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Ekmeğiniz İçin
Sağlığınızdan Olmayın
İşiniz hastalığınızın nedeni olabilir.
Sağlığınıza özen gösterin. Sorun,
okuyun, öğrenin, bilinçlenin,
isteyin, örgütlenin. Ekmeğiniz için
sağlığınızdan olmayın.

İş Kazalarının
Nedenleri
İş kazalarının birinci dereceden
temel nedenleri; çalışan insanın
güvensiz davranışları ile
işyerindeki güvensiz durumlardan
oluşmaktadır.
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Ofis Ortamında İş
Güvenliği
İşyerinde gerçekleştirilecek risk
değerlendirmesinin İş Sağlığı ve
Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ekip tarafından yürütülmesi
gerekmektedir.

18 Yaşından Küçükler
Nerelerde Çalıştırılır?
Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış,
ancak 18 yaşını tamamlamamış
kişiyi,
Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15
yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi tanımlıyor.
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Kazaya Ramak Kaldı
Olayları
Yönetici yaşanan basit bir ramak kala
olayında dahi, çalışanı ramak kala
bildirimi yapmaya teşvik etmelidir.
Yöneticilerinin bu konuya önem
verdiğini gören çalışanın süreci
sahiplenmesi çok daha hızlı olacaktır.

Kapalı Alanlarda İş
Güvenliği
Kapalı alanlara; Depolama tankları,
tankerler, kazanlar, basınçlı kaplar,
silolar, derin çukur ve oyuk gibi açık
boşluklar, boru hatları, kanalizasyon
tesisleri, kuyular...
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Hazırlama

20

İşin Durdurulmasına
Dair Yönetmelik

İşyerinin tamamında veya bir
kısmında meydana gelebilecek
yangın, patlama, tehlikeli kimyasal
maddelerden kaynaklanan yayılım,
doğal afet gibi acil müdahale,
mücadele, ilkyardım

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına
Dair Yönetmelik detayı
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Ekmeğiniz İçin
Sağlığınızdan
Olmayın!
Çalışanların, yaptıkları işler, kullandıkları malzemeler ve kimyasallar, iş ortamındaki sağlığı tehdit eden
tehlike ve riskler konusunda duyarlı ve bilinçli olmaları, karşılaştıkları sağlık sorunları ile meslekleri
arasında ilişki olabileceğini akla getirmeleri ve
hekime başvurduklarında, hastalıkları ile meslekleri
arasında olası bir ilişkiden kuşkulanıyorlarsa, bunu
paylaşmaları önemlidir.
Çalışanların sağlığının korunmasının ilk şartı, sağlıklı
ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasıdır.
Amaç, hastalıkların risk ve nedensel etmenlerini
kontrol ederek hastalık oluşmasını önlemektir. Bu
da öncelikle mühendislik tedbirleriyle sağlanır ve
daha işyerinin kuruluş aşamasında başlar. Bunu
sürekli iyileştirme, risk analizleri, iş ortamı ölçümleri,
eğitim, temizlik, bakım onarım, kişisel koruyucuların
kullanımı gibi kurallar ve denetim izler. Zararlı bir
madde veya uygulamanın yerine mümkünse zararsız
ya da az zararlı olanın konulması, işlemin değiştirilmesi ya da sonlandırılması, izole edilmesi, uzaktan
kontrol, havalandırma, rotasyonlu çalışma gibi tedbirlerin hepsi, çalışanların sağlığının korunmasının
birincil gerekleridir
İşe uygun insanın yerleştirilmesi, sağlığının
gözetilmesi ve sağlıklı olma halinin sürdürülmesi önemlidir. Bunun gereği işe giriş muayeneleri,
işe yeni başlayanların erken kontrol muayeneleri ve aralıklı muayeneleridir. Hastalık nedeniyle
işten uzaklaşanların işe dönüş muayeneleri de bu
kapsamdadır. Amaç; meslek hastalıkları, işle ilgili
hastalıklar ve iş kazalarını önleme, İş ortamı sağlık

risklerinin diğer çalışanlara yayılımını önleme,
İşyerindeki tehlikeleri azaltma ve sağlığı geliştirmedir.
Bu ilk iki korunma aşamasındaki başarısızlıkların
sonucu ise iş kazaları ve meslek hastalıkları ile işle
ilgili hastalıklardır. Bu aşamada yapılabilecekler;
meslek hastalığı yasal tanısı ve tedavisi ile bildirimidir. Amaç, oluşan hastalığın ilerlemesinin ve
komplikasyonlarının azaltılması, yaşam kalitesinin
arttırılmasıdır.
İşyeri hekimi ya da hastayı gören ilk hekim, meslek
hastalıklarından kuşkulanıyorsa, hastayı yetkili hastanelerden birine gönderebilir. Kendisinde meslek
hastalığı olduğunu düşünen bir sigortalı ya da emeklisi de, bağlı bulunduğu sigorta müdürlüğüne başvurarak, tıbbi değerlendirme talep edebilir. Çalışanların aralıklı kontrol muayenelerinin öncelikli amacı
meslek hastalıklarının erken yakalanarak ilerlemesinin önlenmesidir. Hangi düzeyde ve kurumda olursa olsun, her hekim meslek hastalığını tanımakla,
bildirmekle ve uygun yere sevk etmekle yükümlüdür.
Sağlıklı yaşamak kadar sağlıklı çalışmak da bir insan
hakkıdır. Çalışanların mesleklerinden dolayı yaralanmaları, sakat kalmaları, hastalanmaları, ölmeleri
asla kabul edilebilir bir durum değildir. İş kazalarının
6-6.5 kat fazlası olan meslek hastalıkları ve bunlara
bağlı ölümlerin, hala toplumun ve devletin gündemine yeteri kadar girememesi, yapılanların şekilcilikten öte bir türlü geçememesi, yürek yaralayan bir
durumdur.
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Kişisel Koruyucu Donanımlar toplu koruma
sağlamaz, tek kişiyi korur!

İşiniz
hastalığınızın
nedeni olabilir.
Sağlığınıza özen
gösterin. Sorun,
okuyun, öğrenin,
bilinçlenin,
isteyin,
örgütlenin.
Ekmeğiniz için
sağlığınızdan
olmayın.
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Risk Değerlendirme
Risk Değerlendirmelerle İlgili detaylı bilgilendirmeler.
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İş Kazaları Oluşum Teorileri
İş kazalarına dair tüm oluşum teorileri
özetleri.
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İş Teftişi
İş Teftişini kim yapar, İş Teftiş kurulunun
görevleri, İş Teftişinde yapılması gerekenler.
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f ir s t c a s e a n a ly s i s

Ofis Ortamında
Risk Değerlendirme

331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile
29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete`de
yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği
Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca ofislerde risk
değerlendirmesinin nasıl yapılması gerektiğini anlatalım;

6

rulması, belirli aralıklarla güncellenmesi
ve bu değerlendirme sonucunda alınması
öngörülen tedbirlerin yerine getirilmesi
gerekmektedir.

Kontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz konularda gerekli önlemler
alındığı takdirde işyerlerleri, sadece çalışanlar için değil
müşteriler için de sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarına dönüşecektir Ofis/bürolar için bu kontrol listesinin
ihtiyaca göre geliştirilip doldurularak işyerinde bulundu-

Risk değerlendirmesi; ofis/bürolarda var
olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske
dönüşmesine yol açan faktörlerin ortadan kaldırılması için yapılması gerekli
çalışmaları kapsar.

EKİM-2018 İSG KATALOĞU | 7

Kontrol Listelerinde
Neler Olacak?

İşyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesinin
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ekip tarafından
yürütülmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulduğunda
bu ekibe destek olmak üzere dışarıdaki kişi ve kuruluşlardan da hizmet alınabilir. İş güvenliği uzmanı
ve işyeri hekimi görevlendirilmesi yükümlülüğünün
yürürlüğe girmediği işyerlerinde ise oluşturulacak
ekipte bu profesyoneller bulunmaksızın işveren(ler)
ve çalışan(lar) birlikte risk değerlendirmesini
gerçekleştirebileceklerdir
Yapılmış olan risk değerlendirmesi; İş Sağlığı ve
Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 12 inci
maddesi uyarınca tehlike sınıfına göre çok tehlikeli,
tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç
iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. İşyerinde herhangi
bir değişiklik olması (örneğin asma kat eklenmesi vb.)
durumunda bu süreler beklenmeksizin risk değerlendirmesi yenilenir.

1. Kontrol listesinde, ofis/bürolarda iş sağlığı ve
güvenliği açısından olması/yapılması gerekenler
konu başlığı ile birlikte cümleler halinde verilmiştir. Cümledeki ifade; işyerinizde gözlemlediğiniz
duruma uyuyorsa “evet”, uymuyorsa “hayır”
kutucuğunu işaretleyiniz. “Hayır” kutucuğunu
işaretleyerek doğru olmadığını düşündüğünüz her
bir durum için alınması gereken önlemleri ilgili satırdaki karşılığına yazınız. Alınması gereken
önlem ile ilgili sorumlu kişiler ve tamamlanacağı
tarihi belirttikten sonra risk değerlendirmesini
gerçekleştiren ekipteki kişilere dokümanın her bir
sayfasını paraflatıp son sayfasının ilgili kısımlarını
imzalatınız.
2. Alınması gereken önlemlere karar verirken; riskin
tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil
ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için
tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli
olanla değiştirilmesi ve riskler ile kaynağında
mücadele edilmesi gerekmektedir
3. Çalışanlar, temsilcileri ve başka işyerlerinden
çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenlerini; ofis/büronuzda karşılaşılabilecek sağlık
ve güvenlik riskleri ve alınan tedbirler hakkında
bilgilendiriniz.
4. Önlemler uygulanırken toplu korunma önlemlerine,
kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmeli ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden
olmaması sağlanmalıdır
5.

Ofis/büro, bir apartman/bina/site içerisinde faaliyet göstermekte ise; apartman/bina/site yönetimi
tarafından koordinasyonu sağlanan risk değerlendirmesi çalışması da ofis/büroda gerçekleştirilecek risk değerlendirmesinde dikkate alınır. Ofis/
büronun, yapının tümünde faaliyet göstermesi
halinde listede yer alan yangın ve asansörler ile
ilgili konu başlıkları ofis/büro işvereni tarafından
yapılan risk değerlendirmesinde ele alınır.

6.

Uygun olmadığını düşündüğünüz durumlar için
belirlediğiniz her bir alınması gereken önlemin
takibi yapılmalı ve sorumlu kişilerce, öngörülen
tarihe kadar gerçekleştirildiğinden emin olunmalıdır.

Neler Yapılmalı?
•

Bu kontrol listesi, risk değerlendirmesi çalışmalarınıza yön vermek üzere hazırlanmış olup ihtiyaca göre detaylandırılabilir. İşyerinizi ilgilendirmeyen kısımları, kontrol listesinden çıkarabilir veya
farklı tehlike kaynakları olması halinde ise ilaveler
yapabilirsiniz.

8 Neden İş Güvenliği

Kazaya
Ramak
Kaldı

s ec o nd c a s e a n a ly s i s

K

azaya Ramak Kala olayı; zarar, yaralanma veya kayıpla sonuçlanmayan kazanın
kısa tanımıdır. Kazanın ucuz atlatılması,
gerçekleşmemiş kaza ya da az kalsın oluyordu
denilebilecek; yaralanma veya kayıpla sonuçlanmayan olaylar “Kazaya Ramak Kala” olayıdır.
Ramak kala olayı, bir tehlikeli durum, ya da bir
tehlikeli davranış olayının sonucudur. Ramak kalalar yaşanacak iş kazalarının habercisidir, eğer
engellenmezse kaza gerçekleşir!
Tüm çalışanlara, kazaya ramak kalaları tanımlamanın temel amacının, kazaların ve meslek
hastalıklarının önlenmesindeki faydalarının ve
ramak kalaların neler olabileceğinin anlatılması, çalışanların bu eğitimlere tabi tutularak
bilinçlendirilmesi gerekir. Eğitimlere özellikle
yöneticilerinde katılımı sağlanmalı, çalışanların
herhangi bir ramak kala bildiriminde suçlanmayacağı, bildirimlerde herhangi bir çekincenin
olmaması gerekliliği vurgulanmalıdır.

H.W. HEINRICH in kaza piramidi teorisine göre; ramak kala diye tanımlanan ölüm
ya da yaralanmanın meydana gelmediği her 300 iş kazasına karşı, 29 adet maddi
hasarlı yada yaralanmalı iş kazası ve 1 ölümlü ya da ağır yaralanmalı iş kazası
meydana gelmektedir. Buradan hareketle, maddi boyutlarına bakılmadan her
iş kazasının kendisinden sonra gelecek ve sürekli olarak daha ağır sonuçlar
doğuracak bir iş kazasının habercisi olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, büyük küçük
diye ayrım yapılmadan tüm kazaların yada ramak kalaların kayıt altına alınması,
meydana gelecek kazaların önlenmesinde ve iş güvenliğinin sağlanmasında
önemli bir rol oynamaktadır
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KRK’nın
Yönetmelikte Yeri
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
gereğince; her türlü ramak kala olayların
kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu tip
olayların kayıt altına alınarak raporlanması iş kazalarını önlemek için hayati önem
taşımaktadır. Çünkü Ramak Kala Kazaların
bildirilmesi, ileride yaşanabilecek iş kazaların
tespit edilmesi ve önlenmesi için büyük önem
taşıdığı yapılan bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır.
Bu nedenle öncelikle kazaya ramak kala
bildirimlerinin işletmeye sağlayacağı katkılar
beyaz yaka personeline çok iyi bir şekilde
anlatılmalı, yönetici kadrosundaki kişilerin
yeterli iş güvenliği bilincine sahip olmaları ve
sürece sahip çıkması sağlanmalıdır.

Yönetici yaşanan basit bir ramak kala olayında
dahi, çalışanı ramak kala bildirimi yapmaya teşvik
etmelidir. Yöneticilerinin bu konuya önem verdiğini
gören çalışanın süreci sahiplenmesi çok daha hızlı
olacaktır.

Eğitim ve Bilgi
İşletme içerisinde belirlenen yerlere ramak kala bildirim köşeleri hazırlanmalıdır. Bu köşelerde
çalışanların ramak kala olayları yazabileceği formların olması ve bu formu doldururken örnek alabileceği
ramak kala olayların da o köşede bulunuyor olması önem taşırır.

Çalışanlardan alınan ramak kala bildirimlerine mutlaka geri bildirim yapılmalıdır. Geri bildirim
formu hazırlanmalı; belirtilen ramak kala, yapılacak çalışmaya ilişkin yönetim görüşü, uygulama termin süresi, tamamlanan çalışmalar bu bildirim formlarıyla çalışanlara duyurulmalıdır.
Görüşlerine değer verilmesi, raporlanan problemin giderildiğinin veya en azından konu ile
ilgilenildiğinin, verilen termin süresiyle problemin uygun olan en kısa surede giderileceğinin
belirtilmesi diğer çalışanları da işyerindeki iş güvenliği sürecine dahil edecektir.

Çok önemli olan bu bildirimleri almak kısa vadede
çok zor olabilir. Bildirimleri alabilmek için işyerinde
çalışanlara küçük hediyeler almak, ödüllendirmek
çalışanları daha fazla teşvik edebilir
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Acil Durum
Planı
t hir d c a s e a n a ly s i s

A

İşyerinin tamamında veya bir
kısmında meydana gelebilecek
yangın, patlama, tehlikeli
kimyasal maddelerden
kaynaklanan yayılım, doğal afet
gibi acil müdahale, mücadele,
ilkyardım veya tahliye gerektiren
olaylar olarak tanımlanıyor.
İşyerlerinde meydana
gelebilecek acil durumlarda
yapılacak iş ve işlemler dahil
bilgilerin ve uygulamaya yönelik
eylemlerin yer aldığı plana
acil durum planı deniliyor. Acil
durum planını yapmayanlar
hakkında idari para cezası
olduğunu hatırlatmak isteriz

cil 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 hazırlanıyor.
Acil durum planında; işyerinin unvanı, adresi, hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı, hazırlandığı tarih ve
geçerlilik tarihi, belirlenen acil durumlar, alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler, acil durum müdahale
ve tahliye yöntemleri, işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki, yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dahil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler, ilkyardım malzemelerinin
bulunduğu yerler, kaçış yolları, toplanma yerleri, görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı,
soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri, ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla
mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları vb. bilgilerin yer alması gerekiyor
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Acil Durum Planı Nasıl
Hazırlanır?
Acil Durum Planları Yenilenmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli işyerlerinde iki, tehlikeli işyerlerinde dört ve az tehlikeli
işyerlerinde altı yılda bir yenilenecek. Ancak işyerinde, yeni
acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin
meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenecek.
Acil Durum Planları Belirlenmesi; İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar; risk değerlendirmesi sonuçları, yangın,
tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve
patlama ihtimali, ilk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar,
doğal afetlerin meydana gelme ihtimali ve sabotaj ihtimali göz
önünde bulundurularak belirlenecek.
Görevlendirilecek Çalışanların Belirlenmesi; Çok tehlikeli
sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer
alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde 50 çalışana kadar arama, kurtarma ve tahliye ile
yangınla mücadele konularının her biri için uygun donanıma
sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanın destek elemanı
olarak görevlendirilmesi gerekiyor. İşyerinde bunları aşan
sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her
30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha
görevlendirilecek. 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta
yer alan işyerlerinde bir kişinin görevlendirilmesi yeterli olacak.

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 saklanacak. Acil durum planı
kapsamında hazırlanan kroki bina
içinde kolayca görülebilecek yerlerde
asılı olarak bulundurulacak

1. Arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele ekiplerinin her birinden 7 kişi olmak
üzere toplam 14 kişi acil durumlarla ilgili
görevlendirilecektir..
2. Tehlikeli sınıfta yer alan A Kurumu bünyesinde görevlendirilmesi gereken ilkyardım
personeli sayısı ise Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre; 26 kişidir.
3. Acil durumlarda görevlendirilecek çalışanlar İSG Kurulu tarafından belirlenecektir
4. Tatbikatlar yangın, tahliye ve deprem
acil durumları için haberli veya habersiz
ayrı ayrı yapılacak olup, yılda en az 1 kez
tekrarlanacaktır
5. Ekiplerdeki koordinasyonu sağlamak üzere
ekiplerin tümünden bir kişi acil durum
yönetim sorumlusu olarak atanacaktır.
6. Acil durum ekiplerinin eğitim takvimleri
ilgililer tarafından belirlenecektir

12 Neden İş Güvenliği

Acil Durum
Planı
İ
1.

şverenin Yükümlülükleri; Acil Durumlar Hakkında
Yönetmeliğin 5. maddesine göre, işverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri şunlardır;
Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı
ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek
acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel
acil durumları belirler.

2.

Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve
sınırlandırıcı tedbirleri alır.

3.

Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak
üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.

4.

Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların
yapılmasını sağlar.

5.

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.

6.

7.

Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma
ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike
yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar
yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeye-

cek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli
düzenlemeleri yapar.
8.

Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan
işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi
işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar
konusunda bilgilendirir

9.

Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz

Ç

alışanın Yükümlülükleri; Acil Durumlar Hakkında
Yönetmeliğin 6. maddesine göre, çalışanın acil
durumlara ilişkin yükümlülükleri şunlardır;

1.

Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde
alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak.

2.

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.

3.

Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri
dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal
eden ekiplerin talimatlarına uymak.

4.

Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma
arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek
şekilde davranmak
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Tehlike Sınıfı Çalışan Sayısı ;
Az tehlikeli Her 50 çalışana kadar 1 kişi
Tehlikeli Her 40 çalışana kadar 1 kişi
Çok tehlikeli Her 30 çalışana kadar kişi
Acil durum planı hazırlamak bütün işyerleri için zorunlu hale getirilmiştir. Beklenmeyen olumsuz durumlara
karşı hazırlıklı olmak, can ve mal kaybının en aza
indirilmesi acil durum planlarının hazırlanması ve
uygulanması ile mümkün olacaktır. Bu nedenle acil
durum planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında gerekli titizliğin gösterilmesi gerekmektedir. Bütün

bunların yanında acil durum planını yapmamanın idari
para cezası da bulunmaktadır. Acil durum planının
herhangi bir kuruma verilmesine gerek yoktur.
Çalışanlarımızın ve işyerlerimizin zarar görmemesi için
acil durumlara hazırlıklı olmaktan başka çaremizin
olmadığını unutmamamız gerekiyor

Kısa Süreli
İşler

Birden Fazla Cezalar
İşveren Varsa,

Bir aydan kısa süreli işlerde, işyerinin veya yapılacak işin mahiyeti
itibarıyla çalışanları doğrudan
etkilemesi muhtemel acil durumlar
için özel görevlendirmeler işverence yapılır. Çalışanlar ve özel
görevi bulunanlar acil durumlar ile
ilgili bilgilendirilir (Yönetmelik 19).

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.

Acil durumları belirlemeyen, acil
durumlar için tedbir almayan, acil
durum planlarını hazırlamayan,
araç gereç sağlamayan, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla
irtibatı yapmayanlar hakkında İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na
göre her yükümlülük için 1.078 TL
ve aykırılığın devam ettiği her ay
için 1.078 TL idari para cezası uygulanacak.

14 Neden İş Güvenliği

fif th c a se s tudy

İş Kazalarının
Nedenleri!

İş Kazası Nedir?
Üretimin ana unsurlarını oluşturan işyeri ortamı, üretim araçları ve çalışan insan üretim süreci boyunca
sürekli olarak iletişim ve etkileşim içinde bulunmaktadır. Bunun sonucunda ise çalışan insan açısından
çeşitli sorunlar gündeme gelmektedir. İşyerindeki
çeşitli fiziksel ve kimyasal etmenler ile mekanik ve
ergonomik etmenler çalışan insan üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilere yol açmaktadır. Doğrudan etkiler sonucunda kısa sürede zehirlenme, uzun sürede
ise meslek hastalığı gibi olaylar ortaya çıkmaktadır.

Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel
yaralanmalara, makinaların, araç ve
gereçlerin zarara uğramasına, üretimin
bir süre durmasına yol açan bir olaydır
(WHO)
Belirli bir zarara ya da yaralanmaya
neden olan beklenmeyen ve önceden
planlanmamış bir olaydır (ILO).
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İnsanlığın temel gereksinmelerinin karşılanması için gerekli
olan maddi servetlerin yaratılması, üretim etkinliği ile sağla-

İş kazalarının birinci dereceden temel nedenleri; çalışan insanın güvensiz davranışları
ile işyerindeki güvensiz durumlardan oluşmaktadır. Değişken bir nitelik taşıyan üretim
süreci boyunca yönetim ve denetim eksiklikleri ile işçi ve işverende iş güvenliği bilincinin yeterince oluşmaması iş kazalarının
ikinci dereceden dolaylı nedenlerini oluşturmaktadır. Bu nedenleri ortadan kaldırmadan
iş kazalarının önlenmesi ise olanaklı değildir.

nabilmiştir. Üretimi gerçekleştirebilmek için ise; işyeri, üretim
araçları, enerji kaynakları, hammadde ve yardımcı maddeler
ile çalışan insana gereksinim bulunmaktadır. Çalışan insanın
işyerinde üretim araçlarını kullanarak bir görev yapması, bir
üretimi gerçekleştirmesi sırasında çeşitli etmenlerle karşı
karşıya bulunması meslek hastalıklarına yakalanmasına veya iş kazalarına maruz kalmasına neden olmaktadır.

İş Kazalarının
Sınıflandırılması

İ

ş kazaları, olayın meydana gelme şekline, olay
sonucu oluşan zararın niteliğine, kaza olayının
sonuçlarına bağlı olarak değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır;

Aşağıdaki hal ve durumlardan
birinde meydana gelen ve sigortalıyı
hemen ve sonradan bedence ve
ruhça arızaya uğratan olaydır;

•

Yaralanmanın Ağırlığına Göre

•

Yaralanma ile sonuçlanan kazalar

•

Bir günden fazla işten uzaklaşmaya neden olacak
tedavi gerektirmeyen kazalar,

•

Bir günden fazla işten uzaklaşmayı gerektiren
kazalar

•

Sürekli iş göremezliğe neden olan kazalar

•

Ölüm ile sonuçlanan kazalar

•

Yaralanmanın Cinsine Göre

•

Kafa yaralanmaları (baş, göz, yüz vb.),

•

Boyun omurga yaralanmaları

•

Göğüs kafesi ve solunum organları yaralanmaları

•

Kalça, dizkapağı, uyluk kemiği yaralanmaları

•

Omuz, üst kol, dirsek yaralanmaları

•

Ön kol, el bileği, el içi, parmak yaralanmaları

•

Diz kapağı, baldır, ayak yaralanmaları

•

İç organ yaralanmaları

•

Ruhsal ve sinirsel tahribat yapan kazalar

•

Kazanın Cinsine Göre

•

Düşme, incinme

•

Parça, malzeme düşmesi

•

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada

•

Göze yabancı cisim kaçması

•

İşveren tarafından yürütülmekte olan iş
nedeniyle

•

Yanma

•

Sigortalının, işveren tarafından görev ile
başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini
yapmaksızın geçen zamanlarda

•

Makinalardan olan kazalar

•

Makinalardan olan kazalar

•

Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek
için ayrılan zamanlarda

•

Elektrik kazaları

•

Ezilme, sıkışma

•

Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla
işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp
getirilmeleri sırasında

•

Patlamalar

•

Zararlı ve tehlikeli maddelere değme sonucu
oluşan kazalar

16 Neden İş Güvenliği

f ir s t c a s e a n a ly s i s

18 Yaşından
Küçükler Nerelerde
Çalıştırılmalı

D

evlet çocuk ve genç çalışanların
güvenliklerini sağlamak için bir
yönetmelik çıkarttı. 06.04.2004
tarih ve 25425 sayılı Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Şartları Yönetmeliğine
göre çocuk ve genç işçilerin fiziksel,
zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini
veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan
çalışma şekillerini belirlemek ve ekonomik istismarlarını önlemek için gerekli
adımları attı.

Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi,
Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş,
15 yaşını doldurmamış ve
ilköğretimini tamamlamış kişiyi tanımlıyor

EKİM-2018 İSG KATALOĞU | 17

Çocuk İşçilerin
Çalıştırılabilecekleri Yerler

Genç İşçilerin
Çalıştırılabilecekleri Yerler

1.

Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde
çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze,
çiçek toplama işleri,

1.

Meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, salça,
reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imalatı
işleri,

2.

Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve
ipek böcekçiliği işleri,

2.

Meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri

3.

Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri

3.

Helva, bulama, ağda, pekmez imalatı işleri

4.

Büro hizmetlerine yardımcı işler

4.

Kasaplarda yardımcı işler

5.

Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve
satımı işleri (yük taşıma ve istifleme hariç),

5.

Çay işlemesi işleri,

6.

Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri

6.

Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda
komi ve satış elemanı olarak yapılan işler,

7.

Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler

8.

Süpürge ve fırça imalatı işleri

7.

Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri

9.

8.

Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde
yardımcı işler (yük taşıma ve istifleme hariç),

Elle yapılan ağaç oymacılığı, kemik, boynuz, kehribar, lüle taşı, Erzurum taşı ve diğer maddelerden
süs eşyası, düğme, tarak, resim, ayna, çerçeve,
cam ve emsali eşya imalatı işleri,

9.

Spor tesislerinde yardımcı işler,

10. Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri

16 Yaşını Doldurmuş, 18
Yaşını Bitirmemiş Gençlerin
Çalıştırılabilecekleri Yerler
1.

Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit,
tuğla, ateş tuğlası işleri ile boru, pota, künk ve
benzeri inşaat ve mimari malzeme işleriMeyve ve
sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri

2.

Kurutma ve yapıştırma işleri, kontrplak, kontratabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve PVC
yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleriKasaplarda yardımcı işler

3.

Parafinden eşya imali işleriÇeşitli kuru yemişlerin
hazırlanması işleri

4.

Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi, ayrılması ve bunlara benzer
işlerSüpürge ve fırça imalatı işleri

5.

Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik
eşya imali işleri. (PVC’nin imali ve PVC’den mamül
eşyaların yapımı hariç)Toptan ve perakende satış
mağaza ve dükkanlarında satış, etiketleme ve
paketleme işleri

6.

Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve benzerleri).İlaçlama ve
gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri,

7.

Kağıt ve odun hamuru üretimi işleri.

8.

Selüloz üretimi işleri

9.

Kağıt ve kağıt ürünlerinden yapılan her türlü eşya
ve malzemenin imali işleri

10. Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik fabrikalarındaki işler.

10. Toptan ve perakende satış mağaza ve dükkanlarında satış, etiketleme ve paketleme işleri
11. Büro işyerlerinde büro işleri ve yardımcı işler
12. İlaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme
işleri,
13. İçkili yerler ve aşçılık hizmetleri hariç olmak üzere
hizmet sektöründeki işler
14. Diğer giyim eşyası, baston ve şemsiye imalatı
işleri,
15. Yiyecek maddelerinin imalatı ve çeşitli muamelelere tabi tutulması işleri
16. Yorgancılık, çadır, çuval, yelken ve benzeri
eşyaların imalatı ve dokuma yapmaksızın diğer
hazır eşya imalatı işleri,
17. Sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj malzemeleri,
mantar, saz ve kamıştan sepet ve benzeri eşya
imalatı işleri,
18. Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik
imaline ait işler (fırın işleri ve silis ve quarts tozu
saçan işler hariç),
19. El ilanı dağıtımı işleri
20. Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme imalathanelerinde üretime ilişkin işler (fırın işleri ve silis ve
quarts tozu saçan işler, ısıl işlem, renklendirme ve
kimyasal işler hariç),
21. Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler
(çözücülerle yapılan prine veya benzeri yağlı maddelerin ekstrasyon yoluyla yağ üretimi işlerinde
ekstrasyon kademeleri hariç)
22. Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç, tarak ve kolalama
tezgahlarından ve boyama ile ilgili işlemlerden
bölme ile ayrılmış ve fenni iklim ve aspirasyon
tesisatı olan iplikhane ve dokuma hazırlama işleri,
23. Balıkhane işleri,
24. Şeker fabrikalarında üretime hazırlamaya
yardımcı işler

18 Neden İş Güvenliği

fif th c a se s tudy

Kapalı Alanlarda
İş Güvenliği
Sürekli çalışmaya göre tasarlanmamış olan
ve girişleri ve çıkışları kısıtlı olan alanlar,
kapalı alanlar olarak nitelendirilmektedir.
Giriş izni gerektiren kapalı alanlar terimi ise;
tehlikeli ya da tehlike oluşma ihtimali olan,
ortama giren bir kişiyi yutma tehlikesine sahip bir malzeme ihtiva eden, içeri doğru kapanan kapılar veya aşağı eğimli olan duvarlar
ya da içeriye giren bir kişinin boğulmasına ya
da içeride kapalı kalmasına neden olabilecek
daha küçük bir alana daralan duvarlar, korumasız makineler, açıkta duran kablolar, sıcaklık stresi gibi bilinen sağlık ve güvenlik tehlikelerini taşıyan alanlar gibi özelliklerin bir ya da
birkaçına sahip olan alanları kapsamaktadır

Havada normalde %20,8 oranında oksijen vardır ve
bu yanma için yeterli bir miktardır. Bununla beraber
oksijenin havada oranının artması maddenin yanma
ve patlama ihtimalini artırır. Oksijence zengin ortam
(%22den fazla) giysi ve saç gibi parlayıcı maddelerin şiddetle tutuşmasına neden olur. Bu nedenle hiçbir zaman
kapalı alanın havalandırması için saf oksijen kullanılmamalıdır. Bunun yerine normal hava tercih edilmelidir.
Patlama üçgeninden de anlaşılacağı gibi patlama;
ateşleme kaynağı, yanabilir madde ve oksijeni içeren bir
sacayağından oluşmaktadır. Ortamda bulunan bu 3 temel etmenden herhangi birinin uzaklaştırılması patlamanın oluşmasını engelleyecektir. Oksijene solunum
için ihtiyaç duyulduğundan; ortamda bulunmaması ya
da yoğunluğunun yukarıda belirtilen “Oksijen Yeterlilik
Tablosu” alt ve üst limitlerde olması tehlikeli olacaktır

Kapalı Alanlar
Kapalı alandaki yapılan kaynak, kesme,
boyama ya da lehimleme gibi yapılan işlerden
dolayı veya paslanma gibi belirli kimyasal
reaksiyonlar nedeniyle kapalı alanlarda oksijen
seviyesinde düşme gözlemlenebilmektedir.
Ayrıca Egzoz gazları ve kapalı alanlarda
depolanan dökme mallar ortamdaki oksijen
seviyesinin azalmasına neden olabilecek
faktörlerdendir
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Kapalı alanlara; Depolama tankları, tankerler, kazanlar, basınçlı kaplar,
silolar, derin çukur ve oyuk gibi açık
boşluklar, boru hatları, kanalizasyon
tesisleri, kuyular, kanallar, kargo tankları, küçük bir ambar vasıtasıyla girilen
gemi bordası boşlukları, petrol tankları, atık tankları örnek olarak verilebilir.

Kapalı Alanlara Ait
Tehlikeler

K

Kapalı alanlarda meydana gelebilecek tehlikeleri 2 ana başlık altında gruplandırabiliriz. Bunlar, alanın kısıtlı olmasından kaynaklanan tehlikeler ve ortamda yapılan işlerden
kaynaklı tehlikelerdir.
Ortamın kapalı olması durumunda tehlike
oluşturabilecek 3 temel etmen bulunmaktadır. Bunlar oksijence yetersiz ortamlar, patlayıcı ortamlar ve
zehirli ortamlardır.

Zehirli Ortamlar

U

zman bir kişi tarafından alanın güvenli olduğunu belirtmediği sürece, kapalı alandaki
herhangi bir maddenin (sıvı, buhar, gaz, sis
ve toz) tehlikeli olduğu varsayılmalıdır. Zehirli
maddeler hızlı etki gösteren zehirlerden uzun
dönemde kansere neden olan kanserojenlere
kadar çeşitlilik gösterir. Genellikle kapalı olan
ortamlarda depolanan zehirli ürünlere örnek
olarak ;

Oksijen Yeterlilik Oranları;

•

Kimyasal ürünler

•

Petrol ürünleri

•

Hidrojen sülfit

•

Nenzen

•

Metan

•

Çözücüler

•

Boruların ve diğer üretim ekipmanlarının içinde
bulunabilen radyoaktif kalıntılardır

•

Soğutma sistemlerinde sızıntı (CO2, amonyak,
propan/bütan vb. maddeler)

•

22.0% - Oksijence zengin ortam

•

20.8% - Normal seviye - Giriş için güvenli (± 0.2%)

•

19.5% - Oksijence yetersiz ortam

•

16.0% - Karar verme ve teneffüs bozukluğu

•

Balık depolarındaki amonyak

•

14.0% - Çok hızlı yorulma ve hatalı karar verme

•

11.0% - Teneffüs güçlüğü ve birkaç dakika içinde ölüm

•

Anotlardan ve/veya akümülatörlerden yayılan
hidrojen
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R e s m i G a z e t e : 3 0 . 0 3 . 2 0 1 3/2 8 6 0 3

İŞYERLERİNDE İŞİN
DURDURULMASINA
DAİR YÖNETMELİK
M

ADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit
edildiğinde veya çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri
ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumlarında işyerinin bir bölümünde ya da tamamında bu tehlike
giderilinceye kadar işin durdurulması ile bu Yönetmeliğe göre durdurma
kararı uygulanmış işyerinde çalışmaya tekrar başlanmasına izin verilmesinin usul ve esaslarını belirlemektir.

M

ADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır.

(2) Askeri işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen
işyerlerinde işin durdurulmasına dair iş ve işlemler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yürürlüğe
konulan yönetmeliğe göre yerine getirilir.

M
M
M

ADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 25
inci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

ilmesi heyet tarafından yapılır.

M

ADDE 7 – (1) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde
veya iş ekipmanlarında çalışanlar
için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit
edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar,
hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden
doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile
çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir
bölümünde veya tamamında iş durdurulur.
(2) Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal,
yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan
işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi
halinde iş durdurulur.

(3) (Ek fıkra:RG-11/2/2016-29621)(1) Çok tehlikeli
sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde;
teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin
arttırılması, üretim metotlarında yenilik gibi
ADDE 5 – (1) İşyerinde işin bir bölümünü veya tamamını durdurma bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim ve/
kararı vermeye yetkili heyet, üç müfettişten oluşur. Kurul Başkan- veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı
lığı heyete başkanlık edecek müfettişi belirler.
hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle
hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma
(2) Kurul Başkanlığı birden fazla heyet oluşturabilir.
biçimleri de işin durdurulma sebebi sayılır.
ADDE 6 – (1) Heyet, kendisine intikal eden raporlar üzerinde
(4) Müfettişçe, işyerinde (Değişik
gerekli incelemeyi yapar ve kararını, müfettişin tespit tarihinden
ibare:RG-11/2/2016-29621) birinci, ikinci ve
itibaren iki gün içerisinde verir. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve
üçüncü fıkralarda belirtilen durumlardan biriheyetçe imzalanır.
yle karşılaşıldığında, durumu belirtir bir rapor
(2) Heyet, raporda belirtilen hususlara katılmadığı durumlarda kararını,
düzenlenir ve en geç tespitin yapıldığı tarihin
gerekçeleri ile birlikte yazar.
ertesi günü ilgili heyete verilmek üzere Kurul
Başkanlığına gönderilir. Raporda, durdurmayı
(3) Heyet, gerekli görüldüğü takdirde, karara konu işyerinde inceleme
gerektiren hususlara, alınması gereken tedyapabilir.
birlerin niteliğine ve yapılması gereken diğer
(4) İşyerinin açılmasına yönelik taleplere ilişkin düzenlenen raporlar ile
iş ve işlemlere ayrıntılı olarak yer verilir.
işverenin mühürlerin geçici olarak sökülmesi taleplerinin değerlendir-

EKİM-2018 İSG KATALOĞU | 21

İşin Durdurulması ve
Kaldırılması

M

ADDE 10 – (1) İşin durdurulmasına sebep olan
hususları yerine getiren işveren, durdurma
kararının kaldırılması için ilgili il müdürlüğüne
yazılı talepte bulunur. Durdurmaya sebep hususları
gidermeye yönelik yapılan çalışmaları, alınan veya
revize edilen iş ekipmanlarına ait bilgi, belge ve
yeterlilik sertifikalarını, tedbirlerin alındığı bölgelerin fotoğraflarını ve işyeri risk değerlendirmesini
içeren bir dosya talebin ekinde, aynı zamanda bu
dosyanın elektronik ve benzeri ortama aktarılmış hali
il müdürlüğüne sunulur.
(2) İl müdürlüğü talebi aynı gün elektronik ve benzeri
ortamda sunulan eklerle beraber Kurul Başkanlığına
iletir. (Ek cümle:RG-11/2/2016-29621) Ekinde birinci fıkrada belirtilen dosya ve belgeler bulunmayan
başvurular ile il müdürlüğündeki dosyasında 8 inci
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tutanak bulunmayan işyerlerine ilişkin başvurular işleme konulmaz
ve il müdürlüğü tarafından başvuru sahibine bildirilir.

(5) Heyetin işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı vermesi halinde
karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu il
müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir.
(6) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak iş durdurma işlemleri sırasında zor kullanılmasını gerektiren
durumların varlığı halinde, genel güvenliğin sağlanması amacıyla mülki idare amirinden kolluk personeli
görevlendirilmesi talebinde bulunulabilir.

M

ADDE 8 – (1) İşin durdurulması kararı, mülki
idare amiri tarafından (Ek ibare:RG-11/2/201629621) kolluk kuvvetleri marifetiyle 24 saat
içinde yerine getirtilir.
(2) İşin durdurulması kararında belirtildiği şekilde,
işyerinin bir bölümü veya tamamında iş durdurulur.
Durdurma kararına ilişkin mühürleme işlemi mülki
idare amirinin emriyle (Ek ibare:RG11/2/2016-29621)
kolluk kuvvetleri marifetiyle gerçekleştirilir. Durumu
belirleyen bir tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası işyeri dosyasına konulmak üzere
ilgili il müdürlüğüne gönderilir. Durdurmayla ilgili
belgeler il müdürlüğünde saklanır.
(3) Niteliği bakımından sürekli olmasında teknik
zorunluluk bulunan işlerin yürütüldüğü işyerlerinde
alınacak durdurma kararlarında; faaliyetin devamlılığını veya işyerinin güvenliğini sağlamak üzere ve
mühürlerin geçici sökülmesi kararının uygulanmasına
kadar, hiçbir surette üretim veya satış yapmaksızın
müfettişçe idari tedbir raporunda belirtilen işlerde
çalışmasına izin verilir.

(3) (Ek fıkra:RG-11/2/2016-29621)(1)Aynı işyeri için
mühürlerin geçici olarak sökülmesi ve durdurma
kararının kaldırılması taleplerinin aynı anda yapılması
durumunda durdurma kararının kaldırılması talebi
işleme konulmaz ve il müdürlüğü tarafından başvuru
sahibine bildirilir. Mühürlerin geçici olarak sökülmesi
talebi ise 9 uncu maddeye göre işleme alınır.
(4) İşverenin bildirimi üzerine müfettiş tarafından
yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda, durdurma kararına neden olan hususların giderildiğinin
belirtilmesi halinde, heyet tarafından 6 ncı maddede
belirtilen usuller çerçevesinde gerekli inceleme yapılır
ve bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün
içerisinde karar verilir.
(5) Heyetin durdurmanın kaldırılmasına karar vermesi halinde karar, mülki idare amirine ve ilgili il
müdürlüğüne bildirilir. Mülki idare amirince söz
konusu kararın gereği kendisine intikalinden itibaren
24 saat içerisinde (Ek ibare:RG-11/2/2016-29621) kolluk
kuvvetleri marifetiyle yerine getirtilir.
(6) Müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucunda
durdurma kararına sebep olan hususların giderilmediğinin tespit edilmesi halinde ise durdurma
kararının devamı yönünde alınan karar, ilgili raporla
beraber işverene tebliğ edilmek ve işyeri dosyasında
saklanmak üzere ilgili il müdürlüğüne iletilir.
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fif th c a se s tudy

KKD’ler
Kişisel Koruyucu Donanım, bir
veya birden fazla sağlık ve güvenlik risklerine karşı korunmak için
kişilerce giyilmek, takılmak veya
taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemedir.
Soğuğa veya sıcağa karşı koruyan
güvenlik ayakkabıları, eldivenler gibi
koruyucu giysiler, endüstride kullanılan güvenlik gözlükleri, baretler,
yüksekten düşmeyi önleyici emniyet
kemerleri gibi koruyucu donanımlar kişisel koruyuculara örnektir.

KKD İçin Temel Sağlık
ve Güvenlik Gerekleri

C

E işareti taşıyan tüm ürünlerde olduğu gibi
KKD’ni”n de insan sağlığı, can ve mal güvenliği,
çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip
olması gereken asgari güvenlik koşullarıdır. Detaylı
bilgi için Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılmasına Yönelik Yönetmeliğin okunmasında fayda olacaktır.

Güvensiz KKD
Gördüğünüzde
Yapmanız Gerekenler

K

KD’nin kendisi veya ambaljı üzerinde CE işareti
olmayan, nerede, hangi riske karşı ve nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi bulunmayan, Kategori III
(yüksek riskli işlere yönelik kişisel koruyucu donanımlar) olduğu halde onaylanmış kuruluş numarası ya
da zorunlu olmamakla birlikte standart numarası
olmayan ürünlerin güvensiz ürün olma ihtimali çok
yüksektir. Böyle bir ürünle karşılaşılması halinde, ÇSBG’ye ürünü tanımlayıcı bilgilerin verilmesi suretiyle
ürün ihbar edilmelidir.
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KKD

TEK KİŞİYİ KORUR,
TOPLU KORUMA YAPMAZ

Kişisel Koruyucu
Donanım Seçiminde
Nelere Dikkat
Etmelidir?

Ç

alışanları, işin risklerine karşı korumak
işverenin yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük yerine getirilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir
• Belirlenen risklerin toplu koruma yöntemleriyle önlenemediği veya alınan teknik
önlemlere rağmen istenilen düzeye indirilemediği hallerde kişisel koruyucu
donanımlar kullanılmalıdır.
• KKD’nin kendisi risk yaratmadan ilgili riski
önlemeye, iş koşullarına, kullanan işçinin
sağlık durumuna, ergonomik gereksinimlerine ve yapılan işe uygun olmasına dikkat
edilmelidir.
• Seçilecek KKD’nin CE işareti taşımasına dikkat edilmeli, CE işaretlemesi olmayan ya da
güvenliğinden şüphe duyulan ürünler kullanılmamalıdır. Kişisel koruyucu donanımın
taşıması gereken minimum güvenlik koşulları hakkında kullanım kılavuzundan bilgi
edinilmelidir. Kişisel koruyucu donanımın
seçiminde ayrıca, riske ilişkin limit değerlere de dikkat edilmelidir.
• İşveren hangi tür KKD’nin hangi risklere
karşı, nasıl, ne kadar süre kullanılacağı
hakkında yeterli bilgi ve uygulamalı eğitimi çalışanlarına ücretsiz olarak vermeli,
işçilerin görüşlerini almalı ve katılımlarını
sağlanmalıdır.
• Detaylı bilgi için Kişisel Koruyucu Donanım
Yönetmeliği’nin okunmasında fayda olacaktır
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Risk
Değerlendirme
t hir d c a s e a n a ly s i s

5 Adımda Risk Değerlendirme
1. Tehlikelerin tespit edilmesi
2. Risklerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi
3. Kontrol tedbirlerine karar verilmesi
4. Kontrol tedbirlerinin tamamlanması
5. İzleme ve tekrar etme

Risk Değerlendirmesi
Yapılmasının Amacı
Risk Değerlendirmesi Ne
Zaman Yapılır?
1. İşe başlarken veya daha önce hiç yapılmamışsa
2. İşte herhangi bir değişiklik halinde,
3. İş kazası,meslek has.veya bir ramak kaldı olayından sonra
4. İş kazası,meslek has.veya bir ramak kaldı olayından sonra

1. Tehlikelerin belirlenmesi,
2. Her bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığıyla,
olası sonuçların şiddet derecesinin değerlendirilmesi,
3. Mevcut kontrollerin etkinliğinin gözden
geçirilmesi
4. Acil önlem gerektiren yüksek risklerle, orta
vadede önlem alınması gereken risklerin
belirlenmesi
5. Bu risklerin kabul edilebilir seviyelere indirilmesi için alınacak önlemlerin belirlenerek
uygulanması ve izlenmesidir.
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Risk Değerlendirmesini Kim Yapmalı?
Risk değerlendirmesinin bir kişi tarafından mı yoksa bir ekip tarafından mı yapılması gerektiği veya hangi
yöntemin daha yararlı olacağı ile ilgili olarak sürekli tartışmalar yaşanmaktadır. Risk değerlendirmesinin kişi
veya ekip tarafından yapılmasının olumlu ve olumsuz yönleri aşağıda verilmiştir.

Birey Yaklaşımının Avantajları
1. Çabuk netice alınmasını sağlar,
2. Kişinin diğer uzmanlar tarafından yönlendirilmesini engeller
3. Kişiye, İSG konusunda tek yetkili ve otorite olduğu hissini
verir.
4. Maliyeti düşüktür.
Birey Yaklaşımının Dezavantajları
5. Teknik uzmanlık gerektirir
6. Yönetimin “İSG iş güvenliği uzmanının işidir” anlayışının
yerleşmesini sağlar
7. Tek boyutlu olması yetersizlik getirebilir.
8. Katılım sağlanamadığından çalışanlar kendi bölümlerinde
tehlike ve risklerin olmadığını savunurlar.
9. Kişilerin farklı kavrama seviyeleri değerlendirmeyi etkileyebilir

Takım Yaklaşımının Avantajları
1. Gerekli bilgi tüm çalışanlar tarafından
sağlanabilir.
2. Herkesi tatmin edecek sonuçlar elde edilebilir.
3. Katılanlara aidiyet ve işbirliği ruhu kazandırır
4. Yöneticilerin katılımı, yapılan çalışmalara
ve sonuçlarına herkesin sahip çıkmasını
sağlar.
Takım Yaklaşımının Dezavantajları
5. Takım çalışmalarından netice daha geç
alınabilir.
6. Takım içi etkileşim sonucu etkileyebilir.
7. Çalışılması gereken zaman ve maliyet
yüksek olur.
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İş Kazaları
Oluşum Teorileri
t hir d c a s e a n a ly s i s

Tek Faktör Teorisi

Kaza / Olay Kuramı

Kazanın tek bir neden sonucu ortaya çıktığını ileri
sürer. Bu tek neden tanınabilir ve ortadan kaldırılırsa kaza tekrar etmeyecektir. Bu teori iş güvenliği
uzmanlarınca genellikle kabul edilmemektedir

İnsan faktörü teorisinin genişletilmişidir. Ek olarak
ergonomik yetersizlikler, hata yapma kararı ve sistem
hataları ilave edilmiştir.

Enerji Teorisi

Kombinasyon Kuramı

Kazalar daha çok enerji transferi esnasında meydana gelir. Enerji boşalması ne kadar büyükse hasar
potansiyeli de o kadar büyüktür. Bu teori tehlikelerin
tanınmasını kısıtlamıştır

Bir tek teorinin tüm hadiseleri açıklayamayacağını
savunur. Kazaların gerçek sebebi iki veya daha fazla
modelin kombinasyonu ile bulunur

İnsan Faktörü Kuramı

Çok Etken Teorisi

Kaza insan hatasından kaynaklanan olaylar zincirine
bağlıdır. İnsan hatalarından kaynaklanan faktörler
ise çalışanın eğitimsizliği, işe uygun olmayışı, iş ile
ilgili bilgi eksikliği, tecrübesizliği, yorgunluğu, heyecanlı veya üzüntülü oluşu, dalgınlığı, dikkatsizliği,
ilgisizliği, düzensizliği, meleke noksanlığı, hastalıkları
vb. nedenler ya da kurallara uymamış olması olarak
sıralanabilir

Birçok etken birlikte değerlendirilerek kazalar analiz
edilir. Bu teori ve analiz yöntemleri sağlık ve güvenlik
uzmanları tarafından kabul edilmektedir. Kazalar çok
etkenlidir, standart altı uygulamalar, standart altı
şartların oluşması hatalar zincirinin meydana getirir.

Sistem Kuramı

Epidemiyoloji Kuramı

Kaza oluşabilecek durumu üç parçadan oluşan bir
sistem olarak görür: İnsan, makine, çevre.

Çevre faktörleri ile hastalık arasındaki ilişkinin çevre
faktörleri ile kaza arasındaki ilişkiye de uyarlanabileceğini savunur
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Kaza Zinciri (Domino) Teorisi
Kazalar incelendiğinde beş temel nedenin arka arkaya dizilmesi sonucu meydana geldiği anlaşılır. Olaylar
bu beş domino taşının arka arkaya sıralanarak bir birini düşürmesine benzetilerek açıklanır. Şartlardan biri
gerçekleşmedikçe bir sonraki adım meydana gelmez ve zincir tamamlanmadıkça kaza ve yaralanma olmaz. İnsan doğasında bulunan olumsuz unsurlar, tehlikeli durum ve hareketlerle birleştiğinde zarara sebep olan kaza
meydana gelir. Kazalar, olumsuzluk ve eksiklikleri bünyesinde bulunmasına rağmen, eğitim ve dikkat ile insanlar
tarafından önlenebilir.

Kişisel Kusurlar
Dikkatsizlik, pervasızlık, asabiyet, dalgınlık, önemsemezlik ve ihmal gibi kişisel kusurlar kazaların ikinci
temel sebebidir. Bu kusurlar zayıflığın kişisel boyutu
olup şahsın yanlış ya da gereksiz hareket yapmasına
neden olur.
İnsanların bu kusurları eğitim ve disiplinle kısmen
önlenirse de iş güvenliği bilimi, kişisel kusurların
psikososyal ve çevresel etkiler nedeni ile ne zaman
ortaya çıkacağı bilinmeyeceği için bu konu ile
uğraşmaz ve insanı kusurlu bir varlık olarak kabul
eder.

Yaralanma (Zarar/Hasar)
Bir kazanın, kaza tanımındaki durumuna gelmesi için yaralanma (zarar veya hasar) safhasının da
bulunması gereklidir. Bu husus kaza zincirinin son
halkasıdır.

Tehlikeli Hareket–Durum
İnsanın şahsi kusurlarının bir kazaya sebep olması
için tehlikeli şekilde hareket etmesi gerekir. Ancak
yalnız başına tehlikeli harekette bir kazaya sebep
olmaz. Kazanın meydana gelmesi için birde tehlikeli
durumun bulunması şarttır. Kaza ancak bu iki hususun aynı anda üst üste gelmesi hallerinde oluşur.

Kaza Olayı
Yukarıda belirtilen üç unsurun arka arkaya gelmesi de önceden planlanmayan ve bilinmeyen, zarar
vermesi muhtemel bir olayın meydana gelmesi
için yeterli değildir. Kazanın bütün unsurları ile
gerçekleşmesi, yaralanma ya da zararın meydana
gelmesi için kaza olayına ihtiyaç vardır. Bu da kaza
zincirinin dördüncü halkasını teşkil eder
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İş Teftişi
t hir d c a s e a n a ly s i s

İş teftişi; çalışma süreleri,
ücretler, iş sağlığı ve güvenliği,
işçilerin refahı, çocuk ve gençlerin
çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik,
istihdam ve işgücü piyasası
uygulamaları gibi çalışma
şartlarına ve ortamına ilişkin
tüm mevzuat hükümlerinin
uygulanmasıyla ilgili olarak
araştırma, inceleme ve denetlemeyi
de kapsayan, devlet adına
gerçekleştirilen teftiş faaliyetleri
ile mevzuat ve verilen diğer teftiş
faaliyetlerini kapsar.

İş Teftişini Kim Yapar?
Teftiş görevi, 4857 sayılı İş Kanunu
ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu uyarınca, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına bağlı, ihtiyaca
yetecek sayı ve özellikte, teftiş ve
denetlemeye yetkili iş müfettişleri
tarafından yerine getirilir. 2012 yılı
itibarıyla 924 iş müfettişi ve yardımcısı
görev yapmaktadır. İş müfettişleri
görevlerini, doğrudan Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanına bağlı olarak
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde
yerine getirmektedirler.
İş Teftiş Kurulu, iktisat, maliye,
işletme, çalışma ekonomisi, hukuk, tıp,
mühendislik, mimarlık formasyonuna
sahip iş müfettişlerinden oluşan
oldukça zengin bir meslek grubudur

İ

ş Teftişi Niçin Gereklidir?

İşyerlerinde yürütülen üretim veya hizmetler nedeniyle gerek işçiler gerekse işverenler çalışma ortam ve
koşullarından kaynaklanan çeşitli riskler altındadır. Bu riskler çalışma ortamında kullanılan makine, araç,
gereç, alet, aygıt, tesis veya üretim esnasında kullanılan hammadde ve malzemelerden kaynaklanabileceği
gibi işçilerin çalışma sürelerinin uzunluğu, günlük, haftalık, yıllık dinlenmelerin gerektiği şekilde kullandırılmaması, ücret ödemelerindeki eksik ya da yanlış uygulamalar veya kayıt dışı çalışma gibi çalışma koşullarından da kaynaklanabilmektedir.
Bütün bu riskler kimi zaman işçilerin bir iş kazası sonucu ölmesi, sakat kalması, bir meslek hastalığına yakalanması gibi işçinin ya da ailesinin hayatını altüst edebilecek sonuçlar yaratabilmekte, işvereni de kendisine
karşı açılan tazminat davaları sonucunda büyük zararlara uğratabilmektedir.
Bu anlamda iş teftişi; işyeri ölçeğinde başlayıp toplumsal düzeye de yansıyacak sorunlara neden olabilecek
risklerin giderilmesini sağlayarak risklerin sonuçları gerçekleşmeden önlenebilmesi için gereklidir
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Teftiş Edilecek İşyerleri Nasıl Seçilir?
İş Teftiş Kurulu her yıl bir risk değerlendirmesi yapmak suretiyle, o yıl içinde teftişe alınacak öncelikli sektörleri ya da
alanları belirlemektedir. Çalışma koşulları ve ortamı ile ilgili
sorunlar ya da o alandan gelen şikayet ve başvuruların yoğunluğu bir sektör ya da alanın öncelikli olarak seçilmesinde kullanılan başlıca risk kriterleridir. Bu kriterlere göre belirlenen
işyerlerini içeren teftiş programları hazırlanmaktadır.
Ancak yine de belirli sektör ya da alanların seçilmesi diğer
sektörlerde teftiş yapılmayacağı anlamına gelmez. İş müfettişleri bir taraftan en riskliden daha az riskliye doğru tüm
sektörlerde teftişler yapmaya çalışırken, diğer taraftan
kendilerine gelen şikayet ya da başvurular üzerine de teftişler
gerçekleştirmektedirler.
İş Müfettişinin İstediği Evraklar
İşyerinize gelen iş müfettişi mevzuatın tutulmasını veya bulundurulmasını öngördüğü her türlü kayıt ile puantaj cetveli,
defter, belge, liste, çizelge, rapor, bordro, makbuz, hesap
pusulası, ilan, sağlık raporu, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu
defteri, tesisat, makina ve cihazların periyodik bakım ve kontrol kartları vb. belgeleri sizden talep edecektir.
Gerek duyması halinde belgelerin birer örneğini isteyebilir
ya da belgeleri teftişin tamamlamasına kadar alıkoyabilir. İş
müfettişi kayıt ve belgeleri işyerinizde inceleyebileceği gibi
teftişe elverişli gördüğü başka bir yerde teftişe devam etmek
isteyebilir
İş Teftişinin Yasal Dayanağı
Devletin çalışma hayatına müdahale etme yükümlülüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri arasında sayılmış
olup, 5690 Sayılı Kanunla onanan Sanayi ve Ticarette İş Teftişi
hakkındaki 81 Sayılı ILO Sözleşmesi gereğince de Bakanlık İş
Teftiş Kurulu Başkanlığına verilmiştir.
Yetkisinin Kaynağını Uluslararası Bir Sözleşmeden Alan Tek
Teftiş Örgütü İş Teftiş Kuruludur

İş Teftiş Kurulunun Merkezi;

İş Teftiş Kurulunun merkezi Ankara’da
olup tüm iş müfettişleri ve yardımcıları
da merkeze bağlı olarak çalışmaktadır.
Ancak, teftiş hizmetlerinin daha etkili
ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 10
ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana,
Bursa, Antalya, Samsun, Zonguldak,
Malatya, Erzurum) grup başkanlıkları
oluşturmuştur. İşyerinize gelen iş
müfettişi genel olarak, işyeriniz hangi
grup başkanlığının görev alanına giriyor
ise, o grup başkanlığından gelecektir.

İş Müfettişi Geldiğinde Yapılması Gerekenler
İş müfettişleri işyerinize mutlaka ceza yazmak
ya da altından kalkamayacağınız yaptırımlar
uygulamak için gelmezler. İş teftişi tepkisel
teftişlerden ziyade önleyici teftişlere ağırlık
vermektedir. Önlemenin ödemekten daha
insani ve daha ekonomik olduğu, çalışma
barışının sağlanmasının toplumların gelişmesine ve sosyal refahlarının artmasına olan etkisinden hareketle; işyerlerinde var olan riskleri önleyebilmek, iş ilişkilerini iyileştirmek,
güvenlik kültürü ve sosyal sorumluluk bilincini oluşturmak amacıyla yol gösterici olmak,
işçi ve işverenleri bilgilendirmek gerek duyulması halinde eğitmek misyonunu üstlenirler.
Ancak, iş müfettişleri tarafından saptanan
risklerin giderilmesi, iş ilişkilerinin iyileştirilmesi konularında direnç gösteren ve işbirliği
yapmayan işverenler hakkında da kanunların
öngördüğü idari yaptırımlar uygulanır.

İş Müfettişinin Teftişi Sonrasındaki Yaptırımlar
İş müfettişinin öncelikli amacı işyerinizde var olan riskleri gidermek, iş ilişkilerinin iyileştirilmesini sağlamak,
işyeri ortam ve koşullarının hem işçiler he hem de işverenler açısından sağlıklı ve güvenlikli bir işyeri haline
getirebilmektir.
Unutmayınız Ki Yaptırım, İşyerinde Varolan Sorunların, Bütün Çabalara Rağmen Çözülememesi Halinde Uygulanmak Zorunda Kalınan Ve İş Müfettişlerinin Öncelikli Olarak Tercih Etmediği Bir Yöntemdir. Gerek duyması
halinde belgelerin birer örneğini isteyebilir ya da belgeleri teftişin tamamlamasına kadar alıkoyabilir. İş
müfettişi kayıt ve belgeleri işyerinizde inceleyebileceği gibi teftişe elverişli gördüğü başka bir yerde teftişe
devam etmek isteyebilir.
İş müfettişlerinin mevzuatla düzenlenmiş, idari para cezası uygulama, gerekli şartların gerçekleşmesi
halinde işi kısmen ya da tamamen durdurma, çalışması yasak olan işlerde çalıştırılan işçileri çalışmaktan
alıkoyma gibi yaptırımları uygulama yetkileri bulunmaktadır.
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Müfettişlerin
Denetimlerde
İstedikleri
t hir d c a s e a n a ly s i s

Müfettişlerin denetimlerde başlıca istedikleri talepler şöyle;

•

Sağlık güvenlik birimi yıllık değerlendirme raporu.
(iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin birlikte
hazırladıkları ve işyerindeki faaliyetlerin bakanlık
tarafından belirlenmiş forma kaydedilmesi sonrasında işyeri tarafından bakanlığa bildirilmesi
gereken evrak.)

•

Personel özlük dosyası

•

Çalıştığımız taşeronlarla aramızda imzalanmış
sözleşme örnekleri

•

Yemekhane, çay dağıtımı işlerinde çalıştırılan
personellerin portör muayene kayıtları. (3 ayda
bir yenilenerek çalışanların özlük dosyalarında ve
çalışma yemekhane, çay ocağı ya da mutfak gibi
yerlere asılmalıdır.)

•

Sağlık güvenlik birimi noter onaylı tespit ve öneri
defteri.( işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işveren veya vekili tarafından imzalanan ve işyerinde
tespit edilen durumların yazılması gereken noter
onaylı 3 nüshalı defter.)

•

Ortam analiz ölçümlerinin raporları. (Gürültü, toz,
aydınlatma, termal konfor, vb.)

•

İş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantı tutanakları

•

İlkyardım eğitimi almış çalışanların ilgili sertifikaları

•

İçme suyu analizleri

•

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin sözleşmeleri. (hem çalışanla şirket arasındaki hem de
bakanlığa bildirilen sözleşme örnekleri.)

•

Çalışanların aldıkları iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin sertifikaları. (çalışanların özlük dosyalarında bulunmalı)

•

Sağlık güvenlik birimi yıllık çalışma planı.( bu
birim yeni kurulduğundan bu madde ileriki teftişlerde gündeme gelecektir.)

•

Elektrik ve topraklama tesisatı kontrol belgesi.
(periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)
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Neden Ben Teftiş Ediliyorum?
İş Müfettişleri İşyerinize Programlanmış Bir Teftiş Kapsamında Veya Bakanlığımıza Yapılan Bir Başvuru Üzerine (Şikayet, Toplu Çıkarma Bildirimi, İş Kazası
Bildirimi Vb.) Gelebilir.
Programlanmış teftişlerde amaç, önleyici denetim yapmak yani işyerinizde
var olan sorunları tespit ederek, işçi ve işverenlere zarar verecek sonuçları
gerçekleşmeden önleyebilmektir. Bu amaçla belirli bir sektör, alan veya belirli
bir risk taşıyan işyerleri teftiş programı kapsamına alınabilir ve siz de bu programda yer alabilirsiniz.
İhbar, şikayet, talep, v.b. üzerine yapılan teftişlerde ise; işyerinizde istenmeyen
sonuçlar gerçekleşmiş olup (iş kazası olmuş, işçiler ücretlerini alamamış, kanun
dışı fazla çalışma yapılmış vb.) yapılan denetim bu sonuçların giderilmesine ve
tekrarlanmasını önlemeye yöneliktir.

•

Paratoner kontrol belgesi ve imalatçı yeterlilik
belgesi. (periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)

•

Havalandırma tertibatı kontrol belgesi. (periyodik
olarak yılda bir kontrol edilir.)

•

Kazanların TSE imalat yeterlilik belgesi, kazancıların ateşçi belgesi, kazanların kontrol belgesi.(periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)

•

Kompresör ve hava tanklarının kontrol belgesi.
(periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)

•

Asansör kontrol kayıtları. (periyodik olarak yılda
bir kontrol edilir.)

•

Servis araçlarının periyodik bakım ve kontrol
belgeleri.

•

Yangın alarm ve tahliye tatbikatlarının tutanakları.
(6 ayda bir tahliye tatbikatları tekrarlanmalıdır.)

•

Yangın söndürme cihazlarının kontrol belgeleri.
(yangın söndürme cihazları 6 ayda bir kontrol
edilmelidir.)

•

Yangın söndürme sistemleri kontrol belgeleri.

•

Risk analizi (iş güvenliği uzmanı tarafından
hazırlanıp İSG Kurulunda kurul üyeleri tarafından
değerlendirilerek hazırlanacaktır.)

•

Acil durum eylem planı(iş güvenliği uzmanı
tarafından hazırlanıp İSG Kurulunda kurul üyeleri
tarafından değerlendirilerek hazırlanacaktır.

•

İşletme iç yönetmeliği. iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanıp İSG Kurulunda kurul üyeleri tarafından değerlendirilerek hazırlanacaktır.)

•

Son bir yıl içerisinde meydana gelen iş kazaları
kayıtları.

