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ÖNSÖZ
Günümüzde insan için, çalışma ve iş, sağladığı ekonomik olanaklar dışında toplumla
bütünleşmek, toplumda rol sahibi olmak, saygınlık kazanmak için gerekli olan toplumsal
olayların başında gelir. Çalışan insan, yaşamının büyük bir kısmını iş ortamında geçirir. Bu süre
ailesiyle birlikte olduğu süreden daha uzundur. Kişinin iş ortamına ve işine çabuk ve kolay
uyum sağlaması, sağlığı ve mutluluğu için temel koşullardan biridir.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının işletme verimliliğine olumsuz etkileri vardır. Bu da
verimli çalışmak isteyen her işletmenin iş güvenliği sistemini kurmasını gerekli kılmaktadır.
Ayrıca modern işletme yönetimi, iş güvenliği önlemleri ile verimlilik artırma yöntemlerinin
birlikte ele alınmasını gerektirmektedir.
Kısacası, güvenlik önlemleri alınmış bir işyeri ortamında çalışmak her şeyden önce
işçinin moral yönünden güvenli ve sağlıklı olmasını getirecektir. İşçi üretim sürecine uyum
sağlayacak, işgücünü verimli bir şekilde kullanacaktır.
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KISALTMALAR


İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği



KKD: Kişisel Koruyucu Donanım

VI

1. İŞ GÜVENLİĞİNİN TEMEL BİLGİLERİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iş güvenliğinin ortaya çıkışı, tanımı, önemi ve amacı ve iş güvenliği ve
sosyal güvenlik ilkesi öğrenilecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
İş güvenliği nasıl ortaya çıkmıştır. İş güvenliği tarihi ile alakalı literatürde ne tür
bilgiler yer almaktadır. Araştırınız.
2)
Son yıllarda ülkemizde yaşanan iş kazaları düşünüldüğünde; bunları önlemek
için yeterince iş güvenliği tedbirinin alınıp alınmadığını tartışınız.

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İş güvenliğinin önemi ve
İş güvenliği temel
tarihsel gelişimini ve iş
bilgileri, iş güvenliği ve
güvenliği ve sosyal güvenlik
sosyal güvenlik ilkesi,
ilkesini öğrenir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

4

Anahtar Kavramlar


İş güvenliği



İş güvenliği ve sosyal güvenlik ilkesi

5

Giriş
Bu bölümde iş güvenliğinin ortaya çıkışı, tanımı, önemi ve amacını öğreneceğiz.
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1.1. İş Güvenliğinin Ortaya Çıkışı
18. asrın ortalarından itibaren, yeni keşiflerin sanayiye etkisiyle; sanayi gelişmesine
sebep olmuş bu da isçi sınıfının ortaya çıkmasını neden olmuştur. 1750–1850 yılları arasında
sınaî inkılâp devresinde bilhassa İngiltere’de sanayinin isçi ihtiyacını karşılamak için köylerden
şehirlere bir akın başlamıştır. Şehirlere gelip yerleşen bu göçmen selleri sosyal bakımdan
şehirlerde sefalet muhitleri getirmekte idiler. Zira sanayinin yegâne kaygısı ekonomiktir.
Sadece üretimin mümkün olduğu kadar ucuza yapılması düşünülüyordu. Bu sebeple işçi
bakımından insan çalışılmaya kalıyorlardı. Madenlerde çalışan çocuklar haftalarca güneş yüzü
görmekten mahrumdu. Çocukların çalışmaması halinde ise aile reisinin kazancı bütün aileyi
geçindirmeye kâfi gelmiyordu.
Bu devirde fabrikalardaki makine ve malzeme bakımına burada çalışan insanların
bakımından daha fazla ehemmiyet verilmektedir. Çünkü makine ve malzemenin iyi
kullanılmamasının üretimin iktisadi olarak yapılmasını neden olacağı düşünülüyordu.
Liberalizmin hâkim olduğu bu devrede bu duruma seyirci kalmaktaydılar. Ancak, kanun
yazıları sanayi inkılâbı geçiren memleketlerde insan ırkının yavaş yavaş bir surette
dejenerasyona gidişini ve işveren işçi münasebetlerinde taraflardan birinin çok kuvvetli
diğerinin çok zayıf olduğunu ve bunun milletler için yaralı neticeler doğuracağını yavaş yavaş
idrak etmeye başladılar.
Diğer taraftan işçi sınıfı da teşkilatlanmaya başladı. Böylece devletin sosyal hayata
müdahalesi bir zaruret halini aldı.
İlk toplumsal konular sanayi inkılâbının beşiği olan İngiltere'de hazırlandı. Gerçekten
İngiltere’deki pamuk fabrikalarında çocuk işçilerin himayesi için bir kanun çıkarılmış 1819’da
bu kanun bütün fabrikalara teşmil edilmiştir. 1833 de fabrika teftiş kanunu çıkarılmış 1844
tarihli bir kanunla kazalara karsı korunma hususunda hükümler koyulmuştur. 1880 de ilk kaza
sigortası kanunu 1900’de milli sağlık sigortası ve işsizlik sigortası kanunu gibi kanunlar
yürürlüğe girmiştir. Sonradan ilgili işyerlerini denetleme ve teftişine dair tüzük hükümlerine
göre işlemler uygulanmaya başlanmıştır (Yelekçi, 2005).

1.2.

Genel Bilgiler

1.2.1. İş Güvenliğinin Tanımı
İşyerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar
verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir iş ortamı meydana getirmek için yapılan
metotlu çalışmalara “ İŞ GÜVENLİĞİ” denir (Akyüz, 1980).
Bu tanım işyerlerindeki teknik düzenin oluşturduğu tehlikelerden korunmayı
belirtmektedir. Bu nedenle iş güvenliği deyimi, İngilizce “safety” , Fransızca “securite de
travaille” ya da Almanca “Arbeitssicherheit” kelimeleri karşılığı olarak yalnızca “teknik
güvenlik” anlamına kullanılmıştır.
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Ülkemizde çok defa “iş güvenliği” deyiminin sosyal güvenlik anlamında da kullanıldığı
görülmektedir. Fransızca’da “securite social” , İngilizce “security” ve Almanca “Versicherung”
kavramlarına eş anlamlı kelime Türkçeye “sosyal güvenlik” olarak geçmiştir.
Bu konuda açıklanması gereken diğer bir husus da, yukarıda yapılan tanımın
çalışanların korunmasına yönelik oluşudur. Teknik iş güvenliği tanımı, genel anlamda, yalnızca
çalışanların değil, tüm işletmenin ve üretimin de güvenliği düşünülerek üç ayrı alanda
çalışanların bileşkesi olarak verilmektedir. Sanayimize henüz yeteri kadar girmemiş olan, ancak
çalışana yönelik iş güvenliği ile de yakından ilgisi bulunan bu üç unsur:
1.

İş Güvenliği (Arbeitssicherheit)

2.

İşletme Güvenliği (Betriebssicherheit)

3.

Üretim Güvenliği (Produktionssicherheit)

olarak tanımlanır. Kelimelerin anlamından da anlaşılacağı gibi, bir işletme, ancak bu üç
çeşit güvenliğin birlikte mevcut olması halinde başarıyla yürütülebilir ve çalışanların güvenliği
de ancak o zaman tam olarak sağlanabilir.
Yukarıda verilen tanımda, işyerlerinin “özel tehlike” ve “sağlığa zarar veren”
koşullarından söz edilmektedir. İlk akla gelen, işyerlerinde böyle durumlar olmasa, iş güvenliği
diye bir konunun da bulunmayacağıdır. Gerçekten tarih boyunca bu konuda yapılan çalışmalara
göz atıldığında, özellikle endüstrideki hızlı gelişim nedeniyle kazaların aşırı derecede
artmasının çalışanları ve düşünürleri, bu konu üzerinde durmaya ve insanlara zarar veren
durumları kökünden ortadan kaldırmaya yönelttiği görülür (Çiçekoğlu, 1991).

1.2.2. İş Güvenliğinin Önemi Ve Amacı
İş güvenliğinin ilk amacı kuşkusuz yaşamımızı tehdit eden tehlikelerden -ki bunlar
genel olarak kaza ve hastalık şeklinde ortaya çıkar – tüm insanları korumak, zarar verici olayları
en alt düzeye indirmek ve insanların yaşamlarında daha güvenli, dolayısıyla mutlu olmalarını
gerçekleştirmektir. Her insanın çalışma koşulları, rahat ve tehlikesiz bir iş düzeni, kuşkusuz
tüm hayatını, bedensel ve ruhsal sağlığını etkiler. Şu halde iş güvenliğinin sağlanması, mutlu
bir toplum olmanın temel koşullarından biridir.
Bu sosyal amacın yanında, iş güvenliğinin sağlanmasındaki maddi yararı da
küçümsememek gerekir. İnsanların bu konu üzerinde, ayrı bir bilim dalı geliştirecek derecede
durmalarının bir diğer nedeni de, kazalar karşısında duydukları manevi ıstırabın yanında,
meydana gelen milli servet kaybının büyüklüğünün de bilincine varmış olmalarıdır.
Örneğin, verilere göre, Türkiye'de 1999 yılında meydana gelen iş kazaları sonucu, 2,5
katrilyon lira dolayında bir maddi kayıp söz konusuyken, 2000 yılında bu kaybın 4 katrilyon
lira düzeyinde olmuştur. (www.isguvenligi.net) Buradan konunun maddi yönünün önemi de
kolaylıkla anlaşılabilir.
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1.3.

İş Güvenliği ve Sosyal Güvenlik İlkesi

Sosyal güvenliğin amacı, toplumu oluşturan bireylerin, çalışma gücünü ya da imkânını,
beden ya da ruh sağlığını sürekli veya geçici olarak kaybetme ihtimaline karşı güvence altına
almaktır. Maurice Stmek, sosyal güvenliğin tanımına ilişkin bir çalışmasında “sosyal güvenlik,
nüfusun büyük kısmını veya önemli sınıflarının karşı karşıya kaldığı risklerin doğurduğu
ihtiyaçlara karşı, toplumun gerekli örgütü kurmak yoluyla sağladığı güvenliktir” demektedir
(Talas, 1991). Önlemenin güvenliğin başlıca amacı olduğunu ileri süren yazar, sosyal
güvenliğin iki ana görevinden birincisinin önleme, bu mümkün olmadığı zaman onarma ve
yardım olacağını belirtmektedir.
Gerçekten de sosyal güvenlik salt fiziksel risklere karşı değil, ekonomik konjektörün,
ücret yapısının yol açabileceği dengesizliklerine karşı önceden önlemler geliştirmek amacını
gütmekte, milli gelir artışının sağlanması dahi sosyal güvenlik kapsamı içerisinde
düşünülmektedir. Bu çok çeşitli amaçlar Amerikalı yazar, Lewis Meriam tarafından şöyle
özetlenmektedir.
1.Ülkedeki bireyleri, yoksulluk ve muhtaçlıktan kurtarmak.
2.Bireye ve aileye, mevzuatın uygun göreceği bir düzeyde geçim garantisi veren geliri
sağlamak
3.Sosyal güvenlik yoluyla satın alma gücünün yeniden dağılımını sağlamak ve ülkeyi
maksimum üretim düzenine ulaştırmaktır.
4.Sosyal güvenliği adil bir gelir mekanizması olarak kullanmak.
Bu konuda uygulanan yöntemler ve çalışmaların yöneldiği alan; her ülkenin yapısına
göre değişebilmekte, birlikte sosyal güvenlik kapsamına giren kişiler, genellikle hastalık,
işsizlik veya yaşlılık nedeniyle sürekli iş görmez durumda kalanlar, geçici olarak bu duruma
düşenler ya da uğradıkları kazalar sonucu muhtaç hale gelenlerdir. Ayrıca, yukarıda sıralanan
koşullar altındaki kişilerin bakmak durumunda olduğu kişilere, çok çocuklu ailelere, dullara ve
yetimlere ödenen yardımlar, düğün, cenaze paraları sosyal güvenlik amacına yönelik
yardımlardır.
Birçok ülkede sosyal güvenlik uygulaması toplumun düşük gelirli kesimlerini
kapsamına alır. Düşük kazanç gruplarındaki kişilerin tıbbi bakımlarının ücretsiz ya da çok az
bir ücret karşılığında sağlanması, kazalar ve rahatsızlıklar nedeniyle eski işlerine
dönemeyenlerin rehabilitasyonu, sonuç olarak yukarıda sayılan çeşitli nedenlerle gelir kaybına
uğrayanların yeniden ekonomik bağımsızlıklarına kavuşturulmaları sosyal güvenliğin
konusudur.
Burada sosyal güvenlik ve iş güvenliği çalışmalarında amaçlar açısından benzeşim
vardır. Sosyal güvenliğe ilişkin önlemlerde amaç toplumda fiziksel (hastalık, mülkiyet, yaşlılık,
kazalar, ölüm gibi) tehlikelere uğrayabilecek olanları korumak, bu mümkün olmadığında
zararlarını bir dereceye kadar önlemektir. İş güvenliğine ilişkin çalışmalarda ise istenilen,
tehlikelerle karşı karşıya olan toplum kesimini riskten korumak ve ekonomik etkenliğini
kaybetmiş kişileri yeniden verimli hale getirmektir. Bu açıdan bakıldığında iş güvenliği sosyal
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güvenliğin bir alt bölümü olarak düşünülebilir. Sosyal güvenliğe ilişkin çabaların ve iş
güvenliği çalışmalarının dayandığı insancıl etmenler özdeştir.
Gerek sosyal güvenlik, gerek iş güvenliği önlemleri insancıl fikirler yanında ekonomik
düşüncelerinde bir sonucudur. Sosyal güvenlik, sınaî etkenliği artıran bir politikadır. Sağlık
hizmetlerine ayrılan ödenekler bugünkü kuşakların verimliliğini artırır. Aile yardımları ve
çocuklara, gençlere sağlanan sosyal refah hizmetleri ise gelecek kuşakların ekonomik
etkenliklerini yükseltir (Erefe, 1991).
Benzer şekilde iş güvenliğini sağlamaya yönelik yöntemler verimliliği artırıcı ve
maliyetleri düşürücü ekonomik etkileriyle firma ve ekonomi açısından yararlıdırlar.
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Uygulamalar
1)

İş güvenliğinin tanımını yaparak, amacı ve önemini belirtiniz.

Çözüm:
İşyerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar
verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir iş ortamı meydana getirmek için yapılan
metotlu çalışmalara “ İŞ GÜVENLİĞİ” denir.
İş güvenliğinin ilk amacı kuşkusuz yaşamımızı tehdit eden tehlikelerden -ki bunlar
genel olarak kaza ve hastalık şeklinde ortaya çıkar – tüm insanları korumak, zarar verici olayları
en alt düzeye indirmek ve insanların yaşamlarında daha güvenli, dolayısıyla mutlu olmalarını
gerçekleştirmektir. Her insanın çalışma koşulları, rahat ve tehlikesiz bir iş düzeni, kuşkusuz
tüm hayatını, bedensel ve ruhsal sağlığını etkiler. Şu halde iş güvenliğinin sağlanması, mutlu
bir toplum olmanın temel koşullarından biridir.
Bu sosyal amacın yanında, iş güvenliğinin sağlanmasındaki maddi yararı da
küçümsememek gerekir. İnsanların bu konu üzerinde, ayrı bir bilim dalı geliştirecek derecede
durmalarının bir diğer nedeni de, kazalar karşısında duydukları manevi ıstırabın yanında,
meydana gelen milli servet kaybının büyüklüğünün de bilincine varmış olmalarıdır.
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Uygulama Soruları
1) Son yıllarda ülkemizde yaşanan iş kazaları düşünüldüğünde; bunları önlemek için
yeterince iş güvenliği tedbirinin alınıp alınmadığını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iş güvenliğinin ortaya çıkışı, tanımı, önemi ve amacını ve iş güvenliği ve
sosyal güvenlik ilkesini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) İşyerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar
verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir iş ortamı meydana getirmek için yapılan
metotlu çalışmalara ne denir?
a) İş değerlendirme
b) İş etüdü
c) İş güvenliği
d) Risk değerlendirme
2) Bir işletmenin işleyişini başarı ve güvenle yürütebilmesi için aşağıdakilerden
hangisine sahip olmalıdır?
a) İş Güvenliği
b)

İşletme Güvenliği

c) Üretim Güvenliği
d) Hepsi
Cevaplar
1) c , 2) d
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2. İŞ GÜVENLİĞİNİN TOPLAM ÇALIŞMA ALANI VE KAPSAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iş güvenliğinin işveren, işçi ve ekonomi açısından önemi ve iş güvenliği
sağlamanın maliyeti konuları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İş güvenliğinin işveren, işçi ve ekonomi açısından önemini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İş güvenliğinin işveren, işçi ve
İş güvenliğinin toplam çalışma ekonomi açısından önemi ve iş
alanı ve kapsamı
güvenliği sağlamanın maliyetini
öğrenir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İş güvenliğinin işveren açısından önemi



İş güvenliğinin işçi açısından önemi



İş güvenliğinin ekonomi açısından önemi



İş güvenliği sağlamanın maliyeti
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Giriş
İş güvenliğinin sağlanması, görüldüğü gibi, sosyal düzeni etkileyen bir önem
taşımaktadır. Bu nedenle toplumun çeşitli örgüt ve kesimlerini yakından ilgilendirir. İş
yerlerinde, işveren-işçiler; trafikte, yollar-araçlar-sürücüler-yayalar; ev kazalarında, halkyapımcılar iş güvenliği açısından etkileşim içindedirler. Tüm kazalarla ise devlet, çeşitli kamu
kuruluşları aracılığıyla veya doğrudan doğruya ilgilenmek zorundadır.
Özellikle iş kazaları, meslek hastalıkları ve çalışma koşullarının düzeltilmesi açısından
ise işveren-işçi-devlet üçlüsünün işbirliği üzerinde durmak ve gerekli ve zorunludur.
İş güvenliği ile işverenler, manevi ve maddi çıkarları nedeniyle; işçiler doğrudan
doğruya canları yanan kişiler olarak; devlet ise, vatandaşın mutlu yaşamı ve sağlığını düşünmek
zorunda olduğu için yakından ilgilenmek zorundadır.
İşveren, gerekli masrafı yaparak, örgütlenmeyi gerçekleştirecek ve zorunlu olarak
teknik önlemleri alacak; işçi, iş güvenliği disiplinine ve kurallarına uygun çalışma düzenini
koruyacak; devlet, gerekli denetimi yapacak, gereken yasaları çıkaracak, gerekli teknik
çalışmaları yapacak, müesseseleri kuracak ve bu üçlü çalışma sonucu daha mutlu, dolayısıyla
verimli bir çalışma düzeni kurulmuş olacaktır.
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2.1. İş Güvenliğinin Yararı ve Önemi
İş güvenliği kavramını kısmen de olsa açıklamaya çalıştık. Bu bölümde ise çok ayrıntıya
girmeden konunun ekonomik yönü, iş güvenliğinin işçi-işveren ve ekonomi için önemini
vurgulamak amaçlanmıştır.
Bir işletme kendi bünyesinde iş güvenliği düzenini yerleştirmeyi arzu etmiyorsa;
yasalar, tüzükler, denetim ve önerilerin etkisi ancak bir dereceye kadar olacaktır. İş güvenliği
müfettişi gelince hareket başlayacak, gidince gelecek ağır bir kazanın olabilme ihtimalinin
düşünülmemesi halinde meseleyi kavramak mümkün değildir.
Yararlı ve etkin bir iş güvenliği sistemi; işçi-işveren ve ekonomik çevrelerin bu konunun
önemini kavramaları ve gerekliliğine inanmaları ile sağlanabilir. Bu ise tarafların iş güvenliğine
ilişkin önlemleri almanın ekonomik ve sosyal yararlarını ve iş kazaları ile meslek
hastalıklarında doğan kayıpların maliyetlerini bilmeleriyle mümkün olacaktır.
Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda meydana gelen, işgücü
kayıpları, kazalı işçi için; ailesinin ekonomik kayıpları, kaza anındaki alet ve malzeme hasarı,
kaza sebebiyle, üretimde duraklama vb. etkileri de milli ekonomide görülen zarar ve iş gücü
kayıplarına sebebiyet vermektedir (Yelekçi,2005).

2.1.1 İşveren Açısından Önemi
Verimlilik, üretim etkenliği ve güvenlik birbirlerinden ayrı düşünülmemesi gereken
kavramlardır. Bu kavramların iş güvenliği ile ilişkileri araştırılınca şu sonuçlara varılır.
Bilindiği gibi verimlilik, üretimden elde edilenlerin (çıktının) üretimde harcananlara
(girdilere) oranıdır. Verimlilikte elde edilecek artışlar çıktı artışlarına ya da girdilerdeki
azalmalara bağlı olacaktır. Günümüzde yapılan bazı araştırmalar, toplam faktör
verimliliğindeki artışların daha çok çıktı artışları ile bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur.
Toplam verimliliğin artmasına yol açan çıktı artışları ise, işletmelerdeki sermaye ve
ekipman varlığı, teknolojik düzey, hammadde miktarı ve niteliği, üretim ölçeği, kapasite
kullanım derecesi, örgütlenmiş iş akımı ve yönetim gibi faktörlerden etkilenmektedir.
Bir işletmede verimliliği artırmaya yönelik çabaların iş güvenliğini sağlamaya yönelik
çabalara benzer olduğu bu yolda kullanılacak yöntemlerin de aynı olacağı Amerikalı
araştırmacı H. W. Heinrich tarafından ortaya atılmış bir aksiyomdur.
İş güvenliği önlemleri bir yönden verim artışlarına mesken olurken öte yandan üretim
etkinliğini sağlayıcı etkiler de yaparlar (Yelekçi, 2005). Güvenlik maksimum etkenliğim
sağlanmasında önemli bir rol oynar. Etkinliği; çıktı (output) veri olduğunda girdilerin optimal
düzeydeki bileşiminin sağlanması, çıktının minimum maliyette elde edilmesi şeklinde
tanımlanabilir.
İş kazaları nedeniyle makinalarda ve iş gücünde uğranılacak kayıplar maliyetleri
etkileyeceği için de kazalar arttıkça üretimde etkenlikler azalacaktır.
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İş güvenliği ile üretim etkenliği arasındaki ilişki bir açıdan iş güvenliği - verimlilik
ilişkisinden farklıdır. Çünkü bir işletmede kısa bir dönem için verimlilik artışları güvenlik ve
üretim etkenliği bir yana itilerek gerçekleştirilebilir.
İleride bu bölüme ayrıntılarla değinilecektir.

2.1.2. İşçi Açısından Önemi
İşçi üretime direkt katkısı bulunan bir üretim faktörüdür. Üretimden doğan kazançlardan
ise, ancak sürekli olarak çalışırsa bir pay alabilir. Ücretler şeklinde işçilere ödenen bu meblağ
işçinin ve ailedeki diğer bireylerin geçimini sağlayacaktır. İş kazaları ya da meslek
hastalıklarına uğrayan işçi, geçici ya da sürekli olarak iş göremezliği karşılığı bir ödenek
alacaktır. Ancak sürekli olarak iş görmez duruma düştüğünde gelir yaratma kapasitesi
sınırlanacak, rehabilitasyon sonrası ancak daha düşük gelir getiren bir işte çalışabilecektir. Kaza
ölümle sonuçlandığında ise yukarıdaki ihtimaller de ortadan kalkacaktır. Sözü edilen durumda
işçinin kendisi olduğu kadar ailesi de zarar görür. Bu nedenle iş güvenliği önlemleri bir yandan
işçinin moralini ve çalışma şartlarını düzeltirken bir yandan da işçi ve ailesinin kazalar
yüzünden doğabilecek ekonomik sıkıntılarını engelleyecektir. Kaza geçiren işçinin diğer işçiler
üzerinde psikolojik moral etkisi de çalışmaları yavaşlatacaktır.

2.1.3. Ekonomi Açısından Önemi
İş güvenliği önlemlerinin alınması ekonominin üretken kapasitesini olumlu yönde
etkileyecektir. Bu gerek insan kaynağının, gerekse hammadde ve sermaye mallarının
korunması ile olur.
Bir ülkede kalkınma çabalarının başarısı sürekli verimlilik artışları sağlanmasına
bağlıdır. Daha önceki bölümlerde verimlilik-iş güvenliği ilişkisinden bahsetmiştik. Tüm sanayi
dallarında tek tek verim artışları görülmesi, tüm ekonominin verimliliğini artıracaktır.
Ekonomik büyümeye katkıda bulunan faktörler hakkında yapılan araştırmalar büyüme
yaratan etkenlerin neler olduğunu ortaya çıkarmıştır. “S. Kuznexs, R. M. Solaw Abramovits ve
Denison gibi ünlü iktisatçılar tarafından yapılan uygulamalı araştırmalar açıkça göstermiştir ki,
batının ekonomik gelişmesinde en önemli rolü “emek” ya da “sermaye” gibi fiziki faktörlerin
artışı değil “bilgi” ve “ eğitim” düzeyinin artışı, “teknolojinin ilerlemesi” gibi fiziki olmayan,
fakat büyük ölçüde prodüktivite artışlarına rol açan “yeni faktörler” rol oynamıştır
(www.isguvenligi.net).

2.2.

İş Güvenliği Sağlamanın Maliyeti

Uygulama sonuçlarına bakıldığında iş yerinde, iş güvenliği önlemlerini almaktan
kaçınması sonucunda görülen kazalar yüzünden ortaya çıkan dolaysız ve dolaylı masrafların,
önleyici ve koruyucu çabalar için yapılan harcamalardan çok yüksek olduğunu görürüz. Bu
görüşü kanıtlamak, kazaların dolaysız ve dolaylı maliyetlerini tespit etmeyi ve analiz etmeyi
gerektirir. Bir kazanın işletmeye yüklediği maliyetleri şöyle sıralayabiliriz. (Akyüz, 1982)
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Dolaysız Maliyetler
a. İşletmelerin SSK’na yaptıkları işin tehlike derecesi üzerinden verdikleri kaza
primleriyle karşılanan;


Tıbbi müdahale ve hastane masrafları, ilaç bedelleri;



Geçici ve sürekli iş görmezlik, ölüm ödenekleri.

b.

Mahkeme masrafları

c.

Sigorta ödeme tazminatı

Dolaylı Maliyetler
a.

İşgücü Kaybı



Kazalının çalışmaması nedeniyle,



Kazalıya yapılan ilk yardım nedeniyle,



Kazalının arkadaşlarının çalışmaması nedeniyle,

 Usta ve yöneticilerin kazayı inceleme, yaralı işçinin üzerindeki işi yeniden düzene
koymak, yeni işçilerin seçimi ve yetiştirilmesi ve yasal işlemler için kaybettikleri zaman.
b.

Üretim Kaybı



Kaza sırasında üretime ara verilmesi sebebiyle,



Makinaların durması ya da hasara uğraması sebebiyle,



Malzeme ve hammaddelerin zarara uğraması sebebiyle,



Kazaya uğrayan işçinin işe dönmesi halinde verimindeki düşmeler sebebiyle,

 Siparişlerin gerekli sürede karşılanamaması nedeniyle ortaya çıkan kayıplar
sebebiyle,


Firmanın şöhret kaybı,



Geç teslim yüzünden ödenen para cezaları,



Erken teslim halinde alınabilecek primlerden kayıp,



Üst makamlar ve devlet tarafından yapılan tahkikat masrafları.
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Yapılan araştırmalara göre kazaların dolaylı maliyetleri, dolaysız maliyetlerinden en az
4, en çok 6 katıdır.1
Görülmektedir ki kazalara önlem almamak nedeniyle ortaya çıkacak sorunlar çok yönlü
ve ağır olup kazaları önlemekten çok daha fazla masraf gerektirmektedir. Ayrıca kazayı
önlemek, kaza için ödeme (ler) yapmaktan çok daha insancıl olur.

Bu fikir Amerikalı Uzman W. Heinrich tarafından ileri sürülmüş ve birçok araştırmacı tarafından kabul
görmüştür.
1
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Uygulamalar
1) İş güvenliği maliyetleri kaça ayrılır, detaylı olarak izah ediniz.
Çözüm:
Dolaysız Maliyetler
d. İşletmelerin SSK’na yaptıkları işin tehlike derecesi üzerinden verdikleri kaza
primleriyle karşılanan;


Tıbbi müdahale ve hastane masrafları, ilaç bedelleri



Geçici ve sürekli iş görmezlik, ölüm ödenekleri

e.

Mahkeme masrafları

f.

Sigorta ödeme tazminatı

Dolaylı Maliyetler
c.

İşgücü Kaybı



Kazalının çalışmaması nedeniyle,



Kazalıya yapılan ilk yardım nedeniyle,



Kazalının arkadaşlarının çalışmaması nedeniyle,

 Usta ve yöneticilerin kazayı inceleme, yaralı işçinin üzerindeki işi yeniden düzene
koymak, yeni işçilerin seçimi ve yetiştirilmesi ve yasal işlemler için kaybettikleri zaman.
d.

Üretim Kaybı



Kaza sırasında üretime ara verilmesi sebebiyle,



Makinaların durması ya da hasara uğraması sebebiyle,



Malzeme ve hammaddelerin zarara uğraması sebebiyle,



Kazaya uğrayan işçinin işe dönmesi halinde verimindeki düşmeler sebebiyle,

 Siparişlerin gerekli sürede karşılanamaması nedeniyle ortaya çıkan kayıplar
sebebiyle,


Firmanın şöhret kaybı,



Geç teslim yüzünden ödenen para cezaları,

25



Erken teslim halinde alınabilecek primlerden kayıp,

Üst makamlar ve devlet tarafından yapılan tahkikat masrafları.
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Uygulama Soruları
1) İş güvenliğinin işveren, işçi ve ekonomi açısından önemini belirtiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iş güvenliğinin işveren, işçi ve ekonomi açısından önemi ve iş güvenliği
sağlamanın maliyeti konularını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları ve meslek hastalıklarının doğrudan
maliyetlerinden biridir?
a) Tedavi ve bakım masrafları
b) İşgünü kayıpları
c) İşgücü kayıpları
d) Üretim kayıpları
e) Çalışanları yeniden eğitme masrafları
2)

Hangisi sosyal güvenlik ilkesinin amaçlarından biridir?

a) Ülkedeki bireyleri, yoksulluk ve muhtaçlıktan kurtarmak.
b) Bireye ve aileye, mevzuatın uygun göreceği bir düzeyde geçim garantisi veren geliri
sağlamak
c) Sosyal güvenlik yoluyla satın alma gücünün yeniden dağılımını sağlamak ve ülkeyi
maksimum üretim düzenine ulaştırmaktır.
d) Sosyal güvenliği adil bir gelir mekanizması olarak kullanmak.
e) Hepsi
Cevaplar
1) a , 2) e
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3. İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde genel kaza tanımı, iş kazasının yasal tanımı ve meslek hastalığı konuları
ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İş kazasının ve meslek hastalığının yasal tanımları hangi kanunda veya
yönetmelikte belirtilmiştir. Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Genel kaza tanımı, iş Yönetmelikteki iş kazası ve
kazasının yasal tanımı meslek hastalığı tanımlarını
ve meslek hastalığı
öğrenir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İş kazası



İş kazası yasal tanımı



Meslek hastalığı
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Giriş
İş güvenliği bir bakıma çalışma koşullarından meydana gelen kazalar ve hastalıklardan
korunma tekniği demek olduğuna göre “kaza”, “iş kazası” ve “meslek hastalığı” deyimlerinin
tanımlarını yapmak gerekir.
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3.1. Genel Kaza Tanımı
Toplumsal bir düzenleme (oluşum) içinde;
a)

Önceden planlanmayan, bilinmeyen veya kontrol dışına çıkan

b)

Çevresine zarar verebilecek nitelikte bulunan olaya KAZA denir.

3.2. İş Kazasını Yasal Tanımı
Genel hukuk ilkeleri açısından, yukarıda belirtilen kaza olayının cinsini belirlemek için
meydana gelen olayla, oluş yeri arasında bir neden-sonuç ilişkisi bulunması gerekir.
Ülkemizde iş kazasının yasal tanımı, kaza sonucu meydana gelen zararın telafisinin söz
konusu olması nedeniyle, sigorta açısından, Sosyal Sigortalar Kanununda yapılmıştır. Bu
tanım, 5510 SAYILI SS VE GSS KANUNUNUN 13. MADDESİNE GÖRE:
•

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

•
İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle,
sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma
konusu nedeniyle işyeri dışında,
•
Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka
bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
•

Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

•
Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi
sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan
olaydır.

3.2.1. Kazanın Temel Nedenleri (Kaza Zinciri)
Bir kaza (yaralanma, zarar görme olayı), 5 adet temel nedenin arka arkaya dizilmesi
sonucu meydana gelir. Bunlardan biri olmadıkça bir sonraki meydana gelmez ve dizi
tamamlanmadıkça kaza ve yaralanma olmaz. Bu 5 faktöre “KAZA ZİNCİRİ” denir.
Kaza Zinciri;
1.
İnsanın doğa yada sosyal evrim karşısındaki zayıflığı: İnsanın doğa karşısındaki
bünyevi ve sosyal yapısından meydana gelen zayıflığı, kazanın ilk nedenidir. Bunun, ancak
tarih zamanları içinde değişmesi söz konusudur. Eğer insanların doğa karşısında bu zayıf
durumu olmasaydı kaza olmazdı. Şu halde tüm kazaların ilk nedeni budur ve doğada kaza
yapısal bir olaydır; tam bir kesinlikle önlenemez.
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2.
Kişisel özürler: Dikkatsizlik, pervasızlık, önemsemezlik, sinirlilik, ihmal gibi
kişisel özürler, kazaların ikinci nedenidir. Bu kusurlar insanın doğa karşısındaki zayıflığının
kişisel yönü olup, yanlış ve gereksiz bir hareket yapmasına neden olabilir. İnsanların bu beşeri
zaafları, eğitim ve disiplinle belki kısmen düzeltilebilir. İş güvenliği bilimi bu konuda faaliyet
göstermekle uğraşmaz. Kişisel özürlerin ne zaman ortaya çıkacağı bilinemeyeceği için, insanı
özürlü bir varlık olarak kabul eder.
3.
Güvensiz hareketler ve şartlar: İnsanın kişisel özürleri olması, her zaman için
kazaya uğramasını gerektirmez. Bir insanın, örneğin dikkatsiz çalışma itiyadının bir kazaya
neden sayılabilmesi için çalışması sırasında dikkatsiz bir hareket yapmış olması gerekir ve
kazanın asıl nedeni de iş başında yaptığı bu yanlış davranışıdır. Diğer taraftan çalıştığı
makinada, örneğin bir pres kalıbında gerekli koruyucu elemanların bulunmayışı iş yerindeki
güvensiz bir koşuldur. Bu da kaza nedeni olabilir. İşçi yanlış bir hareket yapmasa veya iş
yerinde güvensiz bir durum olmasa, çalışanın dikkatsiz tabiatta oluşu bir kazanın olması için
yeterli olamaz. Şu halde kaza olayının meydana gelmesi için bu üçüncü neden de bulunmalıdır.
4.
Kaza olayı: Yukarıda belirtilen üç faktörün arka arkaya dizilmesi de kazanın
olması için yeterli olmaz. Önceden planlanmayan ve bilinmeyen, zarar vermesi muhtemel bir
olayın da meydana gelmesi gereklidir. Şu halde yaralanma veya zararın meydana gelmesi, yani
kazanın bütün unsurlarıyla gerçekleşebilmesi için, bir kaza olayının da mevcut olması gerekir.
5.
Yaralanma (Zarar veya Hasar): Kaza zincirinin sonuncu halkasıdır. Bir kaza
olayının özellikle yasal kaza tanımındaki duruma gelmesi için bu safhanın da tamamlanması
gerekir. (Akyüz, 1982)

3.2.2. Kaza Çeşitleri
Kazalar oluş yerlerine göre isim alırlar, iş kazaları, trafik kazaları, ev kazaları, spor
kazaları, deniz kazaları, tarım kazaları, av kazaları, vs. aynı şekilde daha dar yerlere göre isim
aldıkları da görülür: Asansör kazaları, pres kazası, vinç kazası, uçak kazası, tren kazası, inşaat
kazası, maden kazası vs.
İş güvenliğinin konusu yukarıda çeşitli adlarla söylenen tüm kazaları kapsar. Bu sebeple
kazaları meydana geldikleri yere göre değil, sonuçlarına göre sınıflandırmak gerekli
görülmüştür. Bu açıdan sınıflandırma, genel olarak zararın ağırlığına (zararın ya da
yaralanmanın giderilmesi için gereken gün sayısına) kazanın nevine ve yaralanmanın cinsine
göre olmak üzere, üç ayrı biçimde yapılmaktadır.
1.

2.

Yaralanmanın ağırlığına göre sıralama
a. Yaralanma ile sonuçlanmayan kaza olayları,
b. Bir günden fazla işten kalacak şekilde tedavi gerektirmeyen kazalar,
c. Bir günden fazla işten kalacak şekilde tedaviyi gerektiren kazalar,
d. Yirmi günden fazla işten kalacak şekilde tedaviyi gerektiren kazalar,
e. Sürekli iş görmezlik (veya ölüm ile sonuçlanan) kazalar
Yaralanmanın cinsine göre sıralama
a. Baş veya boyundan yaralanma kazaları,
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b. Göz kazaları,
c. Dış beden yaralanma kazaları,
d. Kolların yaralanmaları kazaları,
e. Ayak ve ayak parmağı kazaları,
f. Bacak kazaları,
g. İç organ yaralanma kazaları,
h. El ve parmak kazaları,
i. Ruhsal ve sinirsel tahribat yapan kazalar.
3.
Kaza cinsine göre sıralama
a. Düşme, incinme kazaları,
b. Parça düşmesi kazaları,
c. Göze yabancı madde kaçması kazaları,
d. Yanma kazaları,
e. Makina kazaları,
f. El aletleri kazaları,
g. Elektrik kazaları,
h. Zehirlenmeler,
i. Ezilme sıkışma kazaları (araç altında).
Çeşitli yönlerden yapılan bu sıralama bir uygulamada gerek önleme çalışmalarında,
gerekse meydana gelen kazaların analizinde, zararın tespiti açısından yeknesaklık ve kolaylık
sağlama amacı ile düşünülmüşlerdir (Pürten, 1991).

3.3. Meslek Hastalığı
İsminden de anlaşılacağı üzere, bir insanın sağlığının yaptığı işten zarar görmesi sonucu
meydana gelen hastalığa “meslek hastalığı” denir. Yani hastalık ile yapılan iş arasında bir
neden-sonuç ilişkisi bulunması gerekir.
Genel anlamda bir iş kazası da yaralanma ile sonuçlandığına göre, sağlığa zarar verme
biçimindeki farklılığa dikkat etmek gerekir. Kötü koşulların belirli bir süre içinde o işte çalışan
kişinin sağlığını bozması, bedenen veya ruhen, sürekli veya geçici bir arızaya maruz bırakması
hali meslek hastalığının en belirgin niteliğidir.

3.3.1. Meslek Hastalığının Yasal Tanımı
5510 SAYILI SS VE GSS KANUNUNUN 14. MADDESİNE GÖRE yapılan tanım
şöyledir:
“Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple
veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi
arıza halleridir.”
“Bu kanuna göre tespit edilmiş olan hastalıklar listesi dışında herhangi bir hastalığın
meslek hastalığı sayılıp sayılmaması üzerinde çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta
Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.” (Yelekçi,2005)
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3.3.2. Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması
Meslek hastalıkları Sosyal Sigortalar sağlık işlemleri tüzüğünde gösterilmiş ve beş
grupta toplanmıştır. Bu listede hastalıkların belirtileri, hangi işlerde görüldükleri ve sigortalı bir
işten ayrılmış olanların hastalandıklarında, hastalıklarının mesleksel olduğunun sigorta
tarafından kabulü için en çok ne kadar zaman geçmesi gerektiği (yükümlülük süresi)
gösterilmiştir.
Meslek hastalıkları şu gruplarda toplanmıştır.
 Kimyasal maddelerden olanlar
 Mesleki deri hastalıklarından
 Pnömokonyozlar2 ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları
 Mesleki bulaşıcı hastalıklar
 Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları
Sözü edilen liste dışındaki bir hastalığın mesleki olduğu kanısında, Sosyal Sigortalar Yüksek
Sağlık Kuruluna müracaat edilir (Yelekçi,2005).

3.3.3. Meslek Hastalıklarının Önemi
Meslek hastalıklarının sayıları hakkında SSK istatistikleri çok yetersizdir. Bunun
başlıca nedeni, meslek hastalığı tanısının konulmasındaki güçlüktür. Tanı konulamayınca
hastalık tanınıp istatistiklere girememektedir. Bu özellik, iş sağlığı hizmetlerinin niteliğinin
düşüklüğünü gösteren bir ölçüttür.
SSK’nın verdiği sayılara göre 1963 yılında 653 meslek hastalığı saptanmıştır. Bunların
içinde en çok görüleni 318 vaka ile kurşun ve kurşun tozlarının neden olduğu hastalıklar ile 125
vaka ile gürültü sonucu işitme kaybıdır. Bunları 86 vaka ile silikoz3 ve silikotüberküloz izler.
Ancak incelemeler ülkemizde gürültüye bağlı sağırlık ile pamuklu fabrikalarında bissinoz 4 ve
deri hastalıklarının yaygın olduğunu, fakat teşhis edilemediğinden, istatistiklere girip önemini
belirtemediğini göstermektedir (Yelekçi,2005).

Tozlardan ileri gelen solunum yolu hastalıklarına pnömokonyoz denilir.
Ülkemizde en çok görülen meslek hastalıklardan biridir. Hastalığın nedeni silis tozlarıdır. Bu tozlar kaya, kum
içinde bulunur. Bu nedenle madenler, taş ocakları, dökümhaneler, seramik işçileri, kum ile çalışılan bütün yerlerde
silikoz tehlikesi vardır.
4
Pamuk, keten ve kendir tozlarından ileri gelir. Genellikle pamukla çalışan işçilerin %40’ında 10 – 15 yıl
çalıştıktan sonra ortaya çıkar.
2

3
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Uygulamalar
1) 5510 sayılı SS ve GSS kanununun 14. maddesine göre meslek hastalığını
tanımlayınız.
Çözüm:
“Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple
veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi
arıza halleridir.”
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Uygulama Soruları
1) Kaza çeşitlerini sınıflandırınız?

41

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel kaza tanımı, iş kazasının yasal tanımı ve meslek hastalığı konularını
öğrendik. Meslek hastalıklarının yasal tanımı, sınıflandırılması ve önemi üzerinde duruldu.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Sigortalar Kanununa göre “iş kazası” tanımıdır?
a) Sigortalının öğle tatilinde işyeri otoparkında geçirdiği kaza
b) Kadın sigortalının çocuğunu okula götürürken geçirdiği kaza
c) Sigortalının işverenin verdiği bir işi yapmaya giderken kendi iradesiyle karıştığı
kavga sonucu yaralanması
d) Sigortalının kendi arabasıyla işe gelirken geçirdiği kaza
2) İş kazası ve meslek hastalığı tanımı tam olarak hangi kanunda yer alır?
a) İş kanunu
b) Borçlar kanunu
c) Sosyal Sigortalar Kanunu
d)

İş sağlığı ve güvenliği kanunu

Cevaplar
1) a , 2) c
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4. KAZALARIN ÖLÇÜMLENMESİ – KAZA SIKLIK VE AĞIRLIK
ORANLARI

44

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kaza sıklık oranı, kaza ağırlık oranı, genel kazalanma oranı, kaza yüzdeleri
ve iş güvenliği çalışmalarının ölçümlenmesi konularını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir işletmede kaza istatistiklerini tutmaktaki amaçlar neler olabilir, tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kaza sıklık oranı, kaza
ağırlık oranı, genel Kaza istatistiklerinin nasıl ifade
kazalanma oranı, kaza edildiği öğrenilir.
yüzdeleri

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Kaza ağırlık oranı



Kaza sıklık oranı



Genel kazalanma oranı



Kaza yüzdeleri



Ölçümleme
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Giriş
Kazaların önlenmesinde, öncelikle tehlikelerin bilinmesi ve ortaya çıkarılması şarttır.
Bunun belli başlı yollarından biri işletmede meydana gelen kazaların bir istatistiğinin tutmaktır.
Araştırmalar göstermiştir ki usulüne uygun olarak istatistik bilgiler toplanmadan ve
değerlendirilmeden yapılacak çalışmalarda genellikle büyük eksiklikler olmuştur. Çok defa
hafif yaralarla atlatılan ve hatta bir yaralanma meydana getirmeyen kazalar kolaylıkla
hafızalardan silinmektedir. Kaza anında tesadüfe bağlı olduğu ilkesi istatistik yaparken akıldan
çıkarılmamalı sonucu ne olursa olsun “Genel Kaza” tanımına uyan her olay kayda
geçirilmelidir.
Bir işletmede kaza istatistiklerini tutmakla şu amaçlara varılması düşünülür.
1.

Meydana gelen kaza olayları hakkında objektif bir bilgi sahibi olmak.

2.

Kazaların ağırlık noktasını ortaya çıkarmak.

3.

Korunma hedeflerinin ve tedbirlerinin bulunmasına yardımcı bilgiler edinmek.

4.

İş güvenliği önlemlerinin kullanılmasında teşvik unsuru olarak kullanmak.

5.

Kaza nedenlerini saptayarak önlemine ışık tutmak.

6.

Kaza nedenlerini objektif değerlere dayandırmak.

7.

İşletme üstü istatistiklere gerçek bilgi vermeyi sağlamak.

8.

Gerçekleştirilmiş önlemlerin etkinliğini sağlamak.

Kaza istatistiklerinin tutulmasında şu sıra izlenmelidir.
Kaza raporları
İşletmede meydana gelen her kaza olayı raporlarla kayda geçirilir. Bu raporların
doldurulmasında şu noktalar dikkat edilmelidir.
1. Tüm kazalar için rapor tutulmalıdır.
•Hafif yaralanmalar
•Yaralanmasız kazalar ihmal edilmemelidir.
2. Raporlar gerçek bilgileri içermelidir.
Değerlendirme
Örnek kaza raporunun incelenmesinden ve anlaşacağı gibi istatistik için gerekli bilgiler
üç ana grupta toplanabilir.
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a. Kaza Cinsi;
b. Yaralanan Uzuvlar;
c. Kaza Nedenleri.
Bu sıralamalar uluslararası bir nitelik taşır. Hemen her ülke unsurları bu şekilde
sınıflandırarak arzu edilen karşılaştırmalar sağlanabilir. Her işletme bu raporlara uygun olarak
kayıt istemi uygulamalıdır.

Kaza raporları olayın meydana geldiği bölümün ilk yöneticisi tarafından tutulmalı ve iş
güvenliği görevlisi ile birlikte değerlendirme hanesini doldurmalıdır. Raporlar ait olduğu
bölümde ve iş güvenliği bürosunda birer nüsha olarak saklanır. Önemli olaylardan ya da
istenildiğinde daha üst yönetim kademelerine de birer kopyaları verilir.
İşletme içinde kazaların izlenmesi için hesaplanmakta olan çeşitli istatistik değerler
vardır (Yardımcı,1991).

50

4.1. Kaza Sıklık Oranı (F)
Kazanın sıklığı belirli bir zaman aralığı içinde meydana gelen ve bir günden fazla işten
kalmaya neden olan kazaların sayısı olarak tanımlanmaktadır.
“Kaza Sıklık Oranı” çalışan saatlere oranla milyon saatte meydana gelen kaza sayısı
olarak aşağıdaki formülle hesaplanır.

F

n  10 6
m

S

i

i 1

Burada; n: Seçilen zaman aralığında (ay veya yıl) meydana gelen ve bir günden fazla istirahati
gerektirmiş olan iş kazaları sayısı; Si: Seçilen zaman ağırlığında (ay veya yıl) tüm işçilerin
çalıştıkları saatlerin toplamı. Çalışılan saatlerin toplamı kesinlikle bilinmediği hallerde bir yıl
için çalışılan saatler;

S

i

 m  300  8

(m yıllık ortalama işçi sayısı) formülüyle yaklaşık olarak hesaplanır.
Yıllık yaklaşık hesap için frekans formülü şu şekildedir. (Akyüz, 1980)

n.106
n
F
 .417
m.300.8 m

F  417.

n
m

4.2. Kaza Ağırlık Oranı (V)

İş kazalarının ağırlığı, genel olarak olay sonunda alınması gereken istirahat ve tedavi
süresi ile ölçülür. Kaza ya da meslek hastalığı nedeniyle “Kaybolan İşgücü” işçinin vizite kâğıdı
alıp hastaneye gittiği günden (dâhil) başlayarak dönüp tekrar işbaşı yaptığı güne kadar geçen
süredir.
Bunun gün olarak değerinin kazanın ağırlığını gösterdiği kabul edilmiştir. İşçinin ölümü
ya da sürekli iş göremez duruma girmesi halinde kayıp işgünü 7500 gün kabul edilir. (Bu rakam
ABD’de 600 alınmaktadır.)
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Kaza ağırlığının ölçülmesi ve kıyaslanması için şu formül kabul edilmiştir. (Akyüz, 1980)

V 

k .1000
m

S

i

i 1

Burada; k: Belirli bir zaman aralığında meydana gelen kazalar sonucu tedavi ve istirahatli geçen
sürelerin gün olarak değeri (kayıp işgünü) (Ölüm halinde k=7500 alınacaktır.); Si: Aynı zaman
süresinde çalışılan saatler toplamı.
Yaklaşık hesap zorluğu olduğu zaman yine günde 8 saat çalışıldığı kabul edilebilir. (Ve ya 1475
sayılı İş Kanununun 61. maddesinde yapılan düzenleme ile kabul edilen çalışma süresi yani 7,5
saat olarak ta alınabilir.)

k.103
k.103
k


V
0
,
417
.
m.300.8 24.10 2
m
4.3. Genel Kazalanma Oranı (Ko)

Kaza sıklık ve ağırlık oranlarının birlikte incelenmesi ile bir iş yerinin kazaları hakkında
genel fikir edinmek istenirse bu takdirde her iki oranın karşılaştırması aşağıdaki formülle
yapılır.

KO 

F .V
1000 KO: Genel Kazalanma Oranı (Yardımcı, 1991)

4.4. Kaza Yüzdeleri

F ve V değerlerinin anlamlarını anlatmak çok defa güç gelmekte ve bunların yerine doğrudan
doğruya basit oransal değerler kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan bazıları;

n
KS 
m

VO 

k
m

G

Ks

: Kaza Sıklığı

n

: Bir Yıl İçinde Meydana Gelen Kaza Sayısı

m

: Yıllık Ortalama İşçi Sayısı

m
k
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Vo

: Kaza Ağırlık Yüzdesi

k

: Bir Yıl İçinde Kazalar Nedeniyle Kaybolan Günler

G

: Güvenlik Faktörü

Bu değerler işçi başına düşen kaza adedini ve kayıp gün sayısını göstermektedir. Ve kazalar
hakkında yetersiz fikir verebilir. Sağlıklı bir değerlendirme ancak çalışılan saatlerde
oranlamakla bulunan F ve V değerlerinin hesaplanması ile sağlanabilir (Akyüz,1980; Yardımcı,
1991).

4.5. İş Güvenliği Çalışmalarının Ölçümlenmesi
İş yerinde yapılması gereken iş güvenliği görevlerinin sayısal değerlere çevrilmesi ile
“Aktivite” hesaplanır ve aşağıda verilen formüle göre de oransal bir değer elde edilmek
suretiyle ölçümlenme yapılır.

AO 

A.5000000
m

m. S i
i 1

Burada;
Ao: Aktivite Oranı; A: İş Güvenliği Aktivitesi; m: Ortalama İşçi Sayısı (Belirli Bir Peryotla ay,
yıl gibi)

S

i

: Çalışılan Saatler Toplamı (Belirli Bir Peryotla ay, yıl gibi)

S  m.300.8  2400m alırsak yaklaşık hesap;

Ao 

A.5000000 2000. A

m.2400m
m2

formülü ile hesaplanır.

Buradaki “iş güvenliği aktivitesi” şu değerlerin toplamı ile belirlenir.

A  P  R  S T
Toplamdaki harfler belirli bir zaman (ay,yıl) aralığında:
P

: Tespit Edilen Güvenlik Önlemlerinin Sayısı,

R

: Yerine Getirilen Önlemlerin Sayısı,

S

: Periyodik Aralıklarla Yapılan Kontrollerde Tespit Edilen Hatalı Çalışmaların Sayısı,

T

: İş Güvenliği Kurullarının Toplantı Sayısı;
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Anlamına gelmektedir.
Örnek: Bir pres atölyesinde (Yıllık Ortalama İşçi Sayısı 50 Kişi) içinde bulunulan yılda şu
değerler elde edilmiş olsun.
P
: Yapılması gereken önlem sayısı 46 (İş Güvenliği Tüzüğü Ve Genel Kurallarınca
Belirtilen Önlem Olarak)
R
: İçinde bulunulan yılda bunlardan (önlemlerden) 24 tanesinin yerine getirildiği, tespit
esilmiş olsun.
S
: Yapılan sürekli kontrolde çalışanların o yıl içinde 120 defa iş güvenliği kurallarına
riayet etmedikleri kayda geçmiş.
T
: Tutanaklardan yıl içinde yapılan “İş Güvenliği Kurulu” toplantı sayısının 10 olduğu
belirlenmiştir.
Buna göre;

A  46  24  120  10  200
200
AO  2000. 2  160
50
İş güvenliği aktivitesi oranı (Ao) 160 bulunur.
Görüldüğü gibi aktivite oranı çalışanların sayısı ile orantılı olarak hesaplandığı için
değişik iş yerlerinde yapılan iş güvenliği çalışmalarının karşılaştırılmasına imkân sağlar
(Akyüz,1980).
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Uygulamalar
1) Bir inşaat projesinin yılda ortama 750 işçi çalıştırmak suretiyle bir yılda
tamamlanması planlanmıştır. İnşaat bitene kadar hangi ağırlıkta kaç kaza olabileceğini tespit
ediniz. (İnşaat işlerinde F=100 kabul edilecektir)
Çözüm:
100 

n.106
100.750.300.8
n
 180
106
750.300.8
Kaza olacaktır.

1–29–300 oranı kuralına göre dağılım yapılırsa 6–174–1800 bulunan yeni işyerinde bir
yıl içinde 1980 muhtemel kaza olacak, bunlardan altısı sürekli iş görmezlik, 174ü geçici iş
görmezlikle sonuçlanacak ve 1800 kaza ise hafif geçecektir.

55

Uygulama Soruları
1) Yılda ortalama 500 işçinin çalıştığı bir iş yerinde meydana gelen 72 iş kazasından
2 tanesi ölümle sonuçlanmıştır. 60 tanesi 5 gün, geriye kalanı ortalama 80 er gün istirahatı
gerektirmektedir. Kaza ağırlık oranı nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kaza sıklık oranı, kaza ağırlık oranı, genel kazalanma oranı, kaza yüzdeleri
ve iş güvenliği çalışmalarının ölçümlenmesi konularını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Bir kaynak atölyesinde yapılması gereken önlem sayısı 50 olsun, içinde bulunulan
yılda bunlardan (önlemlerden) 20 tanesinin yerine getirildiği tespit edilsin. Yapılan sürekli
kontrolde çalışanların o yıl içinde 120 defa iş güvenliği kurallarına uymadıkları tespit edilmiş
olsun ve tutanaklardan yıl içinde yapılan iş güvenliği kurulu toplantı sayısının 12 olduğu
belirlenmiştir. Bu atölyede yıllık ortalama işçi sayısı 50 kişidir. Verilenlere göre iş güvenliği
aktivitesi oranı nedir?
a)

160

b) 161.6
c) 202
d) 200
2) Ortalama 3000 işçinin çalıştığı bir işyerinde bir yıl içinde bir günden fazla istirahati
gerektiren 250 iş kazası olmuştur. Kaza frekans (sıklık) oranı nedir?
a) 34.6
b) 34.7
c) 35
d) 35.6
Cevaplar
1) b, 2) b
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5. TEKLİF ÖNCESİ TESPİTLER, TEKLİF VE SÖZLEŞMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iş güvenliği hizmeti için yapılması gereken teklif formalarının nasıl olması
ve neleri içermesi gerektiği, alt işveren İSG sözleşmesi, belirsiz ve kısmi süreli iş
sözleşmelerinin nasıl olması gerektiği, OSGB ile hizmet alan işyeri ve OSGB ile uzman
arasındaki iş sözleşmelerinin nasıl olması gerektiği konularını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Belirsiz ve kısmi süreli iş sözleşmeleri ne demektir, nasıl hazırlanır, taraflarla ilgili
hangi bilgileri içerir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İş güvenliği hizmeti
için yapılması gereken
teklif formları, alt
işveren İSG sözleşmesi,
belirsiz ve kısmi süreli İSG sözleşmeleri nasıl
iş sözleşmeleri, OSGB hazırlandığı öğrenilir.
ile hizmet alan işyeri ve
OSGB
ile
uzman
arasındaki
iş
sözleşmeleri

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Teklif formu



Teklif değerlendirme
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Giriş
TANIMLAR: Kayıt: Bir yere mal ederek deftere geçirmek anlamındadır. Kontrol : Bir
işin doğru ve düzenli yapılıp yapılmadığını inceleme. Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna
bakma, gözden geçirme. Yoklama, arama, tarama. Belge : Bir iddiayı doğrulamaya veya
çürütmeye yarayan yazı, resim, fotoğraf vb. şey, delil, vesika. Olup bitmiş, gelip geçmiş şeyler
hakkında bilgi sahibi olmayı sağlayan yazı, resim, bant vb. Bir durumu açıklayan, belirtici yazı.
Çalışma hayatının denetim ve teftişinde kayıt ve belgeler denilince; iş ilişkisi içerisinde bulunan
kişilerin kendiliklerinden veya bir akdi zorunluluktan veya bir normun tutulmasını emretmesi
nedeni ile düzenlemek ve bulundurmak zorunda oldukları kayıt ve belgeler anlaşılması
gerekmektedir.
İş Teftişi Tüzüğü’nün 15/C maddesi “ Mevzuatın tutulmasını veya bulundurulmasını
öngördüğü kayıt, puantaj cetveli, defter, belge, liste, çizelge, rapor, bordro, makbuz, hesap
pusulası, ilan, sağlık raporu, iş sağlığı ve güvenliği defteri, tesisat, makine ve cihazların
periyodik bakım ve kontrol kartları vb. belgeler..” den bahsetmektedir. Dolayısıyla çalışma
mevzuatında kayıt ve belge denilince, yalnız iş kanunu değil, iş ilişkisi düzenleyen her türlü
mevzuatın öngördüğü kayıt ve belge anlaşılması gerekmektedir.
İşyerlerinde yapılması
gerekli olan iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak
yürütülebilmesi ancak BELGE SİSTEMİNİN yerleştirilmesi ile mümkündür.
Sürdürülen
faaliyetlerin, çalışmaların, kontrollerin, eğitimlerin, denetimlerin belgeye bağlanmasının birçok
yararı bulunmaktadır. Bir işyerinde kayıt sisteminin işlemesi;
- İşyerinin ve çalışanların
durumlarının sürekli izlenebilirliğini, - Hizmetlerinin devamlılığını, - Aksayan yönlerin
rahatça görülebilmesini sağlamasının yanı sıra, yapılacak risk değerlendirmelerine de ışık
tutacaktır. Bir başka açıdan bakıldığında ise kayıt, belge ve kontrol raporları, işyerlerinin
sorunlarının ülke genelinde iş kolu veya sektörel bazda değerlendirilmesine imkân
sağlamaktadır.
Ayrıca, insanların altında imzalarının bulunduğu belgeler ve bilgiler
hususunda daha dikkatli ve titiz davranışlar sergilemeleri ve kontrol edenler ile edilenlerin işi
daha ciddiye alması hususları, kayıt sisteminin yararlarının başka bir yönüdür.
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5.1.Teklif Mektubu
Referans No: .....

Tarih:

Teklif Mektubu
İŞİN TANIMI:
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen Huzurevleri hizmetleri
çerçevesinde;
7 Ağustos 2008 tarih ve 26960 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Özel Huzurevleri ile
Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği’nin” 16.maddesi ve 6 Temmuz 2011 tarih ve
27986 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım
Merkezleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin”
2.Maddesinde bahsi geçen koşullarla tanımlı yarı zamanlı tabiplik hizmeti,
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ve 6331 sayılı “İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nca tarif edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri çerçevesinde;
29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İş Güvenliği
Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”de yayınlanan ve
11 Ekim 2013 tarih ve 28792 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik”in 6.maddesinde tekrar belirlenen şartlar dahilinde İş Güvenliği Hizmetleri,
20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İşyeri Hekimi ve
Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmelikte yayınlanan şartlar dahilinde İşyeri Hekimliği Hizmetleri,


dört yıl geçerli olacak Risk Değerlendirmesi,


çalışma koşullarında değişiklik olması halinde Risk Değerlendirmesinin
yenilenmesi,


dört yıl geçerli olacak Acil Durum Planı,


çalışma koşullarında değişiklik olması halinde Acil Durum Planının
yenilenmesi,

iki yıl geçerli olmak üzere çalışan başına yılda toplam 12 saat İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimleri,
ÇALIŞMA KOŞULLARI:
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Çalışma Yeri:



İşyeri tehlike sınıfı: T e h l i k e l i sınıf



Kurulu kapasitesi:



Çalışan sayısı:



Sözleşme yapılacak Tabip :

Sertifika No:


Çalışma Süresi: Haftalık 10 saat olmak üzere Salı ve Çarşamba günleri saat 13.00
ile 18.00 arası


saatlerde

Sözleşme yapılacak İş Güvenliği Uzmanı :

Sertifika No:

Çalışma süresi: Ayda toplam 4 saat olmak üzere mutabık kalınacak gün ve

ÜCRET v e ÖDEME ŞEKLİ:


Tabiplik Hizmetleri ücreti:

+ KDV (%8),



İş Güvenliği hizmetleri ücreti:



Sözleşme bitiş tarihi:



Hizmetler her ayın sonunda faturalandırılacak,

+ KDV (%18)


Ödeme, fatura tarihinden itibaren 5 gün içinde banka havalesi ile
gerçekleştirilecektir.
Yukarıda tanımlanan hizmetleri belirtilen koşullar ile Sayın kuruluşunuza sunmayı
teklif etmekteyiz. Teklifimizin beklentilerinizi karşılayacağı ümidiyle firmamıza gösterdiğiniz
ilgiye teşekkür ederiz.
Saygılarımızla

5.2.Hizmet Sözleşmesi
1. TARAFLAR
İş bu Sözleşme “X FİRMA” ile Y OSGB Eğitim Danışmanlık Mühendislik ve Ticaret
Anonim Şirketi ki bundan böyle “OSGB” olarak anılacaktır ) firması arasında aşağıda
belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. “FİRMA” ve “OSGB” bundan
böyle münferit kullanıldığında “Taraf”, birlikte kullanıldığında “Taraflar” olarak
anılacaktır.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
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Sözleşmenin konusu; FİRMA’da çalışan personele OSGB tarafından verilecek olan
iş sağlığı ve güvenliği hizmetine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
3. SÖZLEŞME KONUSU İŞİN KAPSAMI ve İFA YERİ
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ve 6331 sayılı “İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu”nca tarif edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri çerçevesinde;
3.1 29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İş Güvenliği
Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile 11
Ekim 2013 tarih ve 28792 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik” in 6.maddesinde tekraren belirlenen şartlar dahilinde İş Güvenliği
Hizmetleri,
3.2 29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İş
Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği”ne uygun olarak
şirketinizde yapılacak tetkikler neticesinde Risk Değerlendirmesi yapılması,
3.3 18 Haziran 2013 tarih ve 28682 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İşyerlerinde Acil
Durumlar Hakkında Yönetmelik”te tanımlanan koşullar dahilinde Acil Durum Planı
hazırlanması,
3.4 20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İşyeri Hekimi
ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmelik”de yayınlanan şartlar dahilinde İşyeri Hekimliği Hizmetleri, kapsamında
belirlenen hizmetlerin ifa yeri …’dir.
4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Sözleşme, imzalandığı tarihte yürürlüğe girmiş olup, imza tarihinden itibaren bir yıl
süreyle geçerlidir. Taraflar, işbu sözleşmeden ayrık olan 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği gereğince
OSGB’ nin FİRMA ile imzalayacağı hizmet sözleşmesine T.C. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ nden onay alamaması
durumunu “bozucu şart” olarak kabul etmişlerdir. Taraflar söz konusu bozucu şartın
gerçekleşmesi halinde işbu Sözleşmenin tamamının herhangi bir ihbar veya bildirime
gerek kalmaksızın kendiliğinden fesh olacağını da kabul ederler. Taraflardan biri,
Sözleşme süresinin sona ermesinden en geç 30 (otuz) gün öncesine kadar, Sözleşmenin
yenilenmeyeceğini yazılı olarak diğer tarafa bildirmediği takdirde, Sözleşme, 6.madde
hükümleri taraflarca görüşülmek şartıyle kendiliğinden 1 (bir) yıl süre ile uzar.
5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. OSGB ve FİRMA Sözleşme konusu hizmetleri, başta 6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu, 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İş
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Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Risk
Değerlendirmesi Yönetmeliği, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, 18.01.2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik ve tüm yasal mevzuat
hükümlerine göre eksiksiz olarak yerine getireceklerini ayrı ayrı kabul ve taahhüt
etmişlerdir.
5.2. OSGB, yasal mevzuat uyarınca T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ nce verilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
Yetki Belgesi başta olmak üzere Sözleşme kapsamında gerekli izin, lisans ve ruhsata
sahip olduğunu ve bunları değişen yasal mevzuata uygun şekilde tutacağını taahhüt
eder.
5.3. OSGB’ nin Sözleşme kapsamında istihdam ettiği (ve/veya sözleşmeli olarak
hizmet aldığı) personele ilişkin tüm yasal sorumluluk (Ücret, SGK yükümlülükleri vs.)
ve yükümlülük OSGB’ ye aittir.
5.4. FİRMA’ nın, OSGB personel sayısının yetersizliği veya personelin nitelikleri ve
Hizmetin ifasına yönelik olarak memnuniyetsizliğini bildirmesi halinde OSGB derhal
gerekli tedbirleri almakla yükümlü olup; personeli beklenen şekilde davranmaları için
ikaz edecektir. İkaza rağmen personelin tutumunda olumlu bir gelişme olmaması ya da
nitelikleri yönünden personelin yetersiz kalması halinde yapılacak ilk yazılı ikazı takip
eden 5 iş günü içerisinde OSGB personeli derhal değiştireceğini kabul ve taahhüt eder.
5.5. OSGB yaptığı çalışma ve incelemeler sırasında FİRMA’ nın NACE kodu ile yapılan
iş arasında bir uygunsuzluk tespit ettiğinde konuyu FİRMA’ ya yazılı olarak bildirecek,
FİRMA da değişikliği SGK ve Ticaret Odası nezdinde yaptıracaktır.
5.6. FİRMA sözleşme konusu işyerinde çalışan personel sayısında ve niteliğinde bir
değişiklik olması halinde değişikliği 3 (üç) iş gününde OSGB’ e bildirir.
6. MALİ HÜKÜMLER
Sözleşmenin 3.Madde kapsamındaki hizmetlerin karşılığı olarak, FİRMA tarafından
OSGB’ ye ödenecek aylık ücret KDV XXX olup KDV güncel oranlarda faturaya dahil
olacaktır.
Sözleşme bedelini etkileyen yasal mevzuat değişikliklerinin olması durumunda birim
fiyatlar Taraflarca karşılıklı olarak gözden geçirilecektir.
7. FATURALAMA VE ÖDEME ŞARTLARI
7.1 OSGB Sözleşme konusu hizmete ilişkin faturaları, Hizmet verdiği ayın
sonunda, FİRMA adına düzenleyecektir.
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7.2 Fatura bedelleri, fatura tarihini takip eden 5 (beş) gün içinde OSGB’ ye
ödenecektir. Ödeme şekli banka havalesi şeklinde olacaktır.
8. SÖZLEŞMENİN FESHİ
8.1 OSGB’ nin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal
etmesi halinde, FİRMA, söz konusu ihlale 7 (yedi) gün içinde son verilmesini OSGB’
ye yazılı olarak ihtar edecektir. Yazılı ihtara rağmen OSGB yükümlülüklerini yerine
getirmezse, FİRMA, OSGB’ ye yazılı bildirimde bulunarak, derhal sözleşmeyi
feshedebilir.
8.2 OSGB’ nin işbu Sözleşme konusu hizmeti vermek üzere yasal mevzuat kapsamında
haiz olması gereken Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi, sair izin ve
yetkilerini kaybetmesi durumunda FİRMA; herhangi bir uyarıya gerek olmaksızın yazılı
bildirimde bulunarak Sözleşme’ yi feshedebilir.
8.3 FİRMA’ nın Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal
etmesi halinde, OSGB, söz konusu ihlale 7 (yedi) gün içinde son verilmesini FİRMA’
ya yazılı olarak ihtar edecektir. Yazılı ihtara rağmen FİRMA yükümlülüklerini yerine
getirmezse, OSGB, FİRMA’ ya yazılı bildirimde bulunarak, derhal sözleşmeyi
feshedebilir.
9. DİĞER HÜKÜMLER
9.1 Değişiklik
Sözleşme’ de yapılacak herhangi bir değişiklik, ilave, çıkartma veya iptal tarafların
yetkilileri tarafından imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır.
9.2 Devir
9.2.1
OSGB, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara
devredemez.
9.2.2
FİRMA, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara
devredemez.
9.3 TEMLİK YASAĞI
Sözleşme kapsamındaki alacak OSGB tarafından üçüncü şahıslara devir ve temlik
edilemez.
10. MÜCBIR SEBEPLER
Tarafların iradesi dışında gelişen, önceden ön görülemeyen ve tarafların borçlarını yerine
getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması mücbir sebep hali olarak
değerlendirilecektir (Örneğin; deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetler, çalışmayı ve
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faaliyeti engelleyen hükümet kararları, grev, lokavt, harp ve seferberlik hali, bulaşıcı
hastalıklar vb.) Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında
yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep etkilerinin 30
(otuz) günden fazla sürmesi halinde Taraflar Sözleşmeyi herhangi uyarıya gerek
olmaksızın yazılı bildirimle derhal feshetmek hakkına haizdir.
11. TEBLİGAT ADRESLERİ
Sözleşme gereğince yapılacak bildirimler, Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen
yasal tebligat adreslerine noter, telgraf, iadeli taahhütlü mektup ya da elektronik
posta yoluyla yapılır. Tarafların adres veya iletişim bilgilerinde olacak
değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içinde diğer tarafa
bildirilecektir.
12. GİZLİLİK
OSGB’ nin FİRMA’ya sağladığı hizmetler sonucu elde edilen bilgiler gizli bilgiler
olup karşı tarafın onayı alınmadan 3. kişilere aktarılamaz.
13. YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK
Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğabilecek ihtilaflarda
İstanbul Çağlayan Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmişlerdir. Sözleşmede
hüküm bulunmayan hallerde işbu sözleşmede sayılan yasa ve yönetmelik hükümleri
geçerlidir.
İşbu sözleşme, taraflarca okunup müzakere edilerek karşılıklı mutabakatla ..../..../.......
tarihinde, 2(iki) nüsha olarak imzalanmıştır.
OSGB

FİRMA

İMZA

İMZA
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5.3.

OSGB İle İş Güvenliği Uzmanı Arasındaki Sözleşme

Tarih:
OSGB
Ünvanı:
SGK Sicil No:
Ticaret Sicil No:
Vergi Dairesi / Vergi No:
Adresi:
Telefon / Fax No:
Eposta:
Nace Kodu:
Tehlike Sınıfı:
Yetki Belgesi:
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
TC Kimlik No:
Adı Soyadı:
Ev Telefonu / Cep Telefonu
Eposta:
Aylık Çalışma Saati:
Fazla Mesai
İzni:
Sertifika:

XXX
...
...
...
...
...
...
...
Az Tehlikeli
Osgb Yetki Belgesi

...
...
...
...
...

90216 - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi

OSGB ile İş Güvenliği Uzmanı Arasındaki Sözleşme müştereken imzalanmıştır.
TARİH

OSGB Yetkilisi
Adı Soyadı İmza

A Sınıfı İş
Güvenliği Uzmanı
Adı Soyadı İmza
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5.4.
Sözleşme

OSGB İle Hizmet Alan İşyeri Arasındaki İş Güvenliği Uzmanlığı

Tarih
OSGB
Ünvanı :
SGK Sicil No
Ticaret Sicil No
...
Vergi Dairesi / Vergi No
Adresi
Telefon / Fax No
Eposta
...
Nace Kodu
Tehlike Sınıfı
Yetki Belgesi
Hizmet Alan İşyeri
Ünvanı
SGK Sicil No
Ticaret Sicil No
...
Vergi Dairesi / Vergi No
Adresi
Telefon / Fax No
Eposta
...
Nace Kodu
Tehlike Sınıfı
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
TC Kimlik No
Adı Soyadı
Ev Telefonu / Cep Telefonu
Eposta
Aylık Çalışma Saati
Fazla Mesai İzni / Saati

XXX
...
...
...
...
...
Az Tehlikeli
Osgb Yetki Belgesi
XXX
...
...
...
...
...
Az Tehlikeli

OSGB ile İş Güvenliği Uzmanı Arasındaki Sözleşme müştereken imzalanmıştır.
TARİH
OSGB Yetkilisi

Hizmet Alan İşyeri
Yetkilisi

A Sınıfı İş Güvenliği
Uzmanı

Adı Soyadı İmza

Adı Soyadı İmza

Adı Soyadı İmza
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5.5.

İş Sağlığı ve Güvenliği’ne İlişkin Sözleşme

(... ./... .200 … Tarihli ……………………………………. İşleri sözleşmesi Ekidir)
Aşağıda unvanı ve imzası bulunan ve bu işyerinde bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Sözleşme’de belirtilen işleri yapacak olan firmanın kendisiyle
ve çalıştırdığı işçilerle ilgili olarak işyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında alınması
gereken önlem ve kurallara ilişkin aşağıda dökümü yapılan hususlarda anlaşmaya varılmıştır.
Madde
1:
Bu
sözleşmede
geçecek
Alt
Yüklenici
deyiminden
“……………………………...”, İşveren deyiminden ise “……………………………….”
anlaşılacaktır.
Madde 2: Alt Yüklenici, yanında çalıştırdığı işçilerin kimlik cüzdanlarını ve SSK giriş
bildirgelerinin birer fotokopileri , Mesleki Yeterlik Belgeleri (Operatörlük Belgeleri ) , Eğitim
Katılım Belgelerini ve "Çok Tehlikeli ve tehlikeli işlere ait sağlık raporlarını” İşverene vermek
zorundadır. Alt Yüklenici; çalıştırdığı işçilerin işe girişlerinde bedence bu işe elverişli ve
dayanıklı olduğuna ilişkin çok tehlikeli ve tehlikeli işlerde çalışanlara ait sağlık durumu raporu
olmadıkça iş yerinde işçi çalıştıramaz. Ayrıca Alt Yüklenici işyerinde 18 yaşını doldurmamış
işçi kesinlikle çalıştırmayacaktır.
Alt Yüklenici, işyerinde çalışan sayısının % 10 u kadar sertifikalı ilkyardım eğitimi
almış personeli bulundurmak ve sertifikalı personel bilgilerini İşveren’e iletmek zorundadır.
Madde 3: Alt Yüklenici, yapmayı taahhüt ettiği işler için çalıştırdığı işçilere karşı
doğrudan doğruya İşveren durumundadır. Bu nedenle, işyerinde kendine ayrılan yerde ve
işlerde, iş kazası ve meslek hastalığı olmaması için 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili
yönetmeliklerinde belirtilmiş olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tüm önlemleri almak ve
işyerinde uygulanmakta olan kurallara uymak, her türlü malzeme, araç ve gereçleri sağlamak,
işyerinde bulundurmak, işçilerine kullandırmak, alınan önlemlere uyulup uyulmadığını
denetlemek zorundadır.
Madde 4: Alt Yüklenici; işçilerini karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması
gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve yıllık eğitim planı
hazırlamak, gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek, verilen eğitimlerin sonunda bir
ölçme ve değerlendirme yaparak eğitimin etkin olup olmadığını belirlemek, verilen eğitimleri
belgelendirmek ve eğitim ile ilgili kayıtları İşveren’e iletmek zorundadır.
Madde 5: Alt Yüklenici; İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucuları ilgili yönetmelik
kapsamında ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olarak çalışanlarına zimmet tutanağı ile
vermek, bu tutanağın bir nüshasını İşveren’e iletmek, çalışanlarını Kişisel koruyucuların
kullanımı konusunda eğitmek, bilgilendirmek ve denetlemek zorundadır.
Madde 6: Alt Yüklenici; işyerinde işçi çalıştırması halinde;
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1.
Yürürlükteki mevzuata uygun en az bir işyeri hekimi ile anlaşma yapmak ve
yapılan sözleşmenin bir nüshasını İşveren’e iletmek,
2.
Yürürlükteki mevzuata uygun en az bir İş Güvenliği Uzmanı / Teknik Eleman
ile anlaşma yapmak ve yapılan sözleşmenin bir nüshasını İşveren’e iletmek,
Aksi halde gerek ihmal, gerekse dikkatsizlikten veya ehliyetsiz işçi çalıştırmaktan
doğacak kazalardan dolayı her türlü cezai ve hukuki sorumluluk Alt Yükleniciye ait olacaktır.
Madde 7: İşveren, İş Güvenliği Uzmanı/Teknik Elemanı (Görevleri ve Yetkileri bu
sözleşme ekinde verilmiştir) veya İşverenin müşavir firması uzmanlarınca yapılan uyarılara
rağmen uyulmayan kurallara ve alınmayan önlemlere para cezası ve/veya iş güvenliği
uzmanı/teknik elemanı görevlerinde belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır. Gerekli görülmesi
halinde sözleşme fesih edilecektir. Söz konusu para cezaları, Alt Yükleniciden fatura karşılığı
tahsil edilecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince yapılan teftişte tespit
edilen noksanlardan Alt Yükleniciye ait olanların para cezası Alt Yükleniciden kesilecektir.
Madde 8: Alt Yüklenicinin kendi işçisinden işbaşında veya iş yüzünden meydana
gelen kaza sonucu ağır yaralanmalarda, kendilerine, onların hak sahiplerine yapılacak tedavi
ve sair harcamalar ile verilecek tazminat tamamen Alt Yükleniciye ait olacaktır. Alt Yüklenici,
yangın ve iş kazalarından dolayı üçüncü şahıslara da doğrudan doğruya sorumludur.
Madde 9: Alt Yüklenici, iş makinaları ve araçlarda çalıştırdığı tüm şoförlerin ehliyetini
işe girişlerde İşveren’e bildirmek zorundadır.
Madde 10: Alt Yüklenici, üçüncü bir şahsa aracı kiralamış olsa dahi yine kendisi
sorumlu olacaktır. İşveren üçüncü şahıs veya yetkilisine muhatap olmayacaktır.
Madde 11: Alt Yüklenici, işin izlenmesi ve yerine getirilmesi için kendisinin
yokluğundan yetkili bir elemanı 24 saat süre ile aralıksız vardiya usulü mesai saati
düzenlemesiyle işyerinde bulundurmak zorundadır. Bu şahsın işveren tarafından da kabul
edilmesini veya gerektiğinde İşveren yetkililerinin isteği doğrultusunda değiştirmeyi peşinen
kabul edecektir. Bu görevli, İşverenin konu ile ilgili yetkili elemanlarıyla koordineli bir şekilde
çalışacaktır.
Madde 12: Alt Yüklenici, işyerinde kendine ayrılmış bulunan bölümde, her türlü iş
sağlığı ve güvenliğine ilişkin, sosyal sigortalara ve iş hukukuna ait resmi teftişlerde, teftiş
makamına ve yetkililerine doğrudan doğruya muhatap olacaktır.
Madde 13: Bu İş Sağlığı ve Güvenliği sözleşmesinin maddelerinde belirtilen önlem ve
kuralların ihlali halinde İşverenin Alt Yükleniciye uygulayacağı cezai müeyyideler, ilgili
tarafa önceden tebliğ edilmesi şartıyla uygulayabilecektir.
Madde 14: İş bu sözleşme 14 (on dört) maddeden ibaret olup okunup imzalandıktan
sonra yürürlüğe girecektir.
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İstanbul ……………….

5.6.Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
Aşağıda isim-unvan ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında tamamen kendi istek ve
serbest iradeleri ile ve aşağıda belirtilen şartlarla "Belirsiz süreli iş sözleşmesi" yapılmıştır.
Sözleşmede
adı
geçen
işveren
………………………………………………………………………………………….. ni
işçi ise ………………………………………………………………………….'yi ifade eder
MADDE
1)TARAFLAR :
İŞVEREN
Adı Soyadı / Ünvanı

:

Adresi

:

SSK İşyeri Sicil Numarası

:

İŞÇİNİN :
Adı Soyadı

:

Baba adı

:

Doğum Yeri ve Yılı

:

İkametgah Adresi

:

Telefon Numarası

:

TC kimlik Numarası

:

SSK Sigorta Sicil Numarası :
MADDE 2)-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : Bu iş sözleşmesi / / tarihinde başlamış olup, Belirsiz
Sürelidir.
MADDE 3)-İŞE BAŞLAMA TARİHİ : … /…. / ……….
MADDE 4)-AYLIK ÜCRET NET/BRÜT : …………..TL.
MADDE 5)-YAPILACAK İŞİN KONUSU :
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MADDE 6)-DENEME SÜRESİ : Yoktur / ………… Ay' dır.
(Deneme süresi en fazla iki aydır. Bu süre sonunda başarısız yada yetersiz bulunanların
sözleşmeleri ihbarsız ve tazminatsız feshedilir.)
MADDE 7)- İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ :
İşverenin il/ilçe sınırları içindeki işyerlerinde, işveren veya vekilinin göstereceği işyerleri. İşçi,
gerektiği takdirde işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde
muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilir.
MADDE 8)- ÇALIŞMA SÜRELERİ :
Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde
bölünerek uygulanır. 45 Saatlik çalışma süresi işveren tarafından gerekli görüldüğünde;
Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekillerde dağıtılabilir.
Ayrıca işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde
düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir. 45 Saatlik haftalık çalışma süresinin, haftanın
çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi
içinde, işçinin haftalık ortalama normal çalışma süresi 45 saati aşamaz. Ara dinlenme zamanları
işveren tarafından belirlenir. İşçi bu maddede belirtilen çalışma şekil ve şartlarını aynen kabul
eder.
MADDE 9)- FAZLA ÇALIŞMA :
İşveren ülkenin genel yaraları için, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işçiye,
günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak şartı ile yılda 270 saate kadar fazla çalışma
yaptırabilir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak denkleştirme esası
uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortalama çalışma süresi 45 saati
aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırılmış olsa dahi, bu haftalardaki 45
saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.
MADDE 10)- TELAFİ ÇALIŞMASI : Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve
genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma
sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması yada işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi
ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler
karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir. Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan
11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. Telafi
çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmez.
MADDE 11)- ÜCRET : İşçinin sözleşmede yazılı ücreti kural olarak imza karşılığı kendisine
ödenir veya banka hesabına yatırılır. Ancak işçinin yazlı talebi ile belirlediği ve bu talebin
altındaki tatbiki imzası bulunan mutemedine de yine imzası karşılığında ödenebilir. Kural
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olarak işçinin işlemiş ücretinin ödeme tarihi, her ayın ilk iş günüdür. Mücbir bir sebep
olmadıkça, ücretler ödeme gününden itibaren en geç 20 gün içinde ödenir.
MADDE 12)- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ: İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverence
ödenecek fazla çalışma ücreti, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının
yüzde elli artırılmış tutarıdır.
MADDE 13)- ÖZEL ŞARTLAR: İşçi, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, işverenin
vereceği bütün işleri ve görevleri yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bu hizmetleri karşılığında
belirtilen aylık ücret dışında herhangi bir ücret talep edemez.
1. İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma
şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve
çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve
taahhüt eder.
2. İşçi, görev nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen demirbaş,
her türlü mefruşat, elektronik teçhizat gibi eşyanın muhafazasından, hasar ve ziyan
görmesinden sorumludur. Bu malzemeleri işyeri dışına çıkarmamayı ve amacı dışında
kullanmamayı, iş sözleşmesinin feshinde eksiksiz teslim etmeyi taahhüt eder.
3. İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek
davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.
4. İşçi, iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı
taahhüt eder.
5. İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil
günlerinde de çalışmayı ve işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul
eder.
13.7-İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı
ve iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
13.8-İşçi, iş kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına
göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.
13.9-İşçi, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu
maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması
yada kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.
13.10-İşçi, işverenin istemesi halinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği eğitimlere
katılmak zorundadır. Eğitimlere katılan işçiden zorunlu hizmet talep edilebilir.
MADDE 14)- FESİH VE TAZMİNATLAR :
1. Taraflar yukarıdaki maddelerde yazılı sorumluluklarını yerine getirmez ise karşı
tarafa sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeden feshetme hakkı doğduğunu kabul ve taahhüt
etmişlerdir.
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2. Sözleşmenin taraflarından herhangi birisi sözleşmeyi feshetmek isterse; 4857 sayılı
İş Kanunun 17. maddesindeki ihbar önellerine uygun olarak, önceden karşı tarafa yazılı olarak
haber vermek zorundadır. Haber verilmemesi halinde tarafların ayrıca tazminat isteme hakkı
saklıdır.
14.3- İşveren sözleşmeyi; sözleşme süresi içerisinde veya bitim tarihinde tek taraflı
olarak feshederse, işçiye iş kanunu hükümlerine uygun olarak tazminat öder. Sözleşmenin
işveren tarafından feshinde; fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin
geçerli olmadığı hususunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, bir ay içinde Özel Hakeme götürülür.
MADDE 15)- SON HÜKÜMLER:
15.1-Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
15.2-Uyuşmazlıklarda çözüm mercii iş yerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra
daireleridir.
15.3-Bu hizmet akdi / / tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okundu ve
aynen kabulle imzalandı.
İşveren veya Vekili İşçi
(İmza-Kaşe) (Adı Soyadı-İmza)

5.7.Kısmi Süreli İş Sözleşmesi
Aşağıda isim-unvan ve adresleri yazılı bulunan İşveren ile Çalışan arasında tamamen
kendi istek ve serbest iradeleri ile ve aşağıda belirtilen şartlarla "Kısmi süreli iş sözleşmesi"
yapılmıştır.
Sözleşmede adı geçen İşveren 4A OSGB Eğitim Danışmanlık Mühendislik Anonim
Şirketi’ ni çalışan ise XXX’ü ifade eder
MADDE
1)
TARAFLAR:
İŞVEREN
Adı Soyadı / Ünvanı
Adresi
SSK İşyeri Sicil Numarası
ÇALIŞAN :
Adı Soyadı
TC Kimli No :
Baba adı
Doğum Yeri ve Yılı

:
:
:
:
:
:
:
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İkametgah Adresi
:
Telefon Numarası
:
SSK Sigorta Sicil Numarası :
MADDE 2)-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : Bu iş sözleşmesi 14 / 10 / 2014 tarihinde başlamış
olup, bu tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.
MADDE 3)-İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 14 / 10 / 2014
MADDE 4)-AYLIK ÜCRET NET : (Bu ücret 70 çalışana verilecek İş Sağlığı Hekimlik
ücretidir, hizmet süresini arttıracak değişiklik olması halinde ilave ücret için ek sözleşme
düzenlenecektir.)
MADDE 5)-YAPILACAK İŞİN KONUSU : İşveren ile X Anonim Şirketi arasındaki İş
Sağlığı ve Güvenliği konulu iş sözleşmesi gereği ve 20/07/2013 tarihli” İşyeri Hekimi ve Diğer
Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”te
tanımlanan İşyeri Hekimliği hizmeti
MADDE 6)-DENEME SÜRESİ : Yoktur.
MADDE 7)- İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ :
MADDE 8)- ÇALIŞMA SÜRELERİ : Aylık toplam 5 saat olacak şekilde her hafta bir ziyaret
gerçekleştirilecektir. Gün ve saat aralığı her üç tarafın katılımıyla müştereken belirlenecektir.
(Bu süre 70 çalışana verilecek İş Sağlığı Hekimlik süresidir, hizmet süresini arttıracak
değişiklik olması halinde ek sözleşme düzenlenecektir.)
MADDE 9)- ÖDEME : Çalışanın sözleşmede yazılı ücreti kural olarak imza karşılığı
kendisine ödenir veya banka hesabına yatırılır. Çalışanın işlemiş ücretinin ödeme tarihi, her
ayın son iş günüdür.
MADDE 10)- ÖZEL ŞARTLAR :
6. Çalışan, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma
şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından
çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi
düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.
7. Çalışan, görev nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen demirbaş,
her türlü mefruşat, elektronik teçhizat gibi eşyanın muhafazasından, hasar ve ziyan
görmesinden sorumludur. Bu malzemeleri işyeri dışına çıkarmamayı ve amacı dışında
kullanmamayı, iş sözleşmesinin feshinde eksiksiz teslim etmeyi taahhüt eder.
8. Çalışan, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek
davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.
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9. İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş
güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
10. Çalışan, iş kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre
belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.
MADDE 11)- FESİH VE TAZMİNATLAR :
3. Taraflar yukarıdaki maddelerde yazılı sorumluluklarını yerine getirmez ise karşı tarafa
sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeden feshetme hakkı doğduğunu kabul ve
taahhüt etmişlerdir.
MADDE 12)- SON HÜKÜMLER :
1. Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
2. Uyuşmazlıklarda çözüm mercii iş yerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra
daireleridir.
3. Bu hizmet akdi 14 / 10 / 2014
tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip,
okundu ve aynen kabulle imzalandı.
İşveren veya Vekili
(İmza-Kaşe)

Çalışan
(Adı Soyadı-İmza)
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Uygulamalar
1) Hizmet sözleşmesinde yer alan ana başlıklar nelerdir, belirtiniz.
Çözüm:
Taraflar
Sözleşme konusu
Kapsam ve ifa yeri
Sözleşme süresi
Tarafların hak ve yükümlülükleri
Mali hükümler
Faturalar ve ödeme şartları
Sözleşmenin feshi durumu
Diğer hükümler
Mücbir Sebepler
Tebligat adresleri
Gizlilik
Yetkili mahkeme ve uygulanacak hukuk
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Uygulama Soruları
1) OSGB ile iş güvenliği uzmanı arasındaki sözleşmede neler yer alır. Bir örnek
sözleşme metni çıkarınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iş güvenliği hizmeti için yapılması gereken teklif formalarının nasıl olması
ve neleri içermesi gerektiği, alt işveren İSG sözleşmesi, belirsiz ve kısmi süreli iş
sözleşmelerinin nasıl olması gerektiği, OSGB ile hizmet alan işyeri ve OSGB ile uzman
arasındaki iş sözleşmelerinin nasıl olması gerektiği konularını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Hizmet sözleşmesinde aşağıdaki başlıklardan hangisi yer almaktadır?
a) Taraflar ve sözleşme süresi
b) Sözleşme konusu
c) Kapsam ve ifa yeri
d) Hepsi
2) Belirsiz süreli iş sözleşmesine göre haftalık çalışma süresi en çok kaç saattir?
a)

40

b)

42

c) 45
d) Hiçbiri
Cevaplar
1) d , 2) c
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6. DÜZENLENMESİ GEREKLİ KAYITLAR, BELGELER VE
BİLDİRİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde defterler, yıllık çalışma planları ve eğitim planlarının nasıl oluşturulması
ve bildirimler nasıl yapılması gerektiğini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yıllık çalışma planında yer alan periyodik kontroller nelerdir. Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Defterler, yıllık çalışma Yıllık çalışma planları ve yıllık
planları ve eğitim eğitim planları hazırlaması
planları
öğrenilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar



Yıllık çalışma planı
Yıllık eğitim planı
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Giriş
Risk Değerlendirmesi: İşveren, işyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi
gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi
yapar.
Risk değerlendirmesi sonucuna göre alınması gereken koruyucu önlemlere ve
kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir.
Risk değerlendirmesi, koruyucu
önlemler, koruyucu ekipmanla ilgili çalışmalar, ilgili kayıt ve dokümanların hazırlanması ile
ilgili belgelerin düzenlenmesi, işyerinin büyüklüğü ve yapılan işin niteliğine göre yapılır.
Tehlikeli Kimyasal Madde Bulunması Halinde Risk Değerlendirmesi: İşveren, işyerinde
tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde
bulunması halinde, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere
risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.
Risk değerlendirmesi aşağıdaki hallerde
yenilenecektir;
Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde, Çalışma koşullarında önemli bir
değişiklik olduğunda, Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde,
Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda. Tehlikeli kimyasal maddeler
içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirilmesi yapılarak, belirlenen her türlü önlem
alındıktan sonra başlanacaktır.
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Risk Değerlendirmesi: Kanserojen
ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde risk değerlendirmesi yapılırken; Alışma
şartları, Maruziyet şekli ve derecesi dikkate alınarak, risk değerlendirmesinin geçerli olduğu
süre belirlenecek, Hangi aralıklarla yenileneceği, alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri,
belirlenecek, Kanserojen ve mutajen maddelerin, deri yolu da dâhil olmak üzere, vücuda giriş
yollarının tümü dikkate alınacak, Özel risk altındaki işçilerin sağlık ve güvenlikleri dikkate
alınacak, Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu istekleri de dikkate
alınacaktır.
Risk değerlendirmesi, ayrıca çalışma şartlarında maruziyet düzeyini
etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda da yeniden yapılacaktır. Risk
değerlendirmesi, ayrıca çalışma şartlarında maruziyet düzeyini etkileyebilecek herhangi bir
değişiklik olduğunda da yeniden yapılacaktır. İşveren, risk değerlendirmesinde kullanılan
bilgileri istenmesi halinde yetkili makamlara vermek zorundadır. (Kanserojen ve Mutajen
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 5)
Titreşime Maruziyet Durumunda Risk Değerlendirmesi: İşyerlerinde mekanik titreşime
maruziyetten kaynaklanan risklerin belirlenmesi ile ilgili olarak işveren, işçilerin maruz kaldığı
titreşim düzeyini değerlendirecek ve gerekiyorsa ölçecektir. Bu değerlendirme ve ölçümler,
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen yetkili uzman kişi veya kuruluşlarca
planlanıp yapılacak ve uygun aralıklarla tekrarlanacaktır. Mekanik titreşime maruziyet düzeyi
hakkındaki değerlendirme ve/veya ölçümlerden elde edilen veriler daha sonra tekrar
kullanılmak üzere uygun biçimde saklanacaktır. Yapılan risk değerlendirmesiyle ilgili uygun
kayıt tutulacaktır. Çalışma koşullarında önemli değişiklik olduğunda veya sağlık gözetimi
sonuçlarının gerektirdiği durumlarda risk değerlendirmesi yeniden yapılacaktır. Gürültüye
maruziyette Risk Değerlendirilmesi: İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin
belirlenmesi ve değerlendirilmesinde; İşveren, işçilerin maruz kaldığı gürültü düzeyini
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değerlendirecek ve gerekiyor ise gürültü ölçümü yapacaktır. Bu değerlendirme ve ölçümler
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen uzmanlarca planlanacak ve uygun aralıklarla
yapılacaktır.
Risk değerlendirmesi ile ilgili, yürürlükteki mevzuata uygun olarak kayıt
tutulacak ve saklanacaktır.
Risk değerlendirmesi, düzenli olarak ve önemli bir değişiklik
olduğunda veya sağlık gözetimi sonuçlarının gerektirdiğinde yeniden yapılacaktır.(Gürültü
Yönetmeliği Madde: 6)
Tehlikeli Kimyasalların Kullanıldığı İşyerlerinde Acil Eylem Planı:
İşveren,
işyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda
yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak ve planın gerektirdiği
düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
Kanserojen ve Mutajen Maddelerin Kullanımın
Azaltılması İçin Araştırma: İşveren, teknik olarak mümkün olduğu hallerde, işyerindeki
kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltacaktır. İşveren, kanserojen veya mutajen
maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını, istenmesi halinde
Bakanlığa vermek zorundadır. Patlamadan Korunma Dokümanı: Patlayıcı Ortamların
Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde
işveren, “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlayacaktır. Patlamadan korunma dokümanı,
işin başlamasından önce hazırlanacak, işyerinde, iş ekipmanında veya organizasyonunda
önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden gözden geçirilerek
güncelleştirilecektir. Maruziyetin Önlenmesi Ve Azaltılması Acil Durumlar İçin Plan: Kanser
veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma ihtimali bulunan yerler uygun ikaz
levhaları ve güvenlik işaretleri ile belirlenecektir. Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek
acil durum planı yapılacaktır. Kayıtların Saklanması
Kanserojen ve mutajen maddelerle
çalışmaların yapıldığı işyerinde belirtilen kayıtlar maruziyetin sona ermesinden sonra en az kırk
yıl süre ile saklanacaktır.
İş Güvenliği Uzmanı Tarafından Düzenlenecek Belgeler:
1. İşyerinde yapılacak
periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlamak, planların uygulanmasını sağlamak, 2. Acil
durum planlarını hazırlamak,
3. Yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarını
yönetmek ve ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, 4. İşyerinde meydana gelen kaza veya
meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için inceleme yapmak.
5. İşyerinde yapılan
incelemelerden sonra inceleme formlarını doldurmak ve formların değerlendirme ve izlenmesi
amacıyla muhafazasını sağlamak. 6. İşyerine yeni bir sistem kurulması veya makine ya da
cihaz alınması halinde; sağlık ve güvenlik yönünden özellikleri belirlemek ve bu özelliklere
uygun sistemin kurulması, makine alınması için işverene rapor vermek. 7.Uygun nitelikteki
kişisel koruyucuların seçimi, sağlanması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve
önerileri hakkında işverene rapor vermek
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarınca Düzenlenen Belgeler: İşveren veya işveren vekili
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarınca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların
inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş
müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurmakla yükümlüdür.
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimince Düzenlenecek Belgeler: Yıllık çalışma
planı: Sağlık ve güvenlik birimi, işyerinde yürütülecek sağlık ve güvenlik hizmetleri ile ilgili
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olarak yıllık çalışma planı hazırlayarak işverenin onayına sunar. Onaylanan plan işyerinde
ilan edilir. Ayrıca, bu plan çalışanların temsilcilerine ve varsa iş sağlığı ve güvenliği kuruluna
gönderilir. Yıllık Değerlendirme Raporu: Sağlık ve güvenlik birimi, işyerinde yürütülen
sağlık ve güvenlik hizmetleri ile ilgili olarak yapılacak denetimlerde incelenmek üzere her yıl
yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve birini Genel Müdürlüğe gönderir.
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6.1. Yıllık Çalışma Planı
Form
No :
Yayın Tarihi :

YILLIK ÇALIŞMA PLANI

4AFP.01
9.6.201
4

Revizyon No :
Revizyon
Tarihi :

FİRMA :

FİRMA YÖNETİM ORGANİZASYON
YAPISININ VE SORUMLULARININ
BELİRLENMESİ

FİRMA

FİRMA FAALİYET ALANLARININ VE İDARİ
BÖLÜMLERİN DOLAŞILMASI

OSGB

MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRME
RAPORUNUN HAZIRLANMASI

OSGB

İSG MASTER PLANININ HAZIRLANMASI

OSGB

ARALIK

KASIM

EKİM

EYLÜL

AĞUSTOS

TEMMUZ

HAZİRAN

MAYIS

NİSAN

MART

ŞUBAT

2015

OCAK

İLGİLİ

P:PLANLANAN T:TAMAMLANAN

TARİH :

P
T
P
T
P
T
P
T
P

İSG MASTER PLANININ FİRMAYA
SUNULMASI

OSGB

UYGULAMA SORUMLULULARININ
BELİRLENMESİ

FİRMA

SORUMLULUKLARIN TEBLİĞİ VE
BİLGİLENDİRME

FİRMA

GEÇMİŞ DÖNEM İŞ KAZALARININ
ANALİZLERİNİN YAPILMASI

YOK

İŞE GİRİŞ ÖNCESİ İSG EĞİTİMLERİNİN
YAPILMASI

OSGB

T
P
T
P
T
P
T
P

GEREKTİĞİNDE

T
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TAKİBİ

P
OSGB
T

PERSONEL DOSYASININ HAZIRLANMASI
P

DOSYADA BULUNMASI GEREKEN
PERSONEL EVRAKLARININ BELİRLENMESİ

OSGB

PERSONEL GENEL DURUM RAPORU

FİRMA

T
P
T

EĞİTİM
P
GENEL KONULAR

.

OSGB
T

SAĞLIK KONULARI

OSGB

P
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T
TEKNİK KONULAR

P
OSGB
T

PROSEDÜRLER
P

İLAVE EĞİTİMLERİN BELİRLENMESİ VE
PLANLANMASI

OSGB

KKD TALİMATI

OSGB

T
P
T

ÇALIŞMA İZİNLERİ PROSEDÜRÜ

P
OSGB
T

ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

P
OSGB
T

RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

P
OSGB
T

NOTER ONAYLI DEFTERİN
OLUŞTURULMASI

FİRMA

YILLIK EĞİTİM VE SAĞLIK PLANLARININ
OLUŞTURULMASI VE ONAYI

OSGB

P
T
P
T

PERİYODİK KONTROLLER

KALDIRMA EKİPMANLARININ KONTROLÜ

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

MAKİNA KORUYUCULARI KONTROLÜ

ALETLER,EKİPMANLARIN KONTROLÜ

BASINÇLI KAPLARIN KONTROLÜ

AYDINLATMA KONTROLÜ

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ

TOPRAKLAMA KONTROLÜ

YEMEKHANE VE YEMEK ÜRETİM ALANI

FORKLİFT KONTROLÜ

ELEKTRİK TESİSATI KONTROLÜ
YANGIN SÖNDÜRME VE TAHLİYE
TATBİKATI
RİSK DEĞERLENDİRMESİ

SIKLIK

SORU
MLU

3 AYDA
BİR

YOK

GEREKLİLİK
HALİNDE

OSGB

AYDA
BİR

OSGB

AYDA
BİR

OSGB

YILDA
BİR

OSGB

GEREKLİLİK
HALİNDE

OSGB

GEREKLİLİK
HALİNDE

OSGB

YILDA
BİR

FİRM
A

3 AYDA
BİR

FİRM
A

3 AYDA
BİR

YOK

YILDA
BİR

FİRM
A

YILDA
BİR

OSGB

P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
OSGB

P
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RİSKLİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR İÇİN KİŞİSEL
MARUZİYETLERİN KONTROLÜ

YNT.
GÖRE
GEREKLİ
LİK
HALİND
E

T
P
OSGB
T
P

3 AYDA
BİR

OSGB

HİDRANT VE YANGIN EKİPMANLARININ
KONTROLÜ

3 AYDA
BİR

OSGB

MERDİVENLER

3 AYDA
BİR

OSGB

AYDA
BİR

OSGB

TABELA VE UYARI LEVHALARI
KONTROLLERİ

AYDA
BİR

OSGB

PARATONER KONTROLÜ

YILDA
BİR

FİRM
A

ACİL DURUM AYDINLATMALARI

SAHA DENETLEMESİ

T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T

RİSK ANALİZLERİ
P

RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİNİN
OLUŞTURULMASI

OSGB

EKİP ÜYELERİNE EĞİTİM VERİLMESİ

OSGB

T
P
T

TEHLİKE TESPİTLERİNİN YAPILMASI

P
OSGB
T
P

DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI
DÜZENLEYEREK İLGİLİLERLE PAYLAŞIM

OSGB

RİSK DEĞERLENDİRME RAPORUNUN
OLUŞTURULMASI

OSGB

RİSK DEĞERLENDİRME RAPORUNUN
GÜNCELLENMESİ

OSGB

T
P
T
P
T

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
P

BELİRLENEN TEHLİKE KAYNAKLARINA
GÖRE KKD'LERİN TESPİTİ

OSGB

KKD KULLANIM MATRİSİNİN
HAZIRLANMASI

OSGB

KKD ZİMMET TUTANAĞININ
HAZIRLANMASI

OSGB

T
P
T
P
T

ACİL DURUM EYLEM PLANI
EKİPLERİN BELİRLENMESİ

FİRMA

P
T
P

EKİPLERİN İLGİLİ EĞİTİMLERİNİN
VERDİRİLMESİ

OSGB

İŞLETMEDEKİ ACİL MÜDAHALE
EKİPMANLARININ LİSTESİNİN
HAZIRLANMASI, YERLEŞİM PLANINDA
GÖSTERİMİ

OSGB

TAHLİYE PLANLARININ OLUŞTURULMASI

OSGB

T
P
T
P
T
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TOPLANMA NOKTALARININ BELİRLENMESİ

P
OSGB
T

ACİL DURUM EYLEM PLANI DÖKÜMANININ
HAZIRLANMASI

P
OSGB
T

KAZA VE TEHLİKE - RAMAK KALA TAKİP
VE RAPORLAMA
KAZA İNCELEME ARAŞTIRMA PROSEDÜRÜ

P
OSGB
T

KAZA İNCELEME EKİBİNİN
OLUŞTURULMASI VE EĞİTİMİNİN
VERİLMESİ

OSGB

KAZA İNCELEME RAPORLARININ VE
RAMAK KALA RAPORLARININ ANALİZİ

OSGB

P
T
P
T

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İŞVEREN (TEMSİLCİSİ)

İŞ YERİ HEKİMİ

6.2. Yıllık Eğitim Planı
Form No :
Yayın Tarihi :
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

YILLIK EĞİTİM PLANI

FİRMA :

1. GENEL KONULAR
Temel İSG Eğitimi

ARALIK

KASIM

EKİM

EYLÜL

AĞUSTOS

TEMMUZ

HAZİRAN

MAYIS

NİSAN

MART

ŞUBAT

2015

OCAK

İLGİLİ

P:PLANLANAN T:TAMAMLANAN

TARİH :

4AF-P.02
10.6.2014

SORUMLU

P
OSGB
A
P

4857 sayılı İş Kanunu

OSGB

6331 sayılı İSG kanunu

OSGB

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

OSGB

Çalışanların yasal hak ve
sorumlulukları

OSGB

Risk Değerlendirmesi

OSGB

A
P
A
P
A
P
A
P
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A
P

Acil Durum Planları

OSGB

İş kazası ve meslek hastalığından
doğan hukuki sonuçlar

OSGB

2. SAĞLIK KONULARI

A
P
A
SORUMLU

P

Meslek hastalıklarının sebepleri

OSGB

Hastalıktan korunma prensipleri ve
korunma tekniklerinin uygulanması

OSGB

Biyolojik ve psikososyal risk
etmenler

OSGB

İlkyardım

OSGB

3. TEKNİK KONULAR

A
P
A
P
A
P
A
SORUMLU

P

Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk
etmenler

OSGB

Elle kaldırma ve taşıma

OSGB

Parlama, patlama, yangın ve
yangından korunma

OSGB

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

OSGB

Ekranlı araçlarla çalışma

OSGB

Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve
önlemleri

OSGB

İş kazalarının sebepleri ve korunma
prensipleri ile tekniklerinin
uygulanması

OSGB

Güvenlik ve sağlık işaretleri

OSGB

Kişisel koruyucu donanım kullanımı

OSGB

Tahliye ve kurtarma

OSGB

A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İŞ YERİ HEKİMİ

İŞVEREN (TEMSİLCİSİ)

6.3. Bildirimler
İşveren Tarafından Yapılacak Bildirimler: İşyerini Bildirme; İşyerini kuran, her ne
surette olursa olsun devir alan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren, herhangi
bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan, İşveren ve alt işverenler, bir ay içinde
bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır. İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Bildirimi:
İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç
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iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. (4857 sayılı İş
Kanunu Madde: 77)
Günde Ancak 7,5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşlerin Bildirimi:
Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birini veya birkaçını sürekli olarak veya zaman zaman
yapan işverenler, önceden Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler
(4857 Sayılı İş Kanunu Madde 63) (Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk
Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik Madde: 8) Gece
çalışmaları: İşveren, gece (her) postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini İşe başlamadan
önce alınan işe giriş sağlık raporlarının ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını, Bölge
Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.
Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılması: On
sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar
Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir
yönetmelikte gösterilir. (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 73 (Kadın İşçilerin Gece Postalarında
Çalıştırılma Koşulları Hakkında Tüzük Madde:8) Kanserojen veya Mutajen Maddelerle
Çalışmalarda Yetkili Makama Bilgi Verilmesi:
Yönetmelik uyarınca yapılan risk
değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğu saptanan
işlerde, Bakanlıkça istendiğinde, işveren aşağıdaki konularda yeterli bilgileri vermek zorunda
a ) İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı prosesler ile bu maddelerin
kullanılma nedeni, b) Kanserojen veya mutajen maddeler ve preparatları ile bunları içeren
maddelerin işyerinde üretilen ve kullanılan miktarı, c) Maruz kalan işçi sayısı, d) Alınan
koruyucu önlemler, e) Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü, f ) Maruziyet şekli ve
düzeyi, g) İkame yapılıp yapılamadığı. (Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda
Yönetmelik Madde: 8) Meslek Hastalıklarını Bildirme: Kanserojen veya mutajen maddelere
maruziyet sonucu ortaya çıkan meslek hastalıkları Bakanlığa bildirilecektir.
İşyerinde
faaliyetin sona ermesi halinde bildirim: Kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmaların
yapıldığı işyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren Yönetmelik gereği tuttuğu kayıtları
Bakanlığa vermek zorundadır. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İşyerinde Faaliyetin Sona
Ermesi Halinde Bildirim: Kimyasal maddelerle çalışmalarda işyerinin faaliyetine son verilmesi
halinde, işveren sağlık ve marufiyet ile ilgili kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır.
İş
Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin Bildirilmesi: İşverenler, iş güvenliği uzmanı veya
uzmanları ile iş hekimi veya hekimleri ile yaptıkları sözleşmenin bir nüshasını Genel
Müdürlüğe gönderirler. Sözleşmenin herhangi bir nedenle geçerliliğini yitirmesi halinde,
taraflarca üç iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
Kullanımı Yasaklanan Kimyasal Maddelerle Çalışılabilmesi İçin İzin Alınması:
Yönetmelik ekinde belirtilen kullanılması yasak maddelerle ancak aşağıdaki durumlarda
çalışma yapılmasına izin verilir, bu durumda işverenlerin Bakanlıktan izin alması
gerekmektedir. Bilimsel araştırma ve deneylerde, Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan
bu maddelerin ayrılması işlerinde, Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan
üretimlerde.
Yukarıda belirtilen çalışmalar için izin isteyenler;
• İzin isteme nedeni,
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• Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları,
• Bu maddelerde çalışacakların sayısı,
• Maddelerin kullanılacağı işler, reaksiyonlar ve prosesler,
• İşçilerin bu maddelere maruziyetini önlemek için alınan önlemler, hakkındaki
bilgileri Bakanlığa vermek zorundadır. (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 11)
İşin Durdurulma Sebeplerini Gidermek İçin İzin: İşin durdurulması halinde
işveren, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin geçici olarak kaldırılmasını veya
çalışanların yaşamı için tehlikeli olduğu belirtilen hususların giderildiğini belirterek işyerindeki
durdurma işleminin kaldırılmasını talep edebilir. Bu talebi yazılı olarak bölge müdürlüğüne
yapması gerekir. İşyerinin Geçici Olarak Açılması veya Kapatılan İşyerinin Açılması İçin
İzin: Kapatılan işyeri işvereni, kapatma sebeplerini gidermek amacıyla yapacağı çalışmalar
için işyerinin açılmasını veya kapatılan işyerinde kapatmaya gerekçe teşkil eden noksanlıkların
giderildiğini yazılı olarak belirterek, bölge müdürlüğünden işyerinin açılmasını isteyebilir.
(4857 sayılı İş Kanunu Madde: 79)
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Uygulamalar
1) Yıllık çalışma planında yer alan prosedürler nelerdir? Maddeler halinde belirtiniz.
Çözüm:


İlave eğitimlerin belirlenmesi ve planlanması



KKD talimatı



Çalışma izinleri prosedürü



Acil durum prosedürü



Risk değerlendirme prosedürü



Noter onaylı defterin oluşturulması



Yıllık eğitim ve sağlık planlarının oluşturulması ve onayı
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Uygulama Soruları
1) Yıllık çalışma planında yer alan teknik konular nelerdir. Maddeler halinde
belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde defterler, yıllık çalışma planları ve eğitim planlarının nasıl oluşturulması
ve bildirimler nasıl yapılması gerektiğini öğrendik.

95

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yıllık çalışma planında yer alan prosedürlerden biri
değildir?
a) KKD talimatı
b) Acil durum prosedürü
c) Ortam ölçümü
d) Çalışma izinleri prosedürü
2) Aşağıdakilerden hangisi yıllık eğitim planında yer alan sağlık konularından biri
değildir?
a) İlkyardım
b)

Meslek hastalıklarının nedenleri

c) Risk değerlendirmesi
d) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
Cevaplar
1) c , 2) c
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7. RİSK DEĞERLENDİRMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde risk değerlendirmesinin tanımı, süreci, metotları, risk değerlendirmesi
yönetmeliği, risk değerlendirmesi yapmanın nedenlerini ve risk değerlendirme formlarının nasıl
hazırlandığını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) 6331 sayılı yeni İSG kanununda risk değerlendirmesi ile ilgili maddeleri araştırınız.
Takip edilmesi gereken süreçler nelerdir? Tartışınız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Risk
değerlendirmesinin
süreci, metotları, risk
değerlendirmesi
yönetmeliği, risk
değerlendirmesi
yapmanın nedenlerini
ve risk değerlendirme
formları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Risk değerlendirmesi yapmayı
öğrenir.

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar





Risk
Risk değerlendirme
Risk değerlendirme metotları
Risk değerlendirme yönetmeliği
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Giriş
6331 sayılı Kanunun 4. Maddesinde işveren yükümlülükleri arasında Risk
değerlendirmesinin yapılması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Risk değerlendirmesinin nasıl
yapılacağı da “Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği”nde gösterilmiştir. Risk değerlendirmesi
çalışma ortamında var olan tehlike ve riskleri tanımlamak ve gerekli olan önleyici ve koruyucu
tedbirleri geliştirmek için yapılan bir dizi çalışmalardır. Risk değerlendirmesi, hem muhtemel
risklerin tanımlanması hem de bu risklerin ortadan kaldırılması veya en aza indirgenmesi için
tedbirlerin alınması, belgelenmesi ve seçilen tedbirlerin gözden geçirilmesini kapsar. Risk
değerlendirmesi, uygun önleyici tedbirlerin seçilmesi ve uygulanmasında da faydalı olur. Bu
rehber içeriğinde verilen örnek Risk Kontrol Listesi, çalışma koşullarını değerlendirme
konusunda bağımsız uygulamalar geliştirilmesi için bir model niteliğindedir. Risk
değerlendirmesinde kullanılan en basit ve yaygın yöntem kontrol listeleridir.
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7.1. Risk Değerlendirmesi ile İlgili Tanımlar

Tehlike; insan yaralanması ya da hastalığı, malın hasar görmesi, işyeri çevresinin zarar
görmesi ya da bunların kombinasyonuna neden olabilecek potansiyel bir durum ya da kaynaktır.
İnsan sağlığına, çevreye veya mala herhangi bir zarar verme potansiyeline sahip olan bir durum,
potansiyel bir zarar kaynağı, tehlikeli bir malzeme olabileceği gibi, yapılan bir aktiviteden de
kaynaklanabilir.
Risk; belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma ihtimali ve sonuçlarının kombinasyonudur.
İnsan sağlığına, çevreye veya mala gelebilecek bir zararın meydana gelme olasılığı olan risk,
olağan çalışma esnasında mevcut bir tehlikenin yaratabileceği zarar şeklinde de tanımlanabilir.
Risk Analizi; zararın meydana gelme olasılığını ve ciddiyetini belirleme yöntemidir.
Risk Değerlendirmesi; riskin büyüklüğünü hesaplama ve riskin kabul edilebilir olup
olmadığına karar verme, yani riskleri makul bir seviyeye indirebilmek için gerekli tedbirlerin
belirlenmesi ve bu tedbirlerin hangilerinin öncelikle alınması gerektiğine karar verilmesi
işlemidir.
Risk Yönetimi; tehlikenin tanımlanması, risklerin analizi, riskin değerlendirilmesi,
önlemlerin uygun şekilde kullanılması ve sonuçların değerlendirilmesini de kapsayacak toplam
yöntemi ifade eder.

7.2. Risk Değerlendirmesi Süreci

Risk değerlendirmesinde süreç şu şekilde işlemektedir (HSE, İngiltere).
1) Tehlikelerin belirlenmesi
2) Kimlerin nasıl zarar göreceğine karar verilmesi
3) Risklerin analizi
4) Kontrol önlemlerine karar verilmesi ve uygulanması
5) Risk değerlendirmesinin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
Daha ayrıntılı olarak ise Risk yönetimi çalışmasında uygulanacak adımlar;
a. İşyerinde uygulanacak faaliyetlerin sınıflandırılması;
b. Tehlikelerin tanımlanması;
İşyerlerindeki tüm tehlikelerin belirlenmesi zordur ve zaman alabilir. Bundan dolayı genel bir
tehlike listesi hazırlanabilir. Bu liste, sonucunda zarar oluşturabilecek genel olaylar listesidir.
Bu listedeki, sonucunda zarar oluşturabilecek olaylar, potansiyelinde belirtilen zararlandırıcı
olayı taşıyan işyerindeki faaliyetlerle eşleştirilerek tehlikeler tanımlanabilir.
c. Tehlikenin gerçekleşmesi halinde olabilecekler;
d. İhtimalin hesaplanması;
İhtimal Tablo.1’e göre belirlenir, tehlikenin ortaya çıkma olasılığı için ÇOK KÜÇÜK,
KÜÇÜK, ORTA, YÜKSEK, ÇOK YÜKSEK değerlerinden biri saptanır. Bu değerler özellikle
kaza istatistikleri, işyeri İSG organizasyonu, işçilerin eğitim durumu, işyerinin İSG durumu göz
önüne alınarak saptanır.
e. Şiddetin hesaplanması;
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Olayın şiddet derecesi Tablo.2’ye göre belirlenir. Tehlikenin gerçekleşmesi durumunda şiddet
değeri için ÇOK HAFİF, HAFİF, ORTA, CİDDİ, ÇOK CİDDİ değerlerinden biri saptanır.
f. İhtimal ve şiddet tabloları yardımıyla risk skorunun bulunması;
g. Riskin tolere edilip, edilemeyeceğine karar verilmesi;
Risk Skoru, Tablo.3’te verilen Risk Skoru Belirleme Matrisine yerleştirilir. Yerleştirme
sonucunda, risk Tablo.4’te verilen sıralamaya uygun olarak değerlendirilir. Yani ilk olarak
tolere edilemez düzeyde olan risklerin ortadan kaldırılmasına öncelik verir.
h. Alınacak önlemlere karar verilmesi;
ı. Risk skorunun tekrar hesaplanması;
Önlemler alındıktan sonra riskler tekrar değerlendirilir, kabul edilebilir seviyede olup
olmadığının analizi yapılır.
Tablo.1 Bir Olayın Gerçekleşme İhtimali
İHTİMAL

ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI İÇİN
DERECELENDİRME BASAMAKLARI

ÇOK KÜÇÜK

Hemen hemen hiç

KÜÇÜK

Çok az ( yılda bir kez ), sadece anormal durumlarda,

ORTA

Az ( yılda birkaç kez )

YÜKSEK

Sıklıkla ( ayda bir )

ÇOK YÜKSEK

Çok sıklıkla ( haftada bir, her gün ), normal çalışma
şartlarında

Tablo.2 Bir Olayın Gerçekleştiği Takdirde Şiddeti
SONUÇ

DERECELENDİRME

ÇOK HAFİF

İş saati kaybı yok, hemen giderilebilen, ilk yardım gerektiren

HAFİF

İş günü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi

ORTA

Hafif yaralanma, yatarak tedavi/yaralanma

CİDDİ

Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı

ÇOK CİDDİ

Ölüm, sürekli iş göremezlik

Tablo.3 Risk Skoru Belirleme Matrisi
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RİSK
SKORU
İHTİMAL

ŞİDDET
1 (çok
hafif)
Anlamsız

2 (hafif)
Düşük

3 (orta
derece)
Düşük

4 (ciddi)
Düşük

5 (çok
ciddi)
Düşük

1
( Çok
Küçük )

1

2

3

4

5

Düşük

Düşük

Düşük

Orta

Orta

2

4

6

8

10

Düşük

Düşük

Orta

Orta

Yüksek

3

6

9

12

15

Düşük

Orta

Orta

Yüksek

Yüksek

4

8

12

16

20

Düşük

Orta

Yüksek

Yüksek

10

15

20

Tolere
Edilemez
25

2
( Küçük )
3
(Orta
Derece)
4
( Yüksek )
5
( Çok
Yüksek )

Tablo.4

5

Sonucun Kabul Edilebilirlik Değerleri

Tolere edilemez
Katlanılamaz
Riskler
(25)

Belirlenen risk kabul edilebilir seviyeye
düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden
bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Alınan
önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa,
faaliyet engellenmelidir.

Önemli Riskler
(15,16,20)

Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer
devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır.
Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu
önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.

Orta Düzeydeki
Riskler
(8,9,10,12)

Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler
başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.
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Katlanılabilir
Riskler
(2,3,4,5,6)

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol
proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut
kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü
denetlenmelidir.

Önemsiz Riskler
(1)

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol
prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin
kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.

7.3. Risk Değerlendirmesi Çalışmasının Uygulanması
Risk analizi ve değerlendirmesinin aşağıdaki durumlarda yapılması ve yenilenmesi
istenebilir.
-İşyerinde, iş, yer, el, çalışma yöntemi değişikliği olduğunda,
-Yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması durumunda,
-İşyerinin tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı ya
da olay vb. durumun meydana gelmiş olması halinde,
-Düzenli aralıklarla,
Risk analizi ve değerlendirilmesi yenilenmelidir.

7.4. Risk Değerlendirme Metotları

İş sağlığı ve güvenliği odaklı risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili
kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır (Saat, 2009; Tixier vd.,2002; Pinto vd.,2011).
Bunlardan bazıları;  L ve X Tipi Matris Metodu, Fine-Kinney Metodu, Enerji Analizi, Tehlike
ve İşletilebilirlik Metodu (HAZOP), Hata Ağacı Analizi, Hata Türü ve Etkileri Analizi
(FMEA), Olay Ağacı Analizi, Sebep Sonuç Diyagramları, Sapma Analizi, Başlangıç Tehlike
Analizi, Kontrol Listeleri, Eğer-Öyleyse Analizleri vb.

7.5. Risk Değerlendirme Neden Yapılır?

1. Daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması

2. Yeni bir makina veya ekipman alınması
3. İş organizasyonunda ve iş akışında değişiklikler yapılması
4. Yeni hammadde ve yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi
5. Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması
6. Yeni tekniklerin geliştirilmesi
7. İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi
8. İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama ve patlama gibi
işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların olması
9. İşyerinde yapılan iş güvenliği denetimi nedeniyle
10 Risk Değerlendirme Yenileme Zamanının gelmiş olması
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7.6. Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ
BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden
yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına
uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini,
c) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu,
ç) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,
d) Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara
uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,
e) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana
gelme ihtimalini,
f) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin
belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan
risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla
yapılması gerekli çalışmaları,

107

g) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi Ekibi
İşveren yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama,
sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar
veya yaptırır.
(2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
(3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk
değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.
Risk değerlendirmesi ekibi
MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından
gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri
hekimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen
çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi
çalışanlar.
(2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve
kuruluşlardan hizmet alabilir.
(3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından
ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
(4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin
görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün
ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
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(5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren
tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Risk Değerlendirmesi Aşamaları
Risk değerlendirmesi
MADDE 7 – (1) Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş
aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk
kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve
gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.
(2) Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada
sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.
Tehlikelerin tanımlanması
MADDE 8 – (1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin
ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.
a) İşyeri bina ve eklentileri.
b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.
c) Üretim süreç ve teknikleri.
ç) İş ekipmanları.
d) Kullanılan maddeler.
e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler.
f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar.
g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.
ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.
h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi 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.
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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.
(2) Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim
yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da
değerlendirilebilir.
(3) Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan
hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, 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.
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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.
(4) 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.
Risklerin belirlenmesi ve analizi
MADDE 9 – (1) Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu
tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin,
nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken
mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.
(2) Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine 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.
(3) İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci
ve ikinci fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır.
(4) Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate
alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.
(5) Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin
büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır
ve yazılı hale getirilir.
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Risk kontrol adımları
MADDE 10 – (1) Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır.
a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen
risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.
b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu
mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki 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.
(2) Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma
önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması
sağlanır.
(3) Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk
seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki
adımlar tekrarlanır.
Dokümantasyon
MADDE 11 – (1) Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde
dokümante edilir.
a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri
hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.
c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.
adı.

ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin
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d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.
e) Tespit edilen riskler.
f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.
g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.
ğ) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit
edilen risk seviyesi.
(2) Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren
kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır.
(3) Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp
arşivlenebilir.
Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
MADDE 12 – (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli,
tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.
(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını
veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen
veya kısmen yenilenir.
a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler
meydana gelmesi.
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya
çıkması.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanması gereken
işyerlerinde risk değerlendirmesi
MADDE 13 – (1) Kanunun 29 uncu maddesi gereğince büyük kaza önleme politika
belgesi veya güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde; bu belge ve raporlarda değerlendirilmiş
riskler, bu Yönetmeliğe göre yapılacak risk değerlendirmesinde dikkate alınarak kullanılır.
Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi çalışmaları
MADDE 14 – (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda,
yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı
risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını,
koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda
bilgilendirir.
(2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya
siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının
koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Yönetim; bu koordinasyonun yürütümünde,
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda
gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri
Bakanlığa bildirir.
Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi
MADDE 15 – (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde:
a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca
gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.
b) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk
alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır.
c) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve
bu konudaki çalışmaları koordine eder.
(2) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir.
Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk
kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların
giderilmesini sağlar.
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Çalışanların bilgilendirilmesi
MADDE 16 – (1) İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden
çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve
güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilir.
Risk değerlendirmesi rehberleri
MADDE 17 – (1) İşverenlere, risk değerlendirmesi ile ilgili yükümlülükleri bakımından
yardımcı olmak veya yol göstermek amacıyla risk değerlendirmesi rehberleri hazırlanabilir.
Rehberler işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin bulunduğu tehlike sınıfı göz önüne alınarak;
sektör, meslek veya yapılan işlere özgü olabilir.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçiişveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet
gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilir. Bakanlıkça, bu Yönetmelik
hükümlerine uygunluğu yönünden değerlendirilerek onaylanan taslaklar, Bakanlık tarafından
sektör, meslek veya yapılan işlere özgü risk değerlendirmesi uygulama rehberleri olarak
yayımlanır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı madde uyarınca oluşturulacak risk değerlendirmesi
ekibinde, mezkûr maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılanların bulundurulma
zorunluluğu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
yürütür.
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7.7. Örnek Bir Risk Değerlendirme Raporu
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Firma Adı

X DİŞ KLİNİĞİ

Adresi
NACE Kodu
Tehlike Sınıfı

Tehlikeli

Rapor Tarihi
Geçerlilik Tarihi
Risk

İşveren (veya Vekili)

Değerlendirme

İş Güvenliği Uzmanı

Ekibi

Çalışan Temsilcisi
Diğer

Çalışan Sayısı

Kadın
Erkek
Stajyer
Çırak
Çocuk
Diğer
Toplam

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ NEDENLERİ NELERDİR?
1.

Daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması

2.

Yeni bir makina veya ekipman alınması

3.

İş organizasyonunda ve iş akışında değişiklikler yapılması

4.

Yeni hammadde ve yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi

5.
6.

Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta
değişiklik yapılması
Yeni tekniklerin geliştirilmesi

7.

İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi

8.

İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın,
parlama ve patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi
şekilde etkileyen olayların olması

9.

İşyerinde yapılan iş güvenliği denetimi nedeniyle

10

Risk Değerlendirme Yenileme Zamanının gelmiş olması

X
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Son 5 yılda meydana gelmiş olan iş kazaları ve meslek hastalıkları
İş Kazaları

Meslek Hastalıkları

Tarih

Ölümlü

Yaralanmalı

Tarih

Ölümlü

Maluliyet

2013

-

-

-

-

-

BİLGİ VE VERİ TOPLAMA
Yürütülen işler ve bu işlerin süresi ve sıklığı

-

Diş Kliniği hizmetleri,

-

Sterilizasyon

-

Dişçi ekipmanı

-

Diş Rontgeni

-

Otoklav

Alınmış Olan Belgeler (…….)

İşin yürütümü sırasında kullanılan
makina ve ekipmanlar

-

Mutfak donanımı ( Sıcak su,
yemek ısıtma için gerekli temel
cihazlar )

Bu makina ve ekipmanların kullanım talimatları

-

Kısmen mevcut

Kaldırılacak veya taşınacak malzemeler

-

Elle taşıma sınırları dahilinde

İŞYERİNDE YAPILAN FAALİYETLER: RİSK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
TABLO 1
OLASILIK

ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI İÇİN
DERECELENDİRME BASAMAKLARI

ÇOK KÜÇÜK(1)

Hemen hemen hiç

KÜÇÜK(2)

Çok az ( yılda bir kez ), sadece anormal durumlarda

ORTA(3)

Az ( yılda bir kaç kez )

YÜKSEK(4)

Sıklıkla ( ayda bir )

ÇOK YÜKSEK(5)

Çok sıklıkla ( haftada bir, her gün ), normal çalışma şartlarında

TABLO 2
ŞİDDET

ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI

ÇOK HAFİF(1)

İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektirmeyen
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HAFİF(2)

İş günü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi ilk yardım

ORTA(3)

Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerekir

CİDDİ(4)

Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı

ÇOK CİDDİ(5)

Ölüm, sürekli iş göremezlik
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TABLO 3
HESAPLANAN RİSK DEĞER TABLOSU
ŞİDDET
OLASILIK

1 ÇOK AZ

1
2
ÇOK HAFİF HAFİF
İHMAL
DÜŞÜK
EDİLEBİLİR
(2)
(1)
4,5
6,7
DÜŞÜK (2)

2 AZ

DÜŞÜK
(4)

3
ORTA

4
CİDDİ

5
ÇOK CİDDİ

DÜŞÜK (3)

DÜŞÜK (4)

DÜŞÜK (5)

ORTA (8)

ORTA (10)

2

DÜŞÜK (6)

3
DÜŞÜK (3)

DÜŞÜK
(6)

ORTA (9)

ORTA (12)

DÜŞÜK (4)

ORTA (8)

ORTA (12)

YÜKSEK (16) YÜKSEK (20)

3 ORTA

4 YÜKSEK

ORTA (15)

1
5 ÇOK
YÜKSEK

DÜŞÜK (5)

ORTA (10) ORTA (15)

YÜKSEK (20) TOLERE
EDİLEMEZ
(25)

119

TABLO 4
RİSK DEĞERLENDİRME AKSİYON KRİTERLERİ
SONUÇ

EYLEM

Katlanılamaz Riskler
(25)

Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş
başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal
durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek
mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir.

Önemli Riskler
(16,20)

Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam
eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam
etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda
faaliyetin devamına karar verilmelidir.

Orta Düzeydeki
Riskler
(8,9,10,12,15)

Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Bu
faaliyetler yapılacak plana göre gerçekleştirilmelidir.

Katlanılabilir Riskler
(2,3,4,5,6)

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine
ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu
kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.

Önemsiz Riskler
(1)

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri
planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya
gerek olmayabilir.
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TABLO 5
MEVCUT TEHLİKELER NELERDİR?
1.

Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle düşme

2.

Yüksekten düşme

3.

Cisimlerin düşmesi

4.

Gürültü ve titreşim

5.

Uygun olmayan duruş ve çalışma şekilleri

6.

Radyasyon ve ultraviyole ışınlar

7.

Seyyar el aletlerin kullanımı

8.

Sabit makina ve tezgahların kullanımı

9.

Hareketli erişim ekipmanları (merdivenler, platformlar)

X

X

10. Mekanik kaldırma araçları
11. Ürünler, emisyonlar ve atıklar
12. Yangın, parlama ve patlama

X

13. Elle taşıma işleri
14. Elektrikli aletler

X

15. Basınçlı kaplar

X

16. Aydınlatma
17. Ekranlı araçlarla çalışma
18. Termal konfor koşulları (sıcaklık, nem ve havalandırma)
19. Kimyasal faktörler (gaz ve buharlar, solventler, tozlar)

X

20. Biyolojik ajanlar (mikroorganizmalar, bakteriler, virüsler)

X

21. Rutin çalışma
22. İşyeri dışında çalışma
23. İş stresi
24. Kapalı yerlerde çalışma
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25. Yalnız çalışma
26. Motorlu araçların kullanımı, taşımacılık ve yollar
27. Su üzerinde veya yakınında çalışma
28. Şiddet, hakaret veya tacize maruz kalma
29. İstenmeyen insan davranışları (dikkatsizlik, yorgunluk, aldırmazlık,
anlama güçlüğü, öfke, kavga etmek)
Tehlikeye maruz kalanlar kimlerdir?
1. Akademik personel
2. Bakım personeli
3. Yükleniciler (Taşeronlar) ve çalıştırdıkları işçiler
4. Teknik personel

X

5. Büro personeli

X

6. Denetim personeli
7. Ziyaretçiler

X

8. Temizleme personeli
9. Acil durum personeli

X

10. Diğerleri (Özel tıbbi rahatsızlığı olanlar, engelliler, işe yeni başlamış
olanlar, çocuklar, çıraklar vb.)
Mevcut Kontrol Önlemleri Nelerdir?
1.

Lokal havalandırma

X

2. Makina koruyucuları
3. Kişisel koruyucuların kullanımı

X

4. Yangına karşı korunma

X

5. Mevcut acil durum süreçleri

X

6. Diğerleri (Tanımlayınız)
Risklerin indirgenmesi için alınması gerekli ilave önlemler nelerdir?
1. Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak

X
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2. Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek
3. Toplu koruma önlemlerini, kişisel koruma önlemlerine tercih etmek

X

4. Mühendislik önlemlerini uygulamak
5. Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak

X

6. Diğerleri (Tanımlayınız) Eğitim, test ve ölçümler vb.

X

SONUÇ
Yukarıda adresi ve unvanı belirtilen işyerinde tarafımdan tespit edilen Ek …. formunda
listelenmiş

tehlike

kaynakları

ve

muhtemel

risklerle

ilgili

olarak

yapılan

risk

değerlendirmesinde, belirtilen önlemlerin alınarak risk ağırlık skorunun ihmal edilebilir
düzeylere indirilmesi gerekir.
Ayrıca, henüz uygunluğu tam olarak tespit edilememiş maddelerin de iş güvenliği uzmanının
da katılımıyla sonuçlandırılması gerekmektedir.
Saygılarımızla.
İşveren veya Vekili
Adı:
Soyadı:
İmza

İş Güvenliği Uzmanı
Adı:
Soyadı:
İmza:

İşyeri Hekimi
Adı:
Soyadı:
İmza

Diğer Sağlık Personeli
Adı:
Soyadı:
İmza
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7.8. Risk Değerlendirme Tespit Ve Öneri Formu
RİSK DEĞERLENDİRME TESPİT VE ÖNERİ FORMU
FİRMA :

2

Tehlike

Mevcut
Durum

Risk

Risk
Olasılık Şiddet Değeri
0

İlgili
Mevzuat

Genel

1

Konum

Mevcut
Durum

Kaçak
akım
rölesi
koruma
sı
olmada
n
çalışma

Resim
koyulu
r

Kaçak
akım
rölesi
bulunm
amakta
dır

Elektrik
çarpması

4

4

16

B.EK.8

Genel

Sıra

TARİH :

Yangın
tüpü
eksikli
ği

Resim
koyulu
r

Yangın
tüpü
yok

Yangına
müdahele
edememe

1

3

3

Y-99.2
Y-99.4
Y-99.5

REV :
Risk
Kontrolü
/ Eylem
Planı
Ana
Panoya
300 mA,
tali
panolara
30 mA
kaçak
akım
rölesi
taktırılm
alıdır
1 adet
6kg.lık
KKT
(Kuru
Kimyevi
Toz)
içerikli
yangın
tüpü en
kolay
ulaşılır
bölgede
duvara
yerden
90 cm
yüksekli
ğe
monte
edilecek

Sorumlu
Kişi /
Tamamlama
Birim
Tarihi
30.6.2014

H.M

30.11.2014

H.M

15.11.2014

Y- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ( 10.8.2009 /
15316 )
B - İşyeri ve Bina Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik
Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ( 17.7.2013 / 28710 )
E - Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği (
21.8.2001 / 24500 )
A - İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (
18.6.2013 / 28681 )
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Uygulamalar
1) Risk değerlendirmesi hangi durumlarda yenilenir. Maddeler halinde yazınız?
Çözüm:
•

İşyeri bina ve yer değişimlerinde,

•

Üretim şekil değişikliklerinde,

•

İş kazası, meslek hastalığı olayları sonrasında,

•

Çalışma ortamı için kullanılan standartlar değiştiğinde,

•
İşyeri çevresinde var olan bir durum ve değişimin işyerini etkilemesinin
mümkün olduğu durumlarda,
•
Düzenli aralıklarla (çok tehlikelide 2 yıl, tehlikelide 4 yıl, az tehlikeli iş
yerlerinde 6 yılda bir tekrarlanır.),
•

Malzeme, ekipman değişimi ve alımında,

•

Kullanılan proses değişiminde risk değerlendirmesi yenilenir.
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Uygulama Soruları
1) Tehlike, Risk Değerlendirmesi, Güvenlik ve Olay kavramlarını TS 18001-2008
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine göre tanımlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde risk değerlendirmesinin tanımı, süreci, metotları, risk değerlendirmesi
yönetmeliği, risk değerlendirmesi yapmanın nedenlerini ve risk değerlendirme formlarının nasıl
hazırlandığını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme metotlarından biri değildir?
a) Kaza sonuç analizi
b) Kontrol listeleri
c) Finansal analiz
d) Hata türü ve etkileri analizi
2) Matris temelli risk değerlendirme metodolojilerine göre en basit haliyle risk
aşağıdaki hangi faktörlerin bileşkesidir?
I- Olayın meydana gelme olasılığı
II- Olayın meydana gelme süresi
III- Olayın zarar verme derecesi
IV- Olayın zarar verme süresi
a)

I-III

b) I-II
c) II-IV
d) I-IV
3) İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre; risk
değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi bu ekip içerisinde yer alır?
a) İş güvenliği uzmanı
b) İş yeri hekimi
c) İşyerindeki destek elemanları
d) Hepsi
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4) Risk analiz metotlarından matris metoduna göre iş saati kaybı olmayan bir
kazanın şiddeti ile ilgili hangisi doğrudur?
a) Çok hafif
b) Hafif
c) Orta
d) Ciddi
Cevaplar
1) c , 2) a, 3) d , 4) a
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8. ACİL DURUM PLANININ BELİRLENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde acil durum planının belirlenmesi hakkındaki detayları öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İşyerlerinde ADP nasıl uygulanır. Acil durumlar hakkında yönetmelikten yararlanarak
tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Acil durum planı

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

ADP uygulaması öğrenilir.

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Acil durum



AD ekipleri
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Giriş
Acil Durum Hazırlığı ve Planlaması; İşyerlerinde yangın, patlama, sabotaj, deprem, sel,
savaş hali, iş kazaları ve çevreye zarar veren felaketlerin meydana gelme olasılığına göre Acil
Durum Planı hazırlanmalıdır.
Acil Eylem Gerektiren Haller:


Yangın,



Patlama,



Deprem,



Sel,



İnsan sağlığını tehdit edici bir olay,



Çevre sağlığına etki edici bir olay,



Büyük hasar, zarar ve ziyan yaratacak olaylar,



Domino etkisi,

 İnsan sağlığını hemen ya da uzun vadede etkileyecek zehirli kimyasal gaz- sıvı
kaçak ve dökülmeleri.
Genel Koşullar
• Acil durum planları, yetkili makamlar, işletme yönetimleri ve yerel yönetimlerce her
büyük tehlikeli kuruluşlardaki tehlike kontrol sisteminin önemli bir öğesidir.
• Büyük tehlikeli kuruluşların acil durum planları işyerine ve civarına ait acil durum
işlemlerini kapsamalıdır.
• İşletme yönetimi işletmesini iş güvenliği standartlarına uygunluğunu sağlamalıdır.
• Acil durum planlarının, işyerinde güvenli bir çalışmanın
düşünülmemelidir.

yerini aldığı

Hedefler Acil durum planında şu hedefler güdülmelidir:
• Her acil durumun sınırlandırılması imkan varsa önlenmesi,
• Acil durumların halk, mal-mülk ve çevre üzerinde etkilerini en aza indirme.
Büyük tehlikeli kuruluşların acil durum planları işyerine ve civarına ait acil durum
işlemlerini kapsamalıdır. İşyeri acil durum planı işletme yönetimi tarafından hazırlanmalı ve
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büyük kazaların olası sonuçlarına ilişkin tahminleri içermelidir İşletme yönetimi bir kaza ya da
acil durum başlangıcında ilgili işçileri ve işyeri dışındaki personeli hemen haberdar etme
olanaklarını sağlamalıdır. Gürültü düzeyi yüksek olan yerlerde işletme yönetimi işçileri uyarma
için görsel alarm işaretleri sağlamalıdır İşletme yönetimi acil durum planının düzenli olarak
denenmesini (Acil Durum Tatbikatı) sağlamalıdır.
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8.1. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
18 Haziran 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28681

YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) 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.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 inci, 12
nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek
yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil
müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,
b) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak
iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,
c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların
etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
İşveren ve ÇalışanlarınYükümlülüğü
İşverenin yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda
belirtilmiştir:
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate
alarak meydana gelebilecek veçalışan 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.
(2)
Acil
durumlarla
ilgili özel
görevlendirilen çalışanların
sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri aşağıda
belirtilmiştir:
a) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve
sınırlandırıcı tedbirlere uymak.
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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.
(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.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Acil Durum Planının Hazırlanması
Acil durum planı
MADDE 7 – (1) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya
kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz
etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin
belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması,
dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek
hazırlanır.
Acil durumların belirlenmesi
MADDE 8 – (1) İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar
dikkate alınarak belirlenir:
a) Risk değerlendirmesi sonuçları.
b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama
ihtimali.
c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
d) Sabotaj ihtimali.
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Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
MADDE 9 – (1) İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların
oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli
tedbirleri alır.
(2) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken
gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılır.
(3) Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu
korumayı esas alır.
Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
MADDE 10 – (1) 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.
(2) Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi
için sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır.
(3) İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu
durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere
gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında
belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.
(4) İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında
refakat edilmesi için tedbirler alınır.
(5) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken 27/11/2007 tarihli
ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.
(6) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında
müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde
bulundurulur.
Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde
belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer
alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele,
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konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az
birer çalışanı destek
elemanı olarak
görevlendirir. İşyerinde
bunları aşan
sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye
kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
(2) İşveren,
ilkyardım
konusunda
22/5/2002
tarihli
ve
24762
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek
elemanı görevlendirir.
(3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde
bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir
ekip başı bulunur.
(4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu
sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.
(5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci
fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.
Dokümantasyon
MADDE 12 – (1) Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde
dokümante edilir:
a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.
ç) Belirlenen acil durumlar.
d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.
e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.
f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki:
1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum
ekipmanlarının bulunduğu yerler.
2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer
aldığı tahliye planı.
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4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı,
sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.
5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında
işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.
(2) Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından
her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele
edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır.
(3) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca
görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.
Tatbikat
MADDE 13 – (1) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli
olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en
az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici
ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu
eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.
(2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan
deneyimlere göre acil durum planlarıgözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.
(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde
tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.
Acil durum planının yenilenmesi
MADDE 14 – (1) İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya
yeni acil durumların ortayaçıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi
halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil
durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde
sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim
MADDE 15 – (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve
tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında
bilgilendirilir.
(2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil
durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.
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(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri
faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca
görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanıveya işyeri hekimi
tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak
belgelendirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Büyük endüstriyel tesislerde acil durum planı
MADDE 16 – (1) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 29 uncu maddesi gereğince
güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde hazırlanacak dahili acil durum planları bu
Yönetmelikte belirtilen acil durum planı hazırlığında dikkate alınarak kullanılır.
Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları
MADDE
17 – (1)
Aynı çalışma
alanını birden
fazla
işverenin
paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de
göz önünde bulundurularak acil durum planı işverenlerce ortaklaşa hazırlanır.
(2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri
veya sitelerinin işyerlerince hazırlanan acil durum planlarının koordinasyonu yönetim
tarafından yürütülür.
Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum
planları
MADDE 18 – (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde
acil durum planlarının hazırlanması konusunda işyerinin bütünü için asıl işveren,
kendi çalışma alanı ve yaptıkları işler ile sınırlı olmak üzere alt işverenler sorumludur.
Bir aydan kısa süreli geçici işlerde acil durum planlaması
MADDE 19 – (1) Bir aydan kısa süreli işlerde, işyerinin veya yapılacak işin
mahiyeti itibarıyla çalışanlarıdoğrudan etkilemesi muhtemel acil durumlar için bu
Yönetmelik kapsamında yapılan özel görevlendirmeler işverence yapılır ve çalışanlar özel
görevi bulunanlar ve acil durumlar ile ilgili bilgilendirilir.
Acil durum planı rehberleri
MADDE 20 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum
kuruluşlarının faaliyet gösterdikleri sektörde hazırladıklarırehber taslaklarından,
Bakanlıkça bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden değerlendirilerek
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onaylanan taslaklar, Bakanlık tarafından sektör, meslek veya yapılan işlere özgü acil
durum planı rehberleri olarak yayımlanır.
Mevcut acil durum planları ve tatbikatlar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6331 sayılı Kanun gereğince ve bu Yönetmeliğin
yayım tarihi öncesinde;
a) Hazırlanmış olan acil durum planları bir yıl içerisinde Yönetmeliğe göre gözden
geçirilerek revize edilir.
b) İşyerlerinde gerçekleştirilmiş olan tatbikatlar süresince geçerli sayılır.
Ekip eğitimlerinin tamamlanması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin
eğitimleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı yürütür.
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8.2. Bir Acil Durum Planı Örneği
X İLAÇ ECZA VE KİMYA A.Ş. ACİL DURUM PLANI ../../….
FİRMA BİLGİLERİ
Firma Adı

X İLAÇ ECZA VE KİMYA ANONİM ŞİRKETİ

Adresi
NACE Kodu
Tehlike Sınıfı

Tehlikeli

Rapor Tarihi
Geçerlilik
Tarihi
Acil Eylem
Planı Hazırlık

İşveren (veya Vekili)

Ekibi

İş Güvenliği Uzmanı
Çalışan Temsilcisi
Diğer

Çalışan Sayısı

Kadın
Erkek
Stajyer
Çırak
Çocuk
Diğer
Toplam

8.2.1. Tanımlar Ve Amaç
İnsanlık tarihi boyunca yaşanan felaketlerin büyük can ve mal kayıplarına neden olduğu
bilinmektedir. Büyük bir çoğunluğu doğa olayları sonucunda meydana gelen bu felaketlerin
önceden tahmin edilebilmesi oldukça güç ve çoğu zaman da mümkün olmamaktadır. Buna
karşılık, bir felakete neden olan bu doğa olaylarının iyi bilinmesi ve bunlarla ilgili gerekli
çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ancak, bu şekilde meydana gelebilecek olası bir afetin
zararlarının azaltılabilmesi mümkün olmaktadır.
Acil durum; bir kriz halidir ve can ve mal kaybını korumak, halkın sağlığını ve
emniyetini güvence altına almak veya bir bölgedeki herhangi bir faciayı önlemek üzere devletin
bu bölgedeki yerel çabalara destek vermesini gerektiren durumdur.
Acil durum; toplumun, çalışanların, müşterilerin önemli bir şekilde yaralanmasına veya
ölmesine neden olabilen veya işletmenin finansal durumunu veya toplumdaki imajını tehdit
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eden veya çevresel veya fiziksel zarara neden olabilen proseslerin veya işin durmasına neden
olabilen önceden planlanmamış bir olaydır.
Doğal afetler ya da öngörülemeyen olaylar nedeni ile oluşan acil durumlarda, sistemin
kesintiye uğramasını engellemek, insan ve çevre sağlığına gelebilecek zararı en aza indirmek
için gerekli müdahalenin erken ve etkin bir şekilde yapılması amaçlanmaktadır. Acil Eylem
Planında hedeflenen ana unsur, acil durumlarda en etkili olabilecek bilgilerin personele
önceden, etkin ve yeterli biçimde verilmesidir. Bu kapsamda, aşağıdaki adımlar izlenmelidir.
Acil durum esnasında ilgili amirlik, yardımcı birimler ve şahıslar ile en erken şekilde
irtibata geçilmesi son derece önemlidir. Ulaşılması gereken kişilerin isim ve erişim numaraları
listesi düzenli olarak güncellenerek, merkezdeki ve sahadaki personele verilmelidir. Planın
önemi, personele belirli aralıklarla yapılan toplantılarla sürekli hatırlatılmalıdır.

8.2.2. Hedefler
Etkili bir Acil Eylem Planı, acil durumda sistemin çalışmasının sürekliliğini
sağlayabilir. Plan aşağıdaki etkinlikleri sağlamalıdır.
 Acil durumda sistemi olumsuz etkileyecek faktörleri en aza indirme veya ortadan
kaldırma,


Acil duruma uygun karşılık verecek müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi,

 Acil durum karşısında her bir personelin kendi sorumluluğunun bilincinde olmasını
sağlayacak eğitimlerin verilmesi,
 Acil durum donanımlarının düzenli sayımı, bakımı, gerektiğinde yenilenmesi ve
işlevsellik kontrolü,


Aşağıda verilen öncelikler listesinin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi,



Uygun hareketi belirlemek için acil durumun analiz edilmesi,



Müdahale zamanının en aza indirilmesi.

8.2.3. Acil Durumun Çeşitleri
Acil durum şartları doğal afetler ve tesis içi kazalardan oluşabilir.
Sistemi zarara sokacak doğal afetler:


Yangın,



Deprem,



İş kazası veya bulaşıcı hastalıklar,
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Sabotaj,



Fırtına,



Enerji kesilmesi,



Komünikasyon hataları,



Patlama,



Su baskını veya sel,



Toplu gıda zehirlenmesi,



Zararlı madde etkileşimi (dış sebeplerden dolayı) olarak sıralanabilir.

8.2.4. Acil Durum Merkezi Ve Toplanma Bölgesi
Acil Eylem Merkezi olarak kullanılacak ünite ve elemanlar önceden belirlenmiş ve
kolaylıkla ulaşılabilen bir yerde bulunmalıdır. Acil durum bildirildiğinde, görevdeki ekiplerin
acil durum ile ilgili yapacağı durumler bir liste olarak ellerinde bulunmalıdır.
Firmanın tüm personeli için acil bir durumda toplanma yeri önceden belirlenmelidir.

Sadece Firma veya Bina içinde oluşan bir Acil Durum için Toplanma Merkezi
…XXXX….’dir.
Acil Durum Toplanma Merkezi’ni gösteren kroki ekte verilmektedir.
Büyük Çaplı, Bölgesel bir Acil Durum için Belediye tarafından belirlenen
Bölgesel Acil Durum Toplanma Merkezi …XXX.. dir.
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Uygulamalar
1) Acil durum çeşitleri nelerdir, sıralayınız.
Çözüm:
•

Yangın,

•

Deprem,

•

İş kazası veya bulaşıcı hastalıklar,

•

Sabotaj,

•

Fırtına,

•

Enerji kesilmesi,

•

Komünikasyon hataları,

•

Patlama,

•

Su baskını veya sel,

•

Toplu gıda zehirlenmesi,

•

Zararlı madde etkileşimi (dış sebeplerden dolayı) olarak sıralanabilir.

148

Uygulama Soruları
1) ADP’nin sağladığı etkinlikler nelerdir. Maddeler halinde sıralayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde acil durum planının belirlenmesi hakkındaki detayları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Afet anında acil durum fonksiyonlarının yönetileceği merkez aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Yangın Yönetim Merkezi

b)

Acil Durum Yönetim Merkezi

c)

Deprem Yönetim Merkezi

d)

Sel Yönetim Merkez,

Cevaplar
1) b
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9. ACİL DURUM EKİPLERİN BELİRLENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde acil durum ekiplerinin belirlenmesi hakkındaki detayları öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İşyerlerinde ADP nasıl uygulanır. Acil durumlar hakkında yönetmelikten
yararlanarak tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Acil durum planı

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

ADP uygulaması öğrenilir.

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Acil durum



AD ekipleri
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9.1. Acil Durum Ekipleri
A.D.B. ve A.D.B.Y. Genel Müdür/Genel Sekreter tarafından belirlenir. Acil Durum
Ekipleri’ni A.D.B. oluşturur.
Acil durumlarda görev yapacak ekipler ve görevli personel listesi FİRMA Acil Durum
Ekipleri İsim Listesi’nde belirtilmiştir.

9.1.1. Acil Durum Başkanının (Başkan Yardımcısının) Görevleri (*)
a) Acil Durum Ekipleri’ni oluşturmak.
b) Oluşturulan Acil Durum Ekipleri’ne görevleri doğrultusunda gerekli eğitimlerin
uzman kuruluşlar tarafından verilmesini sağlamak.
c) Tatbikat öncesi Acil Durum Ekibi ile birlikte Tatbikat Planı’nı hazırlamak.
d) Tatbikat bitiminde tatbikat tutanağı hazırlamak ve imza altına alınmasını sağlamak.
e) Tatbikat bitiminden sonra 3 gün içerisinde Acil Durum Tatbikat Raporu’nu
hazırlamak.
f) Eğitim ve tatbikatlarda tespit edilen aksaklık ve eksikliklerin zaman geçirilmeden
düzeltilmesi için gerekli çalışmaları başlatmak amacıyla Çevre Sorumlusu’na bilgi vermek.
g) Acil durum ihbarının alınması ile birlikte koordinasyonu ve planın tam ve doğru
olarak uygulanmasını sağlamak.
h) Acil durumlarda olay yerine ulaşan acil durum kuruluşlarına gerekli bilgilendirmeyi
yapmak veya Acil Durum Ekipleri’ni bilgilendirme yapması için yönlendirmek.
i) Acil durumlarda “FİRMA İlk Toplanma Noktası”nda personel ve konukların giriş
çıkışlarının kayıt altına alındığı sekretaryada tutulan listeden kontrolleri yapmak, personel ve
eğer varsa konukları “FİRMA Ana Toplanma Noktası”na sevk etmek.
j) Yaptığı kontrol sonrasında personelin veya konukların kayıp olduğunu belirler ise,
kayıp kişinin/kişilerin ismini AKT Ekibi’ne bildirmek.
(*) Acil Durum Başkanının bulunmadığı durumlarda Acil Durum Başkan Yardımcısı
başkanın görevlerini yürütür.

9.1.2. Acil Durum Ekipleri ve Görevleri
9.1.2.1. Arama-Kurtarma-Tahliye Ekibi
a) Her türlü acil durumda tehlike haberini alır almaz derhal gerekli kurtarma
malzemelerini alarak olay yerine gitmek.
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b) Öncelikle yaralanmış durumda olan insanları kurtararak güvenli bölgeye taşımak
ve İlk Yardım Ekibi’ne teslim etmek.
c) Yangın yerinde (varsa) yangının büyümesine neden olacak, çalışmalara engel
olacak ve tutuştuğu takdirde çalışanlara zarar verecek patlayıcı madde, alkol, tiner, LPG tüpleri
gibi yanıcı maddeleri uzaklaştırmak.
d) Yangın yerinde (varsa) değerli evrak, dosya ve diğer eşyayı güvenli bölgeye
taşımak.
e) Tahliye sırasında oluşan panik ve kargaşayı önleyerek, tahliyeyi kolaylaştırıcı
tedbirleri almak
f)

Acil Durum halinde A.D.B.’nın vereceği talimatlar doğrultusunda çalışmak.

g) Tatbikat, eğitim ve toplantılara katılmak

9.1.2.2. Yangınla Mücadele Ekibi
a) Yangın ihbarını alır almaz olay yerine gitmek, kendi güvenliğini tehlikeye atmadan
yangın yerinin çevresinde gereken önlemleri almak, yangını söndürmeye veya genişlemesini
önlemeye çalışmak.
b) Yangında kurtarma gerekiyorsa AKT Ekibi’ne haber vererek yönlendirmek.
c) Gerekli hallerde su, elektrik ve doğal gaz vanalarının kapatılmasını organize etmek.
d) Acil Durum halinde A.D.B.’nın vereceği talimatlar doğrultusunda çalışmak.
e) Olay mahalline gelen itfaiye ekiplerine yangın hakkında detaylı bilgi vermek.
f) Söndürme işlemi sonrası kullanılan yangın söndürme tüplerinin doluma
gönderilmek üzere toplanmasını sağlamak.
g) Tatbikat, eğitim ve toplantılara katılmak

9.1.2.3. İlk Yardım Ekibi
a) Her türlü acil durumda tehlike haberini alır almaz derhal ilk yardım malzemelerini
alarak olay yerine gitmek.
b) Acil durum bölgesindeki yaralılara öncelikle uygun olarak ilk yardım uygulamak
ve AKT Ekibi tarafından güvenli bölgeye taşınmasını sağlamak. Daha sonra güvenli bölgede
bulunan yaralılara ilk yardım uygulamak.
c) Yetkisiz kişilerin yaralı ve hastalara müdahale etmesine engel olmak.
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d) Ambulans geldiğinde sağlık personeline yaralıların durumu hakkında detaylı bilgi
vermek ve en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edilmesini sağlamak.
e) Acil Durum halinde A.D.B.’nın vereceği talimatlar doğrultusunda çalışmak.
f)

Tatbikat, eğitim ve toplantılara katılmak.

9.1.3. Araç Gereç Ve Ekipmanlar
FİRMA binasında acil durumlarda kullanılmak amacıyla yerleştirilmiş araç-gereç ve
ekipmanlar aşağıda listelenmiştir;
a) XX adet 6 kg. KKT yangın söndürme tüpü
b) YY adet ilkyardım dolabı ve malzemeleri
Tüm malzemeler yerinde ve İzleme Ölçme Takip Tablosu’nda belirtildiği gibi görevli
kişi tarafından kontrol edilir.

9.2. Acil Durum Ekipleri Listesi
9.2.1. Acil Durum Yönetim Şeması

ACİL DURUM BAŞKANI

Arama-Kurtarma
ve Tahliye Ekibi

Yangınla
Mücadele Ekibi

İlk Yardım Ekibi

9.2.2. Acil Durum Başkanı Ve Yardımcısı
Ekipteki Görevi

Adı ve Soyadı

İşyerindeki Görevi
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9.2.3. Yangınla Mücadele Ekibi
Ekipteki Görevi
Ekip Başı
Üye

Adı ve Soyadı

İşyerindeki Görevi

9.2.4. Arama-Kurtarma Ve Tahliye Ekibi
Ekipteki Görevi
Ekip Başı
Üye

Adı ve Soyadı
-

İşyerindeki Görevi
-

9.2.5.İlk Yardım Ekibi
Ekipteki Görevi
Ekip Başı
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Adı ve Soyadı

İşyerindeki Görevi

9.3. Acil Durum Dokümantasyonu
9.3.1. Acil Durum Krokisi
Aşağıdaki unsurları içeren, işyerinin bölümlerini gösteren bir kroki hazırlanıp işyerinde
görünebilir bir yere asılacaktır.
1.
Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dahil olmak üzere acil durum
ekipmanlarının bulunduğu yerler,
2.
İlk yardım malzemelerinin bulunduğu yerler,
3.
Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer
aldığı tahliye planı.

9.3.2. Görevlilerin İletişim Bilgileri
Şirkette görünür yere asılacaktır.
Adı ve Soyadı

Şirketteki Görevi

Acil Durum Görevi

İletişim Bilgileri
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9.3.3. İşyeri dışı irtibat numaraları:
Acil durumlarda aranacak olan işyeri dışı irtibat numaraları listesi EK-XX’de
verilmektedir. Liste şirkette görünür yere asılacaktır.

9.4. Acil Durum Tatbikatı
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik uyarınca, işyerlerinde yılda en az bir
defa olmak üzere acil durum tatbikatı yapılması esastır. Bu hüküm uyarınca …GG/AA/YYYY..
tarihinde Acil Durum Tatbikatı yapılacaktır.

9.5. Çalışanların Bilgilendirilmesi Ve Eğitim
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik uyarınca, işyerlerinde tüm
çalışanların Acil Durum Planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele ve ilk
yardım konularında bilgilendirilmesi ve eğitilmesi esastır. Bu hüküm uyarınca ..
GG/AA/YYYY.. tarihinde bilgilendirme ve eğitim yapılacaktır.
ACİL DURUM SENARYOLARI

9.5.1. Yangın
a) Yangını ilk gören personel bağırarak yangını çevreye duyurur.
b) FİRMA binasında her katta duman dedektörleri bulunmaktadır. Bu dedektörler bir
yangın durumunda, yangın alarm sirenini otomatik olarak çalıştırır.
c) Yangın ihbarını veya yangın sirenini duyan santral memuru gerekli olması
durumunda, 110 No’lu numaradan itfaiyeye haber vererek yardım ister.
d) Yangın ihbarını veya yangın sirenini duyan idari işler sorumlusu derhal elektrik
enerjisini ve doğalgazı keser.
e) Acil durum ekiplerinde görevli olmayan personel binayı “Acil Çıkış” levhalarını
izleyerek terk eder. Binayı terk eden personel FİRMA İlk Toplanma Noktası’nda toplanır.
f) FİRMA İlk Toplanma Noktası’nda A.D.B.Y., sekretaryada tutulan listeden
(personel ve konukların giriş çıkışlarının kayıt altına alındığı liste) kontrolleri yaparak personel
ve eğer varsa konukları FİRMA Ana Toplanma Noktası’na sevk eder.
g) A.D.B.Y. listeden yaptığı kontrol sonrasında personelin veya konukların kayıp
olduğunu belirler ise, kayıp kişinin/kişilerin ismini AKT Ekibi’ne bildirilir.
h) A.D.B. FİRMA İlk Toplanma Noktası’nda kalarak Acil Durum Ekiplerini koordine
eder, itfaiyeyi ve ambulansı karşılar ve yönlendirir.

Yangın Durumunda FİRMA Acil Durum Ekipleri Hareket Tarzı:
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Söndürme Ekibi
a) Yangın ihbarını veya yangın sirenini duyan Söndürme Ekibi öncelikle yaralı ya da
kurtarılması gereken kişi olup olmadığına bakar, varsa AKT Ekibine haber verir.
b) Ekip üyeleri en yakın yangın söndürücüsünü alarak yangına müdahale eder.
c) İtfaiye çağırılmış ise, itfaiye gelene kadar yangının büyümesini engelleyici tedbirler
alır ve yangını söndürmeye çalışır.
d) Olay mahalline gelen itfaiye ekiplerine yangın hakkında detaylı bilgi verir.

AKT Ekibi
a) Yangın ihbarını veya yangın sirenini duyan AKT Ekibi sedyeyi alarak olay yerine
gider, yaralı ya da kurtarılması gereken kişi olup olmadığını kontrol eder.
b) Eğer yaralı varsa, gerekli olması durumunda 112 No’lu numarayı arayarak
ambulans çağırır.
c) Yaralı ya da kurtarılması gereken kişi var ise, söz konusu kişiyi kurtarır ve güvenli
bölgeye taşıyarak İlkyardım Ekibi’ne teslim eder.
d) Yaralı ya da kurtarılması gereken kişi yok ise AKT Ekibi personelin tahliye
işlemlerine yardımcı olur.
e) Tahliye işlemi tamamlandıktan sonra yangın yerinde (varsa) yangının büyümesine
neden olacak, çalışmalara engel olacak ve tutuştuğu takdirde çalışanlara zarar verecek patlayıcı
madde, alkol, tiner, LPG tüpleri gibi yanıcı maddeleri yangın bölgesinden uzaklaştırır.
f) Bu işlemler yerine getirildikten sonra eğer imkan varsa binada bulunan değerli
evrak ve malzemeleri en kısa sürede ortamdan uzaklaştırır.

İlk Yardım Ekibi
a) Yangın ihbarını veya yangın sirenini duyan İlkyardım Ekibi ilk yardım çantasını
alarak olay yerine gider, yaralı olup olmadığını kontrol eder.
b) AKT Ekibi tarafından güvenli bölgeye alınan yaralılar için, uygun ilk yardım
uygulamasını yapar. Gerekli olması durumunda 112 No’lu numarayı arayarak ambulans çağırır.
c) Eğer ambulans çağrılmış ise, ambulans geldiğinde sağlık personeline yaralıların
durumu hakkında bilgi verir.

9.5.2. Doğalgaz Sızıntısı
a) Doğalgaz sızıntısını fark eden personel bağırarak sızıntıyı çevreye duyurur.
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b) Kazan dairesinde gaz dedektörü bulunmaktadır. Bu dedektör bir kaçak durumunda
alarm sirenini otomatik olarak çalıştırır.
c) Doğalgaz sızıntısı ihbarını veya sirenini duyan santral memuru derhal 187 No’lu
numaradan İGDAŞ’a haber vererek yardım ister.
d) Doğalgaz sızıntısı ihbarını veya sirenini duyan idari işler sorumlusu derhal elektrik
enerjisini ve doğalgazı keser.
e) Doğalgaz sızıntısı ihbarını veya sirenini duyan personel en yakınında bulunan
pencereyi veya kapıyı açık duruma getirir.
f) Doğalgaz sızıntısı ihbarı veya sireni duyulduktan sonra herhangi bir şekilde çakmak
veya kibrit kullanılmaz, elektrik ekipmanları açılıp kapatılmaz, fişten çekilmez, kapı ziline
basılmaz, cep telefonu kullanılmaz.
g) Acil durum ekiplerinde görevli olmayan personel binayı “Acil Çıkış” levhalarını
izleyerek terk eder. Binayı terk eden personel FİRMA İlk Toplanma Noktası’nda toplanır.
h) FİRMA İlk Toplanma Noktası’nda A.D.B.Y., sekretaryada tutulan listeden
(personel ve konukların giriş çıkışlarının kayıt altına alındığı liste) kontrolleri yaparak personel
ve eğer varsa konukları FİRMA Ana Toplanma Noktası’na sevk eder.
i) A.D.B.Y. listeden yaptığı kontrol sonrasında personelin veya konukların kayıp
olduğunu belirler ise, kayıp kişinin/kişilerin ismini AKT Ekibi’ne bildirilir.
j) A.D.B. FİRMA İlk Toplanma Noktası’nda kalarak Acil Durum Ekiplerini koordine
eder, İGDAŞ ekiplerini, itfaiyeyi ve ambulansı karşılar ve yönlendirir.

Doğalgaz Sızıntısı Durumunda FİRMA Acil Durum Ekipleri Hareket
Tarzı:
Söndürme Ekibi
a) Doğalgaz sızıntısı ihbarını veya sirenini duyan Söndürme Ekibi öncelikle yaralı ya
da kurtarılması gereken kişi olup olmadığına bakar, varsa AKT Ekibine haber verir.
b) Ekip üyeleri gaz sızıntısından kaynaklı bir yangın çıkmaması için gerekli uyarıları
yapar ve önlemleri alır.
c) Ekip üyeleri en yakın yangın söndürücüsünü alarak olası bir yangına hazırlık yapar.
d) Eğer gaz sızıntısından kaynaklı bir yangın çıkmış ise öncelikle gaz akışı
kesildiğinden emin olunur, sonra yangın söndürülmeye çalışılır. Gaz akışı kesilene kadar
mevcut gazın yanmasına izin verilir.
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e) Gerekli olması durumunda 110 No’lu numaradan itfaiyeye haber vererek yardım
ister.
f)

Olay mahalline gelen İGDAŞ ekiplerine doğalgaz kaçağı hakkında detaylı bilgi

verir.
g) Eğer yangın varsa olay mahalline gelen itfaiye ekiplerine yangın hakkında detaylı
bilgi verir.

AKT Ekibi
a) Doğalgaz sızıntısı ihbarını veya sirenini duyan AKT Ekibi sedyeyi alarak olay
yerine gider, yaralı ya da kurtarılması gereken kişi olup olmadığını kontrol eder.
b) Yaralı ya da kurtarılması gereken kişi var ise, söz konusu kişiyi kurtarır ve güvenli
bölgeye taşıyarak İlkyardım Ekibi’ne teslim eder.
c) Yaralı ya da kurtarılması gereken kişi yok ise AKT Ekibi personelin tahliye
işlemlerine yardımcı olur.

İlk Yardım Ekibi
a) Doğalgaz sızıntısı ihbarını veya sirenini duyan İlkyardım Ekibi ilk yardım çantasını
alarak olay yerine gider, gazdan etkilenen yaralı olup olmadığını kontrol eder.
b) AKT Ekibi tarafından güvenli bölgeye alınan yaralılar için uygun ilk yardım
uygulamasını yapar. Gerekli olması durumunda 112 No’lu numarayı arayarak ambulans çağırır.
c) Eğer ambulans çağrılmış ise, ambulans geldiğinde sağlık personeline yaralıların
durumu hakkında bilgi verir.

9.5.3. Deprem
a) Depremi hisseden personel bağırarak depremi çevreye duyurur.
b) Deprem ihbarını duyan santral memuru deprem bitene kadar kendisini korumaya
alır. Deprem sona erdiğinde, gerekli olması durumunda 444 2 566 No’lu numaradan AKOM’a
haber vererek yardım ister.
c) Deprem ihbarını duyan idari işler sorumlusu deprem bitene kadar kendisini
korumaya alır. Deprem sona erdiğinde derhal elektrik enerjisini ve doğalgazı keserek binayı
terk eder.
d) Acil durum ekiplerinde görevli olmayan personel deprem bitene kadar en yakın
korunaklı bölgede bekler. Devrilebilecek, düşebilecek büyük ve ağır malzemelerden
korunmaya dikkat eder.

164

e) Acil durum ekiplerinde görevli olmayan personel deprem sona erdiğinde derhal
“Acil Çıkış” levhalarını izleyerek binayı terk eder. Binayı terk eden personel FİRMA İlk
Toplanma Noktası’nda toplanır.
f) FİRMA İlk Toplanma Noktası’nda A.D.B.Y., sekretaryada tutulan listeden
(personel ve konukların giriş çıkışlarının kayıt altına alındığı liste) kontrolleri yaparak personel
ve eğer varsa konukları FİRMA Ana Toplanma Noktası’na sevk eder.
g) A.D.B.Y. listeden yaptığı kontrol sonrasında personelin veya konukların kayıp
olduğunu belirler ise, kayıp kişinin/kişilerin ismini AKT Ekibi’ne bildirilir.
h) A.D.B. FİRMA İlk Toplanma Noktası’nda kalarak Acil Durum Ekiplerini koordine
eder, itfaiyeyi, ambulansı ve AKT ekiplerini karşılar ve yönlendirir.

Deprem Durumunda FİRMA Acil Durum Ekipleri Hareket Tarzı:
Söndürme Ekibi
a) Deprem ihbarını duyan Söndürme Ekibi öncelikle deprem bitene kadar kendisini
korumaya alır.
b) Deprem sona erdiğinde yaralı ya da kurtarılması gereken kişi olup olmadığına
bakar, varsa AKT Ekibi’ne haber verir.
c) Ekip üyeleri bir yangın çıkmaması için gerekli uyarıları yapar ve önlemleri alır.
d) Ekip üyeleri en yakın yangın söndürücüsünü alarak olası bir yangına hazırlık yapar.
e) Eğer deprem sonrası bir yangın çıkmış ise söndürmeye çalışır, gerekli olması
durumunda 110 No’lu numaradan itfaiyeye haber vererek yardım ister.
f) İtfaiye gelene kadar yangının büyümesini engelleyici tedbirler alır ve olası bir
çökme tehlikesini göz önünde bulundurarak yangını söndürmeye çalışır.
g) Olay mahalline gelen itfaiye ekiplerine yangın hakkında detaylı bilgi verir.

AKT Ekibi
a) Deprem ihbarını duyan AKT Ekibi öncelikle deprem bitene kadar kendisini
korumaya alır.
b) Deprem sona erdiğinde AKT Ekibi sedyeyi alarak yaralı ya da kurtarılması gereken
kişi olup olmadığını kontrol eder.
c) Yaralı ya da kurtarılması gereken kişi var ise, söz konusu kişiyi kurtarır ve güvenli
bölgeye taşıyarak İlkyardım Ekibi’ne teslim eder.
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d) Deprem sonrası binada bir çökme meydana gelmiş ise, enkazın altında herhangi bir
yaralı olup olmadığını belirlemek için çalışır ve AKT ekibi gelene kadar enkazın olduğu
bölgede gerekli önlemleri alır.
e) A.D.B.Y.’nın yaptığı kontrol sonrasında bildirdiği kayıp kişileri arama
çalışmalarını başlatır.
f) Yaralı ya da kurtarılması gereken kişi yok ise AKT Ekibi personelin tahliye
işlemlerine yardımcı olur.

İlk Yardım Ekibi
a) Deprem ihbarını duyan İlkyardım Ekibi öncelikle deprem bitene kadar kendisini
korumaya alır.
b) Deprem sona erdiğinde İlkyardım Ekibi ilk yardım çantasını alarak binada yaralı
olup olmadığını kontrol eder.
c) Binada yaralı olduğunu belirlerse ilk müdahaleyi yapar ve AKT Ekibi’ne haber
vererek yaralının güvenli bölgeye taşınmasını sağlar.
d) AKT Ekibi tarafından güvenli bölgeye alınan yaralılar için uygun ilk yardım
uygulamasını yapar. Gerekli olması durumunda ambulans çağırır.
e) Ambulans geldiğinde sağlık personeline yaralıların durumu hakkında detaylı bilgi
verir.

9.5.4. Sel Ve Su Baskını
a) Sel veya su baskınını veya bunların oluşma tehlikesini fark eden personel bağırarak
durumu çevreye duyurur.
b) Sel veya su baskını ihbarını duyan santral memuru gerekli olması durumunda 444
2 566 No’lu numaradan AKOM’a haber vererek yardım ister.
c) Sel veya su baskını ihbarını duyan idari işler sorumlusu derhal elektrik enerjisini ve
doğalgazı keserek binayı terk eder.
d) Acil durum ekiplerinde görevli olmayan personel derhal "Acil Çıkış” levhalarını
izleyerek binayı terk eder. Binayı terk eden personel FİRMA İlk Toplanma Noktası’nda
toplanır.
e) FİRMA İlk Toplanma Noktası’nda A.D.B.Y., sekretaryada tutulan listeden
(personel ve konukların giriş çıkışlarının kayıt altına alındığı liste) kontrolleri yaparak personel
ve eğer varsa konukları FİRMA Ana Toplanma Noktası’na sevk eder.
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f) A.D.B.Y. listeden yaptığı kontrol sonrasında personelin veya konukların kayıp
olduğunu belirler ise, kayıp kişinin/kişilerin ismini AKT Ekibi’ne bildirilir.
g) A.D.B. FİRMA Vakfı İlk Toplanma Noktası’nda kalarak Acil Durum Ekiplerini
koordine eder, itfaiyeyi, ambulansı ve AKT ekibini karşılar ve yönlendirir.

Su Baskını Durumunda FİRMA Acil Durum Ekipleri Hareket Tarzı:
Söndürme Ekibi
a) Sel veya su baskını ihbarını duyan Söndürme Ekibi yaralı ya da kurtarılması
gereken kişi olup olmadığına bakar, varsa AKT Ekibine haber verir.
b) Yaralı ya da kurtarılması gereken kişiler varsa AKT Ekibi’ne yardımcı olur.

AKT Ekibi
a) Sel veya su baskını ihbarını duyan AKT Ekibi sedyeyi alarak yaralı ya da
kurtarılması gereken kişi olup olmadığını kontrol eder.
b) Yaralı ya da kurtarılması gereken kişi var ise, söz konusu kişiyi kurtarır ve güvenli
bölgeye taşıyarak İlkyardım Ekibi’ne teslim eder.
c) A.D.B.Y.’nın yaptığı kontrol sonrasında bildirdiği kayıp kişileri arama
çalışmalarını başlatır ve AKT ekibi gelene kadar bölgede gerekli önlemleri alır.
d) Yaralı ya da kurtarılması gereken kişi yok ise AKT Ekibi personelin tahliye
işlemlerine yardımcı olur.

İlk Yardım Ekibi
a) İlkyardım Ekibi ilk yardım çantasını alarak binada yaralı olup olmadığını kontrol
eder.
b) Binada yaralı olduğunu belirlerse ilk müdahaleyi yapar ve AKT Ekibi’ne haber
vererek yaralının güvenli bölgeye taşınmasını sağlar.
c) AKT Ekibi tarafından güvenli bölgeye alınan yaralılar için uygun ilk yardım
uygulamasını yapar. Gerekli olması durumunda ambulans çağırır.
d) Ambulans geldiğinde sağlık personeline yaralıların durumu hakkında detaylı bilgi
verir.

9.5.5. Toplu Gıda Zehirlenmesi
a) Gıda zehirlenmesi belirtileri hisseden personel A.D.B.’na durumu bildirir.
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b) A.D.B. İlkyardım Ekibi’ni görevlendirerek rahatsızlanan personele ilk müdahalenin
yapılmasını sağlar.
c) İlkyardım Ekibi personelin hastaneye sevk edilmesi gerektiğine karar verirse 112
No’lu numarayı arayarak ambulans çağırır.
d) İlkyardım Ekibi bu belirtilerin başka personelde olup olmadığını kontrol etmek
amacıyla personel ile yüz yüze görüşerek sağlık durumları hakkında bilgi alır.
e) Eğer söz konusu gıda zehirlenmesi belirtileri birden fazla personelde görülürse 112
No’lu numarayı arayarak ambulans çağırır.
f) A.D.B., Acil Durum Ekiplerini koordine eder, ambulansı karşılar ve rahatsızlanan
personellerin hastaneye sevk edilmesini sağlar.
g) Çevre Sorumlusu, işletmeden kaynaklı gıda zehirlenmesi durumunda
yiyecek/içecek numunelerinin alınmasını sağlar ve ilgili laboratuarlara analize gönderir.

Toplu Gıda Zehirlenmesi Durumunda FİRMA Acil Durum Ekipleri
Hareket Tarzı:
Söndürme Ekibi
a) Yaralı ya da kurtarılması gereken kişiler varsa AKT Ekibi’ne yardımcı olur.

AKT Ekibi
a) Yaralı ya da kurtarılması gereken kişi var ise, söz konusu kişiyi kurtarır ve güvenli
bölgeye taşıyarak İlkyardım Ekibi’ne teslim eder.

İlk Yardım Ekibi
a) İlkyardım Ekibi ilk yardım çantasını alarak gıda zehirlenmesi belirtileri gösteren
personele ilk müdahaleyi yapar.
b) Gıda zehirlenmesi belirtileri gösteren personel için uygun ilk yardım uygulamasını
yapar. Gerekli olması durumunda ambulans çağırır.
c) Ambulans geldiğinde sağlık personeline zehirlenen personelin durumu hakkında
detaylı bilgi verir.

9.5.6. Komşu Kuruluşlardan Gelebilecek Tehlikeler
a) Komşu kuruluşlarda ortaya çıkan herhangi bir acil durumu fark eden personel
bağırarak durumu çevreye duyurur.
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b) Söz konusu acil durum ihbarını duyan idari işler sorumlusu derhal elektrik enerjisini
ve doğalgazı keserek binayı terk eder.
c) Acil durum ekiplerinde görevli olmayan personel derhal “Acil Çıkış” levhalarını
izleyerek binayı terk eder. Binayı terk eden personel FİRMA İlk Toplanma Noktası’nda
toplanır.
d) FİRMA İlk Toplanma Noktası’nda A.D.B.Y., sekretaryada tutulan listeden
(personel ve konukların giriş çıkışlarının kayıt altına alındığı liste) kontrolleri yaparak personel
ve eğer varsa konukları FİRMA Ana Toplanma Noktası’na sevk eder.
e) A.D.B.Y. listeden yaptığı kontrol sonrasında personelin veya konukların kayıp
olduğunu belirler ise, kayıp kişinin/kişilerin ismini AKT Ekibi’ne bildirilir.
f) A.D.B. ve Acil Durum Ekipleri FİRMA binasında kalır ve komşu kuruluşta ortaya
çıkan acil durumun FİRMA binasına etki etmemesi için gerekli önlemleri alır, müdahaleye
hazırlıklı olarak bekler.

9.5.7. Çevresel Kazalar
a) Çevreye herhangi bir etkisi olabilecek acil durumu (kimyasal sızıntı, döküntü, v.b.)
fark eden personel bağırarak durumu çevreye duyurur.
b) Söz konusu acil durum ihbarını duyan idari işler sorumlusu derhal elektrik enerjisini
ve doğalgazı keserek binayı terk eder.
c) Acil durum ekiplerinde görevli olmayan personel derhal “Acil Çıkış” levhalarını
izleyerek binayı terk eder. Binayı terk eden personel FİRMA İlk Toplanma Noktası’nda
toplanır.
d) Söz konusu çevresel kaza ile ilgili Çevre Sorumlusu gerekli önlemleri alır ve eğer
müdahale edilebilecek bir durum mevcut ise müdahale eder.
e) Çevre Sorumlusu tarafından müdahale edilemeyecek bir çevresel kaza söz konusu
ise, Çevre sorumlusu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nü arayarak yardım ister.
f) FİRMA İlk Toplanma Noktası’nda A.D.B.Y., sekretaryada tutulan listeden
(personel ve konukların giriş çıkışlarının kayıt altına alındığı liste) kontrolleri yaparak personel
ve eğer varsa konukları FİRMA Ana Toplanma Noktası’na sevk eder.
g) A.D.B.Y. listeden yaptığı kontrol sonrasında personelin veya konukların kayıp
olduğunu belirler ise, kayıp kişinin/kişilerin ismini AKT Ekibi’ne bildirilir.

Çevresel Kaza Durumunda FİRMA Acil Durum Ekipleri Hareket
Tarzı:
Söndürme Ekibi
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a) Yaralı ya da kurtarılması gereken kişiler varsa AKT Ekibi’ne yardımcı olur.

AKT Ekibi
a) Yaralı ya da kurtarılması gereken kişi var ise, söz konusu kişiyi kurtarır ve güvenli
bölgeye taşıyarak İlkyardım Ekibi’ne teslim eder.

İlk Yardım Ekibi
a) Herhangi bir zararlı maddeye maruz kalan personel için uygun ilk yardım
uygulamasını yapar. Gerekli olması durumunda ambulans çağırır.
b) Ambulans geldiğinde sağlık personeline, personelin durumu hakkında detaylı bilgi
verir.

9.6. Acil Durum Kuruluşları İle Koordinasyon Ve Yardımlaşma
a) Santral memuru tarafından acil durum kuruluşlarının (itfaiye, ambulans, polis,
doğalgaz acil, vb.) telefon numaralarının herkesin ulaşabileceği yerlere asılması ve sürekli
güncel tutulması sağlanır.
b) Acil durumlarda, olay yeri ile ilgili acil durum kuruluşlarına yapılması gereken
bilgilendirmeyi A.D.B. ve Acil Durum Ekipleri yapar.
c) Acil Durum Ekipleri olay mahalline gelen profesyonel ekiplerin direktiflerine uyar.

9.7. Acil Durum Sonrası İşlemler
a) Herhangi bir gerçek acil durum müdahalesi gerçekleştirildikten sonra A.D.B. ve
Acil Durum Ekipleri bir araya gelerek detaylı bir incelemede bulunur, yapılan inceleme sonrası
acil durumun oluşma sebepleri, sonuçları, ihmaller ve sorumlular vb. tespit edilip Acil Durum
Raporu hazırlanır.
b) Acil Durum Raporu A.D.B. tarafından Çevre Sorumlusu’na ulaştırılır. Acil Durum
Raporu’nu inceleyen Çevre Sorumlusu eğer gerekli görürse alınması gereken yeni önlemlerin
eklenmesi amacıyla Acil Durum Planı’nı günceller.
c) A.D.B. acil durum sonrası binanın yapısal durumunu değerlendirerek, gereken
bakım/onarımları organize eder.
d) A.D.B. müdahale sonrasında acil durumlara müdahale ekipmanlarını inceler ve
eğer ihtiyaç oluşmuşsa ekipmanların temizlenmesi, onarılması veya yenilerinin yerlerine
yerleştirilmesini sağlar.
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e) Genel Müdür/Genel Sekreter tarafından sigorta ile olan işlemler yürütülür. Gerekli
bütün evrakların sigortaya iletilmesi sağlanır, tazmin konusunda en verimli sonuç alınması
sağlanır.

9.8. Medya İlişkileri
a) Medya ilişkileri A.D.B., A.D.B.Y. ve Kurumsal İletişim ve Eğitim Müdürü
tarafından yönetilir.
b) Acil durum sonrası medyayı bilgilendirme çalışmaları; acil durumda oluşan hasar
ve kayıplar, acil durumun çevre ve halk sağlığına etkileri, gelen yardımlar ve acil durum sonrası
yapılacaklar gibi konuları içerir.
c) Acil durum sonrası her türlü bilgi, toplumu bilgilendirmek, bilgi kirliliğini ve
spekülasyonları önlemek amacıyla medya ile doğrudan paylaşılır.
d) Medyayı bilgilendirme sürecinde bilgi kirliliğinin ve olası iletişim kazalarının
önlenmesi amacıyla yetkili kişiler haricinde bilgi paylaşımı yapılmaz.

9.9. Acil Durum Kartları
Yaralanma

YARALANMA

ACİL DURUM

FAALİYET

YÖNTEM

SORUMLU

Yaralı görüldüğünde, ilkyardım
ekibine haber vermek.

Bağırarak veya
telefonla

Tüm
Personel

İlk yardım malzemelerini alarak
Alınan ilkyardım
olay yerine gitmek.
eğitimi doğrultusunda

İlkyardım
Ekibi

Gerekli olması durumunda,
yaralıyı
güvenli
bölgeye
taşımak.

AKT Ekibi

Alınan arama
kurtarma eğitimi
doğrultusunda

Güvenli bölgedeki yaralıya
Alınan ilkyardım
uygun ilkyardımı uygulamak.
eğitimi doğrultusunda

İlkyardım
Ekibi

Gerekli olması durumunda,
ambulans çağırmak.

İlkyardım
ekibi

Telefon
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Yangın
ACİL DURUM

FAALİYET

YÖNTEM

SORUMLU

Yangın görüldüğünde, yangını
çevreye duyurmak.

Bağırarak

Tüm
Personel

Yangın Alarm
düğmesine basarak

Tüm
Personel

Alınan yangın
söndürme eğitimi
doğrultusunda

Söndürme
Ekibi

Telefon

Santral
Memuru

Alınan yangın
söndürme eğitimi
doğrultusunda

Söndürme
Ekibi

Yangın alarmını çalıştırmak
Yangına müdahale etmek.

YANGIN

Gerekli olması durumunda,
itfaiyeye haber vererek yardım
istemek.
İtfaiye gelene kadar yangının
büyümesini
engelleyici
tedbirleri almak ve yangını
söndürmeye çalışmak.

Derhal elektrik enerjisini ve
El ile
doğalgazı kesmek.
Binayı terk ederek, FİRMA İlk
“Acil Çıkış”
Toplanma
Noktası’nda
levhalarını izleyerek
toplanmak.
Gerekli olması durumunda,
Alınan arama
güvenli bölgedeki yaralılara
kurtarma eğitimi
ilkyardım müdahalesi yapmak
doğrultusunda
ve ambulans çağırmak.

İdari İşler
Sorumlusu
Tüm
Personel
İlkyardım
Ekibi
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Doğal Gaz Sızıntısı
ACİL DURUM

FAALİYET

DOĞALGAZ SIZINTISI

Doğalgaz
sızıntısı
fark
edildiğinde, sızıntıyı çevreye
duyurmak.
187 No’lu numaradan İGDAŞ’a
haber vererek yardım istemek.

YÖNTEM

SORUMLU

Bağırarak veya
telefonla

Tüm
Personel

Telefon

Santral
Memuru

Derhal elektrik enerjisini ve
El ile
doğalgazı kesmek, kapı ve
pencereleri açmak.
Binayı terk ederek, FİRMA İlk
“Acil Çıkış”
Toplanma
Noktası’nda
levhalarını izleyerek
toplanmak.
Gaz sızıntısından kaynaklı bir
Alınan yangın
yangın çıkması durumunda
söndürme eğitimi
müdahale etmek.
doğrultusunda
Gerekli olması durumunda
Alınan arama
yaralı ya da kurtarılması gereken
kurtarma eğitimi
kişileri kurtarmak.
doğrultusunda
Gerekli olması durumunda
güvenli bölgedeki yaralılara
Alınan ilkyardım
ilkyardım müdahalesi yapmak eğitimi doğrultusunda
ve ambulans çağırmak.

İdari İşler
Sorumlusu
Tüm
Personel
Söndürme
Ekibi

AKT Ekibi

İlkyardım
Ekibi

173

Deprem
ACİL DURUM

FAALİYET
Depremi çevreye duyurmak.

DEPREM

Gerekli olması durumunda,
AKOM’a haber vererek yardım
istemek.

YÖNTEM

SORUMLU

Bağırarak

Tüm
Personel

Telefon

Santral
Memuru

Deprem
bitiminde
derhal
El ile
elektrik enerjisini ve doğalgazı
kesmek.
Deprem bitiminde binayı terk
“Acil Çıkış”
etmek, FİRMA İlk Toplanma
levhalarını izleyerek
Noktası’nda toplanmak.
Deprem sona erdiğinde, gerekli
Alınan arama
olması durumunda yaralı ya da
kurtarma eğitimi
kurtarılması gereken kişileri
doğrultusunda
kurtarmak.
Gerekli olması durumunda
güvenli bölgedeki yaralılara
Alınan ilkyardım
ilkyardım müdahalesi yapmak eğitimi doğrultusunda
ve ambulans çağırmak.

İdari İşler
Sorumlusu
Tüm
Personel

AKT Ekibi

İlkyardım
Ekibi
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Sel Ve Su Baskını
ACİL DURUM

FAALİYET

YÖNTEM

SORUMLU

Sel veya su baskınını çevreye
duyurmak.

Bağırarak

Tüm
Personel

Telefon

Santral
Memuru

El ile

İdari İşler
Sorumlusu

SEL VE SU BASKINI

Gerekli olması durumunda,
AKOM’a haber vererek yardım
istemek.
Derhal elektrik enerjisini ve
doğalgazı kesmek.

Binayı terk ederek, FİRMA İlk
“Acil Çıkış”
Toplanma
Noktası’nda
levhalarını izleyerek
toplanmak.
Gerekli olması durumunda,
Alınan arama
yaralı ya da kurtarılması gereken
kurtarma eğitimi
kişileri kurtarmak.
doğrultusunda
Gerekli olması durumunda,
güvenli bölgedeki yaralılara
Alınan ilkyardım
ilkyardım müdahalesi yapmak eğitimi doğrultusunda
ve ambulans çağırmak.

Tüm
Personel

AKT Ekibi

İlkyardım
Ekibi
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Toplu Gıda Zehirlenmesi

TOPLU GIDA ZEHİRLENMESİ

ACİL DURUM

FAALİYET

YÖNTEM

SORUMLU

Gıda zehirlenmesini bildirilmek.

Yüz yüze

Tüm
Personel

Gıda zehirlenmesinin boyutunu
Alınan ilkyardım
belirlemek.
eğitimi doğrultusunda
Zehirlenen personele ilkyardım
Alınan ilkyardım
uygulamak ve gerekli olması
eğitimi doğrultusunda
durumunda ambulans çağırmak.
İşletmeden
kaynaklı
gıda
zehirlenmesi
durumunda,
El ile
yiyecek/içecek
numunelerini
almak ve laboratuarlara analize
göndermek.

İlkyardım
Ekibi
İlkyardım
Ekibi

Çevre
Sorumlusu
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Komşu Kuruluşlardan Gelebilecek Tehlikeler

KOMŞU KURULUŞLARDAN GELEBİLECEK TEHLİKELER

ACİL DURUM

FAALİYET

YÖNTEM

SORUMLU

Komşu kuruluşlarda ortaya
çıkan herhangi bir acil durumu
çevreye duyurmak.

Bağırarak

Tüm
Personel

Derhal elektrik enerjisini ve
doğalgazı kesmek.

El ile

İdari İşler
Sorumlusu

Binayı terk ederek, FİRMA İlk
“Acil Çıkış”
Toplanma
Noktası’nda
levhalarını izleyerek
toplanmak.
Gerekli olması durumunda,
yaralı ya da kurtarılması gereken
kişileri kurtarmak.

Alınan arama
kurtarma eğitimi
doğrultusunda

Gerekli olması durumunda,
güvenli bölgedeki yaralılara
Alınan ilkyardım
ilkyardım müdahalesi yapmak eğitimi doğrultusunda
ve ambulans çağırmak.

Tüm
Personel

AKT Ekibi

İlkyardım
Ekibi
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Çevresel Kaza

ACİL DURUM

FAALİYET
Çevresel kazayı bildirmek.

ÇEVRESEL KAZA

Derhal elektrik enerjisini ve
doğalgazı kesmek.

YÖNTEM

SORUMLU

Bağırarak

Tüm
Personel

El ile

İdari İşler
Sorumlusu

Binayı terk ederek, FİRMA İlk
“Acil Çıkış”
Toplanma
Noktası’nda
levhalarını izleyerek
toplanmak.
Gerekli önlemleri almak ve eğer
müdahale
edilebilecek
bir
Alınan eğitimler
durum mevcut ise müdahale
doğrultusunda
etmek.
Müdahale edilemeyecek bir
çevresel kaza söz konusu ise, İl
Çevre
ve
Şehircilik
Müdürlüğü’nü
aramak
ve
yardım istemek.

Telefon

Tüm
Personel

Çevre
Sorumlusu

Çevre
Sorumlusu

EK-2 ŞİRKET DIŞI ACİL İRTİBAT TELEFONLARI
Kuruluş

Telefon No

İtfaiye
İlk Yardım
İGDAŞ
Polis İmdat
Emniyet Birimi (En yakın karakol)
İlk Yardım Ünitesi (En yakın hastane)

110
112
187
155
(0216) XXXXXX
(0216) XXXXXXXX
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İşveren veya Vekili

İş Güvenliği Uzmanı

İşyeri Hekimi

Adı:

Adı:

Adı:

Soyadı:

Soyadı:

Soyadı:

İmza

İmza

İmza

Diğer Sağlık Personeli

Teknik Destek Elemanı

Çalışan Temsilcisi

Adı:

Adı:

Adı:

Soyadı:

Soyadı:

Soyadı:

İmza

İmza:

İmza
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Uygulamalar
1) Acil durum çeşitleri nelerdir, sıralayınız.
Çözüm:
•

Yangın,

•

Deprem,

•

İş kazası veya bulaşıcı hastalıklar,

•

Sabotaj,

•

Fırtına,

•

Enerji kesilmesi,

•

Komünikasyon hataları,

•

Patlama,

•

Su baskını veya sel,

•

Toplu gıda zehirlenmesi,

•

Zararlı madde etkileşimi (dış sebeplerden dolayı)

olarak sıralanabilir.
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Uygulama Soruları
1) ADP’nin sağladığı etkinlikler nelerdir. Maddeler halinde sıralayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde acil durum ekiplerinin belirlenmesi hakkındaki detayları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Acil müdahalenin oluşumuna müteakip toplanma yerine gelmeyen personelin
isimlerini ve/veya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini “Acil Durum Yetkilisine” iletecek
ve kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesini sağlayacak olan Acil Tahliye Ekibi hangisidir?
a) Ön Test Ekibi
b) İlk Hasar Tespit ve Acil Müdahale Ekibi
c) Güvenlik Ekibi
d) Sosyal yardım ekibi
2) Kurtarma ekibinin görevleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
a) Can kurtarma faaliyetleri ve enkaz kaldırmasına yardımcı olacaktır
b) Enkaz altında kalanların kurtarılmasında diğer personele kılavuzluk yapar
c) İtfaiye gelince tesisin kurtarma ekibi İtfaiye Amiri talimatına göre görevine devam
eder
d) Şehir İtfaiyesi olay mahalline intikal edinceye kadar can ve mal kaybının
minimuma düşürülmesi için önlem alınmasına gerek yoktur.
Cevaplar
1) a, 2) d
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10.EĞİTİM, SAĞLIK RAPORLARI VE ÖZLÜK DOSYALARI

184

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde eğitim tutanağı nasıl hazırlanır, eğitim katılım formu nasıl hazırlanır, sağlık
raporları ve özlük dosyaları nasıl hazırlanır konuları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) 6331 sayılı kanunun sağlık gözetimi ile ilgili maddelerini bularak, tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Eğitim, sağlık raporları
ve özlük dosyaları

Eğitim, sağlık raporları ve
özlük dosyalarının hazırlanma
süreci öğrenilir.

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Eğitim



Sağlık raporu



Özlük dosyası
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Giriş
Bu bölüm altında sırasıyla eğitim tutanağı nasıl hazırlanır, eğitim katılım formu nasıl
hazırlanır, sağlık raporları ve özlük dosyaları nasıl hazırlanır konuları ele alınacaktır.
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10.1. Yangın Söndürme Eğitim Tutanağı

190

10.2. Eğitim Katılım Formu
Form No :

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KATILIM
FORMU
Eğitimin Adı:
Firma
Eğitimin Konuları:

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği - 1

Yayın Tarihi :
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :
Eğitimin Tarihi:

Güvenlik Kültürü, 6331 İSG Kanunu , 4857 İş Kanunu, İSG tanımları, İş
Kazaları ve sorumluluklar
Eğitimin Süresi:

Eğitimi Veren Kişi:
Pozisyonu:
Eğitimi Veren Kuruluşun Ünvanı:

EĞİTİME KATILANLAR

POSİSYONU / GÖREVİ

İMZASI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Eğitimi Veren İmza:
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10.3. Eğitim Değerlendirme Formu

EĞİTİM DEĞERLENDİRME
FORMU
Eğitimin Adı
: ......................................................................................
Eğitim Tarihi
: ......................................................................................
Katılımcı Adı/Soyadı : ......................................................................................
Bölüm
: ......................................................................................
Çok iyi : 5

İyi : 4

Yeterli : 3

Gelişmesi Gerekir : 2

EĞİTİM AYRINTILARI

Yetersiz : 1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Eğitimin içeriği amaçlara uygundu
Örnekler öğrenmeme yardımcı oldu
Eğitim süresi yeterliydi
Eğitim notları uygundu
Görsel araçlar öğrenmeme yardımcı oldu
EĞİTMEN

Katılımı teşvik etti
Tüm sorularımı yanıtladı
Sunuş standardı yüksekti
Konuya hakimiyeti yüksekti
EĞİTİM YERİ VE SÜRESİ

Eğitim tarihi uygundu
Eğitim öncesi bilgilendirme yeterliydi
Fiziksel ortam iyiydi
Eğitimin en faydalı bölümleri :
Eğitimde yanlış gidenler :
Düşünce ve Önerileriniz :
Bu eğitimde fark ettiğiniz eksikler veya diğer eğitim ihtiyaçlarınız:
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.

10.4. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.05.2013/28648
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Programlarının Planlanması ve Düzenlenmesi
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Eğitim programlarının hazırlanması
MADDE 10 – (1) İşveren, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık
eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar.
(2) Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri alınır.
(3) İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık
eğitim programlarına ilave yapılır.
(4) İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması
halinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır.
(5) Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği,
eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir.

10.5. Eğitim Konuları
Eğitim Konuları
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
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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

10.6. Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Sınavı
1. Dünya Çalışma Örgütü (ILO) nün raporuna göre iş kazalarının yüzde kaçı önlenebilir
niteliktedir?
a) 10 b) 45 c) 60 d) 98
2. Dünya Çalışma Örgütü (ILO) nün raporuna göre iş kazaları en fazla hangi nedene
bağlı olarak gerçekleşmektedir?
a) insan b) makine c) işyeri ortamı d) yangın
3. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını hangi bakanlık düzenlemektedir?
a) İçişleri Bakanlığı b) Sağlık Bakanlığı
c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı d) Milli Eğitim Bakanlığı
4. İstatistiklere göre ülkemizde en fazla iş kazasının görüldüğü sektör hangisidir?
a) turizm b) ulaştırma c) metal d) tekstil
5. Ülkemizdeki mevzuata göre işyerleri kaç tehlike sınıfına ayrılmıştır?
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5
6. Ülkemizde, hangi kanun, işyerlerinde çalışanların güvenliğini düzenlemektedir?
a) 6331 b) 4857 c) 2872 d) 5510
7. Aşağıdakilerden hangisi işyerleri için hazırlanan “Acil Durum Planlarında” yer alan
durumlardan biri değildir?
a)yangın b) sabotaj c) deprem d) yaralanma
8. İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma
potansiyeli olduğu halde, zarara uğratmayan olaya ne denir?
a) ramak kala olay b) iş kazası c) tehlike d) risk
9. Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme
derecesinin bir bileşkesi olan ve “ihtimal x zararın derecesi” olarak tanımlanan büyüklüğe ne
ad verilir?
a) kaza b) risk c) tehlike d) şiddet
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10. Aşağıdakilerden hangisi bir yangın söndürme maddesi değildir?
a) su b) köpük c) karbondioksit d) tahta
11. İşyerlerinde “Yangın Söndürme Tatbikatları” ne sıklıkla yapılmalıdır?
a) ayda bir b) 6 ayda bir c) yılda bir d) iki yılda bir
12.”Yangın Üçgeni” olarak tanımlanan ve bir yangının oluşması için gerekli olan üç
etmen hangileridir?
a) ısı – ışık – oksijen b) ısı – karbondioksit – yanıcı madde
c) oksijen – yanıcı madde – köpük d) ısı – oksijen – yanıcı madde
13. Ülkemizde kaç metreden fazlası, çalışmalarda tehlike arz eden yükseklik olarak
kabul edilmektedir?
a) 1,2 metre b) 1,8 metre c) 3 metre d) 3,4 metre
14. Acil çıkışları gösteren levhalar hangi renktir?
a) yeşil b) kırmızı c) sarı d) mavi
15. “Kişinin hukuka aykırı olarak, sonucu bilerek ve isteyerek hareket etmesi” anlamına
gelen hukuki terim hangisidir?
a) taksir b) kusur c) suç d) kasıt
16. Ülkemizde işçi sağlığı alanına ilişkin ilk yasal düzenleme olarak kabul edilen, 1865
yılında yayımlanan “Dilaver Paşa Nizamnamesi”, hangi iş kolunda çalışan işçiler için
çıkarılmıştır?
a) petrol b) inşaat c) kömür d) demiryolu
17. Dünya Sağlık Örgütü’nün kısa yazılışı hangisidir?
a) WHO b) ILO c) ESHO d) WTO
18. Ülkemizdeki mevzuata göre aşağıdakilerden hangisi risk grubu oluşturmaz?
a) çocuklar b) özürlüler c) yetişkinler d) kadınlar
19. İşyerlerinde “Çalışan Temsilcisi” olarak seçilebilmek için hangi koşul gerekli
değildir?
a) işyerinde tam zamanlı çalışmak b) ortaokul mezunu olmak
c) toplam en az üç yıl iş tecrübesine sahip olmak d) bir sendikaya üye olmak
20. Bir işyerinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” oluşturma zorunluluğu için, o
işyerinde en az kaç çalışanın bulunması gerekir?
a) 10 b) 50 c) 100 d) 200
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10.7. Eğitim Katılım Sertifikası

10.8. Kanunda Sağlık Raporu
(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının uygun
görüsü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
Sağlık gözetimi
MADDE 15
(1) İşveren;
a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak
sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak
zorundadır:
1) İse girişlerinde.
2) İs değişikliğinde.
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3) İs kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan isten uzaklaşmalarından
sonra ise dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İsin devamı süresince, çalışanın ve isin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre
Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları ise
uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan ise başlatılamaz.
(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik
biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden
alınır.
Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır,
verilen kararlar kesindir.

10.9. Sağlık Raporu Nerelerden Alınabilir?

10.10. İşe Giriş Periyodik Muayene Formu
İŞYERİNİN
Ünvanı:
Sicil no:
Adresi:
Tel No:

Faks No :

E-posta:

İşe giriş/periyodik muayene olmayı kabul ettiğimi ve muayene sırasında verdiğim bilgilerin doğru ve
eksiksiz olduğunu beyan ederim.

ÇALIŞANIN
Adı ve Soyadı :
Doğum Yeri ve Tarihi :
Eğitim durumu :
Çocuk sayısı:
Ev Adresi:

Fotoğraf

Çalışanın Adı Soyadı :
İMZA

T.C.Kimlik No :
Cinsiyeti :
Medeni Durumu:

Fotoğraf
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Tel No:
Mesleği:
Yaptığıiş(Ayrıntılıolaraktanımlanacaktır.):
Çalıştığı bölüm:
Daha önce çalıştığı yerler(Bugünden geçmişe doğru):
İşkolu
Yaptığı iş
Giriş-çıkış tarihi
1
2.
3.
Özgeçmişi:
Kan grubu:
Konjenital/kronik hastalık:
Bağışıklama:

Tetanoz:

Soy geçmişi:
Anne :

Baba :

Diğer:

Hepatit:
Kardeş :

TIBBİ ANAMNEZ:
1. Aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini yaşadınız mı?
Hayır

Çocuk :

Evet

Tarih

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

- Balgamlı öksürük
- Nefes darlığı
- Göğüs ağrısı
- Çarpıntı
- Sırt ağrısı
- İshal veya kabızlık
- Eklemlerde ağrı
2. Aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri için teşhis konuldu mu?
Hayır

Evet

Tarih

3. Hastanede yattınız mı?

Hayır

Evet

ise tanı

4. Ameliyat oldunuz mu?

Hayır

Evet

ise nedir.

5. İş kazası geçirdiniz mi?

Hayır

Evet

- Kalp hastalığı
- Şeker hastalığı
- Böbrek rahatsızlığı
- Sarılık
- Mide veya oniki parmak ülseri
- İşitme kaybı
- Görme bozukluğu
- Sinir sistemi hastalığı
- Deri hastalığı
- Besin zehirlenmesi

ise

nedir…………………..
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6. Meslek Hastalıkları şüphesi ile ilgili tetkik veya muayneye tabi tutuldunuz mu ?
Hayır

Evet

ise

tanı....................………
7. Maluliyet aldınız mı?

Hayır

Evet

Hayır

Evet

ise nedir ve

oranı....………
8. Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz?

ise nedir.

9. Sigara içiyor musunuz?
Hayır
Bırakmış

........../yıl önce

............./yıl içmiş ...........adet/gün içmiş

Evet

..........yıldır

.............adet/gün

10. Alkol alıyor musunuz?
Hayır
Bırakmış

..............yıl önce

..............yıl içmiş

Evet

...............yıldır

.....sıklıkla

................sıklıkla içmiş

FİZİK MUAYENE SONUÇLARI:
a) Duyu organları
- Göz
:
- Kulak-Burun-Boğaz
:
- Deri
:
b) Kardiyovasküler sistem muayenesi:
c) Solunum sistemi muayenesi
:
d) Sindirim sistemi muayenesi
:
e) Ürogenital sistem muayenesi
:
f) Kas-iskelet sistemi muayenesi
:
g) Nörolojik muayene
:
ğ) Psikiyatrik muayene
:
h) Diğer:
-TA:
/
mm-Hg
-Nb:
/ dk. Ritmik, normal.
-Boy:
cm
Kilo:
kg
Vücut Kitle İndeksi:……. kg/metrekare
LABORATUVAR BULGULARI:
a) Biyolojik analizler
- Kan
- İdrar
b) Radyolojik analizler
c) Fizyolojik analizler
- Odyometre
- SFT
d) Psikolojik testler
e) Diğer
KANAAT VE SONUÇ:
1- ............................................. işinde/işyerinde bedenen ve ruhen çalışmaya elverişlidir.
2- .................................................. kullanmak şartıyla çalışmaya elverişlidir.
(*Yapılan muayene sonucunda çalışanın gece veya vardiyalı çalışma koşullarında çalışıp çalışamayacağı ile vücut
sağlığını ve bütünlüğünü tamamlayıcı uygun alet teçhizat vs... bulunması durumunda çalışan için bu koşullarla
çalışmaya elverişli olup olmadığı kanaati belirtilecektir.)

İMZA

TARİH:

/

/
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Adı ve Soyadı:
Diploma Tarih ve No:
İşyeri Hekimliği Belgesi Tarih ve No:

10.11. İşe Giriş Sağlık Raporları İle İlgili Bakanlık Düzenlemesi
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10.12. Mesai Saatleri Harici İşyeri Hekimliği Hakkında Genelge
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10.13. Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler
1 Nüfus cüzdan sureti,
2 İletişim bilgileri,
3 İkametgâh bilgileri,
4 Vesikalık fotoğraf,
5 Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınacak adli sicil kaydı,
6 Mezun olduğu okul diploma fotokopisi,
7 Mesleki Eğitim Sertifikaları
8 İSG eğitim tutanağı,
9 İSG talimat ve tutanağı
10 Haziran.2003 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan 4857 sayılı İş Kanunu ile işçi
işveren ilişkilerinin düzenli sürdürülebilmesi için işverene kanunla bir takım
yükümlülükler yüklenmiştir. Bu yükümlülüklerden biri de ''İşçi Özlük Dosyasının'' tanzim
edilmesidir.
11 Kan grubu kartı,
12 Çalışanlar için Sağlık Raporu,
13 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerleri için işyeri hekimi tarafından verilen işe
uygunluk raporu,
14 Sağlık Ölçüm Raporları (Akciğer Grafisi, ODYO Raporu, Solunum Fonksiyon Testi,
Hemogram)
15 Evli personelin evlilik cüzdanı fotokopisi (eşin ve varsa çocukların nüfus cüzdanı
fotokopileri),
16 Askerlik yapan personelin terhis belgesi fotokopisi veya askerlik durumu ile ilgili
belgeler,
17 Referans Mektupları ve CV' si
18 Teslim edilen araç gereç ve Kişisel Koruyucu Donanım için zimmet belgesi
19 SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4-1(a))
20 SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi(4-1(a))
21 AGİ Aile Durum Bildirimi
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22 İş Sözleşmesi (Belirli, Belirsiz, Kısmi Süreli, Çağrı Üzerine, Deneme ve Takım
Sözleşmesi, Geçici İş İlişkisi Sözleşmesi, Genç İşçi Sözleşmesi)
23 Fazla Mesai için işçiden alınan onay (Fazla çalışma muvafakatnamesi )
24 Ücret Kesme cezalarının nedenini gösteren belgeler
25 İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile ilgili belgeler
26 Kullanılan Yıllık İzine ait belgeler
27 İş Güvencesi ile ilgili belgeler,
28 Mahkeme Kararları
29 İbranameler
30 İstifa Dilekçesi
31 İşverenin Haklı Nedenle Feshine dair belgeler
32 Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti
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Uygulamalar
1) Özlük dosyasında bulunması gereken belgeler nelerdir?
Çözüm:
1

Nüfus cüzdan sureti,

2

İletişim bilgileri,

3

İkametgâh bilgileri,

4

Vesikalık fotoğraf,

5

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınacak adli sicil kaydı,

6

Mezun olduğu okul diploma fotokopisi,

7

Mesleki Eğitim Sertifikaları

8

İSG eğitim tutanağı,

9

İSG talimat ve tutanağı

10
Haziran.2003 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan 4857 sayılı İş Kanunu ile
işçi işveren ilişkilerinin düzenli sürdürülebilmesi için işverene kanunla bir takım yükümlülükler
yüklenmiştir. Bu yükümlülüklerden biri de ''İşçi Özlük Dosyasının'' tanzim edilmesidir.
11

Kan grubu kartı,

12

Çalışanlar için Sağlık Raporu,

13
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerleri için işyeri hekimi tarafından verilen
işe uygunluk raporu,
14
Sağlık Ölçüm Raporları (Akciğer Grafisi, ODYO Raporu, Solunum Fonksiyon
Testi, Hemogram)
15
Evli personelin evlilik cüzdanı fotokopisi (eşin ve varsa çocukların nüfus
cüzdanı fotokopileri),
16
Askerlik yapan personelin terhis belgesi fotokopisi veya askerlik durumu ile
ilgili belgeler,
17

Referans Mektupları ve CV' si

18

Teslim edilen araç gereç ve Kişisel Koruyucu Donanım için zimmet belgesi

19

SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4-1(a))
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20

SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi(4-1(a))

21

AGİ Aile Durum Bildirimi

22
İş Sözleşmesi (Belirli, Belirsiz, Kısmi Süreli, Çağrı Üzerine, Deneme ve Takım
Sözleşmesi, Geçici İş İlişkisi Sözleşmesi, Genç İşçi Sözleşmesi)
23

Fazla Mesai için işçiden alınan onay (Fazla çalışma muvafakatnamesi )

24

Ücret Kesme cezalarının nedenini gösteren belgeler

25

İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile ilgili belgeler

26

Kullanılan Yıllık İzine ait belgeler

27

İş Güvencesi ile ilgili belgeler,

28

Mahkeme Kararları

29

İbranameler

30

İstifa Dilekçesi

31

İşverenin Haklı Nedenle Feshine dair belgeler

32

Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti
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Uygulama Soruları
1) İşyeri tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre sağlık raporu alınabilecek yerleri belirtiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde eğitim tutanağı nasıl hazırlanır, eğitim katılım formu nasıl hazırlanır, sağlık
raporları ve özlük dosyaları nasıl hazırlanır konuları ele alındı.
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Bölüm Soruları
1) Çalışan sayısı 1-9 arası olan çok tehlikeli gruptaki işyerlerinde sağlık raporu kimden
alınmalıdır?
a) Aile hekimi
b) Kamu hekimi
c) İşyeri hekimi
d) Hepsi
2) Hangisi özlük dosyasında bulunması gereken belgelerden biridir?
a) Kan grubu kartı
b) AGİ Aile durum bildirimi
c) Mesleki eğitim sertifikaları
d) Hepsi

Cevaplar
1) c, 2) d
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11.GÖREVLENDİRMELER, ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SEÇİMİ

209

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde acil durum ekibi, risk değerlendirme ekibi, çalışan temsilcisi, İSG kurul
üyesi seçimi öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için hangi şartlar gereklidir. İSG Çalışan
temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğe bağlı kalarak tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Görevlendirmeler ve Görevlendirme formları ve
çalışan
temsilcisi temsilci seçme formlarının
seçimi
düzenlenmesi öğrenilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Acil durum ekibi



Risk değerlendirme ekibi



Çalışan temsilcisi



İSG kurul üyesi seçimi
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11.1. Acil Durum Ekibi Görevlendirme Formu
FİRMA

:

GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN
Adı Soyadı

:……………

Görevi

:……………

Bağlı Olduğu Grup Şefi

:……………

GÖREVLENDİRMENİN TANIMI:
Yukarıda kimliği yazılı
görevlendirilmiştir.

personel Acil Durum Planında ……………………….ekibinde
İşveren / Vekili

Adı geçen personele görevi tebliğ edilmiştir.

İSG Uzmanı

Görev sırasında uyulması gereken hususların tamamı tarafıma anlatıldı. Görevi kabul
ediyorum, çalışmalarım esnasında belirtilen kurallara kesinlikle uyacağımı beyan ve taahhüt
ederim.

Personelin

:

Adı Soyadı

::………………………………

Tarih

::………………………………

İmza

::………………………………
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11.2. Çalışan Temsilcisi Görevlendirme Formu
Firma
Tarih

: ………………………………………………………………………………………
: …………………

Sayın ……………………………….

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 20. maddesi ve “İş Sağlığı ve Güvenliği ile
ilgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” gereği
işyerimizde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına bizatihi katılma, çalışmaları izleme ve
tekliflerde bulunmak üzere işçileri temsil etmek amacıyla “çalışan temsilcisi” olarak
görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bu itibarla; çalışanlar ve yönetim ile koordinasyon içinde olmanız söz konusu hizmetler için
önem taşımaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İşveren / vekili
Adı-Soyadı
İmza
Personelin

:

Adı Soyadı

:………………………………

Tarih

:………………………………

Tebellüğ ettim.
İmza

:………………………………
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11.3. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurul Üyesi Görevlendirme Formu
Firma

: X KALIP SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Tarih

: …………………

Sayın ……………………………….

30/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 22. ve 30. Maddelerine
göre düzenlenen 18/01/2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
“İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” gereği işyerimizde oluşturulan İş
Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna …………………. sıfatıyla atanmış bulunmaktasınız. Buna göre
kurul toplantılarına katılıp, ilgili yönetmelikte tanımlanan görevleri yerine getirmeniz
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
İşveren / vekili
Adı-Soyadı
İmza

Personelin

:

Adı Soyadı

:………………………………

Tarih

:………………………………

Tebellüğ ettim.
İmza

:………………………………

11.4. İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri
ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.08.2013/28750
MADDE 5 –
(1) Çalışan temsilcisinin, işyerinde yetkili sendika bulunmaması halinde çalışanlar
arasından seçimle belirlenmesi esastır.

216

(2) Çalışan temsilcisinin seçimle belirlenmesi durumunda çalışan temsilcisi aday
başvurularının yapılması için yedi günden az olmamak üzere süre tanınarak işveren tarafından
işyerinde ilân edilir.
(3) İşyerinde çalışanların aday olabilmeleri için 6ncı maddedeki kriterleri sağlamaları
esastır. Bu kriterleri taşımaları halinde aday olmaları engellenemez.
(4) Seçimlerin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler için gerekli şartlar sağlanır ve yeterli
sayıda personel işveren tarafından görevlendirilir.
(5) Aday sayısı işyerinde zorunlu çalışan temsilcisi sayısının üç katından fazla olamaz.
Fazla olması halinde çalışan temsilcisi adayları; öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi
ve yaş kriterleri esas alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren en fazla üç
gün içinde işveren tarafından ilân edilir.
Çalışan temsilcisinin nitelikleri
MADDE 6 –
(1) 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.
(2) Belirli süreli veya geçici işlerde (a) ve (b) bentleri, işyerinde 3 yıllık iş deneyimi
bulunmayan çalışan veya aday bulunmaması halinde (b) bendi, çalışanlar veya adaylar arasında
yeterli eğitim düzeyine sahip kişi bulunmaması halinde (c) bendi hükümleri uygulanmaz.
(3) Yetkili sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olarak görev yapması halinde birinci
fıkrada sayılan nitelikler aranmaz.
Çalışan temsilcisi sayısının belirlenmesi
MADDE 7 –
(1) İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir: a)
İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.
b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.
Çalışan temsilcilerinin seçilme veya atanma koşulları
MADDE 8 –
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(1) Seçim, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı bir oylamayla
yapılır. Oylamanın gizli yapılması esastır. En fazla oy alan aday veya adaylar çalışan temsilcisi
veya temsilcileri olarak ilân edilir. Vardiya usulü çalışılan işyerlerinde ise seçimler tüm
vardiyalarda çalışanların da oy kullanmasına imkân verilecek şekilde düzenlenir.
(2) Oyların eşitliği durumunda çalışan temsilcisi; adayların öğrenim durumu,
işyerindeki deneyim süresi ve benzeri kriterleri esas alınarak işverence belirlenir. Seçim,
sonuçları itibariyle beş yıl geçerlidir.
Çalışan temsilcisinin yetki ve yükümlülüğü
MADDE 9 –
(1) Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları
izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için
tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye
yetkilidir.
(2) Görevini yürütmesi nedeniyle, çalışan temsilcisinin hakları kısıtlanamaz.
(3) Çalışan temsilcisi görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördüğü,
öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.
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11.5. Çalışan Temsilcisi Seçim Tutanağı

219

Uygulamalar
1) Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için hangi şartlar gereklidir. İSG Çalışan
temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğine göre belirtiniz?
Çözüm:
a) İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması,
b) En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması,
c) En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması.
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Uygulama Soruları
1) İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı ilgili tebliğe göre nasıl değişir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde acil durum ekibi, risk değerlendirme ekibi, çalışan temsilcisi, İSG kurul
üyesi seçimini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi gerekli
değildir?
a) İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması
b) En az 5 yıllık iş deneyiminin bulunması
c) En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması
d) En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması
2) İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı ile ilgili hangisi doğrudur?
a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.
b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.
c) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.
d) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.
Cevaplar
1) b, 2) a
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12. İSG KURULLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde İSG kurulları hakkındaki yönetmelik ve yönetmeliğe ait hükümler
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İSG kurulları hakkındaki yönetmeliğin kapsamını araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İSG kurulları
hakkındaki yönetmelik
ve yönetmeliğe ait
hükümler

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İSG kurulları hakkındaki
yönetmelik öğrenilir.

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İSG kurulları



Yönetmelik



Çalışma usulleri
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12.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 18.01.2013 Sayısı:28532 www.bilgit.com
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) 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 işbirliği yöntemlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu kapsamına giren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli
işlerin yapıldığı işyerlerini kapsar.
Dayanak ve tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve
30 uncu maddelerine göre düzenlenmiştir.
(2) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından çalışan, işveren, kurul ve çalışan
temsilcisi ve benzeri kavramlar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda tanımlandığı
gibidir.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
İşverenin yükümlülüğü MADDE 4 – (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı
aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.
(2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;
a) Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve
alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca
alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
b) Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda
kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul
tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere
vekâleten yetkili bir temsilci atar.
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c) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin
altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu
kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
ç) Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan
sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla,
asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler
6 ncı maddeye göre her iki işverenin ortak kararı ile atanır.
(3) Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla
işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler,
birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri
bilgilendirir.
(4) İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.
Kurulun kurulacağı diğer işyerleri
MADDE 5 – (1) İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi
birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde
ayrı ayrı kurul kurulur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda ihtiyaç duyulması halinde kurullar arasında
koordinasyon ve bilgi alış verişi işverence sağlanır. İşveren, birden çok işyerinin her birinde
kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu
işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların, en az üç ayda bir, ilgili teknik eleman
ve uzmanlarca incelenmesini sağlar. Ayrıca bu raporları göz önünde tutarak alınması gereken
tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar.
Kurulun oluşumu
MADDE 6 – (1) Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur: a) İşveren veya işveren
vekili, b) İş güvenliği uzmanı, c) İşyeri hekimi, ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya
idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, e)
Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok
çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci. (2) Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili,
kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma
zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler
veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde gösterilen üyeler
işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar.
(4) Birden fazla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulunduğu işyerlerinde işveren
tarafından görevlendirme yapılır. İş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinde o işyerinin
tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından birisi görevlendirilir.
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(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen üye o işyerindeki formen,
ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimle
belirlenememesi halinde işveren tarafından atanır.
(6) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin
aynı usullerle yedekleri seçilir.
(7) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre kurulacak kurullarda üyeler ve
kurul sekreteri asıl işveren ve alt işveren tarafından ortak kararla atanır.
Eğitim
MADDE 7 – (1) İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve
güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri
asgari aşağıdaki konuları kapsar;
a) Kurulun görev ve yetkileri,
b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
ç) İş hijyeninin temel ilkeleri,
d) İletişim teknikleri,
e) Acil durum önlemleri,
f) Meslek hastalıkları,
g) İşyerlerine ait özel riskler,
ğ) Risk değerlendirmesi.
(2) Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda eğitimden her iki
işveren birlikte sorumludur.
Görev ve yetkiler
MADDE 8 – (1) 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,

231

c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek,
tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,
ç) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası
olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları
veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli
araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren
veya işveren vekiline vermek,
d) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve
kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu
programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,
e) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini
planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
f) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin
yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
g) İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki
çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer
alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,
ğ) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen
çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,
h) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma
ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye
yönelik çalışmalar yapmak.
(2) Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı
hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar.
Çalışma usulleri
MADDE 9 – (1) Kurul inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve
aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışır.
a) Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate
alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak
belirlenmesine karar verebilir.
b) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul
üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerin
önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca
uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir. c) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası
halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu
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olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine
yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.
ç) Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun
toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.
d) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında
toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği
halinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle
toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir.
e) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak
düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına alınan
kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır. İmzalı tutanak ve
kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır.
f) Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca
çalışanlara duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir.
g) Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar
hakkında başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme
geçilir.
(2) Kurulca işyerinde ilân edilen kararlar işverenleri ve çalışanları bağlar.
(3) Kurul, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen
çalışmaktan kaçınma hakkı taleplerinde birinci fıkranın (a) bendine göre belirlenen süre dikkate
alınmaksızın acilen toplanır. Toplantıda alınan karar çalışan ve çalışan temsilcisine yazılı olarak
tebliğ edilir.
İşverenin veya işveren vekilinin kurula ilişkin genel yükümlülüğü
MADDE 10 – (1) İşveren veya işveren vekili, kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve
gereçleri sağlar.
(2) İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer
vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul
raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurur.
Kurulun yükümlülüğü
MADDE 11 – (1) Kurullar, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve
verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar.
(2) Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle işyerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari
sırları ve ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmak zorundadırlar.
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(3) Kurullar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş
müfettişlerine işyerlerinde yapacakları teftiş ve incelemelerde kolaylık sağlamak ve yardımcı
olmakla yükümlüdür.
Çalışanların yükümlülüğü
MADDE 12 – (1) Çalışanlar sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla
iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere
uymak zorundadırlar.
(2) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan
tedbirlere uyulması hususunda çalışanlar kurullarla işbirliği yaparlar.
(3) Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karşılaştıkları güçlükler
hakkında çalışanlar çalışan temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi verirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 13 – (1) 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş
Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı madde uyarınca oluşturulacak kurulda, mezkûr
maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde sayılanların bulundurulma zorunluluğu
Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranır.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce işyerlerinde oluşturulmuş olan iş sağlığı ve
güvenliği kurullarınca alınan kararların geçerliliği devam eder.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
yürütür.
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Uygulamalar
1) İSG kurulunun görev ve yetkileri nelerdir belirtiniz.
Çözüm:
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,
ç) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası
olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları
veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli
araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren
veya işveren vekiline vermek,
d) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve
kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu
programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,
e) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini
planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
f) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin
yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
g) İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki
çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer
alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,
ğ) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen
çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,
h) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma
ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye
yönelik çalışmalar yapmak.
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Uygulama Soruları
1) İSG kurulunun çalışma usulleri nelerdir? Belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde İSG kurulları hakkındaki yönetmelik ve yönetmeliğe ait hükümleri
öğrendik.

237

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi İSG kurulunun görev ve yetkilerinden biridir?
a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak
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
d) Hepsi
2) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturma
zorunluluğu ne tür işyerleri içindir?
a) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin
yapıldığı
b)
yapıldığı

Yüz ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve bir yıldan fazla süren sürekli işlerin

c) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve bir yıldan fazla süren sürekli işlerin
yapıldığı
d) Hiçbiri
Cevaplar
1) d , 2) d
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13.PERİYODİK KONTROLLER, MSDS BELGELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde İSG ile ilgili periyodik kontrollerin neler olması gerektiği ve ilgili
yönetmelikleri öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin
herhangi bir yönetmelik mevcut mudur? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İSG ile ilgili periyodik
kontroller

İSG ile ilgili periyodik
kontroller ve bunlarla ilgili
yönetmelikler öğrenilir.

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Periyodik kontrol



MSDS
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Giriş
AMAÇ: Periyodik kontrollerin amacı; şahıs ya da makine, tesis ve tertiplerin sağlık
ya da fiziki
özelliklerini önceden belirlemek, çalışma şartlarından dolayı yıpranma, aşınma
vb. durumları araştırmak, varsa hızını, nitelik ve niceliklerini belirlemek, sağlıklı ve güvenli
olup olmadıkları hakkında fikir ve kanaat oluşturmak şeklinde özetlenir. Bir başka ifade ile
- İşyerinde bulunan her türlü makine ve tesislerin fiziki özelliklerini önceden belirlemek
- İşletme şartlarından dolayı oluşan aşınma yıpranma gibi durumların varlığını araştırmak
- Yapılan kontrollerde aşınma, yıpranma vb. durumlar varsa bunların nitelik ve niceliklerinin
belirlemek
- Gerekli hallerde tamir, bakım, onarım ya da işletme şartlarında yapılması gerekli değişiklikleri
ve alınacak tedbirleri tespit etmek
- Bir sonraki periyoda kadar güvenli bir şekilde çalışıp çalışamayacağı (görev yapıp
yapamayacağı) konusunda fikir ve kanaat oluşturmaktır.
Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Teknik Periyodik Kontrollerin
öncesi ve sonrası çalışmalar yapılması gerekmektedir. Periyodik kontroller, Sağlık yönünden
yapılan kontroller ve Teknik yönden yapılan periyodik kontroller olarak iki ana grupta
toplanabilir. Burada üzerinde durulacak konu Teknik yönden yapılacak periyodik kontroller
olup, Güvenlik, Süreklilik ve Verimlilik gibi üç temel husus olarak karşımıza çıkmaktadır.
İleride meydana gelebilecek riskleri önceden tespit edip ortadan kaldırmayı, emniyetli bir
çalışma ortamı oluşturmayı ve verimli bir işletme sağlamayı, hedefleyerek yapılacak bir teknik
periyodik kontrollerden istenilen sonuçların elde edilebilmesi için bir takım çalışmaların
yapılması gerekmektedir. Bunlar, Teknik Periyodik Kontrol ve Test Öncesi Çalışmalar ile
Teknik Periyodik Kontrol ve Test Sonrası Çalışmalardır.
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13.1. Sağlık Yönünden Yapılan Kontroller
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışan işçilerin yaptıkları işe bedence ve ruhça elverişli
oldukları sağlık raporları tespit edilecektir.(İş Kanunu Madde:86) Sağlık Kontrolleri, işin
niteliğine göre YILLIK, ALTI AY, ÜÇ AY veya daha az olabilir.
Bulaşıcı hastalık
olmadığına dair rapor Kurşunla çalışan işçilerin sağlık kontrolleri (3 ayda bir) Civa ile ilgili
işlerde çalışanların muayenesi (3 ayda bir)
Fosforlu bileşiklerle yapılan çalışmalar
(Gen.Sağlık Kont.) Kadmiyum, magnezyum, kromlu bileşikler, berilyumlu alaşımlar, benzen,
anilin, nitro amin türevleri, halojenli hidrokarbonlar, karbon sülfür vs. ile yapılan çalışmalarda
genel sağlık kontrollerinde etkin maddelerle ilgili değerlendirmeler yapılacaktır.
Teknik Periyodik Kontrol ve Test Öncesi Çalışmalar:
1. Teknik Periyodik Kontrol uygulanacak makine ve tesisin bilinmesi. Teknik Periyodik
Kontrol ve test uygulanacak makine ve/veya tesisin, öncelikle gerekli ön incelemelere (
markası, imalat yılı, seri numarası, gücü vb.) tabi tutulması gerekmektedir. Bunu sağlamak
amacıyla;
a. Teknik karakteristik değerler tespit edilir.
b. Çalışma usul ve esasları, şartları belirlenir.
c. İşletme ve bakım şartları ile ilgili belge ve bilgiler derlenir.
2. Test Metodu ve Uygulanacak Kuralların Belirlenmesi. Kontrol, ölçüm ve test usul ve
tekniği, testte kullanılacak cihaz ve aletler ile uyulacak kuralların, önceden ilgili standartlar,
fenni ve teknolojik literatür ile mevcut hukuki düzenlemeler takip edilip incelenerek
belirlenmelidir. Bu hususta iş güvenliği mevzuatında ve TSE’de istenilen bilgilere
rastlanılmadığı takdirde uygun yabancı mevzuatlardan ve imalatçı bilgilerinden
faydalanılabilir.
1. Makine ve tesis ile ilgili.
2. Hukuki ve teknik İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı.
3. Varsa ilgili harmonize ve diğer standartlar ve teknik düzenlemeler.
4. İmalatçılardan alınmış bulunan teknik veriler.
5. Geçmiş uygulama kayıtları,
6. Teknik literatür incelenir.
3. Yetkili Teknik Eleman Temini. Yukarıda belirtilen kontrol ve test kurallarının
belirlenmesi ve eksiksiz uygulanması için kabul edilmelidir ki iyi eğitilmiş, konusunun uzmanı
teknik elemanlara ihtiyaç vardır. 1 Teknik Periyodik Kontrol uygulamasını yapacak teknik
eleman ve yardımcıları ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ve teknik düzenlemelerde yer
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alan eğitim, belge ve sertifikalara sahip olan elemanlar.
2. Teknik Periyodik Kontrol
uygulamasında kullanılacak teknik alet, ekipman eksiksiz hazır bulundurulması.
4. Teknik Periyodik Kontrol ve Test Sonrası Çalışmalar:
1. Teknik Rapor Düzenlenmesi: Uygulanan test ve deneyler ile yapılan kontroller
esnasında elde edilen bilgileri gösterir, tam bir
teknik rapor hüviyetini taşıyan belge
düzenlenmelidir. Teknik Rapor; Teknik Periyodik Kontrol ve test sonrasında düzenlenen;
- Gerekli her türlü bilgilerin,
- Yürütülecek uygulamaların,
- Yetkili teknik elemanın kanaat ve onayı’ nın yer aldığı belgedir.
Düzenlenecek Teknik Rapor’da, Teknik Periyodik Kontrol uygulaması ile ilgili olarak;


Makine ve/veya tesis ile ilgili bilgiler,



Yetkili teknik eleman ile ilgili bilgiler,



Test tekniği ve şartları ile ilgili bilgiler,



Teknik Periyodik Kontrol sonuçları ile ilgili kanaat,



Yapılacak işlemler ile ilgili bilgiler,



Test ekipmanı ile ilgili bilgiler, bulunmalıdır.

2. Teknik Raporun Bölümleri.
Yapılan Teknik Periyodik Kontrol sonrası
düzenlenecek raporun belge niteliğini taşıması gerekmektedir. Dolayısıyla belge niteliğini
kazanması için, daha önce yapılanlar hakkında bilgi edinilmeyi sağlaması ve bundan sonra
faaliyetin nasıl ve hangi şartlarda sürdürüleceğine ilişkin yönlendirme yapabilme kabiliyetinde
olması, bu sebeple de raporun bazı bölümlerden oluşması gereklidir. I.Tanıtım ve Teknik
Özellikler: Bu bölümde kontrol ve teste tabi tutulacak makine ve tesisata ait marka, model,
imalat karakteristikleri, kullanım amacı ve şartları, imal yılı, seri numarası, motor gücü vb. diğer
bilgilere yer verilmelidir.
II. Test Metodu ve Uygulanacak Kurallar: Teknik elemanlarca
önceden, ilgili standartlar, fenni ve teknolojik literatür ile mevzuat takip edilip, incelenerek
belirlenen, kontrol, ölçüm ve test şekli ile kontrol sırasında uyulacak kurallara uygun pasajlar
açılmalı, sorular sorulup, cevap tercihleri belirtilerek, cevaplandırılması istenmeli ve bütün
sorulara eksiksiz olarak cevap verilmelidir. III. Değerlendirme: II. bölümdeki kurallara uygun
olarak yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin, I.bölümde belirtilen teknik özellikleri
karşılayıp, karşılamadığı hususu ile yine II. bölümde açıklanan ilgili standartlar, teknolojik
literatür ve mevzuatlarda belirtilen limit değerlere uygun olup olmadığı hususlarının mukayese
edilerek bir değerlendirme yapılmalıdır.
IV. İkaz ve Öneriler: Yapılan kontroller sonrası
değerlendirmelerden meydana çıkan uygun olmayan durumlar ile bunların çözüm yolları ya da
giderildiğine dair bilgiler açık bir dille işlenmelidir. V. Sonuç ve Kanaat: Kontrole tabi tutulan
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makine, teçhizat veya aracın belirlenen periyodik süresi içinde emniyetli olarak çalışıp
çalışmayacağı veya varsa IV. bölümde belirtilenlerin yerine getirildiği takdirde emniyetle
çalışabileceği konularında, mesuliyetin yüklenildiğini belirtir, taahhüt ya da kanaat şeklinde yer
verilerek kontrol yetkilisinin gerek gördüğü diğer hususlar ilave edilmelidir. VI. Tasdik/Onay:
Bu bölümde kontrolü yapan yetkili elemanın kimlikleri, oda sicil numaraları, kontrol tarihi,
rapor düzenleme tarihi ve rapor numarası gibi gerekli diğer bilgiler işlenerek rapor imza altına
alınmalıdır.
3. İkmal Süreci.
Bu süreç, uygulanan Teknik Periyodik Kontrol sırasında makine
ve/veya tesiste tespit edilen uygunsuzlukların düzeltilerek uygun hale getirilebilmesi için
yapılacak işlemleri kapsar.
Bir başka ifade ile düzenlenen raporda belirtilenleri yerine
getirmek amacıyla ihtiyaç duyulan süreyi ve bu süre içinde yapılan faaliyetleri kapsar.
4. Değerlendirme Süreci. Bu süreç, Teknik Periyodik Kontrol sonrasında elde edilen
değerlerin; - Asgari sınır değerleri sağlayıp sağlamadığını belirlemek, - Makine ve/veya
tesisin mevzuatlarda belirtilen süreler içinde güvenli olarak görev yapıp yapamayacağı
kanaatini oluşturmak, için yürütülen çalışmaları kapsamaktadır. İyi bir arşivleme yapılarak
istatistikî değerlendirmelerden, bundan sonraki yapılacak kontrollerde ve işletmedeki
çalışmalarda istifade edilmelidir.

13.2. İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik
Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710
İKİNCİ BÖLÜM
İşverenlerin Yükümlülükleri
Genel Şartlar
MADDE 5 –
(1) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için;
a) Ek-1’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik şartlarını yerine getirir.
b) Acil çıkış yolları ve kapılarını her zaman kullanılabilir durumda tutar.
c) İşyeri bina ve eklentileri ile işyerinde bulunan, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman
ve araç-gereçlerin düzenli olarak teknik bakımlarını yapar, çalışanların sağlık ve güvenliklerini
olumsuz etkileyebilecek aksaklıkları en kısa zamanda giderir ve gerekli kayıtları tutar.
ç) İşyeri bina ve eklentileri ile ekipmanlarının, araç ve gereçlerinin, özellikle
havalandırma sistemlerinin uygun hijyen şartlarını sağlayacak şekilde düzenli olarak
temizliğini yapar ve gerekli kayıtları tutar.
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d) Risklerden kaynaklanan zararları önlemek veya ortadan kaldırmak amacıyla
güvenlikle ilgili kullanılan, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin periyodik
bakım ve kontrolünü yapar ve ilgili kayıtları tutar.
e) İşyeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, havalandırma ve termal konfor
şartlarını sağlar.
f) İşyerinin düzenini, sağlık ve güvenlik risklerine yol açmayacak ve çalışanların işlerini
rahatça yapacakları şekilde sağlar.
g) Acil durumları ve yangını önleyici ve bunların olumsuz sonuçlarını sınırlandırıcı
gerekli tedbirleri alır, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım
ve kontrolünü yapar, gerekli kayıtlarını tutar.
ğ) Çalışanların barınma ihtiyacını karşılaması durumunda, barınma şartlarını
çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruyacak şekilde düzenler.
(2) İşveren birinci fıkrada belirtilen hükümleri yerine getirmek üzere, ihtiyaç duyduğu
hallerde, temizlik, periyodik bakım ve kontroller için, yapılacak işe uygun kişi, kurum ve
kuruluşlardan destek alabilir.
EK-1
İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ SAĞLIK VE
GÜVENLİK ŞARTLARI
Genel yükümlülük
1 - İşveren, işyerinin ve yapılan işin niteliğinin ve risklerinin gerektirdiği her durumda,
bu Ekte belirtilen hususları yerine getirir.
2 – Elektrik, havalandırma ve yangın tesisatıyla ilgili periyodik bakım ve kontroller
25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde yapılır.
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13.3. Periyodik Kontrol Takip Listesi

PERİYODİK KONTROL TAKİP LİSTESİ

Form No :
Yayın Tarihi :
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

TARİH :

FİRMA :

Kontrol edilecek cihaz

Periyodu

Miktarı

Yangın tüpleri
yılda 1 kez
Basınçlı hava tankları
Kalorifer kazanı ateşleme sistemi
Kalorifer devri daim pompaları
Baca gazı ölçümleri
Su arıtma cihazları filtreleri
Mutfak Kullanım suyu tahlili
Klima cihazları
Oksijen tüpleri
Jeneratör
Elektrik tesisatı topraklaması
Paratoner
Kaçak akım röleleri
Yangın dolapları
Yangın algılama sistemleri
Periyodik Sağlık kontrolü
3 yılda bir tüm personel
Tetanos aşısı
5 yılda bir tüm personel
Acil durum aydınlatması

İlgili
Son kontrol
yönetmelik
tarihi

Kontrolü yapan

-

Sonuç

Y-99.7

İBE-8
Y-84

Y-84
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13.4. MSDS Listesi

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI (MSDS) LİSTESİ

Form No :
Yayın Tarihi :
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

TARİH :

FİRMA :

Kimyasalın adı - Kodu

Üretici Firma

Form No

Tarih

Revizyon
No :

Revizyon
Tarihi

Tehlike
Bilgisi

Düşük Tehlike
Orta Tehlike
Yüksek Tehlike
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Uygulamalar
1) İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin
yönetmeliğe göre işveren çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için neler yapmalıdır?
Çözüm:
a) Ek-1’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik şartlarını yerine getirir.
b) Acil çıkış yolları ve kapılarını her zaman kullanılabilir durumda tutar.
c) İşyeri bina ve eklentileri ile işyerinde bulunan, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman
ve araç-gereçlerin düzenli olarak teknik bakımlarını yapar, çalışanların sağlık ve güvenliklerini
olumsuz etkileyebilecek aksaklıkları en kısa zamanda giderir ve gerekli kayıtları tutar.
ç) İşyeri bina ve eklentileri ile ekipmanlarının, araç ve gereçlerinin, özellikle
havalandırma sistemlerinin uygun hijyen şartlarını sağlayacak şekilde düzenli olarak
temizliğini yapar ve gerekli kayıtları tutar.
d) Risklerden kaynaklanan zararları önlemek veya ortadan kaldırmak amacıyla
güvenlikle ilgili kullanılan, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin periyodik
bakım ve kontrolünü yapar ve ilgili kayıtları tutar.
e) İşyeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, havalandırma ve termal konfor
şartlarını sağlar.
f) İşyerinin düzenini, sağlık ve güvenlik risklerine yol açmayacak ve çalışanların işlerini
rahatça yapacakları şekilde sağlar.
g) Acil durumları ve yangını önleyici ve bunların olumsuz sonuçlarını sınırlandırıcı
gerekli tedbirleri alır, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım
ve kontrolünü yapar, gerekli kayıtlarını tutar.
ğ) Çalışanların barınma ihtiyacını karşılaması durumunda, barınma şartlarını
çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruyacak şekilde düzenler.
(2) İşveren birinci fıkrada belirtilen hükümleri yerine getirmek üzere, ihtiyaç duyduğu
hallerde, temizlik, periyodik bakım ve kontroller için, yapılacak işe uygun kişi, kurum ve
kuruluşlardan destek alabilir.
EK-1
İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ SAĞLIK VE
GÜVENLİK ŞARTLARI
Genel yükümlülük

251

1 - İşveren, işyerinin ve yapılan işin niteliğinin ve risklerinin gerektirdiği her durumda,
bu Ekte belirtilen hususları yerine getirir.
2 – Elektrik, havalandırma ve yangın tesisatıyla ilgili periyodik bakım ve kontroller
25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde yapılır.
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Uygulama Soruları
1) Periyodik kontrol takip listesinde kontrol edilmesi gereken cihazlar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde İSG ile ilgili periyodik kontrollerin neler olması gerektiği ve ilgili
yönetmelikleri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi periyodik kontrol takip listesinde kontrol edilmesi gereken cihazlardan
biridir?
a) Yangın tüpleri
b) Oksijen tüpleri
c) Jeneratör
d) Hepsi
2) Hangisi periyodik kontrollerin amaçlarından biridir?
a) İşyerinde bulunan her türlü makine ve tesislerin fiziki özelliklerini önceden
belirlemek
b) İşletme şartlarından dolayı oluşan aşınma yıpranma gibi durumların varlığını
araştırmak
c) Yapılan kontrollerde aşınma, yıpranma vb. durumlar varsa bunların nitelik ve
niceliklerinin belirlemek
d) Hepsi
Cevaplar
1) d , 2) d
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14.KKD ZİMMET TUTANAKLARI, İSG TALİMATLARI VE
YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde KKD kullanılması ile ilgili yönetmelik, KKD zimmet formu, İSG
talimatları ve yıllık değerlendirme raporu öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
İşyerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin temini , kazaların en alt düzeye indirilerek
can ve mal emniyetinin sağlanmasını, her türlü tesis ve malzemenin hassasiyetle korunmasını
sağlamak amacıyla hazırlanmış İSG talimatları var mıdır? Bularak inceleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

KKD kullanılması ile
ilgili yönetmelik, KKD
zimmet formu, İSG
talimatları ve yıllık
değerlendirme raporu

KKD kullanılması ile ilgili
yönetmelik, KKD zimmet
formu, İSG talimatları ve yıllık
değerlendirme raporlarının
hazırlanması öğrenilir.

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


KKD,



Zimmet tutanağı



Yönetmelik



Yıllık değerlendirme raporu
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14.1. KKD’ların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
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14.2. KKD Zimmet Tutanağı
TAAHHÜTNAME
Adı soyadı:
Baba adı:
Doğum yeri ve yılı:
Görevi:
Aşağıda cins ve miktarı yazılı kişisel koruyuculardan işaretli (...) .......kalem malzemeyi,
işyerinde giymek ve kullanmak üzere ts veya ce sertifikalı, sağlam ve eksiksiz olarak teslim
aldım.
Bu malzemeleri kullanmamaktan dolayı meydana gelecek iş kazası veya meslek
hastalıkları sebebiyle doğacak tüm kanuni sorumlulukların tarafıma ait olacağını, ilk uyarıda
bir günlük yevmi-ye kesintisi ikinci uyarıda iş akdimin 4857 sayılı iş kanununun 17. Maddesi
ıı/ g fıkrası uyarınca sona erdirileceğini, şahsi kusurum nedeniyle hasara uğraması veya
kaybetmem halinde, fatura bedelinin ücretimden kesileceğini, yenisini almak için derhal
yetkiliye başvuracağımı,
Kabul ve taahhüt ederim. ......./ ......./ 201
İmza:........................................
Adet
İş elbisesi
Reflektörlü yelek .........
İş ayakkabısı .........
İş gözlüğü .........
Baret .........
Eldiven .........
Toz maskesi .........
Kulak tıkacı ..........
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14.3. İSG Talimatı
1. AMAÇ
Bu talimat, İşyerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin temini , kazaların en alt düzeye
indirilerek can ve mal emniyetinin sağlanmasını, her türlü tesis ve malzemenin
hassasiyetle korunmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
2. KAPSAM
Bu
yönetmelik
……………………………………………………..firmasında
personeli kapsamaktadır.

hükümleri
çalışan
tüm

3. UYGULAMA
3.1. GENEL KURALLAR
1) İşyeri ilan tahtasına veya panosuna işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış
bulunan ve asılacak olan işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları okunacak ve bu
kurallara uyulacaktır.
2) İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere
tam olarak uyulacaktır. İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından, zaman zaman
tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyulacaktır.
3) Şahsınıza verilen görevi size tarif edildiği şekilde yapın, kendi işinizden başka
bir işe karışmayın. Uyarı (ikaz) levhalarının yerleri, ilgili ve sorumluların haberi ve
izni olmadan değiştirilmeyecektir. İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel
koruyucuları örneğin; baret , çelik burunlu iş ayakkabısı, gözlük v.s.devamlı olarak
kullanın. Bu malzemeleri eskitir, kırar veya kaybederseniz amirinize haber vererek
yenisini alınız. İşinizin gereği ve kendinizin can güvenliği için çok önemli olan bu
koruyucuları almadan işbaşı yapmayın. Düşme ve kayma tehlikesi olan ve üç
metreden daha yüksek kısımlarda çalışırken güvenlik kemerini belinize takın ve
halatı sağlam bir yere geçirdikten sonra kancaya takın.
4) Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri temiz bir şekilde kullanın,
muhafaza edin. Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri kaybetmemek için
sorumlusuna teslim edin, Beraber çalıştığınız işçi arkadaşlarınızı ve işyerinde
çalışan diğer işçileri kazaya uğratmayacak şekilde çalışın. Bu konuda işe yeni giren
işçilere yardımcı ve yol gösterici olun. İşyerinde çalıştığınız sürece sivri uçları veya
keskin kenarları bulunan malzeme ve artıkları gelişi güzel yerlere atmayın ve
ortalıkta bulundurmayın.
5) İşyerinde çalıştığınız sürece kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli
durumlara düşürecek şekilde malzeme istif etmeyin ve araçları bulunmaları gereken
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yerden başka yerlere bırakmayın. İşyeri sahası içinde hiçbir şekilde yatmayın ve
uyumayın. İşyerinde çalışma halinde iken arkadaşlarınızla şaka yapmayın.
6) Meydana gelen en ufak iş kazasını işyeri ilgili ve sorumlularına haber verin.
7) Çalışanlar kendi çalışma yerlerini düzenli ve temiz tutmaya mecburdurlar.
8) Takımlar ve aparatlar düzenli olarak yerlerine konulmalı, malzeme cinsine ve
duruş şekline göre kendine ayrılmış olan kısım veya bölmelere konulmalı ve
diğerleri ile karışmasına sebebiyet vermemelidir.
9) İş gerekçesi nedeni ile yağlanmış veya yağ akıtan bir malzeme mevcut ise yağın
zemine akmamasını sağlamak gerekir. Şayet yinede dökülmüş ise derhal yağlanan
yer temizlenmelidir.
10) Zeminde meydana gelmiş olan kirlenmeyi temizleme esnasında yanıcı madde
kullanmak yasaktır. (Benzin, alkol, tiner, amonyak gibi)
11) Kaygan zemin temizleninceye kadar sarı renkli “KAYGAN ZEMİN” uyarı
levhası ile dikkat çekilmelidir,
12) Kağıt sepetlerine, lavabolara, dolaplara ve pencereden aşağıya sigara izmariti
ve kibrit çöpü atmak yasaktır.
13) Üretim sahasında ve" SİGARA İÇİLMEZ " levhaları bulunan yerlerde sigara
içmek, patlayıcı veya yanıcı malzemelerin bulunduğu yerlerde ateş yakmak
yasaktır.
14) Bardaklar boşaldıktan sonra muhakkak alındıkları yerlere iade edilmelidir.
Bardaklar iş yerinde makineler, aparatlar ve naklediciler üzerine konulmaz. Ayrıca
bardakların zemin üzerinde bırakılması yasaktır.
15) Yüksek dolapların veya yüksek malzemelerin üzerine tırmanmak yasaktır. Bu
durumlarda İSG eğitimlerinde anlatıldığı gibi merdiven kullanmak gerekmektedir.
16) Her çalışan kendi şahsi emniyetini almak zorundadır. Gerekli koruyucu emniyet
malzemeleri mevcut olup bunları kullanmayı reddedenler meydana gelebilecek
kazalardan ve sonuçlarından kendileri sorumlu olacaklardır.
3.2. GÖZLERİN KORUNMASI
Göz için tehlikeli olabilecek işlerde çalışanların veya o işin yakınında bulunanların
gözü koruyucu gözlük ve maskeleri kullanmaları zorunludur. Göz koruyucularının
kullanılmasını zorunlu kılan işlerin bazıları aşağıda sıralanmıştır.
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matkap vs.) işlerinde

lmesi ve yüzeylerinin tesviyesi (torna, freze,planya,

3.3. ELLERİN KORUNMASI

apıları ve kapakları kapatırken el ve parmaklar korunmalıdır.
takılmamalıdır.
yetersiz el aletleriyle iş yapılmamalıdır.
3.4. KİMYASAL MADDELER ve TEHLİKELİ GAZLARLA ÇALIŞMA
uyarı levhalarına ve yazılı talimatlara uyulmalıdır.
kıyafetlerini kullanmaları zorunludur.

rın uygun kişisel koruyucu

(Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) öneriler doğrultusunda temizlik yapılmalı ve
bölüm amirine bilgi verilmelidir,
3.5. YÜKSEK YERLERDE ÇALIŞMA
geçmesini önlemek ve emniyetini sağlamak için gerekli barikat ve ikaz şeritlerini
koymakla yükümlüdür.
a çıkan işçiler ellerinde alet
malzeme vb. taşıyarak emniyetlerini tehlikeye düşürmemeli elleri tutunabilmek için
boş olmalıdır.
yerleştirilmelidir.
atmaları yasaktır.

in malzeme ve aletleri platformdan aşağıya
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malzemeler iple indirilip kaldırılmalıdır.
veya platform yok ise emniyet kemeri kullanılması zorunludur.
3.6. TAŞLAMA İŞLERİ

seler giyilmemelidir. Kravat ve boyun bağı takılmamalıdır.
uçuşma yönünde perdeleme yapılmalıdır.

kullanılmalıdır.
bulunmamalıdır.
harekette taşın tam karşısında değil yan tarafında durulmalıdır.
ımpara taş tezgahlarında koruyucu siperlik bulunmalıdır.

3.7. KAYNAK VE KESME İŞLERİ
yapılacaktır.

olarak kontrol edilecektir.
kıvrımı aşağıya indirilecektir.
diven ve maşa kullanılacaktır.
gözle kaynak arkına bakılmayacaktır.
uyarılacaktır.
madde bulundurulmayacaktır.
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kapların kaynakları yapılmadan önce, bunların tamamen temizlendiğinden ve
içinde buhar olmadığından emin olunacak ve ilgili formenin kontrolünden sonra
kaynak yapılacaktır.

muayenesinde kullanılan kimyasallar sıcaklık etkisiyle tutuşabilir. O halde montaj
sonrası boru içerisine hava veya azot gazı verilerek yabancı maddeler
temizlenmelidir.
diğer yanıcı maddeler kaldırılacaktır.
nak yapılırken yeterli havalandırma sağlanacaktır.
yeterli havalandırma sağlanacaktır.

kayma, düşme ve çarpma riskine karşı dikkatli
olunacaktır. Tüplerin üstünde valf koruma başlığı bulunacaktır. Bu başlıklar
tutularak tüpler taşınmaz.
yerleştirilecek ve kaymayı önlemek için takoz kullanılacaktır.

taşınmayacaktır.

tumları ile

taşınması gerekiyorsa özel bir sepet kullanılacaktır.

nin temasında patlama riski yüksek olduğu için oksijen tüplerinin
vana ve bağlantılarına yağ temas ettirilmeyecektir,
3.8. YANGIN İLE İLGİLİ KURALLAR
cihaz kullanmayın, kaynak yapmayın.
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sorumlu ve ilgililerine haber verin veya verdirin.
ve alçak gerilim elektrik tesislerindeki yangınlarda su kullanmayın.
karbon tetraklorür, karbondioksit ve bikarbonat tozu veya diğer etkili maddeler
bulunan yangın söndürme cihazlarını kullanın.
altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda,
karbondioksitli, bikarbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tiplerde yangın söndürme
cihazı kullanın.
3.9. ELEKTİRİK İLE İLGİLİ KURALLAR:
ri sorumlusuna haber verin.

yapamaz. Yasak ve tehlikelidir.

e su dökmek, su sıkmak yasaktır. İşyerinin
muhtelif kısımlarında bulunan enerji nakil hattına herhangi bir nedenle yaklaşmayın
ve dokunmayın. Ayrıca bu hatlara demir, boru ve buna benzer malzemeleri
yaklaştırmayın ve dokundurmayın. Ölüm tehlikesi vardır.
mevcuttur. Bu gibi yerlerde yapılacak
yapılacaktır.
ve diğer işlevlerini ancak sorumlu ve yetkili
elektrikçi yapabilir. Bakım, onarım, lamba takılması veya değiştirilmesi, şalter ve
buna benzer elemanların takılması veya değiştirilmesi ancak sorumlu ve yetkili
elektrikçiler tarafından yapılabilir. Yetkisiz kimseler bu işleri yapamazlar.
kullanmayın, Topraklamaya dokunmayın.
yapmak yasaktır. Ölüm tehlikesi vardır.
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3.10. ELEKTRİKLİ EL ALETLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR
ile kontrol edin.

çalış.

ıcı ortamda çalışma.
3.11. MAKİNALAR İLE İLGİLİ KURALLAR :

çalışırken yağlama, tamirat ve bakım işlemi yapmayın.
cunda,
makinaya ait koruyucuları muhakkak yerine takın. Koruyucuları olmayan makinayı
çalıştırmayın veya kullanmayın.
ı talimatlarını muhakkak uyun.
3.12. ZEMİN VE GEÇİTLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
geçitler, malzemeler ile dolu ve kapalı olmayacaklardır. Böylece
normal olarak harekat alanı serbest bırakılacaktır.
muhakkak vasıtaların veya çalışanların iş emniyeti yönünden muhtaç oldukları iş
emniyeti ve kuralları içinde açık bulundurulacaktır. Aksi durumlarda ise, gerekli
işaretler konulacak ve böylece uyarma görevi yapılacaktır.
3.13. MATKAP KULLANIMINDA KURALLAR
esinde eksenleri etrafında
daire çizebileceklerinden delinme işlemi başlamadan önce muhakkak tablo
üzerinde sabitleştirilmelidir.

l ile müdahale etmek yasaktır.
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3.14. KALDIRMA MAKİNASI KULLANMA TALİMATI
3.14.1. Kullanım Öncesi Yapılacak Kontroller;

3.14.2. Kullanım Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar;

ırılacak yüke iyi bağlanmış olmasına dikkat ediniz.
manevralardan kaçınınız.

ü uzun süre askıda tutmayınız.
3.15. ÇALIŞANLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
maddelerin gerektirdiklerine göre saygı göstermek ve ayrıca işverenin tayin edeceği
yeni tedbirlere derhal uymak.
malzeme ve besin maddelerini muntazam şekilde kullanmak.
derhal durumdan haberdar edip yeni tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak.
taktirde derhal oradan uzaklaşmak gerekmektedir.
ndan
derhal oradan uzaklaşmak gerekmektedir veya orda bulunduğu süre içinde maske
kullanmak zorundadır.
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yasaktır.
lerini temiz kullanmalıdırlar.
3.16. İŞ ELBİSELERİ İLE İLGİLİ KURALLAR
bulunmaması, bilhassa hareket halinde olan makinelerde çalışanların dikkat
etmeleri gereken husustur.
inde çalışanların saat, yüzük, bilezik veya künye zincirleri
kullanması yasaktır.
ayakkabısı giymek zorunludur.
te ve değişik şekilde
şahsi elbise giyemezler. Giyilecek iş elbiseleri işveren tarafından şekil ve rengine
göre, kışlık ve yazlık, uzun veya kısa kollu ve tek tipte olarak hazırlatılır. İşçiler,
tespit edilmiş ve işveren tarafından dağıtılmış olan bu iş elbiselerini giymelidirler
3.17. DAHİLİ YÖN AKIŞI KURALLARI
koşmak, bağırmak yasaktır.
yemekhaneye gidip gelirken koşmak yasaktır.
muhtemel bir çökme veya kaymanın olabileceği yerlerden geçmek yasaktır.
yasaklanmış veya tehdit edilmiş yerlere girmek yasaktır.
3.18. KALDIRMA VE NAKLİYE KURALLARI
ellere ve bileklere fazla yük binmesi önlenmelidir.
doğru değildir.

itilmelidir.
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olanlar gerekli
teçhizatla donatılmış ve ancak bu işlemi yapmakla görevlendirilmiş kişilerdir.
Başkalarının bu tip işleri yapmaları veya çalıştırılmaları yasaktır.
3.19. BASINÇLI HAVA İLE ÇALIŞMA KURALLARI
bulunmamasına dikkat etmek gerekir. İşin gereği olarak civarda başka kimse varsa
basınçlı havayı o yöne doğru tutmak yasaktır. Böylece diğer kişilerin püskürtülmüş
olan malzeme veya talaştan dolayı yaralanmalarına engel olunmuş olacaktır. İş
gerektirmediği taktirde basınçlı havayı kullanmak yasaktır.
gözlüğü takmalıdır,

ş emniyeti

3.20. ZIMPARA TAŞLARIYLA ÇALIŞMA KURALLARI
takmaya ehliyetli değildir.
geçirilmeli ve kontrol edilmelidir.

edilmelidir.
devir sayıları tuttuğu taktirde takılmalı. Başka şartlar altında kırılmaları kolaylaşır
ve esas işi yapmakta güçlük çekilir.
3.21. AYDINLATMA KURALLARI
ışığının yetersiz kaldığı yerlerde aydınlatma lambaları açılmalıdır.
atmaları gerekli durumlarda yakılmalı ve
kullanılmadığı durumlarda kapatılmalıdır.
tutulmalıdır.
diğer durumlarda kapalı tutulmalıdır.
bölgelerin aydınlatmaları açık bırakılmalıdır.
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lambalarını açmalıdırlar.
emek
bitiminde kapatılmalıdır.
3.22. MOTORLU ARAÇ KULLANIMI

kurallarına uymak zorundadır,

giderler.
ukları birim
amirine bildirir,
YÜRÜRLÜK:
Bu Talimat işyerinde ilan edilmesi tarihinde yürürlüğe girer.
İş bu talimat, iş sözleşmesinin esaslı unsurlarından biri olup, talimat hükümlerine
uymamak, iş sözleşmesinin geçerli sebeple feshine sebep sayılacaktır.
YÜRÜTME:
Bu talimat hükümlerini İşveren ve İşveren Vekili yürütür.
İşyeri tarafından " İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI "nı okudum.
Bir suretini aldım. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim.
TEBLİĞ EDEN:
EDEN:

TEBELLÜĞ

Adı Soyadı:

Adı Soyadı :

Ünvanı:

Görevi :

İmza:

İmza :

Tarih:

Tarih :
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14.4. Yıllık Değerlendirme Raporu Formu
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Uygulamalar
1) İşyerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin temini, kazaların en alt düzeye indirilerek
can ve mal emniyetinin sağlanmasını, her türlü tesis ve malzemenin hassasiyetle korunmasını
sağlamak amacıyla hazırlanmış İSG talimatlarında yangın ile ilgili kurallar nelerdir?
Çözüm:
Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde; sigara içmeyin, ateş yakmayın, açık alevli cihaz
kullanmayın, kaynak yapmayın.
e meydana gelen küçük çaplı yangınlara müdahele ettikten sonra derhal
sorumlu ve ilgililerine haber verin veya verdirin.
alçak gerilim elektrik tesislerindeki yangınlarda su kullanmayın.
tetraklorür, karbondioksit ve bikarbonat tozu veya diğer etkili maddeler bulunan yangın
söndürme cihazlarını kullanın.
ve cihazlarında çıkan yangınlarda, karbondioksitli,
bikarbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tiplerde yangın söndürme cihazı kullanın.
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Uygulama Soruları
1)
İşyerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin temini, kazaların en alt düzeye indirilerek
can ve mal emniyetinin sağlanmasını, her türlü tesis ve malzemenin hassasiyetle korunmasını
sağlamak amacıyla hazırlanmış İSG talimatlarında elektrik ile ilgili kurallar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde KKD kullanılması ile ilgili yönetmelik, KKD zimmet formu, İSG
talimatları ve yıllık değerlendirme raporunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında sayılan kişisel
koruyucu donanım olarak kullanılabilir?
a) Gaz ölçüm cihazı
b) Tabanca
c) Çizme
d) Sedye
2) Kişisel koruyucu donanımların
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

işyerlerinde

kullanımı

ile

ilgili

olarak

a) Risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalı
b)

Ergonomik gereksinimlere uygun olmalı

c) İstisnai ve özel koşullar uygun olmalı
d) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalı
Cevaplar
1) c, 2) c
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