitim almasını sağlar. 

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması: 

İşveren bu Yönetmeliğin kapsadığı konular ile ilgili çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve 

katılımlarını sağlar. 

 

İşyerinde Kullanılan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri ile İlgili Asgari Genel Gerekler (Ek-1) 

İşaret Levhalarıyla İlgili Asgari Gerekler (Ek-2) 

Boru ve Kaplar Üzerindeki İşaretler ile İlgili Asgari Gerekler (Ek-3) 

Yangınla Mücadele İşaretleri ile İlgili Asgari Gerekler (Ek-4) 

Engeller, Tehlikeli Yerler ve Trafik Yollarını Belirlemek İçin Kullanılan İşaretler ile İlgili Asgari 

Gerekler (Ek-5) 

Işıklı İşaretler İçin Asgari Kurallar (Ek-6) 

Sesli Sinyaller İçin Asgari Kurallar (Ek-7) 

Sözlü İletişim İçin Asgari Kurallar (Ek-8) 

El İşaretleri İçin Asgari Gerekler (Ek-9) 

Kaldırma Araçlarıyla Yapılan İşlemlerde Sağlık ve Güvenlik İşaretleri ile İlgili Asgari Gereklilikler (Ek-

10) 

Kaynak: TS ISO 7010 Grafik Semboller – Emniyet ile İlgili Renk ve İşaretler – İş Yerleri ve Halka Açık 

Alanlarda Kullanılan Emniyet İşaretleri 
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TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ 

EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok 

tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Tanımlar: 

Mesleki eğitim: Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi 

olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, 

beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik 

yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi, ifade eder. 

Mesleki eğitim zorunluluğu: 

Yeterlilik ekindeki (Ek-1) çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime 

tabi tutulmaları zorunludur. 

Mesleki Eğitim Alınacak İşlere Ait Çizelge (Ek-1): 

Yeterlilik ekindeki çizelgede; arama ve sondaj işleri; metalurji sanayii ile ilgili işler; taş ve toprak 

sanayii ile ilgili işler; metal ve metalden mamul eşya sanayii ile ilgili işler; ağaç ve bunlardan mamul 

eşya sanayii ile ilgili işler; yapı işleri; kimya sanayi ile ilgili işler; iplik, dokuma ve giyim sanayi ile ilgili 

işler; kağıt ve selüloz sanayii ile ilgili işler; gıda sanayii ile ilgili işler; tütün sanayii ile ilgili işler; enerji 

üretimi, nakli ve dağıtımı ile ilgili işler; nakliye benzeri işler; tarım ve hayvancılık işleri; ardiye ve 

antrepoculuk; haberleşme; çeşitli işler; alt başlıklarını içermektedir. 

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi 

amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun 

etkilerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli tedbirlere dair usul ve esasları belirlemektir. 

Tanımlar ve kısaltmalar: 

Pnömokonyoz (Akciğer Toz Hastalığı): Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku 

reaksiyonu ile oluşan hastalığı, 

Toz: Bu Yönetmeliğe göre işyeri ortam havasına yayılan veya yayılma potansiyeli olan parçacıkları, 

Yönetmelik; işverenin yükümlülükleri; risk değerlendirmesi; toz ölçümleri; sağlık gözetimi; çalışanların 

eğitimi ve bilgilendirilmesi; tozla mücadele birimleri başlıklarını içermektedir. 

Toz Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri Tablosu (Ek-1) 

Pnömokonyoz Tanı Şeması (Ek-2) 
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ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç ve kapsam: 

Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluş amacını, oluşumunu, 

görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Konseyin kuruluş amacı: 

Konsey, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için 

tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur. Konsey, çalışmalarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve 

ülke koşullarını göz önünde bulundurur. Çalışma hayatının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut 

şartlarının iyileştirilmesi ve güvenlik kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla üyelerin iş 

birliği içinde çalışmasını esas alır. İş sağlığı ve güvenliği alanında ülke politikalarını oluşturmada 

tarafların görüş ve düşüncelerinin alınmasını sağlar. 

 

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği şartlarını belirlemektir. 

Tanımlar: 

Proje: Yapı işlerinin tasarımından tamamlanmasına kadar yürütülen bütün işleri, 

Yapı alanı: Yapı işlerinin yürütüldüğü alanı, 

Yapı işleri: İnşaat ve çeşitli mühendislik işlerinin yürütüldüğü, yerüstü veya yeraltında, su üstü veya su 

altında yapılan, Yönetmelik ekinde (Ek-1) yer alan işler ile benzeri diğer işleri, ifade eder. 

Yönetmelik; işverenlerin yükümlülükleri; proje sorumlusu ve işverenlerin sorumlulukları; diğer 

kişilerin yükümlülükleri; sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin görevlendirilmesi, sağlık ve güvenlik 

planı ve bildirim; proje hazırlık aşamasında genel prensipler; sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin 

proje hazırlık aşamasındaki görevleri; sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin proje uygulama 

aşamasındaki görevleri; çalışanların bilgilendirilmesi; çalışanların görüşlerinin alınması ve 

katılımlarının sağlanması; kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemleri, 

başlıklarını içermektedir. 

Yapı İşleri Listesi (Ek-1) 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerini İçeren Çalışmaların Listesi (Ek-2) 

Yapı İşine İlişkin Bildirim (Ek-3) 

Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları (Ek-4) 

Yapı İşlerinde Kullanılan İş Ekipmanlarının Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları (Ek-5) 
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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE İLİŞKİLİ YÖNETMELİKLER 

 

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan 

asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi 

korumak üzere işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti 

ve satış sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kuralları belirlemektir. 

Yönetmelik; asansör kimlik numarası; yeni asansörün yapıya uygunluğunun kontrolü; yeni asansörün 

tescili; mevcut asansörün tescili; bakım; bakımın kapsamı; bakımla ilgili diğer hususlar; garanti 

belgesi; satış sonrası hizmetler; yetkili servis ile ilgili şartlar; bina sorumlusunun yükümlülükleri; 

denetim; mevcut asansörün güvenlik seviyesinin arttırılması, konularını içermektedir. 

 

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslar ile asansör periyodik 

kontrollerinde görev alacak olan A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi, yükümlülükleri ve 

denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Tanımlar: 

Asansör: Belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı yapan 

kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcısı olan kaldırma tertibatını veya sabit bir seyir yolu 

üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatını, ifade eder. 

 

Bilgi etiketi: 

Bilgi etiketi, kabin içerisindeki kullanıcıların rahatlıkla görebileceği bir şekilde kumanda panelinin 

etrafında en uygun yere ve ana durakta yer alan dış çağrı kumanda panelinin yanına veya durak kapısı 

kasasının üzerine A tipi muayene kuruluşunca iliştirilir. 

Kırmızı renkli bilgi etiketi, güvensiz asansöre iliştirilir. 

Sarı renkli bilgi etiketi, kusurlu asansöre iliştirilir. 

Mavi renkli bilgi etiketi, hafif kusurlu asansöre iliştirilir. 

Yeşil renkli bilgi etiketi, uygun asansöre iliştirilir. 
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TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ 

Amaç ve kapsam: 

Bu Yönetmeliğin amacı; yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve 

bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut 

binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli 

kuralları ve minimum koşulları belirlemektir 

 

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, 

enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında 

insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve 

sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama 

koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak 

kuralların belirlenmesidir. 

Gürültüye Karşı Hassasiyetin ve Gürültülülük Derecesinin Belirlemesi (Ek-2) 

 

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ 

Kapsam: 

Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar; elektrik 

enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına dair yapı içindeki tesisleri kapsamaz. Aşağıdaki elektrik 

tesisleri elektrik iç tesisi sayılır. 

 

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ 

Amaç ve Kapsam: 

Bu Yönetmelik esas itibariyle, frekansı 100 Hz’in altındaki alternatif akım (a.a.) ve doğru akım (d.a.) 

elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal 

güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar. 
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BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her 

türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında 

çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal 

kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak 

tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir. 

Tanımlar: 

Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya 

kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini, 

Acil durum ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya 

ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım 

uygulayan ekibi, 

Acil durum planları: Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve 

işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması 

gereken planları, 

Güvenlik bölgesi: Binadan tahliye edilen şahısların bina dışında güvenli olarak bekleyebilecekleri 

bölgeyi, 

Acil durum aydınlatması: Olağan aydınlatma devrelerinin kesintiye uğraması hâlinde, armatürün 

kendi gücüyle veya ikinci bir enerji kaynağından beslenerek sağlanan aydınlatmayı, 

Kaçış (Yangın) merdiveni: Yangın hâlinde ve diğer acil hâllerde binadaki insanların emniyetli ve süratli 

olarak tahliyesi için kullanılabilen, yangına karşı korunumlu bir şekilde düzenlenen ve tabiî zemin 

seviyesinde güvenlikli bir alana açılan merdiveni, 

Yangın kapısı: Bir yapıda kullanıcılar, hava veya nesneler için dolaşım imkânı sağlayan, kapalı 

tutulduğunda duman, ısı ve alev geçişine belirli bir süre direnecek nitelikteki kapı, kapak veya 

kepengi, 

Yangın türü: Yanmakta olan maddeye göre; 

 A sınıfı yangınlar: Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddeler 

yangınını, 

 B sınıfı yangınlar: Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi 

yanıcı sıvı maddeler yangınını, 

 C sınıfı yangınlar: Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz 

maddeler yangınını, 

D sınıfı yangınlar: Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif 

ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangınını, ifade eder. 
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Genel sorumluluklar ve yasaklar: 

Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığının veya duman çıktığının görülmesi hâlinde, itfaiyeye 

haber verilir. 

Kamuya açık telefon ve ücretli telefon kabinlerinin içine, karayolları ve otobanların şehir dışındaki 

uygun yerlerine, kamu binalarının, sitelerin ve diğer kurum ve kuruluşlara ait binaların güvenlik ve 

kontrol sistemlerinin bulunduğu yerlere, kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte 

itfaiyenin güncel telefon numarasının yazılması mecburidir. 

Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, itfaiye araçlarının yapıya kolayca yanaşmasını 

sağlamak üzere, yapıların ana girişine ve civarına park yasağı konulması ve bu hususun trafik levha ve 

işaretleri ile gösterilmesi şarttır. 

Toplam kapalı kullanım alanı 10000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, 

toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında 

itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde; binanın kaçış yolları, yangın 

merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları ile 

jeneratörün yeri işaretlenir. 

Binada yangın çıkması hâlinde olaya müdahale eden acil durum ekipleri mahalli itfaiye teşkilatı 

amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girerler ve ona her konuda yardım etmek 

mecburiyetindedirler. 

Koru, park, bahçe ve piknik yerlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işleticilere ve vatandaşlara 

ocak yeri olarak ayrılmış yerler dışında ateş yakmak, ateşle ilgili işler yapmak ve anız yakmak yasaktır. 

Kâğıt, plastik ve naylon gibi kolay yanan maddeler ile kıvılcımlı küllerin ve sigara izmaritlerinin kapalı 

mekânlara, kapı önlerine, ormanlık alanlara, otoban, cadde ve sokaklara atılması ve dökülmesi 

yasaktır. 

Bina tehlike sınıflandırması: 

Bina veya bir bölümünün tehlike sınıfı, binanın özelliklerine ve binada yürütülen işlemin ve 

faaliyetlerin niteliğine bağlı olarak belirlenir. Bir binanın çeşitli bölümlerinde değişik tehlike sınıflarına 

sahip malzemeler bulunuyor ise, su ve pompa kapasitesi bina en yüksek tehlike sınıflandırmasına 

göre belirlenir. 

Binada veya bir bölümünde söndürme sistemleri ve kompartıman oluşturulurken, tasarım sırasında 

aşağıdaki tehlike sınıflandırması dikkate alınır: 

a) Düşük tehlikeli yerler: Düşük yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip malzemelerin bulunduğu, en az 

30 dakika yangına dayanıklı ve tek bir kompartıman alanı 126 m2’den büyük olmayan yerlerdir. 

b) Orta tehlikeli yerler: Orta derecede yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip yanıcı malzemelerin 

bulunduğu yerlerdir. 

c) Yüksek tehlikeli yerler: Yüksek yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip ve yangının çabucak yayılarak 

büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu yerlerdir. 
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Kaçış güvenliği esasları: 

İnsanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanan her yapı, yangın veya diğer acil durumlarda 

kullanıcıların hızla kaçışlarını sağlayacak yeterli kaçış yolları ile donatılır. 

Kaçış yolları ve diğer tedbirler, yangın veya diğer acil durumlarda can güvenliğinin yalnızca tek bir 

tedbire dayandırılmayacağı biçimde tasarlanır. 

Her yapının, yangın veya diğer acil durumlarda yapıdan kaçış sırasında kullanıcıları, ısı, duman veya 

panikten doğan tehlikelerden koruyacak şekilde yapılması, donatılması, bakım görmesi ve işlevini 

sürdürmesi gerekir. 

Her yapıda, bütün kullanıcılara elverişli kaçış imkânı sağlayacak şekilde, yapının kullanım sınıfına, 

kullanıcı yüküne, yangın korunum düzeyine, yapısına ve yüksekliğine uygun tip, sayı, konum ve 

kapasitede kaçış yolları düzenlenir. 

Her yapının içinde, yapının kullanıma girmesiyle her kesimden serbest ve engelsiz erişilebilen şekilde 

kaçış yollarının düzenlenmesi ve bakım altında tutulması gerekir. Herhangi bir yapının içinden serbest 

kaçışları engelleyecek şekilde çıkışlara veya kapılara kilit, sürgü ve benzeri bileşenler takılamaz. 

Kaçış Yolları: 

Kaçış yolları, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve 

engellenmemiş yolun tamamıdır. 

Kaçış yolları kapsamına; 

a) Oda ve diğer bağımsız mekânlardan çıkışlar, 

b) Her kattaki koridor ve benzeri geçitler, 

c) Kat çıkışları, 

ç) Zemin kata ulaşan merdivenler, 

d) Zemin katta merdiven ağızlarından aynı katta yapı son çıkışına götüren yollar, 

e) Son çıkış, dâhildir. 

Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilmez. 

Kaçış yolları gerekleri: 

Bütün yapılar için bu Kısımda belirtilen imkânlardan biri veya daha fazlası kullanılarak kaçış yolları 

sağlanır. Yapının kullanımda olduğu sürece zorunlu çıkışların kolayca erişilebilir, kapıların açılabilecek 

durumda olması ve önlerinde engelleyicilerin bulunmaması gerekir. 

Kaçış merdivenleri: 

Yapının ortak merdivenlerinin yangın ve diğer acil hâllerde kullanılabilecek özellikte olanları, kaçış 

merdiveni olarak kabul edilir. 
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Acil çıkış zorunluluğu: 

Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir. 

Kaçış merdiveni özellikleri: 

Kaçış merdivenlerinin kapasite ve sayı bakımından en az yarısının doğrudan bina dışına açılması 

gerekir. 

Kaçış yolu kapıları: 

Kaçış yolu kapılarının en az temiz genişliği 80 cm’den ve yüksekliği 200 cm’den az olamaz. Kaçış yolu 

kapılarında eşik olmaması gerekir. Dönel kapılar ile turnikeler, çıkış kapısı olarak kullanılamaz. 

Kaçış yolu kapıları kanatlarının, kullanıcıların hareketini engellememesi gerekir. Kullanıcı yükü 50 kişiyi 

aşan mekânlardaki çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. 

Kaçış yolu kapılarının el ile açılması ve kilitli tutulmaması gerekir. 

Doğalgaz ve LPG tesisatlı kazan daireleri: 

Herhangi bir tehlike anında gazı kesecek olan ana kapama vanası ile elektrik akımını kesecek ana 

devre kesici ve ana elektrik panosu, kazan dairesi dışında kolayca ulaşılabilecek bir yere konulur. Gaz 

ana vanasının yerini gösteren plaka, bina girişinde kolayca görülebilecek bir yere asılır. 

Otoparklar: 

LPG veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yakıt sistemli araçlar kapalı otoparklara giremez ve alınmaz. 

Asansörlerin özellikleri: 

Asansör kabini dışında asansör holünde, kolayca okunabilecek büyüklükte “YANGIN SIRASINDA 

KULLANILMAZ” levhasının olması zorunludur. 

Yıldırımdan korunma tesisatı: 

Binaların yıldırım tehlikesine karşı korunması için ilgili yönetmelik ve standartların gereğinin yerine 

getirilmesi şarttır. Elektrik yükünün yapı veya yapı içindeki diğer tesisat üzerinde risk yaratmaksızın 

toprağa iletilebileceği yeterli bağlantının sağlanması ve bir toprak sonlandırma ağı oluşturulması 

gerekir. 

Elektrik tesisatı ve sistemlerin özellikleri: 

Binalarda kurulan elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı 

sistemlerinin, yangın hâlinde veya herhangi bir acil hâlde, binada bulunanlara zarar vermeyecek, 

panik çıkmasını önleyecek, binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak ve güvenli bir ortam 

oluşturacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir. 
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Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi: 

Kaçış yollarında, kullanıcıların kaçışı için gerekli aydınlatmanın sağlanmış olması şarttır. Acil durum 

aydınlatması ve yönlendirmesi için kullanılan aydınlatma ünitelerinin normal aydınlatma mevcutken 

aydınlatma yapmayan tipte seçilmesi hâlinde, normal kaçış yolu aydınlatması kesildiğinde otomatik 

olarak devreye girecek şekilde tesis edilmesi gerekir. 

Sesli ve ışıklı uyarı cihazları 

Bir binanın kullanılan bütün bölümlerinde yaşayanları yangından veya benzeri acil hâllerden haberdar 

etme işlemleri, sesli ve ışıklı uyarı cihazları ile gerçekleştirilir. 

Yangın uyarı butonunun mecburi olduğu yerlerde uyarı sistemi de mecburidir. 

Tasarım ilkeleri: 

Yangın söndürme sistemleri, bu Yönetmelik kapsamındaki bütün yapı ve binalar ile tünel, liman, dok, 

metro ve açık arazi işletmeleri gibi yapılarda yangın öncesinde ve sırasında kullanılan sabit söndürme 

tesisatıdır. Binalarda kurulan yangın söndürme tesisatının, binada bulunanlara zarar vermeyecek, 

panik çıkmasını önleyecek ve yangını söndürecek şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır 

durumda tutulması gerekir. 

Taşınabilir söndürme cihazları: 

Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. 

Buna göre; 

a) A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu, 

b) B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya 

köpüklü, 

c) C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli, 

ç) D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru metal tozlu, söndürme cihazları 

bulundurulur. Hastanelerde, huzurevlerinde, anaokullarında ve benzeri yerlerde sulu veya temiz gazlı 

söndürme cihazlarının tercih edilmesi gerekir. 

(2) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat 

alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın 

söndürme cihazları bulundurulması gerekir. 

(3) Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme 

cihazı bulundurulması mecburidir. 

Tehlikeli maddeler ile ilgili olarak uygulanacak hükümler: 

Tehlikeli maddelerin depolanması, doldurulması, kullanılması, üretilmesi ve satışa sunulması 

hakkında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat ve standartlara uyulur. 
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Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması: 

Tehlikeli maddelerin sınıfları aşağıda belirtilmiştir: 

a) Patlayıcı maddeler, 

b) Parlayıcı ve patlayıcı gazlar, 

c) Yanıcı sıvılar, 

ç) Yanıcı katı maddeler, 

d) Oksitleyici maddeler, 

e) Zehirli ve iğrendirici maddeler, 

f) Radyoaktif maddeler, 

g) Dağlayıcı maddeler, 

ğ) Diğer tehlikeli maddeler. 

Depolama hacimlerinin genel özellikleri 

Yangın güvenliği sorumluluğu: 

Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden; kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük 

amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludur. 

Yangın güvenliği sorumlusunun belirlenmesi: 

Çalışma saatleri içinde görevli sayısına ve binadaki en büyük amirin takdirine göre, binanın her katı, 

bölümü veya tamamı için görevliler arasından yangın güvenliği sorumlusu seçilir. Sorumlu, çalışma 

saatinin başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde, yangına karşı korunma önlemlerini 

kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür. Kat mülkiyetine tabi olan binalarda bu sorumluluğu bina 

yöneticisi üstlenir. 

Ekiplerin kuruluşu: 

Yapı yüksekliği 30.50 m.’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut 

dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde 

aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur. 

a) Söndürme ekibi, 

b) Kurtarma ekibi, 

c) Koruma ekibi, 

ç) İlk yardım ekibi. 
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Bunların dışındaki yapı, bina, tesis ve işletmelerde ise; bina sahibinin, yöneticisinin veya amirinin 

uygun göreceği tedbirler alınır. 

Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeleri uygulamakla görevli amirin 

yardımcısıdır. 

Acil durum ekiplerinin görevleri ile isim ve adres listeleri bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde 

asılı olarak bulundurulur. 

Ekiplerin görevleri: 

Ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

a) Söndürme ekibi; binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani 

olmak ve söndürmek, 

b) Kurtarma ekibi; yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak, 

c) Koruma ekibi; kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya 

çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, 

ç) İlk Yardım ekibi; yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak. 

Ekiplerin çalışma esasları: 

Acil durum ekiplerinin birbirleriyle iş birliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmaları esastır. 

Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar iç düzenlemeyi uygulamakla görevli 

amir veya yardımcılarına aittir. Bu süre içinde ekipler amirlerinden emir alırlar. 

İtfaiye gelince, bu ekipler derhal itfaiye amirinin emrine girerler. 

Genel eğitim: 

Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından 

korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile iş birliği ve 

organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak 

eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. 

Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı 

ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. 

Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır. 

 

TSE ISO/TS 11602-1 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler - Bölüm 1: 

Seçim ve yerleştirme 

TSE ISO/TS 11602-2 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler - Bölüm 2: 

Muayene ve bakım 



89 
 

MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT) 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve 

kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve 

durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete 

sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile 

takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak 

onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir. 

Tanımlar: 

Emniyet aksamları: Bir güvenlik işlevini yapan, bağımsız bir şekilde piyasaya arz edilen, arızalanması 

ve/veya hatalı çalışması durumunda kişilerin güvenliğini tehlikeye sokan, makinaların işlevini yerine 

getirmek için gerekli olmayan veya makinanın işlevini yerine getiren normal aksamın yedeği olarak 

kullanılabilecek aksamını, 

Makina: Doğrudan insan veya hayvan gücü uygulaması dışındaki bir tahrik sistemi ile donatılmış veya 

donatılması amaçlanmış, ilişkili parçaları veya kısımlarının en az biri hareketli olan ve belli bir 

uygulama amacıyla bir araya getirilmiş olan parçalar topluluğu ile bunlardan; sadece kullanım 

sahasına veya bir enerji ve hareket kaynağına bağlantı için gerekli olan aksamları bulunmayan veya 

monte edilmeye hazır ve sadece bir ulaştırma vasıtasına monte edildiğinde veya bir bina ya da yapıya 

kurulduğunda çalışma yeteneğine sahip veya aynı sonucu elde etmek için bir bütün halinde çalışacak 

şekilde düzenlenen ve kumanda edilen veya kısmen tamamlanmış makina parçaları topluluğunu ve 

yük kaldırma amaçlı ve güç kaynağı doğrudan uygulanan insan gücü olan birbiriyle bağlantılı en 

azından biri hareketli bağlantılı parçalar ve aksamdan oluşan parçalar topluluğunu, 

Makinaların Tasarımı ve İmali ile İlgili Temel Sağlık ve Güvenlik Kuralları (Ek-1) 

 

MAKİNA KORUYUCULARI YÖNETMELİĞİ 

Amaç: 

Bu Yönetmelik, 23 Mayıs 1967 tarih, 872 sayılı Kanunun uygulanması ve 1475 sayılı iş Kanununun 74. 

maddesi uyarınca yürürlüğe konmuş olan tüzüklerin ilgili hükümlerine açıklık getirilmesi amacıyla 

çıkarılmıştır. 

1475 Sayılı (Yürürlükten kalkan) İş Kanunu: 

Madde 74 - İşyerlerinde kullanılan alet, edevat, makinalar ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek 

hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların, işyerlerinde iş kazalarını önlemek üzere bulundurulması 

lüzumlu olan araçların ve alınacak güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu belirtmek üzere Çalışma 

Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı beraberce bir veya birden fazla tüzük çıkarır. 
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MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ 

YÖNETMELİK (2014/34/AB) 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı; muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizatın ve koruyucu sistemlerin 

güvenli olarak piyasaya arzı için gerekli temel sağlık ve güvenlik kuralları ile uygunluk değerlendirme 

işlemlerine ve piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Teçhizat gruplarının kategoriler halinde sınıflandırılmasını belirleyen kriterler (Ek-1) 

Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak teçhizat ve koruyucu sistemlerin tasarım ve yapımı ile 

ilgili temel sağlık ve güvenlik gerekleri (Ek-2) 

 

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI (ADR) HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar 

vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu 

faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, 

paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya 

operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir. 

Tanımlar: 

ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını, b) Alıcı: 

Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen eşyanın teslim 

edileceği işletmeyi, 

Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, R1, R2 

yetki belgesi sahiplerini,  

Taşıt (Araç): Karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı yapılması amacıyla ilgili mevzuata uygun olarak 

imal edilen en az dört tekerlekli ve azami tasarım hızı 25 km/s’den fazla olan kamyon, kamyonet, 

tanker ve bunlar tarafından çekilmesine izin verilen römorklar ile çekici türündeki taşıtlarla çekilen 

yarı römork veya römork türündeki taşıtlar ile bu amaçla özel donanımı bulunan diğer taşıtları, 

Taşımacılık faaliyetlerinde genel kurallar: 

Tehlikeli maddeler kamuya açık karayolunda, bu Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak 

ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az 

olacak şekilde taşınır. 

Gönderenin yükümlülükleri: 

Gönderen, taşınmak üzere sevk edilen malı ADR hükümlerine uygun bir biçimde teslim etmek 

zorundadır. 
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Paketleyenin yükümlülükleri: 

Paketleyen ADR’nin; paketleme ve birlikte paketleme ile ilgili mevzuatına ve kurallarına; paketleri 

taşınmaya hazırlıyorsa, paketleri işaretleme ve etiketleme ile ilgili mevzuatına ve kurallarına, uymakla 

yükümlüdür. 

Yükleyenin yükümlülükleri: 

Yükleyen, tehlikeli maddeleri, ancak ADR hükümlerine uygun şartların sağlanmış olması halinde taşıta 

yüklemekle, yükümlüdür. 

Dolduranın yükümlülükleri: 

Dolduran, dolum öncesinde, tankların ve gerekli ekipmanın teknik olarak eksiksiz, ADR hükümlerine 

uygun ve taşımaya uygun olmasını sağlamakla, yükümlüdür. 

Taşımacının yükümlülükleri: 

Taşımacı, taşınacak olan tehlikeli maddelerin taşınma aşamasında bu Yönetmelik ve ADR hükümlerine 

uygun olduğunu kontrol etmekle, yükümlüdür. 

Taşıt sürücüsünün ve araçta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri: 

Taşıt sürücüsü ve araçta bulunan diğer görevliler; yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda 

bilgi sahibi olmakla; tehlikeli madde içeren ambalajları açmamakla ve ADR hükümlerine uygun 

hareket etmekle, yükümlüdür. 

Alıcının yükümlülükleri: 

Alıcı; yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabulünü ertelememekle ve ADR 

hükümlerine uygun hareket etmekle, yükümlüdür. 

Boşaltanın yükümlülükleri: 

Boşaltan, boşaltma öncesinde paket, konteyner, tank veya araç bilgileri ile sevkiyat belgelerinde yer 

alan ilgili bilgileri karşılaştırarak doğru yükün boşaltılacağını tespit etmekle ve ADR hükümlerine 

uygun hareket etmekle, yükümlüdür. 

 

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ 

Amaç: 

Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan 

işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, 

güvenli bir şekilde yapmaları için, bu işletmelere yardımcı olmak amacıyla, işletmelerde istihdam 

edilecek tehlikeli madde güvenlik danışmanları (TMGD) veya hizmetin alınacağı tehlikeli madde 

güvenlik danışmanlığı kuruluşları (TMGDK) ile bu kuruluşların bünyesinde görev alacak TMGD’lerin ve 

hizmet alıcıların nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul 

ve esasları düzenlemektir. 
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MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların, insan sağlığı ve 

çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest 

dolaşımlarını temin etmek üzere sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin idari 

ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 

Tanımlar ve kısaltmalar: 

CAS numarası: Kimyasal Kuramlar Servisi tarafından verilen numarayı, 

Zararlılık ifadesi: Bir zararlılık sınıfına ve kategorisine karşılık gelen ve zararlı bir madde veya karışıma 

dair zararların niteliğini ve uygun durumlarda, söz konusu zararlılık derecesini belirten ifadeyi, 

Zararlılık işareti: Bir sembol ve bir sınır, arka plan motifi veya rengi gibi diğer grafik unsurlarını içeren, 

söz konusu zarara ilişkin özel bilgilerin aktarılmasını amaçlayan grafiksel şekli, 

Zararlılık kategorisi: Her bir zararlılık sınıfı içinde yer alan ve zararın ciddiyetini belirten kriterleri, 

Zararlılık sınıfı: Fiziksel, insan sağlığına ve çevreye yönelik zararın niteliğini, ifade eder. 

Zararlılık İşaretleri Ek-5 

 

ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre 

üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere güvenlik 

bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 

Tanımlar ve kısaltmalar: 

ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını, 

Elleçleme: Maddenin veya karışımın yapısal özelliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin 

değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, 

havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri, 

Güvenlik bilgi formu (MSDS): İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz 

etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı 

bilgileri ve bulunduğu işyerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren 

belgeyi, 

RID: Tehlikeli Malların Demiryoluyla Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Kuralları, 

 



93 
 

Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması İçin Gereklilikler Ek-1: 

Bu Yönetmelik eki, güvenlik bilgi formunun hazırlanması için tedarikçinin yerine getirmesi gereken 

gereklilikleri ortaya koyar. 

Güvenlik bilgi formlarında yer alacak bilgilere ilişkin açıklama: 

1. Maddenin/Karışımın ve Şirketin/Dağıtıcının Kimliği 

2. Zararlılık Tanımlanması 

3. Bileşim/İçindekiler Hakkında Bilgi 

4. İlk Yardım Önlemleri 

5. Yangınla Mücadele Önlemleri 

6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Önlemler 

7.  Elleçleme ve Depolama 

8. Maruz Kalma Kontrolleri/Kişisel Korunma 

9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

10. Kararlılık ve Tepkime 

11. Toksikolojik Bilgiler 

12. Ekolojik Bilgiler 

13. Bertaraf Etme Bilgileri 

14. Taşımacılık Bilgileri 

15. Mevzuat Bilgileri 

16. Diğer Bilgiler 

Güvenlik bilgi formu formatı, bilgileri yer almaktadır. 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç: 

Bu Yönetmelik, 12/6/1989 tarihli ve 89/391/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas alınarak, 

işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirler. Bu amaçla; 

a) Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan 

kaldırılması, 

b) İş sağlığı ve güvenliği konusunda işçi ve temsilcilerinin eğitimi, bilgilendirilmesi, görüşlerinin 

alınması ve dengeli katılımlarının sağlanması, 

c) Yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken kişilerin çalışma 

şartları, ile ilgili genel prensipler ve diğer hususlar bu Yönetmelikte düzenlenmiştir. 

İşverenin Genel Yükümlülükleri: 

İşveren aşağıda belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili hususları yerine getirmekle yükümlüdür: 

a) İşveren, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve 

bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlamak 

zorundadır. 

İşveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun 

sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içinde olacaktır. 

b) İşveren, sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında aşağıdaki genel 

prensiplere uyacaktır: 

1) Risklerin önlenmesi, 

2) Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi, 

3) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi, 

4) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için, özellikle işyerlerinin tasarımında, iş 

ekipmanları, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen gösterilmesi, özellikle de monoton 

çalışma ve önceden belirlenmiş üretim temposunun hafifletilerek bunların sağlığa olumsuz etkilerinin 

en aza indirilmesi, 

5) Teknik gelişmelere uyum sağlanması, 

6) Tehlikeli olanların, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirilmesi, 

7) Teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma şartlarının, sosyal ilişkilerin ve çalışma 

ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikasının geliştirilmesi, 

8) Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi, 

9) İşçilere uygun talimatların verilmesi. 
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c) İşveren, işyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alarak; 

1) Kullanılacak iş ekipmanının, kimyasal madde ve preparatların seçimi, işyerindeki 

çalışma düzeni gibi konular da dahil işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tüm riskleri değerlendirir. 

Bu değerlendirme sonucuna göre; işverence alınan önleyici tedbirler ile seçilen çalışma şekli ve 

üretim yöntemleri, işçilerin sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltmeli ve işyerinin 

idari yapılanmasının her kademesinde uygulanmalıdır. 

2) Bir işçiye herhangi bir görev verirken, işçinin sağlık ve güvenlik yönünden 

uygunluğunu göz önüne alır. 

3) Yeni teknolojinin planlanması ve uygulanmasının, seçilecek iş ekipmanının çalışma 

ortam ve koşullarına, işçilerin sağlığı ve güvenliğine etkisi konusunda işçiler veya temsilcileri ile 

istişarede bulunur. 

4) Ciddi tehlike bulunduğu bilinen özel yerlere sadece yeterli bilgi ve talimat verilen 

işçilerin girebilmesi için uygun önlemleri alır. 

d) Aynı işyerinin birden fazla işveren tarafından kullanılması durumunda işverenler, yaptıkları 

işin niteliğini dikkate alarak; iş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni önlemlerinin uygulanmasında iş birliği 

yapar, mesleki risklerin önlenmesi ve bunlardan korunma ile ilgili çalışmaları koordine eder, 

birbirlerini ve birbirlerinin işçi veya işçi temsilcilerini riskler konusunda bilgilendirirler. 

e) İş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni konusunda alınacak önlemler hiçbir şekilde işçilere mali yük 

getirmez. 

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler: 

İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili koruyucu ve önleyici hizmetlerin yerine getirilmesi için aşağıda 

belirtilen hususlara uyulacaktır: 

a) İşveren, işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek 

üzere, işyerinden bir veya birden fazla kişiyi görevlendirir. 

b) Sağlık ve güvenlikle görevli kişiler, işyerinde bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle hiçbir 

şekilde dezavantajlı duruma düşmezler. Bu kişilere, söz konusu görevlerini yapabilmeleri için yeterli 

zaman verilir. 

c) İşyerinde bu görevleri yürütebilecek nitelikte personel bulunmaması halinde, işveren 

dışarıdan bu konuda yeterlik belgesi olan uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alır. 

d) İşveren hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara, işçilerin sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya 

etkilemesi muhtemel faktörler hakkında bilgi verir. Bu kişi veya kuruluşlar, işçiler ve bu işçilerin 

işverenleri hakkındaki gerekli bilgilere de ulaşabilmelidirler. 

e) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere: 

1) Görevlendirilen kişiler gerekli nitelik, bilgi ve beceriye sahip olacaktır. 
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2) Dışarıdan hizmet alınan kişi veya kuruluşlar gerekli kişisel beceri, mesleki bilgi ve 

donanıma sahip olacaktır. 

3) Görevlendirilen kişiler veya dışarıdan hizmet alınan kişi veya kuruluşların sayısı; 

işyerinin büyüklüğü, maruz kalınabilecek tehlikeler ve işçilerin işyerindeki dağılımı dikkate alınarak, 

koruyucu ve önleyici çalışmaların organizasyonunu yapmaya ve yürütmeye yeterli olacaktır. 

f) İşyeri içindeki veya dışındaki kişi veya kuruluşların bu maddede belirtilen sağlık ve güvenlik 

risklerini önleme ve risklerden korunma ile ilgili görev ve sorumlulukları açık olarak belirlenir. Bu kişi 

ve kuruluşlar gerektiğinde birlikte çalışırlar. 

g) İşverenin yeterli mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip olması halinde, işyerinin büyüklüğü, 

işin niteliği ve işçi sayısı dikkate alınarak sağlık ve güvenlik risklerini önlenmesi ve koruyucu hizmetleri 

yerine getirilmesi sorumluluğunu kendisi üstlenebilir. 

h) İş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet verecek kişi ve kuruluşların nitelikleri ve 

belgelendirilmesi ile işverenin sorumluluğu hangi hallerde üstlenebileceği ile ilgili usul ve esaslar 

Bakanlık tarafından belirlenir. 

İlkyardım, Yangınla Mücadele ve Kişilerin Tahliyesi, Ciddi ve Yakın Tehlike: 

İlkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlike ile ilgili uyulacak hususlar 

aşağıda belirtilmiştir: 

a) İşveren; 

1) İşyerinin büyüklüğünü, yapılan işin özelliğini ve işyerinde bulunan işçilerin ve diğer 

kişilerin sayısını dikkate alarak; ilkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi için gerekli tedbirleri 

alır. 

2) Özellikle ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, 

işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. 

b) İşveren, (a) bendinde belirtilen ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, 

işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma 

sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirir. 

c) İşveren; 

1) Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan tüm işçileri, tehlikeler ile 

bunlara karşı alınmış ve alınacak önlemler hakkında mümkün olan en kısa sürede bilgilendirir. 

2) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda, işçilerin işi bırakarak derhal çalışma 

yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için gerekli talimatı verir ve gerekeni yapar. 

3) Ciddi ve yakın tehlike durumunun devam ettiği çalışma şartlarında, zorunlu kalınması 

halinde, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilen kişiler hariç, işçilerden çalışmaya 

devam etmelerini istemeyecektir. 
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d) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk eden 

işçiler bu hareketleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşmeyecek ve herhangi bir zarar 

görmeyecektir. 

e) İşveren, işçilerin kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike 

olduğunda ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda, kendi bilgileri doğrultusunda ve 

mevcut teknik donanımlar ile tehlikenin sonuçlarının engellenmesi için gerekeni yapabilecek 

durumda olmalarını sağlamak zorundadır. 

İşçiler, kendi görevlerini yapmakta ihmal veya kusurlu davranışları olmadıkça bu hareketlerinden 

dolayı dezavantajlı duruma düşürülemezler. 

İşverenin Diğer Yükümlülükleri: 

İşveren yukarıda belirtilen yükümlülükleri ile beraber aşağıdaki hususları yerine getirmekle 

yükümlüdür: 

a) İşveren; 

1) İşyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da 

kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapar. 

2) Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve 

kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir. 

3) Üç günden fazla işgünü kaybı ile sonuçlanan iş kazaları ile ilgili kayıt tutar. 

4) İşçilerin uğradığı iş kazaları ile ilgili rapor hazırlar. 

İşçilerin Bilgilendirilmesi: 

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi için işçilerin 

bilgilendirilmesi esastır. Bu amaçla; 

a) İşveren, işyerinin büyüklüğüne göre; 

1) İşyerinin geneli ile işçinin çalışmakta olduğu bölümde veya yaptığı her işte yürütülen 

faaliyetler, sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında, 

2) İşyerinde görevlendirilen kişiler hakkında, işçilerin ve temsilcilerinin gerekli bilgiyi 

almalarını sağlamak zorundadır. 

b) İşveren, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen işçilerin de, (a) bendinde 

belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu işçilerin işverenlerine gerekli bilgileri verir. 

c) İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görev ve sorumluluğu bulunan işçilerin veya 

temsilcilerinin bu görevlerini yürütebilmeleri için bu Yönetmelikte belirtilen tüm bilgilere 

ulaşabilmelerini sağlar. 
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İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması: 

İşveren sağlık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 

için aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür: 

a) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konularında işçi veya temsilcilerinin görüşlerini alır, öneri 

getirme hakkı tanır ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını ve dengeli katılımlarını sağlar. 

b) İşverence, iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevleri bulunan işçi veya temsilcilerinin 

dengeli bir şekilde yer almaları sağlanır veya önceden görüşleri alınır: 

c) İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan işçi temsilcileri, tehlikenin azaltılması 

veya tehlikenin kaynağında yok edilmesi için işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli 

tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. 

d) İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevleri bulunan işçi veya işçi temsilcileri, bu 

görevlerini yürütmeleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürülemezler. 

e) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan işçi temsilcilerine, bu 

Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirebilmeleri için her türlü imkanı sağlar ve herhangi bir 

ücret kaybı olmadan çalışma saatleri içerisinde yeterli zamanı verir. 

f) İşçiler veya temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işverence alınan önlemlerin ve 

sağlanan imkanların yetersiz olduğu kanaatine varmaları halinde Bakanlığa başvurma hakkına 

sahiptir. 

İşçi temsilcileri, işyerinde yetkili makamlarca yapılan denetimler sırasında görüşlerini bildirme hakkına 

sahiptir. 

İşçilerin Eğitimi: 

İşyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için; 

a) İşveren, her işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve 

güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitim özellikle; işe başlanmadan önce; çalışma 

yeri veya iş değişikliğinde; iş ekipmanlarının değişmesi halinde; yeni teknoloji uygulanması halinde, 

yapılır. Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik 

olarak tekrarlanır. 

b) İşveren, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen işçilerin yaptıkları işlerde 

karşılaşacakları sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimat almalarını sağlar. 

c) Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan işçi temsilcileri özel olarak eğitilir. 

d) Eğitim, işçilere veya temsilcilerine herhangi bir mali yük getirmez ve eğitimlerde geçen süre 

çalışma süresinden sayılır. 
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Sağlık Gözetimi: 

İşveren, işçilerin işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık 

gözetimine tabi tutmakla yükümlüdür: 

a) İşçilerin işe girişlerinde sağlık durumlarının yapacakları işe uygun olduğunu belirten sağlık 

raporu alınır. 

b) Yapılan işin özelliğine göre, işin devamı süresince sağlık muayeneleri düzenli aralıklarla yapılır. 

Risk Grupları: 

Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler ve diğer hassas risk grupları, özellikle bunları etkileyen 

tehlikelere karşı korunurlar. 

Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi: 

İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, önlem alınmasını isteme, 

önerilerde bulunma ve benzeri konularda işçileri temsil etmeye yetkili, bir veya daha fazla işçi, sağlık 

ve güvenlik işçi temsilcisi olarak görev yapar. 

Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi, işyerinde çalışan işçiler tarafından seçilir. 

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve 

becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre 

ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması; bu doğrultuda 

ilkyardım eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardımcı yetiştirilmesi ile bu eğitimleri 

düzenleyecek merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

 

ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı 

sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının çalışma gücü veya 

meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı 

sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının maluliyetinin tespitine 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
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4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN 

Amaç: 

Bu Kanunun amacı; kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını 

özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin 

temiz hava soluyabilmesinin sağlanması yönünde düzenlemeler yapmaktır. 

Tütün ürünlerinin yasaklanması: 

Tütün ürünleri; 

a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında, 

b) Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence 

ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus 

konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında, 

c) Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, 

denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, 

ç) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere 

ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında, 

d) Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti 

verilen işletmelerde, tüketilemez. 

Ancak; bunların haricinde kalan işletmelerde tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar 

oluşturulabilir. Bu alanlara onsekiz yaşını doldurmamış kişiler giremez. 

Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis 

edilmiş odalar oluşturulabilir. 

 

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TÜKETİLMEMESİNE VE SATIŞINA İLİŞKİN YASAL UYARILAR HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı; herkesin temiz hava soluyabilme hakkını sağlamak, kişileri tütün ürünlerinin 

zararlarından korumak ve tehlikelerini anlatmak amacına yönelik yasal uyarılara ilişkin esas ve usulleri 

belirlemektir. 

Yönetmelik ekinde (Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7, Ek-8) yasal uyarılar ve işaretler detaylıca 

gösterilmiştir. 
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5898 SAYILI UÇUCU MADDELERİN ZARARLARINDAN İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASINA DAİR 

KANUN 

Amaç ve kapsam: 

Bu Kanunun amacı; solumak, koklamak yoluyla veya başka bir şekilde kişilerde bağımlılık yapabilen 

ürünlerin kontrolünü sağlamak, özellikle çocukların erişimini ve kullanımını önleyerek onları bu 

maddelerin zararlı etkilerinden korumaktır. 

Bu Kanun; kırtasiye malzemesi, boya incelticisi, çakmak gazı ve benzeri maddeler ile yapıştırıcı olarak 

kullanılan ve uçucu madde ihtiva eden ürünleri kapsar. 

Kontrol: 

Bu Kanun kapsamına giren ürünler, hangi amaçla olursa olsun, çocuklara satılamaz, verilemez. 

Çocuklar tarafından kullanılabilme ihtimalinin varlığı halinde, bu ürünler yetişkinlere de satılamaz, 

verilemez. 

Bu Kanun kapsamına giren ürünlerin yarattığı sağlık riskleri konusunda çocukları ve gençleri 

bilinçlendirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına gerekli eğitim ve öğretim programları 

konulur. 

Bu Kanun kapsamına giren ürünlerin üretildiği veya kullanıldığı yerlerde çocuklar çalıştırılamaz. 

Bu Kanun kapsamına giren ürünler eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılamaz. Eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinde ancak su bazlı yapıştırıcılar kullanılabilir. Yükseköğretim kurumları ile mesleki eğitim ve 

iş eğitimi yapan kurumların, eğitim gereği kullandıkları ve bu kapsama giren ürünler ancak hoş 

olmayan koku ihtiva etmeleri halinde kullanılabilir. 

Bu Kanun kapsamına giren ürünlerin üretildiği ve kullanıldığı yerlerde gerekli sağlık tedbirleri alınır. 

Bu Kanun kapsamına giren ürünlerin dış ambalajları ile varsa iç ambalajlarına da sağlığa zararlı olduğu 

ve çocuklara verilemeyeceği görünür ve okunaklı bir şekilde yazılır. 

UÇUCU MADDELERİN ZARARLARINDAN İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerde bağımlılık yapabilen uçucu madde içeren ürünlerin kontrolünü 

sağlamak, özellikle çocukların erişimini ve kullanımını önleyerek onları ve toplumu bu maddelerin 

zararlı etkilerinden korumaktır. 

Bu işyerlerinde çocukların çalıştırılması yasaktır. 

Tanımlar: 

Uçucu Madde: Kırtasiye malzemesi, boya incelticisi gibi maddeler ile yapıştırıcı olarak kullanılan 

maddelerin bileşiminde bulunan ve buharlaşabilen, toluen, xylol, aseton, benzen, trikloretan, 

perkloretilen, trikloretilen,1,2 diklorpropan, halojenli hidrokarbonlar ve benzeri bileşikler ile bunların 

türevlerini, ifade eder. 


