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ÖNSÖZ 

           Bu kitabımız 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki 
güncel mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında işveren ve çalışan 
kesimi ilgilendiren ulusal mevzuattaki tüm Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerin tek bir kaynakta 
toplanması ihtiyacını karşılamak bağlamında bu yayın hizmete sunulmuştur. Yayın 
içeriğindeki Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerin metinlerine sadık kalınmıştır. 

           Öte yandan İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli sınavına 
hazırlanan bireyler bağlamında mevzuatın önem atfedilen yerlerinde sarı renk metin vurgusu 
yapılmıştır. Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri, Hukuk Fakülteleri, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Bölümlerindeki öğrenimlerde mevzuatın, yasal zorunlulukların ve teknik konuların 
öğrenilmesinde fayda sağlamak; İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki önemli bir boşluğu 
doldurmak amacıyla, uzun süreli ve titiz bir çalışma sonucu ISG YEK tarafından hazırlanan bu 
kitabı sektördeki tüm kişi ve kuruluşların kullanımına sunuyoruz. Faydalı olması 
dileklerimizle…  
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Kanun Numarası: 4857                                                                                             Kabul Tarihi: 22/05/2003 

İŞ KANUNU 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
 Amaç ve kapsam 
 Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin 
çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. 
 Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin 
işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. 
 İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın 
bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar. 
 
 Tanımlar 
 Madde 2 - Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya 
tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan 
ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan 
unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir. 
 İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı 
yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, 
yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da 
işyerinden sayılır. 
 İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir 
bütündür. 
(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/48 md.; Mülga dördüncü fıkra: 20/6/2012-6331/37 md.)  
 İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere 
işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan 
işveren sorumludur. 
 Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri 
hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan 
kaldırmaz. 
 Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya 
asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde 
iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş 
aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt 
işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin 
taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. 
 Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi 
suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi 
kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı 
kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. 
İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt 
işverenlere verilemez.  
 (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/18 md.) Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan 
kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin en az yüzde ellisine 
sahip oldukları ortaklıklarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya diğer kanun hükümleri 
çerçevesinde, hizmet alımı amacıyla yapılan sözleşmeler gereğince, yüklenici aracılığıyla çalıştırılanlar, 
bu şekilde çalışmış olmalarına dayanarak;  
 a) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait kadro veya pozisyonlara atanmaya, 
 b) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait işyerlerinin kadro veya pozisyonlarında çalışanlar için 
toplu iş sözleşmesi, personel kanunları veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenen her türlü 
malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanmaya, 
 hak kazanamazlar.  
 (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/18 md.) Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında 
kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde 
kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da 
aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine 
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katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, 
kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya 
ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da 
sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere; 
 a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve 
ortaklıklarına bırakılması, 
 b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce 
çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması, 
 yönünde hükümler konulamaz. 
 
 İşyerini bildirme 
 Madde 3 - Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun 
devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine 
son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma 
konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa 
işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek 
zorundadır. 
 (Değişik ikinci fıkra: 15/5/2008-5763/1 md.) Bu Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasına 
göre iş alan alt işveren; kendi işyerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi 
ve gerekli belgelerle birlikte, birinci fıkra hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür. Bölge 
müdürlüğünce tescili yapılan bu işyerine ait belgeler gerektiğinde iş müfettişlerince incelenir. 
İnceleme sonucunda muvazaalı işlemin tespiti halinde, bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporu 
işverenlere tebliğ edilir. Bu rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz iş günü içinde işverenlerce 
yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. (Değişik beşinci cümle: 16/9/2014-6552/1 md.)  İtiraz üzerine 
görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen 
kararın temyizi hâlinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara 
karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına 
başvurulması zorunludur. Rapora otuz iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaalı 
işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl 
işverenin işçileri sayılır. (2)(3) 
(Ek fıkra:11/6/2003-4884/10 md.) Ancak, şirketlerin tescil kayıtları ise ticaret sicili memurluklarının 
gönderdiği belgeler üzerinden yapılır ve bu belgeler ilgili ticaret sicili memurluğunca bir ay içinde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine gönderilir. 
(Ek fıkra: 15/5/2008-5763/1 md.) Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulması, bildirimi ve işyerinin 
tescili ile yapılacak sözleşmede bulunması gerekli diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
  
 İstisnalar 
 Madde 4 -Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;  
 a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,  
 b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya 
işletmelerinde, 
 c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri, 
 d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan 
başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,  
 e) Ev hizmetlerinde, 
 f) (…) (1) çıraklar hakkında, (1)  
 g) Sporcular hakkında,  
 h) Rehabilite edilenler hakkında, 
 ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı 
işyerlerinde. 
Şu kadar ki; 
 a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme 
ve boşaltma işleri,  
 b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler, 
 c) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda 
görülen işler,  
 d) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri,  
 e) Halkın faydalanmasına açık veya  işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri, 
 f) Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde çalışan su 
ürünleri üreticileri ile ilgili işler, 
 Bu Kanun hükümlerine tabidir. 
 
 Eşit davranma ilkesi 
 Madde 5 – (Ek: 6/2/2014-6518/57 md.) İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal 
düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. 
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 İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, 
belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. 
 İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş 
sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, 
cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. 
 Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. 
 İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin 
uygulanmasını haklı kılmaz. 
 İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört 
aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 
2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri saklıdır. 
 20 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı 
davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde 
gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle 
yükümlü olur. 
 
 İşyerinin veya bir bölümünün devri 
 Madde 6 - İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine 
devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak 
ve borçları ile birlikte devralana geçer. 
 Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren 
yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. 
 Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde 
ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu 
yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. 
 Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte 
sorumluluk hükümleri uygulanmaz. 
 Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün 
devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya 
devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli 
kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır. 
Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir bölümünün 
başkasına devri halinde uygulanmaz. 
 
 Geçici iş ilişkisi 
 Madde 7 - İşveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi içinde 
veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde 
çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak 
devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. Bu halde iş sözleşmesi devam etmekle beraber, işçi bu 
sözleşmeye göre üstlendiği işin görülmesini, iş sözleşmesine geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı 
yerine getirmekle yükümlü olur.(Değişik son cümle: 20/6/2012-6331/32 md.) Geçici iş ilişkisi kurulan 
işveren işçiye talimat verme hakkına sahiptir. 
 Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa 
yenilenebilir.  
 İşverenin, ücreti ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin 
kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta 
primlerinden işveren ile birlikte sorumludur.  
 İşçi, işyerine ve işe ilişkin olup kusuru ile sebep olduğu zarardan geçici iş ilişkisi kurulan işverene 
karşı sorumludur. İşçinin geçici sözleşmesinden aksi anlaşılmıyorsa, işçinin diğer hak ve 
yükümlülüklerine ilişkin bu Kanundaki düzenlemeler geçici iş ilişkisi kurulan işverenle olan ilişkisine de 
uygulanır.  
 İşçiyi geçici olarak devralan işveren grev ve lokavt aşamasına gelen bir toplu iş uyuşmazlığının 
tarafı ise, işçi grev ve lokavtın uygulanması sırasında çalıştırılamaz. Ancak, 2822 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 39 uncu maddesi hükümleri saklıdır. İşveren, işçisini grev ve 
lokavt süresince kendi işyerinde çalıştırmak zorundadır. 
 Toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde çıkarma tarihinden itibaren altı ay içinde toplu işçi 
çıkarmanın konusu olan işlerde geçici iş ilişkisi gerçekleşmez. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi 

 Tanım ve şekil 
 Madde 8 - İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da 
ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel 
bir şekle tâbi değildir. 
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 Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu 
belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. 
 Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma 
koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme 
dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları 
hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş 
sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu 
bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur. 
  
 Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi 
 Madde 9 - Taraflar iş sözleşmesini, Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak 
koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler. 
 İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından 
tam süreli veya kısmî süreli yahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir. 
 
 Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri 
 Madde 10 - Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla 
devam edenlere  sürekli iş denir. 
 Bu Kanunun 3, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 75, 80 ve geçici 6 ncı  maddeleri süreksiz işlerde yapılan iş sözleşmelerinde uygulanmaz. Süreksiz 
işlerde, bu maddelerde düzenlenen konularda  Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 
 
 Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi 
 Madde 11 - İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. 
Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi 
objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş 
sözleşmesidir.  
 Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) 
yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. 
 Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar. 
 
 Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları 
 Madde 12 - Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, 
salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye 
göre farklı işleme tâbi tutulamaz. 
 Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman ölçüt alınarak ödenecek ücret ve 
paraya ilişkin bölünebilir menfaatler, işçinin çalıştığı süreye orantılı olarak verilir. Herhangi bir çalışma 
şartından yararlanmak için aynı işyeri veya işletmede geçirilen kıdem arandığında belirli süreli iş 
sözleşmesine göre çalışan işçi için farklı kıdem uygulanmasını haklı gösteren bir neden olmadıkça, 
belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçi hakkında esas alınan kıdem uygulanır. 
 Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçidir. 
İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun bir işyerinde aynı veya 
benzer işi üstlenen belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi dikkate alınır.  
 
 Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi 
 Madde 13 - İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal 
işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. 
 Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş 
sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. 
Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre 
çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir. 
 Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi 
bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş 
sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır. 
 İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmî süreliden tam 
süreliye veya tam süreliden kısmî süreliye geçirilme istekleri işverence dikkate alınır ve boş yerler 
zamanında duyurulur. 
 
 Çağrı üzerine çalışma 
 Madde 14 - Yazılı sözleşme ile  işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç 
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duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine 
çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir. 
 Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar 
belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine 
çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır. 
 İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu 
çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak zorundadır. 
Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede günlük 
çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst üste 
çalıştırmak zorundadır. 
 
 Deneme süreli iş sözleşmesi 
 Madde  15 - Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok 
iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. 
 Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız 
feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.  
 
 Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri 
 Madde 16- Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım 
kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir. 
 Takım sözleşmesinin, oluşturulacak iş sözleşmeleri için hangi süre kararlaştırılmış olursa olsun, 
yazılı yapılması gerekir. Sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücret ayrı ayrı gösterilir. 
 Takım sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerden her birinin işe başlamasıyla, o işçi ile işveren 
arasında takım sözleşmesinde belirlenen şartlarla bir iş sözleşmesi yapılmış sayılır. Ancak, takım 
sözleşmesi hakkında Borçlar Kanununun 110 uncu maddesi hükmü de uygulanır. 
 İşe başlamasıyla iş sözleşmesi kurulan işçilere ücretlerini işveren veya işveren vekili her birine 
ayrı ayrı ödemek zorundadır. Takım kılavuzu için, takıma dahil işçilerin ücretlerinden işe aracılık veya 
benzeri bir nedenle kesinti yapılamaz. 
 
 Süreli fesih 
           Madde 17 - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi 
gerekir. İş sözleşmeleri; 
 a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki 
hafta sonra,  
 b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından 
başlayarak dört hafta sonra, 
 c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından 
başlayarak altı hafta sonra,  
 d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, 
 Feshedilmiş sayılır.  
 Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.  
 Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek 
zorundadır.  
 İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.  
 İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi 
feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 
inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı 
dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda 
işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması 
ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir. 
 Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin 
hesabında 32 nci maddenin birinci  fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para 
ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve  Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.  
 
 Feshin geçerli sebebe dayandırılması 
 Madde  18 - Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan  işçinin 
belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da 
işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. 
(Ek cümle: 10/9/2014-6552/2 md.) Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz. 
 Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır. 
 Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz: 
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 a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde 
sendikal faaliyetlere katılmak. 
 b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak. 
 c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek 
için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece 
katılmak.  
 d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve 
benzeri nedenler.  
 e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe 
gelmemek.  
 f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde 
öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık. 
 İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek 
hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi 
sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.  
 İşletmenin  bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü 
sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında  bu 
madde,  19 ve  21 inci maddeler  ile  25 inci  maddenin son fıkrası  uygulanmaz. 
 
 Sözleşmenin feshinde usul 
 Madde 19 - İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir 
şekilde belirtmek zorundadır.  
 Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin 
davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) 
numaralı bendi  şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.  
 
 Fesih bildirimine itiraz ve usulü (1) 

 Madde 20 - İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya 
gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir 
ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. (...) taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme 
götürülür. 

 Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir 
sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.  
 Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın 
temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.  
 (İptal dördüncü fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 19/10/2005 tarihli ve E.:2003/66, K.:2005/72 
sayılı Kararı ile.) 
 
 Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları 
 Madde 21 - İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı 
mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, 
işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe 
başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle 
yükümlü olur.  
 Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması 
halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.  
 Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş 
bulunan ücret ve diğer hakları  ödenir.  
 İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı,  
yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye 
bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret 
tutarı ayrıca ödenir.  
İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe 
başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, 
işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile 
sorumlu olur. 
 Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle 
değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.  
 
 Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi 
 Madde 22 - İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel 
yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir 
değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak 
yapılmayan ve işçi tarafından  altı işgünü içinde yazılı olarak  kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi 



                                                                                 12                                                                                        İSG YEK 
    

bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene 
dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim 
süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde 
hükümlerine göre dava açabilir. 
 Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında 
değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.  
 
 Yeni  işverenin sorumluluğu 
 Madde 23 - Süresi belirli olan veya olmayan sürekli iş sözleşmesi ile bir işverenin işine girmiş 
olan işçi, sözleşme süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp başka 
bir işverenin işine girerse sözleşmenin bu suretle feshinden ötürü, işçinin sorumluluğu yanında, ayrıca 
yeni işveren de aşağıdaki hallerde birlikte sorumludur: 
 a) İşçinin bu davranışına, yeni işe girdiği işveren sebep olmuşsa. 
 b) Yeni işveren, işçinin bu davranışını bilerek onu işe almışsa. 
 c) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam ederse. 
 
 İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 
 Madde 24 - Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin 
bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:  
 I. Sağlık sebepleri: 
 a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı 
veya yaşayışı için tehlikeli olursa. 
 b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan  buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi 
bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa. 
 II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: 
 a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında   
yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler 
söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa. 
 b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler 
söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa. 
 c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, 
yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut 
işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve 
haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa. 
 d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu 
durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa. 
 e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak 
hesap edilmez veya ödenmezse,  
 f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından 
işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre 
ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları  uygulanmazsa. 
 III. Zorlayıcı sebepler: 
 İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı 
sebepler ortaya çıkarsa. 
 
 İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 
 Madde 25 - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini 
sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:   
 I- Sağlık sebepleri: 
 a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden 
doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak 
devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi. 
 b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında 
sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda. 
 (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde 
işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma 
süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve 
gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin 
askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.  
 II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: 
 a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar 
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veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut 
gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. 
 b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler 
sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar 
ve isnadlarda bulunması. 
 c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. 
 d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine 
sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu 
maddeleri kullanması. 
 e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını 
ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. 
 f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç 
işlemesi. 
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya 
bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam 
etmemesi. 
 h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar 
etmesi. 
 ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin 
malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri 
otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. 
 III- Zorlayıcı sebepler:  
 İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya 
çıkması. 
 IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki 
bildirim süresini aşması. 
 İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci 
madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir. 
 
 
 Derhal fesih hakkını kullanma süresi 
 Madde 26 - 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere 
dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit 
davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her 
halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar 
sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz. 
 Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre 
içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır.  
 
 Yeni iş arama izni 
 Madde 27- Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama 
iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde 
iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş 
arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve 
bu durumu işverene bildirmek zorundadır. 
 İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. 
 İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı 
olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder. 
 
 Çalışma belgesi 
 Madde 28 - İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini 
gösteren bir belge verilir. 
 Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar 
gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. 
 Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır. 
 
 Toplu işçi çıkarma 
 Madde 29 - İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri 
sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika 
temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.  
 İşyerinde çalışan işçi sayısı:                                                     
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 a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin, 
 b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin, 
 c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin, 
 İşine 17 nci madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son 
verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır. 
 Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde işçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi 
sayısı ve grupları ile işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin 
bilgilerin bulunması zorunludur.  
 Bildirimden sonra işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu 
işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından 
olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alınır. Görüşmelerin sonunda, toplantının 
yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir.  
 Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz  
gün sonra hüküm doğurur.  
 İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, işveren 
sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve 
işyerinde ilan etmekle yükümlüdür. İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay 
içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe 
çağırır. 
 Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu 
işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.  
 İşveren toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri 18, 19, 20 ve 21 inci madde hükümlerinin 
uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi halde işçi bu maddelere göre dava açabilir. 
 
 Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu  
 Madde 30 – (Değişik : 15/5/2008-5763/2 md.) 
İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu 
işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 
sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar 
Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul 
sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla 
yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla 
yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.  
 Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre 
çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate 
alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate 
alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken engelli hâle gelenlere 
öncelik tanınır.  
 İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar. Bu 
kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların işyerlerinde 
genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden 
işverence nasıl işe alınacakları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.(4) 

Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca 
işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz. 
Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski 
işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde 
boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe 
almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü 
yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder.  
 Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa tabi engelli sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 
73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 
hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası engelli çalıştıran, 
yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için 
prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı 
Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin 
çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal 
süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin 
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sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş 
olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, 
Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme 
zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi 
uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. (Ek cümle: 31/7/2008-5797/10 
md.) Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara 
ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi 
kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına 
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı 
tarafından müştereken belirlenir. (1)(2)(3) 

 (Değişik yedinci fıkra: 11/10/2011-KHK-665/28 md.) Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci 
madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, 
engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine 
uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin 
hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma 
Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, 
en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer 
temsilcisinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. (1) 

 Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel 
hükümler saklıdır. 
 
 Askerlik ve kanundan doğan çalışma 
 Madde 31 - Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına 
alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş 
sözleşmesi işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş sayılır. 
 İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıldan çok 
çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki bu sürenin tamamı doksan günü 
geçemez. 
 İş sözleşmesinin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti 
işlemez. Ancak özel kanunların bu husustaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde iş sözleşmesinin 
Kanundan doğan başka bir sebebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından feshedildiği öteki tarafa 
bildirilmiş olsa bile, fesih için Kanunun gösterdiği süre bu sürenin bitiminden sonra işlemeye başlar. 
Ancak iş sözleşmesi belirli  süreli olarak yapılmış ve sözleşme yukarıda yazılı süre içinde kendiliğinden 
sona eriyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz. 
 Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden 
başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde 
boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe 
almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü 
yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ücret 

 Ücret ve ücretin ödenmesi 
            Madde 32 - Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler 
tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. 
(Değişik ikinci fıkra : 17/4/2008-5754/85 md.) Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit 
istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. 
Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise 
ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir. Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, 
ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle 
ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, 
işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak işverenleri veya üçüncü kişileri zorunlu 
tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının, brüt 
ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet 
Bakanlığı müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit 
istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler 
veya üçüncü kişiler, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak 
açılan banka  hesapları dışında ödeyemezler.  
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(Ek fıkra : 17/4/2008-5754/85 md.) İşçinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit 
istihkakının özel olarak açılan banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer usûl ve 
esaslar anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
 Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan 
bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.  
 Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir 
haftaya kadar indirilebilir. 
 İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile 
ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.  
 Meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende mal satan dükkan ve mağazalarda, buralarda 
çalışanlar hariç, ücret ödemesi yapılamaz.  
 Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır. 
 
 İşverenin ödeme aczine düşmesi 
 Madde 33 – (Mülga : 15/5/2008-5763/37 md.) 
 
 Ücretin gününde ödenmemesi 
 Madde 34 - Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında 
ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına 
dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev 
olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı 
uygulanır. 
 Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, 
bu işler başkalarına yaptırılamaz. 
 
 Ücretin saklı kısmı 
 Madde 35 - İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir 
ve temlik olunamaz. Ancak,  işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir 
edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır. 
 
 Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü 
 Madde 36 - Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri 
yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; asıl 
işverenler müteahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde 
çalışan işçilerden müteahhit veya taşeronlarca ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının 
kontrolü, ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, ücretleri ödenmeyen varsa 
müteahhitten veya taşeronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bunların hakedişlerinden 
öderler.  
 Bunun için hakediş ödeneceği ilgili idare tarafından işyerinde şantiye şefliği işyeri ilân tahtası 
veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilân asılmak suretiyle 
duyurulur. Ücret alacağı olan işçilerin her hakediş dönemi için olan ücret alacaklarının üç aylık 
tutarından fazlası hakkında adı geçen idarelere herhangi bir sorumluluk düşmez.  
 Anılan müteahhitlerin bu işverenlerdeki her çeşit teminat ve hakedişleri üzerinde yapılacak her 
türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya haciz ve icra takibi bu işte çalışan işçilerin ücret alacaklarını 
karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder.  
 Bir işverenin üçüncü kişiye karşı olan borçlarından dolayı işyerinde bulunan tesisat, malzeme, 
ham, yarı işlenmiş ve tam işlenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılacak haciz ve icra takibi, 
bu işyerinde çalışan işçilerin icra kararının alındığı tarihten önceki üç aylık dönem içindeki ücret 
alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder.  
 (Değişik beşinci fıkra: 10/9/2014-6552/3 md.) İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde, 
bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen 
kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına 
yatırmakla yükümlüdür. 
 
 Ücret hesap pusulası 
 Madde 37 - İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir 
imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.  
 Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve 
genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans 
mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.  
 Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. 
 
 Ücret kesme cezası 
 Madde 38 - İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında 
işçiye ücret kesme cezası veremez. 
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 İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber 
bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça 
başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz. 
 Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye'de kurulu bulunan ve mevduat 
kabul etme yetkisini haiz  bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her 
işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan ceza paralarının 
nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanının başkanlık edeceği ve işçi 
temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden teşekkül 
edeceği, nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. 
 
 Asgari ücret 
 Madde 39 - İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü 
işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir.  
 Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespit edeceği 
üyelerden birinin başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya 
yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik 
İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok 
işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok 
işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur. 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az on üyesinin katılmasıyla toplanır. Kurul, üye oylarının çoğunluğu 
ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.  
 Komisyon kararları kesindir. Kararlar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.  
 Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, asgari ücretlerin tespiti sırasında uygulanacak esaslar 
ile başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur hakları Maliye Bakanlığı ve  Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının birlikte hazırlayacakları yönetmelikte belirtilir. 
 Asgari Ücret Tespit Komisyonunun sekretarya hizmetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  
tarafından yerine getirilir.  
 
 Yarım ücret 
            Madde 40 - 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler 
dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün 
için yarım ücret ödenir. 
 
 Fazla çalışma ücreti 
 Madde 41 - Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle 
fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan 
çalışmalardır. 63 üncü  madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin 
haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda 
toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. 
 Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen 
miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.  
 Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda 
belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş  saate kadar 
yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma 
için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş 
yükseltilmesiyle ödenir.  
 Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret 
yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat 
karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.  
 İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti 
olmadan kullanır.  
 63 üncü maddenin son fıkrasında  yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli 
işlerde ve 69 uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz.  
 Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.  
 Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. 
 (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/4 md.) Bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâller 
dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.  
 (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/4 md.) Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, bu Kanunun 42 
nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâllerde haftalık otuz yedi buçuk saati aşan her bir saat fazla 
çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az 
olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenir. 
 Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak yönetmelikte 
gösterilir. 
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 Zorunlu nedenlerle fazla çalışma 
 Madde 42 - Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut 
makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı sebeplerin 
ortaya çıkmasında, işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi 
veya bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilir. Bu durumda fazla çalışma yapan işçilere uygun bir 
dinlenme süresi verilmesi zorunludur.  
 Şu kadar ki, zorunlu sebeplerle yapılan fazla çalışmalar için 41 inci maddenin birinci, ikinci ve 
üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. 
 
 Olağanüstü hallerde fazla çalışma 
 Madde 43 - Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt savunmasının gereklerini 
karşılayan işyerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin çeşidine ve ihtiyacın derecesine göre 
Bakanlar Kurulu günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarabilir.  
 Bu suretle fazla çalıştırılan işçiler için verilecek ücret hakkında 41 inci maddenin birinci, ikinci ve 
üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. 
 
 Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma 
 Madde 44 - Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş 
sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz 
konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.  
 Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.  
 
 Saklı haklar 
 Madde 45 - Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel 
tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu Kanunla 
tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz.  
 Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, toplu iş sözleşmesi, iş 
sözleşmesi veya gelenekten doğan kazanılmış haklar saklıdır. 
 
 Hafta tatili ücreti 
 Madde 46 - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü 
maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde 
kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. 
 Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti 
tam olarak ödenir.  
 Şu kadar ki; 
 a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen 
veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri,  
 b) (Değişik: 4/4/2015-6645/35 md.) Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri, 
 c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim 
raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri, 
 Çalışılmış günler gibi hesaba katılır.  
 Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç 
gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline 
hak kazanmak için çalışılmış sayılır.  
 Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler 
ortaya çıktığı zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı 
sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenir.  
 Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir.  
 
 Genel tatil ücreti 
 Madde 47 - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram 
ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün 
ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.  
 Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri 
işverence işçiye ödenir. 
 
 Geçici iş göremezlik 
 Madde 48 - İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş 
göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum veya 
sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir.  
 Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş 
göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir.  
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 Ücret şekillerine göre tatil ücreti 
 Madde 49 - İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir.  
 Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme 
döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.  
 Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedibuçuk katıdır.  
 Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık 
ücretli işçilere 46, 47 ve 48 inci maddenin birinci fıkrası  hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan 
ulusal bayram ve genel tatil günlerinde  çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük ücreti  
ödenir.  
 
 Tatil ücretine girmeyen kısımlar 
 Madde 50 - Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak 
normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler 
için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen 
ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz. 
 
 Yüzdelerin ödenmesi 
 Madde 51 - Otel, lokanta, eğlence yerleri ve benzeri yerler ile içki verilen ve hemen orada 
yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerden "yüzde" usulünün uygulandığı müesseselerde 
işveren tarafından servis karşılığı veya başka isimlerle müşterilerin hesap pusulalarına "yüzde" 
eklenerek veya ayrı şekillerde alınan paralarla kendi isteği ile müşteri tarafından işverene bırakılan 
yahut da onun kontrolü altında bir araya toplanan paraları işveren işyerinde çalışan tüm işçilere 
eksiksiz olarak ödemek zorundadır.  
 İşveren veya işveren vekili yukarıdaki fıkrada sözü edilen paraların kendisi tarafından 
alındığında eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını belgelemekle yükümlüdür.  
 Yüzdelerden toplanan paraların o işyerinde çalışan işçiler arasında yapılan işlerin niteliğine 
göre, hangi esaslar ve oranlar çerçevesinde dağıtılacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir. 
 
 Yüzdelerin belgelenmesi 
 Madde 52 - Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işveren, her hesap pusulasının genel 
toplamını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciye vermekle 
yükümlüdür. Bu belgelerin şekli ve uygulama usulleri iş sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmelerinde 
gösterilir. 
 
 Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri 
            Madde 53 - İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en 
az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. 
 Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. 
 Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu 
Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. 
 İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;  
 a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, 
 b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, 
 c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, 
 Az olamaz. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/5 md.)  Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli 
izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır. 
 Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık 
ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. 
 Yıllık izin süreleri  iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. 
 
 Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi 
 Madde 54 - Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı 
işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir 
işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu 
Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. 
 Bir yıllık süre içinde 55 inci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının 
kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet  süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin 
hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır. 
 İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının 
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doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru ve yukarıdaki fıkra ve 55 inci madde 
hükümleri gereğince hesaplanır. 
 İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına 
karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır. 
 Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve 
kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan 
banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin hakkının 
hesaplanmasında göz önünde bulundurulur.  
 
 Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller 
 Madde 55 - Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:  
 a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci 
maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.). 
 b) Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler. 
 c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı 
ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.). 
 d) Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil 
edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden işe 
başlaması şartıyla).  
 e) 66 ncı maddede sözü geçen zamanlar. 
f) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri. 
 g) 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde 
çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler. 
 h) İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu 
kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, 
kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, 
kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam 
edemedikleri günler. 
 ı) (Değişik: 4/4/2015-6645/35 md.) Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri, 
 j) İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri. 
 k) Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi. 
 
 Yıllık ücretli iznin uygulanması 
 Madde 56 - Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. 
 Bu iznin 53 üncü maddede  gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde 
verilmesi zorunludur. 
 Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden 
aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.  
 İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve 
hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.  
 Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel 
tatil günleri izin süresinden sayılmaz. 
 Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara 
istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek 
süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. İşveren, 
işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir  izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. 
 (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/6 md.) Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı 
işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate 
alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli 
izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, 
alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl 
işverene vermekle yükümlüdür. 
 
 Yıllık izin ücreti 
 Madde 57 - İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini 
ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.  
 Bu ücretin hesabında 50 nci madde hükmü uygulanır. 
 Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon ücreti, kâra 
katılma ve yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden ücret alan işçinin izin süresi 
için verilecek ücret, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili olarak çalıştığı günlere bölünmesi 
suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır. 
 Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, izin ücreti işçinin izine çıktığı ayın 
başı ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi 
suretiyle hesaplanır.  
Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret, yüzdelerden toplanan para dışında işveren tarafından 
ödenir. 
Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir. 
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 İzinde çalışma yasağı 
 Madde 58 - Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte 
çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.  
 
 Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti 
 Madde 59 - İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde  işçinin hak kazanıp da 
kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti  üzerinden 
kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği 
tarihten itibaren başlar. 
 İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17 nci maddede belirtilen bildirim 
süresiyle, 27 nci madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu  yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin 
süreleri ile iç içe giremez. 
 
 İzinlere ilişkin düzenlemeler 
 Madde 60 - Yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi 
dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı 
tutulacağı, yıllık izninin faydalı olması için işveren tarafından  alınması gereken tedbirler ve izinlerin 
kullanılması konusuna ilişkin usuller ve işverence tutulması zorunlu kayıtların şekli Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir. 
 
 Sigorta primleri 
 Madde 61 - Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile 
meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki 
esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur. 
 
 Ücretten indirim yapılamayacak haller 
 Madde 62 - Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı 
sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu 
Kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne 
şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İşin Düzenlenmesi 

 
 Çalışma süresi 
 Madde 63 - Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi 
kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. 
(Ek cümle: 10/9/2014-6552/7 md.; Değişik cümle: 4/4/2015-6645/36 md.) Yer altı maden işlerinde 
çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir. 
 Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, 
günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin 
haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş 
sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir. 
Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
 (Mülga dördüncü fıkra: 20/6/2012-6331/37 md.) 
 
 Telafi çalışması 
 Madde 64 - Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya 
sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli 
ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi 
hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla 
çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.  
 Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla 
olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. 
 
 Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği 
 Madde 65 – (Mülga: 15/5/2008-5763/37 md.) 
 
 Çalışma süresinden sayılan  haller 
 Madde 66 - Aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır: 
 a) Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında 
çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve 
bu yerlerden  çıkmaları için gereken süreler. 
 b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri 
halinde yolda geçen süreler. 
 c) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve 
çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.  
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 d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda 
yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği 
süreler.  
 e) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler. 
 f) Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, 
işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip 
götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri 
esnasında geçen süreler. 
 İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp 
getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz. 
 
 Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri 
 Madde 67 - Günlük çalışmanın  başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde 
işçilere duyurulur.  
 İşin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir. 
 
 Ara dinlenmesi 
 Madde 68 - Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin 
gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;       
 a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,  
            b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat, 
 c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat, 
 Ara dinlenmesi verilir. 
 Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir.  
 Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak 
sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir.  
 Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir.   
 Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. 
 
 Gece süresi ve gece çalışmaları 
 Madde 69 - Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya 
kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir. 
 Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, 
çalışma hayatına ilişkin "gece" başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin  
ayarlanması, yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki 
hükmün uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda fazla 
ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan 
işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir.  
 İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez. (Ek cümle: 4/4/2015-6645/37 md.) Ancak, 
turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi 
buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir. 
 (Mülga dördüncü fıkra: 20/6/2012-6331/37 md.) 
 (Mülga beşinci fıkra: 20/6/2012-6331/37 md.) 
 (Mülga altıncı fıkra: 20/6/2012-6331/37 md.) 
 Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece 
çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar 
sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir. 
 Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden diğer postada 
çalıştırılamaz.  
 
 Hazırlama, tamamlama ve  temizleme işleri 
 Madde 70 - Genel olarak bir işyerinde belirli çalışma saatlerinden önce veya sonra gerekli olan 
hazırlama veya tamamlama yahut temizleme işlerinde çalışan işçiler için işin düzenlenmesi ile ilgili 
hükümlerden hangilerinin uygulanmayacağı yahut ne gibi değişik şartlar ve usullerle uygulanacağı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. 
 
 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı 
 Madde 71 – (Değişik birinci fıkra: 4/4/2015-6645/38 md.) On beş yaşını doldurmamış 
çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını 
tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam 
edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. On dört yaşını 
doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam 
edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme 
yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler. 
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Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, sağlık, 
bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. Çocuğun 
gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel olamaz, onun derslerini düzenli 
bir şekilde izlemesine zarar veremez. 
 Onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile onbeş yaşını 
tamamlamış, ancak onsekiz yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, on 
dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif 
işler, onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit işlerde 
çalıştırılabilecekleri ve çalışma koşulları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından altı ay içinde 
çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 
 (Değişik dördüncü fıkra: 4/4/2015-6645/38 md.) Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin 
kapsamı, bu faaliyetlerde çalışacak çocuklara çalışma izni verilmesi, yaş grupları ve faaliyet türlerine 
göre çalışma ve dinlenme süreleri ile çalışma ortamı ve şartları, ücretin ödenmesine ilişkin usul ve 
esaslar ile diğer hususlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görüşleri alınarak Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
 Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, 
eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı 
olduğu dönemlerde çalışma süreleri yukarıda dördüncü fıkrada öngörülen süreleri aşamaz. 
 
 Yer ve su altında çalıştırma yasağı 
 Madde 72 - Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında 
veya su altında çalışılacak işlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların 
çalıştırılması yasaktır. 
 
 Gece çalıştırma yasağı  
 Madde 73 - Sanayie ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece 
çalıştırılması yasaktır.  
 Onsekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar 
Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir 
yönetmelikte gösterilir. 
 
 Analık halinde çalışma ve süt izni  
 Madde 74 - Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere 
toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce 
çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu 
takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir.            
Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. (Ek cümle: 13/2/2011-
6111/76 md.) Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı 
çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır. 
 Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve 
sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. 
 Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.  
 Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde 
çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.  
 İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik 
halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin 
hakkının hesabında dikkate alınmaz. 
 Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt 
izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu 
süre günlük çalışma süresinden sayılır. 
 
 İşçi özlük dosyası  
 Madde 75 - İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, 
işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu 
her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek 
zorundadır. 
 İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve 
gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür. 
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 Yönetmelikler   
 Madde 76 - Nitelikleri gereği günlük ve haftalık çalışma sürelerinin 63 üncü maddede 
öngörüldüğü şekilde uygulanması mümkün olmayan iş ve işyerlerinde çalışma sürelerinin günlük yasal 
çalışma süresini aşmayacak şekilde ve en çok altı aya kadar denkleştirme süresi tanınarak 
uygulanmasını sağlayacak usuller Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak 
yönetmeliklerle düzenlenir.  
 Nitelikleri dolayısıyla devamlı çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına işçi postaları 
çalıştırılarak işletilen yahut nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, hafta 
tatillerine ve gece çalışmalarına ve çalışma ortasındaki zorunlu dinlenmelere dair özel usul ve esaslar 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
  
 İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri 
 Madde 77 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) 
 İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri  
 Madde 78 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) 
 İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması 
 Madde 79 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) 
 İş sağlığı ve güvenliği kurulu 
 Madde 80 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) 
 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri  
 Madde 81 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) 
 İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar 
 Madde 82 – (Mülga: 15/5/2008-5763/37 md.) 
 İşçilerin hakları 
 Madde 83 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) 
 İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı 
 Madde 84 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) 
 Ağır ve tehlikeli işler 
 Madde 85 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) 
 Ağır ve tehlikeli işlerde rapor 
 Madde 86 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) 
 On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor 
 Madde 87- (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) 
 Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik  
 Madde 88 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) 
 Çeşitli yönetmelikler 
 Madde 89 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) 

 
 

ALTINCI BÖLÜM 
İş ve İşçi Bulma 

  
 İş ve işçi bulmaya aracılık 
 Madde 90 - İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun 
işçiler bulunmasına aracılık görevi, Türkiye İş Kurumu ve bu hususta izin verilen özel istihdam 
bürolarınca yerine getirilir. 
 
 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi 

 
 Devletin yetkisi 
 Madde 91 - Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş 
eder. Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve 
denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır. 
(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/77 md.) 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 10 
uncu maddesine istinaden iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin kanundan, iş ve toplu iş 
sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikayetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
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bölge müdürlüklerince incelenir.   
Askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve teftişi konusu 
ve sonuçlarına ait işlemler Milli Savunma Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca birlikte 
hazırlanacak yönetmeliğe göre yürütülür. 
 
 Yetkili makam ve memurlar 
 Madde 92 - 91 inci madde hükmünün uygulanması için iş hayatının izlenmesi, denetlenmesi ve 
teftişiyle ödevli olan iş müfettişleri, işyerlerini ve eklentilerini, işin yürütülmesi tarzını ve ilgili 
belgeleri, araç ve gereçleri, cihaz ve makineleri, ham ve işlenmiş maddelerle, iş için gerekli olan 
malzemeyi 93 üncü maddede yazılı esaslara uyarak gerektiği zamanlarda ve işçilerin yaşamına, 
sağlığına, güvenliğine, eğitimine, dinlenmesine veya oturup yatmasına ilişkin tesis ve tertipleri her 
zaman görmek, araştırmak ve incelemek ve bu Kanunla suç sayılan eylemlere rastladığı zaman bu 
hususta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak İş Teftişi Tüzüğünde açıklanan 
şekillerde bu halleri önlemek yetkisine sahiptirler.    
(Değişik ikinci fıkra: 13/2/2011-6111/78 md.)Teftiş, denetleme ve incelemeler sırasında işverenler, 
işçiler ve bu işle ilgili görülen başka kişiler izleme, denetleme ve teftişle görevli iş müfettişleri ve işçi 
şikayetlerini inceleyen bölge müdürlüğü memurları tarafından çağrıldıkları zaman gelmek, ifade ve 
bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek; iş müfettişlerinin birinci 
fıkrada yazılı görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermek, bu yoldaki isteklerini 
geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. 
(Değişik üçüncü fıkra: 13/2/2011-6111/78 md.)Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili 
iş müfettişleri ile işçi şikayetlerini incelemekle görevli bölge müdürlüğü memurları tarafından tutulan 
tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. İş müfettişleri tarafından düzenlenen raporların ve 
tutulan tutanakların işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına karşı taraflarca otuz gün içerisinde yetkili iş 
mahkemesine itiraz edilebilir. İş mahkemesinin kararına karşı taraflarca 5521 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesine göre kanun yoluna başvurulabilir. Kanun yoluna başvurulması iş mahkemesince hüküm 
altına alınan işçi alacağının tahsiline engel teşkil etmez. 
 
  Yetkili memurların ödevi 
 Madde 93 - İş hayatını izleme, denetleme ve teftiş yetkisi olan iş müfettişleri görevlerini 
yaparlarken işin normal gidişini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri konunun niteliğine göre mümkün 
olduğu kadar aksatmamak, durdurmamak ve güçleştirmemekle ve resmi işlemlerin yürütülüp 
sonuçlandırılması için, açıklanması gerekmedikçe, işverenin ve  işyerinin meslek sırları ve şartları, 
ekonomik ve ticari hal ve durumları hakkında gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli 
tutmak ve kendileri tarafından bilgileri ve ifadeleri alınan yahut kendilerine başvuran veya ihbarda 
bulunan işçilerin ve başka kişilerin isimlerini ve kimliklerini açıklamamakla yükümlüdürler. 
 
 Muafiyet 
 Madde 94 - İşçi ve işverenlerle bunların meslek kuruluşları tarafından kendilerini ilgilendiren ve 
iş hayatına ilişkin işlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazı ile başvurma halinde bu 
dilekçeler ve bunlarla ilgili tutanak, evrak, defter ve işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve 
harçtan muaftır.  
 
 Diğer merciler tarafından yapılan teftişler 
            Madde 95 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) 
 
 İşçi ve işverenin sorumluluğu  
 Madde 96 - İş denetimi ve teftişine yetkili iş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine 
başvurulan işçilere, işverenlerin gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısıyla telkinlerde bulunmaları, 
işçileri gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye sevk veya herhangi bir suretle zorlamaları veyahut 
işçilerin ilgili makamlara başvurmaları, haber ve ifade vermeleri üzerine, bunlara karşı kötü 
davranışlarda bulunmaları yasaktır.  
 İşçilerin çalıştıkları veya ayrıldıkları işyerleriyle işverenleri hakkında gerçeğe uygun olmayan 
haberler vererek gereksiz işlemlerle uğraştırılmaları veya işverenleri haksız yere kötü duruma 
düşürmeye kalkışmaları ve iş müfettişlerince kendilerinden sorulan hususlar için doğru olmayan 
cevaplar vererek denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmek veya yanlış bir sonuca vardırmak gibi 
kötü niyetli davranışlarda bulunmaları yasaktır.  
 
 Zabıtanın yardımı 
 Madde 97 - Bu Kanun hükümlerinin tam ve gerektiği gibi uygulanabilmesi için işyerlerini teftiş 
ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerinin gerekli görmeleri ve istemeleri halinde, zabıta kuvvetleri, bu 
iş müfettişlerinin görevlerini iyi bir şekilde yapabilmelerini sağlamak üzere her türlü yardımda 
bulunmakla yükümlüdürler. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

İdari Ceza Hükümleri 
 
 İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık 
 Madde 98 - (Değişik birinci fıkra: 15/5/2008-5763/8 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 
birinci ve ikinci fıkralarındaki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya işveren 
vekiline, çalıştırılan her işçi için yüz Yeni Türk Lirası, (…) 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki işyerini 
muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı on bin Yeni Türk Lirası 
idari para cezası verilir. 
 Bu para cezasının kesinleşmesinden sonra bildirim yükümlülüğüne aykırılığın sürmesi halinde 
takip eden her ay için aynı miktar ceza uygulanır. 
 
 Genel hükümlere aykırılık 
 Madde 99 - Bu Kanunun; 
 a) 5 inci ve 7 nci maddelerde öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı davranan, 
 b) 8 inci maddenin son fıkrasındaki belgeyi işçiye vermeyen, 14 üncü madde hükümlerine aykırı 
davranan,   
 c) 28 inci maddesine aykırı olarak çalışma belgesi düzenleme yükümlülüğüne aykırı davranan 
veya bu belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazan,  
 İşveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için yüzon Türk Lirası idari para cezası 
verilir. 
 
 Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık(3) 
            Madde 100 - Bu Kanunun 29 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran  işveren 
veya işveren vekiline işten çıkardığı her işçi için dörtyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilir. 
 
 Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık 
 Madde 101 - Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak engelli ve eski 
hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü ve 
çalıştırmadığı her ay için binyediyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para 
cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz. 
 
 Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık 
 Madde 102 - Bu Kanunun;  
 a) (Değişik: 17/4/2008-5754/85 md.) 32 nci maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu 
Kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücret ödemelerini süresi içinde 
kasden ödemeyen veya eksik ödeyen, 39 uncu maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari 
ücreti işçiye  ödemeyen  veya  noksan ödeyen, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit 
istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren, işveren 
vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için yüzyirmibeş Türk Lirası idari para cezası  
 b) 37 nci maddesine aykırı olarak ücrete ilişkin hesap pusulası düzenlemeyen veya işçi 
ücretlerinden 38 inci maddeye aykırı olarak ücret kesme cezası veren veya yaptığı ücret kesintisinin 
sebebini ve hesabını bildirmeyen 52 nci maddedeki belgeyi vermeyen işveren veya işveren vekiline 
dörtyüzelli Türk Lirası idari para cezası, 
 c) 41 inci maddesinde belirtilen fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen, işçiye hak ettiği 
serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmayan, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını 
almayan işveren veya işveren vekiline, bu durumda olan her işçi için ikiyüzyirmi Türk Lirası idari para 
cezası,   Verilir. 
 
 Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık 
            Madde 103 - Yıllık ücretli izni bu Kanunun 56 ncı maddesine aykırı olarak  bölen veya izin 
ücretini 57 nci maddenin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen usule aykırı olarak ödeyen veya eksik 
ödeyen veya 59 uncu maddedeki hak edilmiş izni kullanmadan iş sözleşmesinin sona ermesi halinde 
bu izne ait ücreti ödemeyen veya 60 ıncı maddede belirtilen yönetmeliğin esas ve usullerine aykırı 
olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline  bu durumda olan her 
işçi için ikiyüzyirmi Türk Lirası idari para cezası verilir. 
 
 İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık 
 Madde 104 - Bu Kanunun 63 üncü maddesinde ve bu maddede belirtilen yönetmelikte 
belirlenen çalışma sürelerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran veya 68 inci maddesindeki ara 
dinlenmelerini bu maddeye göre uygulamayan veya işçileri 69 uncu maddesine aykırı olarak geceleri 
yedibuçuk saatten fazla çalıştıran; gece ve gündüz postalarını değiştirmeyen, 71 inci maddesi 
hükmüne ve bu maddenin son fıkrasında anılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden, 72 nci 
maddesi hükümlerine aykırı olarak bu maddede belirtilen yerlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek 
çocukları ve gençleri ve her yaştaki kadınları çalıştıran, 73 üncü maddesine aykırı olarak çocuk ve genç 
işçileri gece çalıştıran veya aynı maddede  anılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden 74 
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üncü maddesindeki hükme aykırı olarak doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum 
yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen, 75 inci maddesindeki işçi özlük dosyalarını 
düzenlemeyen, 76 ncı maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerine uymayan işveren veya işveren 
vekiline binikiyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. 
 64 üncü (…) maddede öngörülen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekiline bu 
durumda olan her işçi için ikiyüzyirmi Türk Lirası idari para cezası verilir. 
 
 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık 
 Madde 105 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) 
 
 İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık 
 Madde 106 - Bu Kanunun 90 ıncı maddesinde  öngörülen izni almadan faaliyet gösteren 
işverene bir milyar lira para cezası verilir. 
 
 İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık 
 Madde 107 –  (Değişik: 23/1/2008 – 5728/500 md.) 
Bu Kanunun; 
a) 92 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen, 
b) 96 ncı maddesindeki yasaklara uymayan, 
işveren veya işveren vekiline sekizbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
 İş müfettişlerinin bu Kanundan veya diğer kanunlardan doğan her çeşit teftiş, denetleme yetki 
ve görevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında, görevlerini yapma ve 
sonuçlandırmaya engel olan kimselere, fiil suç oluşturmadığı takdirde, sekizbin Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. 
 
 İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar  
 Madde 108 – (Değişik: 15/5/2008-5763/10 md.) 
Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları, 101 ve 106 ncı maddelerdeki idari para cezaları hariç, 
gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir. (Değişik 
ikinci cümle: 13/2/2011-6111/79 md.) 101 inci ve 106 ncı maddeler kapsamındaki idari para cezaları 
ise doğrudan Türkiye İş Kurumu il müdürü tarafından; birden fazla ilde işyerleri bulunan işverenlere 
uygulanacak idari para cezası ise işyerlerinin merkezinin bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu il 
müdürünce verilir ve genel esaslara göre tahsil edilir. 106 ncı maddeye göre verilecek idari para 
cezası için, 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır. 

 
DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler 
 Yazılı bildirim 
 Madde 109 - Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında 
yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. 
Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır. 
 
 Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları 
 Madde 110 - Konut kapıcılarının hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süreleri, hafta 
tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutları ile ilgili 
hususların düzenlenmesinde uygulanacak değişik şekil ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca hazırlanacak bir  yönetmelikle düzenlenir. 
 
 Sanayi, ticaret, tarım ve orman  işleri 
 Madde 111 – (Değişik: 15/5/2008-5763/11 md.)  
Bu Kanunun uygulanması bakımından; sanayiden, ticaretten, tarım ve orman işlerinden sayılacak 
işlerin esasları aşağıda belirtilmiştir. 
 Sanayiden sayılacak işlerin esasları şunlardır:    
 a) Her türlü madenleri arama ve topraktan çıkarma, taş, kum ve kireç ocakları. 
 b) Ham, yarı ve tam yapılmış maddelerin işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, 
süslenmesi, satış için hazırlanması. 
 c) Her türlü kurma, onarma, sökme, dağıtma ve yıkma. 
 d) Bina yapılması ve onarımı, değiştirilmesi, bozulması, yıkılması ve bunlara yardımcı her türlü 
sınai yapım. 
 e) Yol, demiryolu, tramvay yolu, liman, kanal, baraj, havaalanı, dalgakıran, tünel, köprü, lağım 
ve kuyuların yapılması ve onarımı, batıkların çıkarılması ve bataklık kurutma.  
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 f) Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvetlerin elde edilmesi, değiştirilmesi, taşınması, kurma ve 
dağıtma. 
 g) Su ve gaz tesisatı kurma ve işletmesi. 
 h) Telefon, telgraf, telsiz, radyo ve televizyon kurma.  
 i) Gemi ve vapur yapımı, onarımı, değiştirilmesi ve bozup dağıtma. 
 j) Eşyanın istasyon, antrepo, iskele, limanlar ve havaalanlarında yükletilmesi, boşaltılması.  
 k) Basımevleri.  
 Ticaretten sayılacak işlerin esasları şunlardır:  
 a) Ham, yarı ve tam yapılmış her çeşit bitkisel, hayvani veya sınai ürün ve malların alımı ve 
satımı.  
 b) Bankacılık ve finans sektörü ile ilgili işlerle, sigortacılık, komisyonculuk, depoculuk, 
ambarcılık, antrepoculuk.  
 c) Su ürünleri alımı ve satımı.  
           d) Karada, göl ve akarsularda insan veya eşya ve hayvan taşıma. 
 Tarım ve orman işlerinden sayılacak işlerin esasları şunlardır: 
 a) Her çeşit meyveli ve meyvesiz bitkiler; çay, pamuk, tütün, elyaflı bitkiler; turunçgiller; pirinç, 
baklagiller; ağaç, ağaççık, omca, tohum, fide, fidan; sebze ve tarla ürünleri; yem ve süt bitkilerinin 
yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı, araştırılması, bunlarla ilgili her türlü toprak işleri, ekim, dikim, aşı, 
budama, sulama, gübreleme, hasat, harman, devşirme, temizleme, hazırlama ve ayırma işleri, 
hastalık ve zararlılarla mücadele, toprak ıslahı, çayır, mera, toprak ve su korunması. 
 b) Ormanların korunması, planlanması (amenajman), yetiştirilmesi, işletilmesi, sınırlandırılması 
çalışmaları, bunlara ait alt yapı çalışmaları ile tohum toplama, fidanlık, ağaçlandırma, erozyon 
kontrolü, etüt proje ve rehabilitasyonu, ormancılık araştırma ile milli park, orman içi dinlenme yerleri 
ve kent ormanlarının kurulması, bakım ve geliştirilmesi. 
 c) Her türlü iş ve gelir hayvanlarının (arı, ipek böceği ve benzerleri dahil) yetiştirilmesi, üretimi, 
ıslahı ve bunlarla ilgili bakım, güdüm, terbiye, kırkım, sağım ve ürünlerinin elde edilmesi, toplanması, 
saklanması ile bu hayvanların hastalık ve asalaklarıyla mücadele. 
 d) 854 sayılı Deniz İş Kanununun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kara ve su avcılığı ve 
üreticiliği ile bu yoldan elde edilen ürünlerin saklanması ve taşınması. 
 Yukarıda sayılan esaslar doğrultusunda bir işin bu Kanunun uygulanması bakımından sanayi, 
ticaret, tarım ve orman işlerinden hangisinin kapsamında sayılacağı; Sanayi ve Ticaret, Çevre ve 
Orman ile Tarım  ve Köyişleri bakanlıklarının görüşleri alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
 
 Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı 
 Madde 112 - Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve kuruluşların 
haklarında bu Kanun ve 854, 5953, 5434 sayılı kanunların hükümleri uygulanmayan personeli ile 
kamu kuruluşlarında sözleşmeli olarak istihdam edilenlere mevzuat veya sözleşmelerine göre kıdem 
tazminatı niteliğinde yapılan ödemeler kıdem tazminatı sayılır. 
 (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/8 md.) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem 
tazminatları; 
 a) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya 
kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olanların bu şekilde çalışmış oldukları sürelere ilişkin kıdem 
tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam 
çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur. Bunlardan son alt işverenleri ile yapılmış olan iş 
sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini 
gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatları ilgili kamu kurum veya kuruluşları 
tarafından, 
 b) Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı kamu kurum veya 
kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerden iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine 
göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, 4734 sayılı Kanunun 62 
nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait 
işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum veya 
kuruluşu tarafından, 
işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir. 
 (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/8 md.) Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermediği 
gibi, alt işveren tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir 
işyerinde çalıştırılmaya devam olunan ve bu şekilde çalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi kıdem tazminatı 
ödenmesini gerektirecek şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatı, işçinin yazılı talebi hâlinde, kıdem 
tazminatının söz konusu kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, 
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kamu kurum veya kuruluşuna ait çalıştığı son işyerindeki ücretinin yılları itibarıyla asgari ücret artış 
oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanmak suretiyle son kamu kurum 
veya kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir. Bu şekilde hesaplanarak 
ödenen kıdem tazminatı tutarının, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden aynı süreler 
dikkate alınarak hesaplanacak kıdem tazminatı tutarından daha düşük olması hâlinde, işçinin aradaki 
farkı alt işverenden talep hakkı saklıdır.  
 (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/8 md.) İkinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkra uyarınca farklı 
kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden kıdem 
tazminatı ödenmesi hâlinde, kıdem tazminatı ödemesini gerçekleştiren son kamu kurum veya 
kuruluşu, ödenen kıdem tazminatı tutarının diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet 
süresine ilişkin kısmını ilgili kamu kurum veya kuruluşundan tahsil eder. Ancak, merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri arasında bu fıkra hükümlerine göre bir tahsil işlemi yapılmaz.  
 (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/8 md.) Kıdem tazminatı tutarı, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde kıdem tazminatı ile ilgili 
açılacak bütçe tertibinden, (b) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde ise hizmet alımı gider 
kaleminden, ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenir. 
 (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/8 md.) Bu madde kapsamında alt işverenler yanında çalışan işçilerin 
bu işyerlerinde geçen hizmet süresinin hesabı, alt işverenden ve alt işveren işçisinden istenecek 
belgeler ve ödeme süreci ile ilgili diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun 
görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 
 (Ek fıkra: 4/4/2015-6645/40 md.) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu ile 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında rödövans sözleşmeleri 
çerçevesinde yer altı maden işletmeciliği yapan şirketlere ve ortaklarına ait malların Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el koyma veya takip yoluyla satışından elde edilen gelirler, 
öncelikle bu sözleşmeler kapsamında söz konusu şirketlerde çalışmış olan işçilerden, iş sözleşmeleri 
kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olanların kıdem ve ihbar tazminatları ile izin, fazla 
çalışma ve diğer ücret alacaklarının ödenmesinde kullanılır. Bu ödemeler Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu tarafından ilgililerin hesaplarına yatırılmak suretiyle gerçekleştirilir. Ödemeye esas bilgi ve 
belgeler, işçinin son çalıştığı işvereni tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna teslim edilir. 
 
 Bazı  işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi 
           Madde 113 - Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci  fıkrasının (b) ve (ı) bentlerinde sayılan 
işyerlerinde çalışan işçiler hakkında 32, 35, 37, 38 inci madde hükümleri uygulanır. Bu maddelere 
aykırılık hallerinde ilgililer hakkında ilgili ceza hükümleri uygulanır. 
 
 Üçlü Danışma Kurulu 
 Madde 114 - Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesinde, çalışma hayatıyla ilgili 
mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla; Hükümet ile işveren, kamu görevlileri 
ve işçi sendikaları konfederasyonları arasında etkin danışmayı sağlamak üzere, üçlü temsile dayalı 
istişari  mahiyette bir danışma kurulu oluşturulur.  
 Kurulun çalışma usul ve esasları çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
 
 Kantin açılması 
 Madde 115 - İşyerlerinde, yüzelli ve daha fazla işçi çalıştırılması halinde, işçilerin ve ailelerinin 
gerekli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla işçiler tarafından kurulacak tüketim kooperatiflerine 
işverenlerce yer tahsisi yapılabilir.  
 
 Madde 116 - (13.6.1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar 
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 
 Madde 117 - (5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile ilgili olup yerine 
işlenmiştir.)  
 Madde 118 - (5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile ilgili olup yerine 
işlenmiştir.)  
 
 Yönetmelikler 
 Madde 119 - Bu  Kanunda öngörülen yönetmelikler Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay 
içerisinde çıkartılır.  
 
 Yürürlükten kaldırılan hükümler 
 Madde 120 – 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer 
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretleri 
Ek Madde 1 – (Ek: 6/2/2014-6518/59 md.)  
Korumalı işyerlerinde çalıştırılan ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal 
engellilere işverenlerince zamanında ödenmiş olan ücretlerinin; 
a) Korumalı işyerlerinde çalışan her engelli için 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş 
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince ödenen aylık tutarı kadarı, 
b) 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamındaki illerde kurulmuş bulunan korumalı 
işyerlerinde çalışan her engelli için ilaveten (a) bendi ile belirlenen tutarın yüzde yirmisi, 
c) Korumalı işyeri statüsü almak için ilgili mevzuatla çalıştırılması zorunlu olan sayıdan daha fazla 
engelli çalıştıran işyerlerinde, zorunlu sayının üstünde çalıştırılan her engelli için ilaveten (a) bendi ile 
belirlenen tutarın yüzde yirmisi, 
bu ücretlere ilişkin yasal yükümlülüklerin de tam ve zamanında karşılanmış olması kaydıyla, Hazine 
tarafından işverene ödenir. 
Birinci fıkrada belirlenen ücret kısımlarının ödenmesine ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 
 
Mazeret izni 
Ek Madde 2 – (Ek: 4/4/2015-6645/35 md.) 
İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü 
hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir. 
 İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun 
tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması 
kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir. 
 
 Geçici Madde 1 - Diğer mevzuatta 1475 sayılı İş Kanununa yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış 
sayılır. 
 Bu Kanunun 120 nci maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının 1 inci ve 2 nci bendi ile onbirinci fıkrasında, anılan Kanunun 16, 17 ve 26 
ncı maddelerine yapılan atıflar, bu Kanunun 24, 25 ve 32 nci maddelerine yapılmış sayılır.  
 
 Geçici Madde 2 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) 
 
 Geçici Madde 3 - 1475 sayılı Kanuna göre alınmış bulunan asgari ücret kararı, bu Kanunun 39 
uncu Maddesine göre tespit yapılıncaya kadar yürürlükte kalır. 
 
 Geçici Madde 4 - Mülga 3008 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi hükümleri haklarında 
uygulanmayanlar için, bu Kanunun geçici 6 ncı maddesinde sözü edilen kıdem tazminatı hakkı 
12.8.1967 tarihinden itibaren başlar. 
 İlk defa bu Kanun kapsamına girenlerin kıdem tazminatı hakları bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren başlar. 
 
 Geçici Madde 5 - 1475 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci 
maddesinin (B) fıkrasında yer alan oranlar, bu Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu 
tarafından yeniden belirleninceye kadar geçerlidir.  
 
 Geçici Madde 6 - Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı 
fonuna ilişkin Kanunun  yürürlüğe  gireceği  tarihe  kadar  işçilerin  kıdemleri için 1475 sayılı İş 
Kanununun   14 üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır. 
 
 Yürürlük 
 Madde 121 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 Yürütme 
             Madde 122 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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4857 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN  

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 
 
  

 
Kanun / 

KHK 
No. 

Kanun /KHK 
Resmi Gazete 

Tarihi 

Kanun / KHK 
Yürürlüğe giriş 

tarihi 

Anayasa 
Mahkemesi 

Kararı Tarih/No. 

4857 sayılı Kanunun 
değiştirilen maddeleri 

1. 4884 17/6/2003 17/6/2003 - 3 
2. 5378 7/7/2005 7/7/2005 - 108 
3. 5538 12/7/2006 12/7/2006 - 2, 81 
4. 5728 8/2/2008 8/2/2008 - 107, 108 
5. 5754 8/5/2008 8/5/2008 - 32, 102 

6. 5763 26/5/2008 26/5/2008 - 
3, 33, 65, 78, 81, 82, 
88, 95, 98, 105, 108, 

111 
7. 5763 26/5/2008 1/7/2008 - 30 
8. 5763 26/5/2008 1/1/2009 - 85 

9. 5797 19/8/2008 

1/7/2008 
tarihinden 

geçerli olmak 
üzere yayımı 

tarihinde 

- 30 

10. 5838 28/2/2009 
(Mükerrer) 28/2/2009 - 18 

11. 6009 1/8/2010 1/8/2010 - 2, 81 

12. 6111 25/2/2011 
(1. Mükerrer) 25/2/2011 - 74, 91, 92, 108 

13. KHK/665 2/11/2011 
(Mükerrer)  2/11/2011 - 30 

14. 6270 26/1/2012 26/1/2012 - 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105 

15.   6353 12/7/2012 12/7/2012 - 30 

16. 6331 30/6/2012 30/12/2012 - 

2, 4, 7, 25, 63, 69, 71, 
77, 78, 79, 80, 81, 83, 
84, 85, 86,87, 88, 89, 

95, 98, 105, Geçici 
Madde 2 

17. 6462 3/5/2013 3/5/2013 - 25, 30, 101 

18. 6518 6/2/2014 
28918 19/2/2014 - 5, 30, Ek Madde 1 

  
 

Değiştiren 
Kanunun/KHK’nin/ 

İptal Eden 
Anayasa 

Mahkemesi 
Kararının  
Numarası 

 
4857 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen 

maddeleri 

 
Yürürlüğe Giriş  Tarihi 

6552 3, 18, 36, 41, 53, 56, 112 
41, 63 

11/9/2014 
1/1/2015 

6645 41, 46, 55, 63, 69, 71, 104, 112, Ek Madde 2 23/4/2015 
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Kanun Numarası: 6331                                                                                    Kabul Tarihi: 20/6/2012 

 
 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut 

sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve 
yükümlülüklerini düzenlemektir. 

Kapsam ve istisnalar 
MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin 

işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet 
konularına bakılmaksızın uygulanır. 

(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz: 
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, 

genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. 
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. 
c) Ev hizmetleri. 
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. 
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan 

işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri. 
e) (Ek: 10/9/2014-6552/15 md.) Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer 

hâlleri. 
Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
b) Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde 

istihdam edilen gerçek kişiyi, 
c) Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir 

alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı, 
ç) Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, 

yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve 
yeterli eğitime sahip kişiyi, 

d) Eğitim kurumu: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini 
vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve Türk Ticaret 
Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri, 

e) Genç çalışan: Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış çalışanı, 
f) (Değişik: 12/7/2013-6495/101 md.) İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle 

belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği 
uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile 
mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı,  

g) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren 
veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı, 

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

h) İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın 
birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı 
bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, 
uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve 
araçları da içeren organizasyonu, 

ı) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, 
işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi, 

i) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere 
kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi, 

j) Konsey: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini, 
k) Kurul: İş sağlığı ve güvenliği kurulunu, 
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1) Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı, 
m) Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk 

Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça 
yetkilendirilen birimi, 

n) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri 
ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü, 

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

ö) 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, 

p) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek 
zarar veya hasar verme potansiyelini, 

r) Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında 
kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve 
şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu, 

s) (Değişik: 12/7/2013-6495/101 md.) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve 
biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını, 

ş) İşyeri hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik 
mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça 
yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu, 

ifade eder. 
(2) İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu 

Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri 

İşverenin genel yükümlülüğü 
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu 

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

organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin 
değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. 

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve 
uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. 

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. 
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne 

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

girmemesi için gerekli tedbirleri alır. 
(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını 

ortadan kaldırmaz. 
(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını 

etkilemez. 
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. 
 
Risklerden korunma ilkeleri 
MADDE 5 – (1) İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde 

bulundurulur: 
a) Risklerden kaçınmak. 
b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek. 
c) Risklerle kaynağında mücadele etmek. 
ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve 

üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun 
sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek. 

d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak. 
e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek. 
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f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili 
faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek. 

g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek. 
ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek. 
 
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 
MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları 

da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; 
a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok 

tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında 
belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını 
ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve 
gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin 
yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/16 md.) Belirlenen niteliklere ve 
gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri 
işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe 
giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. 

b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri 
amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. 

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

ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir. 

d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular 
hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak 
üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir. 

(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; 
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan 
alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir. 

(3) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi 
zorunlu değildir. 

(4) (Ek: 10/9/2014-6552/16 md.) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak görevlendirme 
süresinin belirlenmesinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli 
ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, 
çalışan sayısının toplamına dâhil edilmez. 

 
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi 
MADDE 7 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki 

şartlarla destek sağlanabilir: 
a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli 

sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az 
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir. 

b) Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan 
primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir. 

c) Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır. 
ç) Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği 

kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan 
ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, 
sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz. 

d) Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamayı 
yönlendirmeye ve doğabilecek sorunları çözmeye Bakanlık yetkilidir. 

(2) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir: 

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin uygulanması. 
b) Destek sağlanacak ondan az çalışanı bulunan işyerlerinin özellikleri göz önünde 

bulundurularak; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek iş sağlığı ve güvenliği hizmet 
bedellerinin tespiti, destek olunacak kısmı ve ödenme şekli. 

c) Destekten faydalanabilecek işyerlerinin taşıması gereken şartlar. 
ç) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek kuruluşların özellikleri. 
(3) Etkinlik ve sürekliliğin sağlanması amacıyla; Bakanlık tarafından Sağlık Bakanlığı, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili meslek kuruluşlarıyla iş birliği yapılabilir. 
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İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 
MADDE 8 – (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine 

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

(2) (Değişik: 4/4/2015-6645/1 md.) İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik 
ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı 
işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve 
aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur. 
Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal 
sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların 
bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri 
hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, 
yoksa çalışan temsilcisine bildirilir. Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği 
uzmanının belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınır. Bu bildirimden dolayı işvereni 
tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve bu kişiler hiçbir 
şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından 
az olmamak üzere tazminata hükmedilir. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve 
diğer kanunlara göre sahip olduğu hakları saklıdır. Açılan davada, kötü niyetle gerçek dışı bildirimde 
bulunduğu mahkeme kararıyla tespit edilen kişinin belgesi altı ay süreyle askıya alınır. 

(3) Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. 

(4) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına 
neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi 
veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır. 

(5) İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) 
sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise 
en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği 
uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme 
yapabilir. (Ek cümle: 4/4/2015-6645/1 md.) Sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile 
diğer sektörlerde öncelikli olarak hangi meslekî unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının görev 
yapacağının ve bunların yanında görev yapacak diğer mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının 
belirlenmesine dair usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir. 

(6) Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli 
görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda, 
çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş 
Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır. 

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği 
uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, 
belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin 
muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu 
şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık 
katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden 
damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave 
ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan 
görevlendirmeler dikkate alınmaz. 

(8) Kamu sağlık hizmetlerinde tam süreli çalışmaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık 
ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmelerinde ve hizmet verilen işyerlerinde çalışanlarla sınırlı 
olmak üzere görevlerini yerine getirmelerinde, diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz. 

 
Tehlike sınıfının belirlenmesi 
MADDE 9 – (1) İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi 
de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan 
komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir. 

(2) İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır. 
 
Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 
MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya 

yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 
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a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu. 
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi. 
c) İşyerinin tertip ve düzeni. 
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın 

çalışanların durumu. 
(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile 

kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler. 
(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim 

yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari 
yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır. 

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz 
kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını 
sağlar. 

 
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 
MADDE 11 – (1) İşveren; 
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana 

gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi 
mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı 
tedbirleri alır. 

b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri 
yapar, acil durum planlarını hazırlar. 

c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin 
niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, 
yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli 
yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve 
ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar. 

ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri 
dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. 

 
Tahliye 
MADDE 12 – (1) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren; 
a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, 

önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir. 
b) Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel 

olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez. 
(2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile 

karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi 
için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. 
Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden 
dolayı sorumlu tutulamaz. 
 

Çalışmaktan kaçınma hakkı 
MADDE 13 – (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun 

bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin 
alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve 
durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. 

(2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler 
alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile 
kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. 

(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule 
uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. 
Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. 

(4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı 
durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme 
veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen 
çalışmış sayılır. 

(5) Bu Kanunun 25 inci maddesine göre işyerinde işin durdurulması hâlinde, bu madde 
hükümleri uygulanmaz. 
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İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 
MADDE 14 – (1) İşveren; 
a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak 

bunlar ile ilgili raporları düzenler. 
b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş 

ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma 
potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler. 

(2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur: 
a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. 
b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek 

hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde. 
(3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. 
(4) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti 

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

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü 
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) İşe girişlerinde. 
2) İş değişikliğinde. 
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra 

işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. 
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça 

belirlenen düzenli aralıklarla. 
(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını 

belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. 
(3) (Değişik birinci cümle: 10/9/2014-6552/17 md.) Bu Kanun kapsamında alınması gereken 

sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise 
kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı 
tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir. 

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet 
işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. 

(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık 
bilgileri gizli tutulur. 

 
Çalışanların bilgilendirilmesi 
MADDE 16 – (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla 

işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda 
bilgilendirir: 

a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. 
b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar. 
c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda 

görevlendirilen kişiler. 
(2) İşveren; 
a) 12 nci maddede belirtilen ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün 

çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal 
bilgilendirir. 

b) Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların birinci fıkrada belirtilen 
bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgileri verir. 

c) Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, 
analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan 
temsilcilerinin ulaşmasını sağlar. 
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Çalışanların eğitimi 
MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu 

eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi 
hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere 
uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. 

(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir. 
(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, 

yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. 
(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz 

konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile 
ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, 
tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. 

(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve 
güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, 
başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz. 

(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin 
verilmesini sağlar. 

(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde 
geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması 
hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir. 

 
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 
MADDE 18 – (1) İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışanlara veya iki ve 

daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa 
çalışan temsilcilerine aşağıdaki imkânları sağlar: 

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının 
tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması. 

b) Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının 
çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerinin alınması. 

(2) İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin aşağıdaki konularda önceden 
görüşlerinin alınmasını sağlar: 

a) İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği 
uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin 
görevlendirilmesi. 

b) Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve 
kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi. 

c) Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi. 
ç) Çalışanların bilgilendirilmesi. 
d) Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması. 
(3) Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan 

önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı 
hakları kısıtlanamaz. 

 
Çalışanların yükümlülükleri 
MADDE 19 – (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu 

konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen 
diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. 

(2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri 
şunlardır: 

a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim 
araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, 
keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek. 

b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. 
c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve 

yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene 
veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek. 

ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların 
giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. 

d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile 
iş birliği yapmak. 
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Çalışan temsilcisi 
MADDE 20 – (1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz 

önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim 
veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini 
görevlendirir: 

a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir. 
b) Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki. 
c) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç. 
ç) Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört. 
d) Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş. 
e) İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı. 
(2) Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri 

arasında yapılacak seçimle belirlenir. 
(3) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin 

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

(4) Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları 
kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır. 

(5) İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi 
olarak da görev yapar. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Konsey, Kurul ve Koordinasyon 
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi 
MADDE 21 – (1) Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin 

belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey kurulmuştur. 
(2) Konsey, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur: 
a) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu 

Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür. 
b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık, Kalkınma, Millî Eğitim ile Sağlık bakanlıklarından ilgili birer genel müdür. 
c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel 

Başkanlığından bir başkan yardımcısı. 
ç) İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk 

üçünden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan, 
Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları 
Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi. 

d) İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı 
ile belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki 
temsilci. 

(3) İkinci fıkranın (d) bendi kapsamında belirlenen Konsey üyeleri, iki yıl için seçilir ve üst üste 
iki olağan toplantıya katılmaz ise ilgili kurum veya kuruluşun üyeliği sona erer. 

(4) Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür. 
(5) Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği hâlinde 

başkanın oyu kararı belirler. Çekimser oy kullanılamaz. 
(6) Konsey yılda iki defa olağan toplanır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile 

olağanüstü olarak da toplanabilir. 
(7) Konseyin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir. 
 
İş sağlığı ve güvenliği kurulu 
MADDE 22 – (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. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. 

(2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; 
a) Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin 

yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. 
b) Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, 

koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. 
c) İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş 

birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. 
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ç) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla 
ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir 
kurul oluşturulur. 

(3) 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. 

 
İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu 
MADDE 23 – (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler; 

iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapar, yapılan işin yapısı göz 
önüne alınarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını koordinasyon 
içinde yapar, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir. 

(2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi 
yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli 
tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Teftiş ve İdari Yaptırımlar 
Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu 
MADDE 24 – (1) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve 

güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. Bu Kanun kapsamında 
yapılacak teftiş ve incelemelerde, 4857 sayılı Kanunun 92, 93, 96, 97 ve 107 nci maddeleri uygulanır. 

(2) Bakanlık, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma 
yapmaya, bu amaçla numune almaya ve eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde 
kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir. Bu konularda yetkilendirilenler mümkün olduğu kadar işi 
aksatmamak, işverenin ve işyerinin meslek sırları ile gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen 
gizli tutmakla yükümlüdür. Kontrol ve denetimin usul ve esasları Bakanlıkça düzenlenir. 

(3) Askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve teftişi 
konusu ve sonuçlarına ait işlemler, Millî Savunma Bakanlığı ve Bakanlıkça birlikte hazırlanacak 
yönetmeliğe göre yürütülür. 

 
İşin durdurulması 
MADDE 25 – (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. Ayrıca 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 
durumunda iş durdurulur. 

(2) İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve 
güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit 
tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir. Ancak tespit edilen hususun 
acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde; tespiti yapan iş müfettişi, heyet tarafından karar alınıncaya 
kadar geçerli olmak kaydıyla işi durdurur. 

(3) İşin durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve 
İş Kurumu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri 
tarafından kolluk kuvvetleri marifetiyle yirmidört saat içinde yerine getirilir. Ancak, tespit edilen 
hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen işin durdurulması kararı, mülki idare amiri 
tarafından kolluk kuvvetleri marifetiyle aynı gün yerine getirilir. 

(4) İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin 
durdurulması kararına itiraz edebilir. İtiraz, işin durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez. 
Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Mahkeme kararı kesindir. 

(5) İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak 
bildirmesi hâlinde, en geç yedi gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır. 

(6) İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya 
ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle 
yükümlüdür. 

(7) (Ek: 4/4/2015-6645/2 md.) Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik 
gelişme, iş gücü kapasitesinin artırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar 
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sağlanmadan üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim 
zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, işin durdurulma sebebi 
sayılır. 

(8) (Ek: 4/4/2015-6645/2 md.) İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren 
veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

 
Ölümlü iş kazası sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama 
MADDE 25/A – (Ek: 4/4/2015-6645/3 md.) 
Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işveren, 

mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu 
İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanır. 
Kararın bir örneği işverenin siciline işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna gönderilir ve Kurumun 
internet sayfasında ilan edilir. 

 
İdari para cezaları ve uygulanması 
MADDE 26 – (1) Bu Kanunun; 
a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine 

getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı ikibin Türk Lirası, 
b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri 

hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için beşbin Türk Lirası, aykırılığın 
devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene ikibinbeşyüz 
Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, aynı fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde 
belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir ihlal için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası, 
(ç) bendine aykırı hareket eden işverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı bin Türk 
Lirası, 

c) 8 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarına aykırı hareket eden işverene her bir ihlal için 
ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası, 

ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan 
işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası, dördüncü 
fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene binbeşyüz Türk Lirası, 

d) 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir 
yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, 

e) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene 
her bir yükümlülük için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası, ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine 
getirmeyen işverene ikibin Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine 
getirmeyen sağlık hizmeti sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına ikibin Türk Lirası, 

f) 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen 
işverene, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için bin Türk 
Lirası, 

g) 16 ncı maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, bilgilendirilmeyen 
her bir çalışan için bin Türk Lirası, 

ğ) (Değişik: 4/4/2015-6645/4 md.) 17 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine 
getirmeyen işverene, her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı beşyüz Türk Lirası, 

h) 18 inci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, her bir aykırılık için 
ayrı ayrı bin Türk Lirası, 

ı) 20 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine 
getirmeyen işverene bin Türk Lirası, üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen 
işverene binbeşyüz Türk Lirası, 

i) 22 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir aykırılık için 
ayrı ayrı ikibin Türk Lirası, 

j) 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen 
yönetimlere beşbin Türk Lirası, 

k) 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, 
inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve 
güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene beşbin Türk Lirası, 

1) (Değişik: 4/4/2015-6645/4 md.) 25 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen 
yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ihlale uğrayan her bir çalışan için bin Türk Lirası, aykırılığın 
devam ettiği her ay için aynı miktar, 

m) 29 uncu maddesinde belirtilen; büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 
ellibin Türk Lirası, güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini 
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faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde 
faaliyete devam eden işverene seksenbin Türk Lirası, 

n) 30 uncu maddesinde öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen 
işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak bin Türk Lirası, 

o) (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu 
donanım temin etmeyen işverenlere çalışan başına beşyüz Türk Lirası, 

ö) (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve 
giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmayan işverenlere çalışan başına beşyüz Türk Lirası, 

idari para cezası verilir. 
(2) (Değişik: 4/4/2015-6645/4 md.) Bu Kanunda belirtilen idari para cezaları, 14 üncü maddede 

belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezaları hariç 
gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. 14 üncü maddede belirtilen 
bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için uygulanan idari para cezaları hariç tahsil edilen 
idari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir. 14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü 
yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezaları ise doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumunca 
verilir. Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen idari para cezalarının tebliğ, itiraz ve tahsilinde 5510 sayılı 
Kanunun 102 nci maddesi hükümleri uygulanır. Verilen diğer idari para cezaları tebliğinden itibaren 
otuz gün içinde ödenir. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına 
da düzenlenebilir. 

(3) (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Bu maddede belirtilen idari para cezaları; 
a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden; 
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda, 
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak, 
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak, 
b) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden; 
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda, 
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak, 
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,  
c) Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden; 
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak, 
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak, 
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak,  
uygulanır. 
(4) (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) İşin durdurulması hâlinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolayı 

ilgili idari para cezası uygulanmaz. 
(5) (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü 

fıkra hükümleri uygulanmaz. 
(6) (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) 14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine 

getirmeyenler için uygulanan idari para cezaları hariç olmak üzere bu Kanuna göre tahsil edilen idari 
para cezaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve araştırma-geliştirme projelerine ilişkin 
harcamalarda kullanılır. Bu amaçla ihtiyaç duyulan ödenek, Bakanlık bütçesinde öngörülür. Söz 
konusu ödeneğin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile Maliye Bakanlığınca müştereken 
belirlenir. 

 
Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet 
MADDE 27 – (1) Çalışanların tabi oldukları kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunda 

hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 
(2) Bu Kanuna göre düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, işlemler harçtan müstesnadır. 
(3) Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik 

ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve 
belge verebilir. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Geçici Hükümler 
Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı 
MADDE 28 – (1) İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde 

alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır. 
(2) İşveren; işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi 

şartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine sahiptir. 
(3) Aşağıdaki çalışanlar için alkollü içki kullanma yasağı uygulanmaz: 
a) Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle 

görevlendirilenler. 
b) Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü 

içki içmek zorunda olanlar. 
c) İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlar. 
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Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 
MADDE 29 – (1) İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri 

için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren 
tarafından hazırlanır. 

(2) Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının 
içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir. 

 
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 
MADDE 30 – (1) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak 

yönetmeliklerle düzenlenir: 
a) İlgili bakanlıkların görüşü alınarak, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sürdürülmesi ve 

mevcut durumun iyileştirilmesi amacıyla; işyeri bina ve eklentileri, iş ekipmanı, işin her safhasında 
kullanılan ve ortaya çıkan maddeler, çalışma ortam ve şartları, özel risk taşıyan iş ekipmanı ve işler ile 
işyerleri, özel politika gerektiren grupların çalıştırılması, işin özelliğine göre gece çalışmaları ve 
postalar hâlinde çalışmalar, sağlık kuralları bakımından daha az çalışılması gereken işler, gebe ve 
emziren kadınların çalışma şartları, emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarının kurulması veya 
dışarıdan hizmet alınması ve benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular ve bunlara bağlı 
bildirim ve izinler ile bu Kanunun uygulanmasına yönelik diğer hususlar. 

b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili olarak; 
1) Çalışan sayısı ve tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak hangi işyerlerinde işyeri sağlık ve 

güvenlik biriminin kurulacağı, bu birimlerin fiziki şartları ile birimlerde bulundurulacak donanım. 
2) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev alacak işyeri 

hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, işe alınmaları, görevlendirilmeleri, 
görev, yetki ve sorumlulukları, görevlerini nasıl yürütecekleri, işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin yer 
aldığı tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak asgari çalışma süreleri, işyerlerindeki tehlikeli hususları 
nasıl bildirecekleri, sahip oldukları belgelere göre hangi işyerlerinde görev alabilecekleri. 

3) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunacak kişi, kurum ve kuruluşların; görev, yetki ve 
yükümlülükleri, belgelendirilmeleri ve yetkilendirilmeleri ile sunulacak hizmetler kapsamında yer alan 
sağlık gözetimi ve sağlık raporları, kuruluşların fiziki şartları ile kuruluşlarda bulundurulacak personel 
ve donanım. 

4) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan kişi, kurum ve kuruluşlardan işyeri tehlike sınıfı ve 
çalışan sayısına göre; hangi şartlarda hizmet alınacağı, görevlendirilecek veya istihdam edilecek 
kişilerin sayısı, işyerinde verilecek hizmet süresi ve belirlenen görevleri hangi hallerde işverenin 
kendisinin üstlenebileceği. 

5) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin eğitimleri ve 
belgelendirilmeleri, unvanlarına göre kimlerin hangi sınıf belge alabilecekleri, işyeri hekimi, iş 
güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli eğitimi verecek kurumların belgelendirilmeleri, 
yetkilendirilmeleri ile eğitim programlarının ve bu programlarda görev alacak eğiticilerin niteliklerinin 
belirlenmesi ve belgelendirilmeleri, eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlar ve düzenlenecek belgeler. 

6) (Ek: 10/9/2014-6552/18 md.) 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi 
ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar. 

c) Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak; risk değerlendirmesinin hangi işyerlerinde ne şekilde 
yapılacağı, değerlendirme yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli izinlerin 
verilmesi ve izinlerin iptal edilmesi. 

ç) Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak, işverenlerin işyerlerinde bu Kanun kapsamında yapmakla 
yükümlü oldukları kişisel maruziyete ve çalışma ortamına yönelik gerekli kontrol, inceleme ve 
araştırmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili ölçüm ve laboratuvar analizlerinin usul 
ve esasları ile bu ölçüm ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli 
yetkilerin verilmesi ve verilen yetkilerin iptali ile yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri. 

d) Yapılan işin niteliği, çalışan sayısı, işyerinin büyüklüğü, kullanılan, depolanan ve üretilen 
maddeler, iş ekipmanı ve işyerinin konumu gibi hususlar dikkate alınarak acil durum planlarının 
hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, ilk yardım ve benzeri konular ile bu konularda 
görevlendirilecek kişiler. 

e) Çalışanlara ve temsilcilerine verilecek eğitimler, bu eğitimlerin belgelendirilmesi, iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimi verecek kişi ve kuruluşlarda aranacak nitelikler ile mesleki eğitim alma zorunluluğu 
bulunan işler. 

f) Kurulun oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları, birden çok kurul bulunması 
hâlinde bu kurullar arasındaki koordinasyon ve iş birliği. 

g) (Değişik: 4/4/2015-6645/5 md.) İşyerlerinde işin durdurulması, hangi işlerde risk 
değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda işin durdurulacağı, durdurma sebeplerini gidermek 
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için mühürlerin geçici olarak kaldırılması, yeniden çalışmaya izin verilme şartları, çok tehlikeli işler 
sınıfında yer alan başta maden ve yapı olmak üzere işyerlerinde acil durdurmayı gerektiren hususlar, 
acil hâllerde işin durdurulmasına karar verilinceye kadar geçecek sürede alınacak tedbirlerin 
uygulanması. 

ğ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müştereken, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve 
etkilerinin azaltılması için alınacak tedbirler, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinin 
belirlenmesi ve sınıflandırılması, büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporunun 
hazırlanması ve uygulanması, güvenlik raporunun olmaması, incelenmek üzere Bakanlığa 
gönderilmemesi veya Bakanlıkça yetersiz bulunması durumunda işin durdurulması ve işin devamına 
izin verilmesi. 

(2) Birinci fıkranın (b) bendine göre işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline dair çıkarılan 
yönetmelikte yer alan işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitim programları, çalışma süreleri, 
görev ve yetkilerine ilişkin hususlarda Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınır. 

(3) (Ek: 4/4/2015-6645/5 md.) Maden işyerlerinin hangilerinde sığınma odalarının 
kurulabileceği ve bu odaların teknik özelliklerine dair usul ve esaslar Bakanlıkça bir yıl içinde 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu teknik özellikler, ulusal ve uluslararası standartlara uygun 
olarak belirlenir. 

 
Belgelendirme, ihtar ve iptaller 
MADDE 31 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan, ölçüm ve analizleri yapan kişi, kurum, 

kuruluşlar ve eğitim kurumları ile ilgili olarak yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri, bu kişi ve 
kurumlara getirilen kuralların ihlali hâlinde hafif, orta ve ağır ihtar olarak kayda alınması ile yetki 
belgelerinin geçerliliğinin doğrudan veya ihtar puanları esas alınarak askıya alınması ve iptaline dair 
usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

 
Değiştirilen hükümler 
MADDE 32 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun; 
a) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Geçici iş 

ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahiptir.” 
b) 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan “veya 84 

üncü maddeye aykırı hareket etmesi” ibaresi “, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak 
gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması” şeklinde değiştirilmiştir. 

c) 71 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “hafif işler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 
onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit işlerde 
çalıştırılabilecekleri” ibaresi eklenmiştir. 

 
MADDE 33 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümünde yer alan 
“Baş İş Müfettişi” unvanlı kadrolar “İş Başmüfettişi” olarak değiştirilmiştir. 

 
MADDE 34 – Ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümüne 
eklenmiş, ekli (IV) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümünden 
çıkarılmıştır. 

 
MADDE 35 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir. 
 
MADDE 36 – 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanunla ilgili olup yerine işlenmiştir.    
 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 37 – 4857 sayılı Kanunun aşağıdaki hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır: 
a) 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası. 
b) 63 üncü maddesinin dördüncü fıkrası. 
c) 69 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları. 
ç) 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 105 ve geçici 2 nci maddeler. 
4857 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “İş sağlığı ve 

güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere” ifadesi ile 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “85 
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inci madde kapsamındaki işyerlerinde ise çalıştırılan her işçi için bin Yeni Türk Lirası,” ifadesi 
metinden çıkartılmıştır. 

 
Atıflar 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Diğer mevzuatta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak 4857 sayılı Kanuna 

yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır. 
 
Mevcut yönetmelikler 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 4857 sayılı Kanunun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci 

maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, bu 
Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam olunur. 

 
Sağlık raporları 
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Çalışanlar için, 4857 sayılı Kanun ve diğer mevzuat gereği daha önce 

alınmış bulunan periyodik sağlık raporları süresi bitinceye kadar geçerlidir. 
 
İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü 
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) (Değişik: 4/4/2015-6645/6 md.) Bu Kanunun 8 inci maddesinde 

belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı 
görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2018 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı 
görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı 
görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2017 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı 
görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır. 

(2) (Ek: 12/7/2013-6495/55 md.) Bakanlık, usul ve esaslarını belirlemek kaydıyla, iş güvenliği 
uzmanlığı belgesine sahip olanlara, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olan prim gün sayısı ile sahip 
oldukları belge sınıfı gibi hususları dikkate alarak üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesi 
alabilmeleri için fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmak şartıyla en fazla iki 
sınav hakkı verilmesine dair gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. 
 (3) (Ek: 4/4/2015-6645/6 md.) İkinci fıkraya göre iş güvenliği uzmanlığı belge yükseltme 
sınavlarında başarılı olup belge almaya hak kazananların hakları saklıdır. 
 

Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları 
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği, iş 

güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından 
verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya 
sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile 
değiştirmeleri şartıyla bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler. Aynı tarihten önce 
eğitim kurumlarınca verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini tamamlayanlardan 
eğitimleri geçersiz sayılanlar ilgili mevzuata göre sınava girmeye hak kazanırlar. Hak sahipliğinin 
tespitinde Bakanlık kayıtları esas alınır. 

(2) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan eğitim 
kurumu ve ortak sağlık ve güvenlik birimlerine uygulanan ihtar puanları, kayıtlarda yer alan haliyle 
yeni yapılacak düzenlemeye aktarılır. 

 
İşyeri hekimliği yapan kurum tabiplerine yapılan ücret ödemeleri 
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde gerçekleştirilmiş olan 

işyeri hekimliği ücreti ödemeleri nedeniyle kamu görevlileri hakkında idari veya mali yargılama ve 
takibat yapılamaz, başlatılanlar işlemden kaldırılır, bu ödemeler geriye tahsil ve tazmin konusu 
edilemez. 

 
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinde Baş İş Müfettişi kadrolarında bulunanlar, 

hiçbir işleme gerek kalmaksızın İş Başmüfettişi kadrolarına atanmış sayılır. 
 
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu Kanunun yayımlandığı tarihte İş Sağlığı ve Güvenliği Merkez 

Müdürlüğünde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitü Müdürü ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitü Müdür 
Yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri, bu Kanunun yayımlandığı tarihte sona erer ve 
bunlar en geç bir ay içinde derece ve kademelerine uygun diğer kadrolara atanır. Bunlar, yeni bir 
kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile 
diğer mali haklarını almaya devam eder. Söz konusu personelin atandıkları tarih itibarıyla eski 
kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek 
ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı 
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fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas 
alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve 
tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili 
çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde 
aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca 
tazminat olarak ödenir. Atandıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik 
olanlarla kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir. 

(2) Bu Kanuna ekli listelerde ihdas edilen kadrolardan boş bulunan 20 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uzmanı, 100 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı, 40 Memur, 40 Veri Hazırlama ve Kontrol 
İşletmeni ve 10 Mühendis kadrosuna, 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanundaki sınırlamalara tabi olmadan 2012 yılı içinde atama yapılabilir. 

 
GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek: 4/4/2015-6645/7 md.) 
(1) Bu Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden 

itibaren uygulanır. 
 
Yürürlük 
MADDE 38 – (1) Bu Kanunun; 
a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri; 
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları 

ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde, 
2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 

tarihinde, 
3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, 
b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci 

maddeleri yayımı tarihinde, 
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, 
yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 39 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 
 

6331 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ 
TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

 
 

Değiştiren 
Kanunun/ 
İptal Eden 
Anayasa 

Mahkemesinin 
Kararının  
Numarası 

 
6331 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen 

maddeleri 

 
Yürürlüğe Giriş  Tarihi 

6462 3 3/5/2013 

6495 3, GEÇİCİ MADDE 4, 38 2/8/2013 

6552 2, 6, 15, 30 11/9/2014 

6645 8, 25, 25/A, 26, 30, GEÇİCİ MADDE 4, GEÇİCİ 
MADDE 9 

23/4/2015 
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TÜRK CEZA KANUNU, BORÇLAR KANUNU VE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI 
KANUNLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BÖLÜMLERİ 

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ 

 KANUN NO: 5237 

 Taksir 

 Madde 22- (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır. 

 (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni 
tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. 

 (3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli 
taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır. 

 (4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir. 

 (5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. 
Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir. 

 (6) Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu 
bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa 
ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir. 

 Taksirle öldürme 

 Madde 85- (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. 

 (2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir 
veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. (2) 

 Taksirle yaralama 

 Madde 89- (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama 
yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile 
cezalandırılır. 

 (2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun; 

 a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, 

 b) Vücudunda kemik kırılmasına, 

 c) Konuşmasında sürekli zorluğa, 

 d) Yüzünde sabit ize, 

 e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 

 f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına, 

 Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır. 

 (3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun; 

 a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, 

 b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, 



                                                                                 48                                                                                        İSG YEK 
    

 c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, 

 d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 

 e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine, 

 Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. 

 (4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

 (5) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/5 md.) Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve 
kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli 
taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz. 

 Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması 

         Madde 170- (1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya 
da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda; 

 a) Yangın çıkaran, 

 b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan, 

     c) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan, 

 Kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 (2) Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan 
kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

 Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması 

         Madde 171- (1) Taksirle; 

 a) Yangına, 

 b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına, 

 Neden olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması 
halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 Radyasyon yayma 

 Madde 172- (1) Bir başkasını, sağlığını bozmak amacıyla ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli 
olacak surette, radyasyona tabi tutan kişi, üç yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 (2) Birinci fıkradaki fiilin belirsiz sayıda kişilere karşı işlenmiş olması halinde, beş yıldan az 
olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

 (3) Bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli olacak 
biçimde radyasyon yayan veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine etkide bulunan kişi, iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 (4) Radyasyon yayılmasına veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine, bir laboratuvar 
veya tesisin işletilmesi sırasında gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak neden olan kişi, 
fiilin bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli olması 
halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 



                                                                                 49                                                                                        İSG YEK 
    

 Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme 

         Madde 173- (1) Atom enerjisini serbest bırakarak bir patlamaya ve bu suretle bir başkasının 
hayatı, sağlığı veya malvarlığı hakkında önemli ölçüde tehlikeye sebebiyet veren kişi, beş yıldan az 
olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır. 

 (2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiilin taksirle işlenmesi halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

 Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi 

         Madde 174- (1) Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, 
yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik 
maddeyi imal, ithal veya ihraç eden, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muhafaza eden, 
satan, satın alan veya işleyen kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılır. Yetkili makamların izni olmaksızın, bu fıkra kapsamına giren maddelerin 
imalinde, işlenmesinde veya kullanılmasında gerekli olan malzeme ve teçhizatı ihraç eden kişi de aynı 
ceza ile cezalandırılır. 

 (2) Bu fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

 (3) Önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi 
hakkında, kullanılış amacı gözetilerek, bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur 

 İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama 

 Madde 176- (1) İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü 
açısından gerekli olan tedbirleri almayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile 
cezalandırılır. 

 İşaret ve engel koymama 

 Madde 178- (1) Herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan işlerden veya bırakılan eşyadan 
doğan tehlikeyi önlemek için gerekli işaret veya engelleri koymayan, konulmuş olan işaret veya 
engelleri kaldıran ya da bunların yerini değiştiren kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para 
cezası ile cezalandırılır. 

 Trafik güvenliğini tehlikeye sokma 

 Madde 179- (1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için 
konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, 
yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim 
sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye 
neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. 

 (2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı 
açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

 (3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç 
sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre 
cezalandırılır. 

 Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma 

 Madde 180- (1) Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı 
bakımından bir tehlikeye taksirle neden olan kimseye üç aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 
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 Çevrenin kasten kirletilmesi 

         Madde 181- (1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek 
şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

 (2) Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

 (3) Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi halinde, yukarıdaki 
fıkralara göre verilecek ceza iki katı kadar artırılır. 

 (4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor 
hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal 
özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla ilgili olarak 
işlenmesi halinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına ve bin güne kadar adlî para cezasına 
hükmolunur. 

 (5) Bu maddenin iki, üç ve dördüncü fıkrasındaki fiillerden dolayı tüzel kişiler hakkında bunlara 
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

 Çevrenin taksirle kirletilmesi 

         Madde 182- (1) Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya 
verilmesine taksirle neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya artıkların, toprakta, 
suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

 (2) İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme 
yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek 
niteliklere sahip olan atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya taksirle verilmesine neden olan 
kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 Gürültüye neden olma 

 Madde 183- (1) İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin 
sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis 
veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

 İmar kirliliğine neden olma 

 Madde 184- (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran 
kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 (2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya 
telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

 (3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden 
kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 (4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar 
rejimine tabi yerlerde uygulanır. 

 (5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve 
ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, 
açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. 

 (6) (Ek: 29/6/2005 – 5377/21 md.) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden 
önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.  
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BORÇLAR KANUNU İLGİLİ MADDELERİ 

KANUN NO: 6098 

Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri 
A. Sorumluluk 
I. Genel olarak 
MADDE 49- Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle 

yükümlüdür. 

Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına 
kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. 

II. Zararın ve kusurun ispatı  
MADDE 50- Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır.  

Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akışını ve zarar 
görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler.   

III. Tazminat  
1. Belirlenmesi 
MADDE 51- Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle 

kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. 

Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, borçlu güvence göstermekle yükümlüdür. 
 
2. İndirilmesi 
MADDE 52- Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da 

artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, 
tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.  

Zarara hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü, tazminatı ödediğinde yoksulluğa 
düşecek olur ve hakkaniyet de gerektirirse hâkim, tazminatı indirebilir.  

IV. Özel durumlar 
1. Ölüm ve bedensel zarar 
a. Ölüm  

MADDE 53- Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır: 

1. Cenaze giderleri. 

2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da 
yitirilmesinden doğan kayıplar. 

3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar. 
 
b. Bedensel zarar 
MADDE 54- Bedensel zararlar özellikle şunlardır: 

1. Tedavi giderleri. 

2. Kazanç kaybı. 

3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar. 

4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar. 
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c. Belirlenmesi 

MADDE 55- Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve 
sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal 
güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde 
gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak 
hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya azaltılamaz. 

Bu Kanun hükümleri, her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer 
sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne 
bağlı zararlara ilişkin istem ve davalarda da uygulanır. 

d. Manevi tazminat  
MADDE 56- Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın 

özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak 
ödenmesine karar verebilir.  

Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi 
tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir. 

  
2. Haksız rekabet 
MADDE 57- Gerçek olmayan haberlerin yayılması veya bu tür ilanların yapılması ya da 

dürüstlük kurallarına aykırı diğer davranışlarda bulunulması yüzünden müşterileri azalan veya onları 
kaybetme tehlikesiyle karşılaşan kişi, bu davranışlara son verilmesini ve kusurun varlığı hâlinde 
zararının giderilmesini isteyebilir. 

Ticari işlere ait haksız rekabet hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır. 

3. Kişilik hakkının zedelenmesi  
MADDE 58- Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık 

manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir.  

Hâkim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu 
tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına 
hükmedebilir. 

 
4. Ayırt etme gücünün geçici kaybı  
MADDE 59- Ayırt etme gücünü geçici olarak kaybeden kişi, bu sırada verdiği zararları 

gidermekle yükümlüdür. Ancak, ayırt etme gücünü kaybetmede kusuru olmadığını ispat ederse, 
sorumluluktan kurtulur.  

 
V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu  
1. Sebeplerin yarışması 
MADDE 60- Bir kişinin sorumluluğu, birden çok sebebe dayandırılabiliyorsa hâkim, zarar gören 

aksini istemiş olmadıkça veya kanunda aksi öngörülmedikçe, zarar görene en iyi giderim imkânı 
sağlayan sorumluluk sebebine göre karar verir. 

 
2. Müteselsil sorumluluk 
a. Dış ilişkide 
MADDE 61- Birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri veya aynı zarardan çeşitli 

sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde, haklarında müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümler 
uygulanır. 

b. İç ilişkide 
MADDE 62- Tazminatın aynı zarardan sorumlu müteselsil borçlular arasında paylaştırılmasında, 

bütün durum ve koşullar, özellikle onlardan her birine yüklenebilecek kusurun ağırlığı ve yarattıkları 
tehlikenin yoğunluğu göz önünde tutulur. 
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Tazminatın kendi payına düşeninden fazlasını ödeyen kişi, bu fazla ödemesi için, diğer 
müteselsil sorumlulara karşı rücu hakkına sahip ve zarar görenin haklarına halef olur. 

VI. Hukuka aykırılığı kaldıran hâller 
1. Genel olarak 

MADDE 63- Kanunun verdiği yetkiye dayanan ve bu yetkinin sınırları içinde kalan bir fiil, zarara 
yol açsa bile, hukuka aykırı sayılmaz.  

Zarar görenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar, zarar verenin davranışının 
haklı savunma niteliği taşıması, yetkili kamu makamlarının müdahalesinin zamanında sağlanamayacak 
olması durumunda kişinin hakkını kendi gücüyle koruması veya zorunluluk hâllerinde de fiil, hukuka 
aykırı sayılmaz.  

  
2. Sorumluluk 

MADDE 64- Haklı savunmada bulunan, saldıranın şahsına veya mallarına verdiği zarardan 
sorumlu tutulamaz.  

Kendisini veya başkasını açık ya da yakın bir zarar tehlikesinden korumak için diğer bir kişinin 
mallarına zarar verenin, bu zararı giderim yükümlülüğünü hâkim hakkaniyete göre belirler. 

Hakkını kendi gücüyle koruma durumunda kalan kişi, durum ve koşullara göre o sırada kolluk 
gücünün yardımını zamanında sağlayamayacak ise ve hakkının kayba uğramasını ya da kullanılmasının 
önemli ölçüde zorlaşmasını önleyecek başka bir yol da yoksa, verdiği zarardan sorumlu tutulamaz.  

B. Kusursuz sorumluluk 
I. Hakkaniyet sorumluluğu 
MADDE 65- Hakkaniyet gerektiriyorsa; hâkim, ayırt etme gücü bulunmayan kişinin verdiği 

zararın, tamamen veya kısmen giderilmesine karar verir. 

II. Özen sorumluluğu 
1. Adam çalıştıranın sorumluluğu 
MADDE 66- Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına 

verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. 

Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde 
bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz.  

Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye 
elverişli olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı 
gidermekle yükümlüdür. 

Adam çalıştıran, ödediği tazminat için, zarar veren çalışana, ancak onun bizzat sorumlu olduğu 
ölçüde rücu hakkına sahiptir. 

III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme  
MADDE 71- Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu 

takdirde, bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten müteselsilen sorumludur.  

Bir işletmenin, mahiyeti veya faaliyette kullanılan malzeme, araçlar ya da güçler göz önünde 
tutulduğunda, bu işlerde uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi durumunda bile sıkça 
veya ağır zararlar doğurmaya elverişli olduğu sonucuna varılırsa, bunun önemli ölçüde tehlike 
arzeden bir işletme olduğu kabul edilir. Özellikle, herhangi bir kanunda benzeri tehlikeler arzeden 
işletmeler için özel bir tehlike sorumluluğu öngörülmüşse, bu işletme de önemli ölçüde tehlike 
arzeden işletme sayılır. 

Belirli bir tehlike hâli için öngörülen özel sorumluluk hükümleri saklıdır. 
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Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin bu tür faaliyetine hukuk düzenince izin verilmiş 
olsa bile, zarar görenler, bu işletmenin faaliyetinin sebep olduğu zararlarının uygun bir bedelle 
denkleştirilmesini isteyebilirler.  

C. Zamanaşımı 
I. Kural 
MADDE 72- Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten 

başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına 
uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir 
fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. 

Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden 
doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir. 

II. Rücu isteminde 
MADDE 73- Rücu istemi, tazminatın tamamının ödendiği ve birlikte sorumlu  kişinin öğrenildiği 

tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde tazminatın tamamının ödendiği tarihten başlayarak on yılın 
geçmesiyle zamanaşımına uğrar. 

Tazminatın ödenmesi kendisinden istenilen kişi, durumu birlikte sorumlu olduğu kişilere 
bildirmek zorundadır. Aksi takdirde zamanaşımı, bu bildirimin dürüstlük kurallarına göre 
yapılabileceği tarihte işlemeye başlar. 

D. Yargılama 
I. Ceza hukuku ile ilişkisinde 
MADDE 74- Hâkim, zarar verenin kusurunun olup olmadığı, ayırt etme gücünün bulunup 

bulunmadığı hakkında karar verirken, ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle bağlı olmadığı 
gibi, ceza hâkimi tarafından verilen beraat kararıyla da bağlı değildir. 

Aynı şekilde, ceza hâkiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin 
kararı da, hukuk hâkimini bağlamaz. 

II.Tazminat hükmünün değiştirilmesi 
MADDE 75- Bedensel zararın kapsamı, karar verme sırasında tam olarak belirlenemiyorsa 

hâkim, kararın kesinleşmesinden başlayarak iki yıl içinde, tazminat hükmünü değiştirme yetkisini saklı 
tutabilir.  

III. Geçici ödemeler 
MADDE 76- Zarar gören, iddiasının haklılığını gösteren inandırıcı kanıtlar sunduğu ve ekonomik 

durumu da gerektirdiği takdirde hâkim, istem üzerine davalının zarar görene geçici ödeme yapmasına 
karar verebilir. 

Davalının yaptığı geçici ödemeler, hükmedilen tazminata mahsup edilir; tazminata 
hükmedilmezse hâkim, davacının aldığı geçici ödemeleri, yasal faizi ile birlikte geri vermesine karar 
verir.  

Hizmet Sözleşmeleri 

Genel Hizmet Sözleşmesi 

A. Tanımı 

MADDE 393- Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan 
süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği 
sözleşmedir. 

İşçinin işverene bir hizmeti kısmi süreli olarak düzenli biçimde yerine getirmeyi üstlendiği 
sözleşmeler de hizmet sözleşmesidir. 
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Genel hizmet sözleşmesine ilişkin hükümler, kıyas yoluyla çıraklık sözleşmesine de uygulanır; 
özel kanun hükümleri saklıdır. 

B. Kurulması 
MADDE 394- Hizmet sözleşmesi, kanunda aksine bir hüküm olmadıkça özel bir şekle bağlı 

değildir. 

Bir kimse, durumun gereklerine göre ancak ücret karşılığında yapılabilecek bir işi belli bir 
zaman için görür ve bu iş de işveren tarafından kabul edilirse, aralarında hizmet sözleşmesi kurulmuş 
sayılır.  

Geçersizliği sonradan anlaşılan hizmet sözleşmesi, hizmet ilişkisi ortadan kaldırılıncaya kadar, 
geçerli bir hizmet sözleşmesinin bütün hüküm ve sonuçlarını doğurur. 

C. İşçinin borçları 
I. Bizzat çalışma borcu 
MADDE 395- Sözleşmeden veya durumun gereğinden aksi anlaşılmadıkça, işçi yüklendiği işi 

bizzat yapmakla yükümlüdür. 

II. Özen ve sadakat borcu  
MADDE 396- İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında 

sadakatle davranmak zorundadır. 

İşçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulüne 
uygun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan 
malzemeye özen göstermekle yükümlüdür. 

İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında 
üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez. 

İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi bilgileri, hizmet ilişkisinin 
devamı süresince kendi yararına kullanamaz veya başkalarına açıklayamaz. İşverenin haklı 
menfaatinin korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da sır 
saklamakla yükümlüdür. 

III. Teslim ve hesap verme borcu  
MADDE 397- İşçi, üstlendiği işin görülmesi sırasında üçüncü kişiden işveren için aldığı şeyleri ve 

özellikle paraları derhâl ona teslim etmek ve bunlar hakkında hesap vermekle yükümlüdür. 

İşçi, hizmetin ifasından dolayı elde ettiği şeyleri de derhâl işverene teslim etmekle yükümlüdür. 

IV. Fazla çalışma borcu 
MADDE 398- Fazla çalışma, ilgili kanunlarda belirlenen normal çalışma süresinin üzerinde ve 

işçinin rızasıyla yapılan çalışmadır. Ancak, normal süreden daha fazla çalışmayı gerektiren bir işin 
yerine getirilmesi zorunluluğu doğar, işçi bunu yapabilecek durumda bulunur ve aynı zamanda 
kaçınması da dürüstlük kurallarına aykırı olursa işçi, karşılığı verilmek koşuluyla, fazla çalışmayı yerine 
getirmekle yükümlüdür. 

Özel kanunlardaki hükümler saklıdır. 

V. Düzenlemelere ve talimata uyma borcu 
MADDE 399- İşveren, işin görülmesi ve işçilerin işyerindeki davranışlarıyla ilgili genel 

düzenlemeler yapabilir ve onlara özel talimat verebilir. İşçiler, bunlara dürüstlük kurallarının 
gerektirdiği ölçüde uymak zorundadırlar. 

VI. İşçinin sorumluluğu  
MADDE 400- İşçi, işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan sorumludur. 
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Bu sorumluluğun belirlenmesinde; işin tehlikeli olup olmaması, uzmanlığı ve eğitimi gerektirip 
gerektirmemesi ile işçinin işveren tarafından bilinen veya bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleri göz 
önünde tutulur. 

D. İşverenin borçları  
I. Ücret ödeme borcu  
1. Ücret  
a. Genel olarak  
MADDE 401- İşveren, işçiye sözleşmede veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen; sözleşmede 

hüküm bulunmayan hâllerde ise, asgari ücretten az olmamak üzere emsal ücreti ödemekle 
yükümlüdür. 

b. Fazla çalışma ücreti 
MADDE 402- İşveren, fazla çalışma için işçiye normal çalışma ücretini en az yüzde elli fazlasıyla 

ödemekle yükümlüdür. 

İşveren, işçinin rızasıyla fazla çalışma ücreti yerine, uygun bir zamanda fazla çalışmayla orantılı 
olarak izin verebilir. 

c. İşin sonucundan pay alma  
MADDE 403- Sözleşmeyle işçiye ücretle birlikte üretilenden, cirodan veya kârdan belli bir pay 

verilmesi kararlaştırılmışsa, hesap dönemi sonunda bu pay, yasal hükümler veya genellikle kabul 
edilmiş ticari esaslar göz önünde tutularak belirlenir.  

İşçiye belli bir pay verilmesi kararlaştırılan hâllerde, payın hesaplanmasında uyuşulamazsa 
işveren, işçiye veya onun yerine, birlikte kararlaştırdıkları ya da hâkimin atadığı bilirkişiye bilgi vermek 
ve bilginin dayanağını oluşturan işletmeyle ilgili defter ve belgeleri incelemesine sunmak; kârdan bir 
pay verilmesi kararlaştırılmışsa, işveren işçiye, istemi üzerine ayrıca yıl sonu kâr zarar cetvelini vermek 
zorundadır. 

d. Aracılık ücreti  
MADDE 404- İşçiye belli işlerde aracılık yapması karşılığında işverence bir ücret ödeneceği 

kararlaştırılmışsa, aracılık yapılan işlemin üçüncü kişi ile geçerli olarak kurulmasıyla işçinin istem hakkı 
doğar. 

Borçların kısım kısım ifa edileceği sözleşmeler ile sigorta sözleşmelerinde, her kısma ilişkin 
ücret isteminin bu kısma ilişkin borcun muaccel olmasıyla veya yerine getirilmesiyle doğacağı yazılı 
olarak kararlaştırılabilir. 

İşçinin aracılığı suretiyle işveren ile üçüncü kişi arasında kurulan sözleşme, işveren tarafından 
kusuru olmaksızın ifa edilmezse veya üçüncü kişi borçlarını yerine getirmezse, ücret istemine yönelik 
hak sona erer. Sadece kısmi ifa hâlinde, ücretten orantılı olarak indirim yapılır. 

Sözleşmeyle işçiye, kendisine ödenecek aracılık ücretinin hesabını tutma yükümlülüğü 
getirilmemişse, işveren işçiye ücretin muaccel olduğu her dönem için, bu ücrete tabi işlemleri de 
içeren yazılı hesap vermekle yükümlüdür. 

Hesabı gözden geçirme ihtiyacı ortaya çıkarsa işveren, işçiye veya onun yerine, birlikte 
kararlaştırdıkları ya da hâkimin atadığı bilirkişiye bilgi vermek ve bilginin dayanağını oluşturan 
işletmeyle ilgili defter ve belgeleri onun incelemesine sunmak zorundadır. 

e. İkramiye 
MADDE 405- İşveren, bayram, yılbaşı ve doğum günü gibi belirli günler dolayısıyla işçilerine 

özel ikramiye verebilir. Ancak, işçilerin ikramiyeyi istem hakları bu konuda anlaşmanın veya çalışma 
şartının ya da işverenin tek taraflı taahhüdünün varlığı hâlinde doğar. 

Hizmet sözleşmesi ikramiyenin verildiği dönemden önce sona ermişse, ikramiyenin çalıştığı 
süreye yansıyan bölümü ödenir.  
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2. Ücretin ödenmesi 
a. Ödeme süresi  
MADDE 406- Aksine âdet olmadıkça, işçiye ücreti her ayın sonunda ödenir. Ancak, hizmet 

sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesiyle daha kısa ödeme süreleri belirlenebilir. 

Daha kısa bir ödeme süresi kararlaştırılmamışsa veya aksine âdet yoksa, aracılık ücreti her ayın 
sonunda ödenir. Ancak, işlemlerin yapılması altı aydan daha uzun bir süre gerektirdiği takdirde, 
aracılık ücreti asıl ücrete ek olarak kararlaştırılmışsa, yazılı anlaşmayla ödeme daha ileri bir tarihe 
bırakılabilir. 

Asıl ücrete ek olarak üretilenden pay verilmesi öngörülen hâllerde, ürün payı belirlenir 
belirlenmez, cirodan veya kârdan pay verilmesi kararlaştırılan hâllerde ise payın, hesap dönemini 
izleyen en geç üç ay içinde belirlenerek ödenmesi şarttır. 

İşveren, işçiye zorunlu ihtiyacının ortaya çıkması hâlinde ve hakkaniyet gereği ödeyebilecek 
durumda ise, hizmetiyle orantılı olarak avans vermekle yükümlüdür. 

b. Ücretin korunması  
MADDE 407- Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o 

ay içinde ödenenlerin özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; 
tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, işyerinin bulunduğu il ve 
benzeri unsurları dikkate alarak iş sahiplerini zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, 
ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan 
net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı 
işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları 
vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabî tutulan iş sahipleri, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu 
nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler. Her ödeme 
döneminde, işçiye hesap pusulası verilir. İşçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit 
istihkaklarının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer ûsul ve 
esaslar, anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  

İşveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemez. Ancak, 
işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan alacaklar, ücretin 
haczedilebilir kısmı kadar takas edilebilir. 

Ücretin işveren lehine kullanılacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir. 

3. İşgörme ediminin ifasının engellenmesi hâlinde ücret  
a. İşverenin temerrüdü hâlinde 
MADDE 408- İşveren, işgörme ediminin yerine getirilmesini kusuruyla engellerse veya edimi 

kabulde temerrüde düşerse, işçiye ücretini ödemekle yükümlü olup, işçiden bu edimini daha sonra 
yerine getirmesini isteyemez. Ancak, işçinin bu engelleme sebebiyle yapmaktan kurtulduğu 
giderler ile başka bir iş yaparak kazandığı veya kazanmaktan bilerek kaçındığı yararlar ücretinden 
indirilir.  

b. İşçinin çalışmayı durdurması hâlinde 
MADDE 409- Uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan 

çalışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş gördüğü süreye oranla kısa bir süre için işgörme 
edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete 
uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür. 

4. Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi 
MADDE 410- İşçilerin ücretinin dörtte birinden fazlası haczedilemez, başkasına devredilemez 

ve rehnedilemez. Ancak, işçinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için hâkim tarafından takdir 
edilecek miktar, bu orana dâhil değildir. Nafaka alacaklılarının hakları saklıdır. 
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Gelecekteki ücret alacaklarının devredilmesi veya rehnedilmesi geçersizdir. 

5. Parça başına veya götürü iş  
a. İş verme 
MADDE 411- İşçi, sözleşme gereğince yalnız bir işveren için sadece parça başına veya götürü iş 

yapmayı üstlenmişse işveren, ona yeterli iş vermekle yükümlüdür. 

İşveren, kendi kusuru olmaksızın sözleşmede öngörülen parça başına veya götürü iş 
sağlayamayacak durumda bulunduğu veya işletme koşulları geçici olarak gerektirdiği takdirde işçiye, 
ücreti zaman esasına göre öder. Bu durumda, zamana göre ödenecek ücret, anlaşmada veya hizmet 
ya da toplu iş sözleşmesinde belirlenmemişse işveren, işçiye parça başına veya götürü olarak daha 
önce aldığı ortalama ücrete eşdeğer bir ücret ödemekle yükümlüdür. 

Parça başına veya götürü ya da zamana göre iş sağlayamayan işveren, en azından işgörme 
edimini kabulde temerrüt hükümleri uyarınca zamana göre işgörmede ödeyeceği ücreti ödemekle 
yükümlüdür. 

b. Birim ücreti 
MADDE 412- İşçi, sözleşme gereğince parça başına veya götürü olarak çalışmayı üstlendiği 

takdirde işveren, her işin başlamasından önce ona ödenecek birim ücretini bildirmekle yükümlüdür. 

Bu bildirimi yapmayan işveren, aynı veya benzer bir iş için belirlenmiş olan birim ücretini 
ödemekle yükümlüdür. 

II. İş araç ve malzemeleri 
MADDE 413- Aksine anlaşma veya yerel âdet yoksa, işveren işçiye bu iş için gerekli araçları ve 

malzemeyi sağlamakla yükümlüdür. 

İşçi işverenle anlaşarak kendi araç veya malzemesini işin görülmesine özgülerse, aksi 
anlaşmada kararlaştırılmadıkça veya yerel âdet bulunmadıkça işveren, bunun için işçiye uygun bir 
karşılık ödemekle yükümlüdür. 

III. Giderler 
1. Genel olarak 
MADDE 414- İşveren, işin görülmesinin gerektirdiği her türlü harcama ile işçiyi işyeri dışında 

çalıştırdığı takdirde, geçimi için zorunlu olan harcamaları da ödemekle yükümlüdür. 

Yazılı olarak yapılmış bir hizmet veya toplu iş sözleşmesinde, bizzat işçi tarafından karşılanması 
kararlaştırılan harcamaların, işçiye götürü biçimde günlük, haftalık veya aylık olarak ödenmesi 
öngörülebilir. Ancak bu ödeme, zorunlu harcamaları karşılayacak miktardan az olamaz.  

Zorunlu harcamaların kısmen veya tamamen işçi tarafından bizzat karşılanmasına ilişkin 
anlaşmalar geçersizdir.  

2. Taşıma araçları 
MADDE 415- İşçi, işin görülmesi için işverenle anlaşarak işverenin veya kendisinin sağladığı bir 

taşıma aracı kullanıyorsa, taşıtın işletilmesi ve bakımı için gerekli olağan giderler, hizmet için 
kullanıldığı ölçüde işverence karşılanır. 

İşçi işverenle anlaşarak, işin görülmesinde kendi motorlu aracını kullanıyorsa, işveren ayrıca bu 
araçla ilgili vergiyi, zorunlu mali sorumluluk sigortası primini ve aracın yıpranması karşılığında uygun 
bir tazminatı hizmet için kullanıldığı ölçüde işçiye ödemekle yükümlüdür. 

İşçi işverenle anlaşarak, hizmetin görülmesinde kendisine ait diğer taşıma araçlarını ve 
hayvanlarını kullanıyorsa işveren, bunların kullanma ve bakımı için gerekli olan olağan giderleri 
hizmet için kullanıldığı ölçüde karşılamakla yükümlüdür. 
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3. Giderlerin ödenmesi 
MADDE 416- İşçinin yapmış olduğu giderlerden doğan alacağı, daha kısa bir süre 

kararlaştırılmamışsa veya yerel âdet yoksa, her defasında ücretle birlikte ödenir. 

İşçi, sözleşmeden doğan borçlarını yerine getirmek için düzenli olarak masraf yapıyorsa, 
kendisine en az ayda bir olmak üzere belirli aralıklarla uygun bir avans verilir. 

IV. İşçinin kişiliğinin korunması 
1. Genel olarak 
MADDE 417- İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve 

işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize 
uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli 
önlemleri almakla yükümlüdür. 

İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç 
ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü 
önleme uymakla yükümlüdür.  

İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin 
ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, 
sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir. 

2. Ev düzeni içinde çalışmada 
MADDE 418- İşçi işverenle birlikte ev düzeni içinde yaşıyorsa işveren, yeterli gıda ve uygun bir 

barınak sağlamakla yükümlüdür. 

İşçi, kusuru olmaksızın hastalık veya kaza gibi sebeplerle işgörme edimini yerine getiremezse 
işveren, sosyal sigortalar yardımlarından yararlanamayan, bir yıla kadar çalışmış işçinin bakımını ve 
tedavisini, iki hafta süreyle sağlamak zorundadır. İşçinin bir yılı aşan her hizmet yılı için söz konusu 
süre, dört haftayı aşmamak üzere ikişer gün artırılır. 

İşveren, işçinin gebeliğinde ve doğum yapması durumunda da aynı edimleri yerine getirmekle 
yükümlüdür. 

3. Kişisel verilerin kullanılmasında  
MADDE 419- İşveren, işçiye ait kişisel verileri, ancak işçinin işe yatkınlığıyla ilgili veya hizmet 

sözleşmesinin ifası için zorunlu olduğu ölçüde kullanabilir.  

Özel kanun hükümleri saklıdır.  

V. Ceza koşulu ve ibra 
MADDE 420- Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir. 

İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla 
sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu 
alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka 
aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak 
hükümsüzdür.  

Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi 
diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, 
ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur. 

İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, destekten yoksun kalanlar ile işçinin diğer yakınlarının 
isteyebilecekleri dâhil, hizmet sözleşmesinden doğan bütün tazminat alacaklarına da uygulanır. 
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VI. Tatil ve izinler 
1. Hafta tatili ve iş arama izni 
MADDE 421- İşveren, işçiye her hafta, kural olarak pazar günü veya durum ve koşullar buna 

imkân vermezse, bir tam çalışma günü tatil vermekle yükümlüdür. 

İşveren, belirsiz süreli hizmet sözleşmesinin feshi hâlinde, bildirim süresi içinde işçiye ücretinde 
bir kesinti olmaksızın, günde iki saat iş arama izni vermekle yükümlüdür. 

İzin saatlerinin ve günlerinin belirlenmesinde, işyerinin ve işçinin haklı menfaatleri göz önünde 
tutulur. 

2. Yıllık izin 
a. Süresi 
MADDE 422- İşveren, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yılda en az iki hafta ve onsekiz yaşından 

küçük işçiler ile elli yaşından büyük işçilere de en az üç hafta ücretli yıllık izin vermekle yükümlüdür. 

b. İndirimi  
MADDE 423- İşçi, bir hizmet yılı içinde kendi kusuruyla toplam bir aydan daha uzun bir süreyle 

hizmeti yerine getirmediği takdirde işveren, çalışılmayan her tam ay için, yıllık ücretli izin süresinden 
bir gün indirim yapabilir. 

İşçi, bir hizmet yılı içinde kendi kusuru olmaksızın hastalık, kaza, yasal bir yükümlülüğün veya 
kamu görevinin yerine getirilmesi gibi kişiliğine bağlı sebeplerle en çok üç ay süreyle işgörme edimini 
yerine getiremediği takdirde, işveren yıllık ücretli izin süresinden indirim yapamaz. 

İşveren, gebelik ve doğum yapma sebebiyle işgörme edimini en çok üç ay süreyle yerine 
getiremeyen kadın işçinin yıllık ücretli izin süresinden indirim yapamaz. 

Hizmet veya toplu iş sözleşmeleriyle, işçinin aleyhine hüküm doğuracak şekilde, ikinci ve 
üçüncü fıkra hükümlerine aykırı düzenleme yapılamaz. 

c. Kullanılması 
MADDE 424- Yıllık ücretli izinler, kural olarak aralıksız biçimde verilir; ancak tarafların 

anlaşmasıyla ikiye bölünerek de kullanılabilir. 

İşveren, yıllık ücretli izin tarihlerini, işyerinin veya ev düzeninin menfaatleriyle bağdaştığı 
ölçüde, işçinin isteklerini göz önünde tutarak belirler.  

d. Ücreti 
MADDE 425- İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık ücretli izin süresine ilişkin 

ücretini, ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermekle 
yükümlüdür. 

 İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, işverenden alacağı para ve başka menfaatler 
karşılığında yıllık ücretli izin hakkından feragat edemez. 

Hizmet sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi hâlinde, işçinin hak kazanıp da 
kullanamadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden 
kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı, hizmet sözleşmesinin sona erdiği 
tarihte işlemeye başlar. 

VII. Hizmet belgesi 
MADDE 426- İşveren, işçinin isteği üzerine her zaman, işin türünü ve süresini içeren bir hizmet 

belgesi vermekle yükümlüdür. 

İşçinin açıkça istemde bulunması hâlinde, hizmet belgesinde onun işgörmedeki becerisi ile 
tutum ve davranışları da belirtilir.  
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Hizmet belgesinin zamanında verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler 
bulunmasından zarar gören işçi veya işçiyi işe alan yeni işveren, eski işverenden tazminat isteyebilir. 

E. Sınaî ve fikrî mülkiyet hakkı 
MADDE 427- Hizmet buluşları üzerinde işçinin ve işverenin hakları, bunların kazanılması ile 

diğer sınaî ve fikrî mülkiyet hakları konusunda özel kanun hükümleri uygulanır. 

F. Hizmet ilişkisinin devri  
I. İşyerinin tamamının veya bir bölümünün devri 
MADDE 428 İşyerinin tamamı veya bir bölümü hukuki bir işlemle başkasına devredildiğinde, 

devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan hizmet sözleşmeleri, bütün hak ve borçları 
ile birlikte devralana geçer. 

İşçinin hizmet süresine bağlı hakları bakımından, onun devreden işveren yanında işe başladığı 
tarih esas alınır. 

Yukarıdaki hükümlere göre devir hâlinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde 
ödenmesi gereken borçlardan, devreden ve devralan işveren müteselsilen sorumludurlar. Ancak, 
devreden işverenin bu yükümlülüklerden doğan sorumluluğu, devir tarihinden itibaren iki yıl ile 
sınırlıdır. 

II. Sözleşmenin devri 
MADDE 429- Hizmet sözleşmesi, ancak işçinin yazılı rızası alınmak suretiyle, sürekli olarak 

başka bir işverene devredilebilir. 

Devir işlemiyle, devralan, bütün hak ve borçları ile birlikte, hizmet sözleşmesinin işveren tarafı 
olur. Bu durumda, işçinin, hizmet süresine bağlı hakları bakımından, devreden işveren yanında işe 
başladığı tarih esas alınır. 

G. Sözleşmenin sona ermesi 
I. Belirli süreli sözleşmede 
MADDE 430- Belirli süreli hizmet sözleşmesi, aksi kararlaştırılmadıkça, fesih bildiriminde 

bulunulmasına gerek olmaksızın, sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer.   

Belirli süreli sözleşme, süresinin bitiminden sonra örtülü olarak sürdürülüyorsa, belirsiz süreli 
sözleşmeye dönüşür. Ancak, esaslı bir sebebin varlığı hâlinde, üst üste belirli süreli hizmet sözleşmesi 
kurulabilir.  

Taraflardan her biri, on yıldan uzun süreli hizmet sözleşmesini on yıl geçtikten sonra, altı aylık 
fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir. Fesih, ancak bu süreyi izleyen aybaşında hüküm ifade 
eder.  

Sözleşmenin fesih bildirimiyle sona ereceği kararlaştırılmış ve iki taraf da fesih bildiriminde 
bulunmamışsa, sözleşme belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür. 

II. Belirsiz süreli sözleşmede 
1. Genel olarak fesih hakkı 
MADDE 431- Taraflardan her birinin, belirsiz süreli sözleşmeyi fesih sürelerine uyarak feshetme 

hakkı vardır. 

2. Fesih bildirim süresi 
a. Genel olarak 
MADDE 432- Belirsiz süreli hizmet sözleşmelerinin feshinden önce, durumun diğer tarafa 

bildirilmesi gerekir. 

Hizmet sözleşmesi; bildirimin diğer tarafa ulaşmasından başlayarak, hizmet süresi bir yıla kadar 
sürmüş olan işçi için iki hafta sonra; bir yıldan beş yıla kadar sürmüş işçi için dört hafta ve beş yıldan 
fazla sürmüş işçi için altı hafta sonra sona erer. 
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Bu süreler kısaltılamaz; ancak sözleşmeyle artırılabilir. 

İşveren, fesih bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle hizmet sözleşmesini 
feshedebilir. 

Fesih bildirim sürelerinin, her iki taraf için de aynı olması zorunludur; sözleşmede farklı süreler 
öngörülmüşse, her iki tarafa da en uzun olan fesih bildirim süresi uygulanır. 

Hizmet sözleşmesinin askıya alındığı hâllerde fesih bildirim süreleri işlemez. 

b. Deneme süresi içinde 
MADDE 433- Taraflar, hizmet sözleşmesine iki ayı aşmamak koşuluyla deneme süresi 

koyabilirler. Deneme süresi konulmuşsa taraflar, bu süre içinde fesih süresine uymak zorunda 
olmaksızın, hizmet sözleşmesini tazminatsız feshedebilirler.  

İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. 

III. Feshe karşı koruma  
MADDE 434- Hizmet sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği 

durumlarda işveren, işçiye fesih bildirim süresine ait ücretin üç katı tutarında tazminat ödemekle 
yükümlüdür. 

IV. Derhâl fesih 
1. Koşulları 
a. Haklı sebepler 
MADDE 435- Taraflardan her biri, haklı sebeplerle sözleşmeyi derhâl feshedebilir. Sözleşmeyi 

fesheden taraf, fesih sebebini yazılı olarak bildirmek zorundadır. 

Sözleşmeyi fesheden taraftan, dürüstlük kurallarına göre hizmet ilişkisini sürdürmesi 
beklenemeyen bütün durum ve koşullar, haklı sebep sayılır.  

b. İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi  
MADDE 436- İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi hâlinde işçi, sözleşmeden doğan hakları 

uygun bir süre içinde işveren tarafından güvenceye bağlanmazsa, sözleşmeyi derhâl feshedebilir. 

2. Sonuçları  
a. Haklı sebeple fesihte 
MADDE 437- Haklı fesih sebepleri, taraflardan birinin sözleşmeye uymamasından doğmuşsa o 

taraf, sebep olduğu zararı, hizmet ilişkisine dayanan bütün haklar göz önünde tutularak, tamamen 
gidermekle yükümlüdür. 

Diğer durumlarda hâkim, bütün durum ve koşulları göz önünde tutarak haklı sebeple feshin 
maddi sonuçlarını serbestçe değerlendirir. 

b. Haklı sebebe dayanmayan fesihte 
MADDE 438- İşveren, haklı sebep olmaksızın hizmet sözleşmesini derhâl feshederse işçi, 

belirsiz süreli sözleşmelerde, fesih bildirim süresine; belirli süreli sözleşmelerde ise, sözleşme süresine 
uyulmaması durumunda, bu sürelere uyulmuş olsaydı kazanabileceği miktarı, tazminat olarak 
isteyebilir. 

Belirli süreli hizmet sözleşmesinde işçinin hizmet sözleşmesinin sona ermesi yüzünden tasarruf 
ettiği miktar ile başka bir işten elde ettiği veya bilerek elde etmekten kaçındığı gelir, tazminattan 
indirilir. 

Hâkim, bütün durum ve koşulları göz önünde tutarak, ayrıca miktarını serbestçe belirleyeceği 
bir tazminatın işçiye ödenmesine karar verebilir; ancak belirlenecek tazminat miktarı, işçinin altı aylık 
ücretinden fazla olamaz. 
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c. İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi bırakması 
MADDE 439- İşçi, haklı sebep olmaksızın işe başlamadığı veya aniden işi bıraktığı takdirde 

işveren, aylık ücretin dörtte birine eşit bir tazminat isteme hakkına sahiptir. İşverenin, ayrıca ek 
zararlarının giderilmesini isteme hakkı da vardır. 

İşveren zarara uğramamışsa veya uğradığı zarar işçinin aylık ücretinin dörtte birinden az ise, 
hâkim tazminatı indirebilir. 

Tazminat isteme hakkı takas yoluyla sona ermemişse işveren, işçinin işe başlamamasından veya 
işi bırakmasından başlayarak otuz gün içinde, dava veya takip yoluyla bu hakkını kullanmak 
zorundadır. Aksi takdirde, tazminat isteme hakkı düşer. 

V. İşçinin veya işverenin ölümü 
1. İşçinin ölümü 
MADDE 440- Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan 

eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden 
başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir 
ödeme yapmakla yükümlüdür. 

2. İşverenin ölümü 
MADDE 441- İşverenin ölümü hâlinde, yerini mirasçıları alır. Bu durumda işyerinin tamamının 

veya bir bölümünün devri ile gerçekleşen hizmet ilişkisinin devrine ilişkin hükümler kıyas yoluyla 
uygulanır.  

Hizmet sözleşmesi ağırlıklı olarak işverenin kişiliği dikkate alınmak suretiyle kurulmuşsa, onun 
ölümüyle kendiliğinden  sona erer. Ancak, işçi sözleşmenin süresinden önce sona ermesi yüzünden 
uğradığı zarar için, mirasçılardan hakkaniyete uygun bir tazminat isteminde bulunabilir. 

VI. Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları 
1. Borçların muaccel olması 
MADDE 442- Sözleşmenin sona ermesiyle, sözleşmeden doğan bütün borçlar muaccel olur. 

Muacceliyet anı, işçinin aracılığı suretiyle kurulan hukuki ilişkilerde üçüncü kişinin üstlendiği 
borç, hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra tamamen veya kısmen ifa edilecekse altı aya; 
dönemsel edimler içeren ilişkilerde bir yıla; sigorta sözleşmelerinde veya ifası altı aydan uzun bir 
süreye yayılmış olan işlerde ise iki yıla kadar, yazılı bir anlaşmayla ertelenebilir. 

Üretilenden pay verilmesi öngörülen hâllerde ürün payı belirlenir belirlenmez, cirodan veya 
kârdan pay verilmesi kararlaştırılan hâllerde ise pay, hesap dönemini izleyen en geç üç ay sonunda 
muaccel olur. 

2. Geri verme yükümlülüğü  
MADDE 443- Sözleşmenin sona ermesi durumunda, taraflardan her biri, diğerinden veya 

üçüncü bir kişiden diğerinin hesabına, hizmetle ilişkili olarak almış olduğu şeyleri geri vermekle 
yükümlüdür. 

İşçi, özellikle motorlu taşıtları ve trafik izin belgelerini, alacaklarından fazla olduğu ölçüde ücret 
ve masraf avanslarını geri vermekle yükümlüdür. 

Tarafların hapis hakları saklıdır. 

VII. Rekabet yasağı 
1. Koşulları 
MADDE 444- Fiil ehliyetine sahip olan işçi, işverene karşı, sözleşmenin sona ermesinden sonra 

herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmaktan, 
başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya bunların dışında, rakip işletmeyle başka türden bir 
menfaat ilişkisine girişmekten kaçınmayı yazılı olarak üstlenebilir. 
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Rekabet yasağı kaydı, ancak hizmet ilişkisi işçiye müşteri çevresi veya üretim sırları ya da 
işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkânı sağlıyorsa ve aynı zamanda bu bilgilerin 
kullanılması, işverenin önemli bir zararına sebep olacak nitelikteyse geçerlidir. 

2. Sınırlandırılması 
MADDE 445- Rekabet yasağı, işçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye 

düşürecek biçimde yer, zaman ve işlerin türü bakımından uygun olmayan sınırlamalar içeremez ve 
süresi, özel durum ve koşullar dışında iki yılı aşamaz. 

Hâkim, aşırı nitelikteki rekabet yasağını, bütün durum ve koşulları serbestçe değerlendirmek 
ve işverenin üstlenmiş olabileceği karşı edimi de hakkaniyete uygun biçimde göz önünde tutmak 
suretiyle, kapsamı veya süresi bakımından sınırlayabilir. 

 
3. Aykırı davranışların sonuçları 
MADDE 446- Rekabet yasağına aykırı davranan işçi, bunun sonucu olarak işverenin uğradığı 

bütün zararları gidermekle yükümlüdür. 

Yasağa aykırı davranış bir ceza koşuluna bağlanmışsa ve sözleşmede aksine bir hüküm de 
yoksa, işçi öngörülen miktarı ödeyerek rekabet yasağına ilişkin borcundan kurtulabilir; ancak, işçi bu 
miktarı aşan zararı gidermek zorundadır.  

İşveren, ceza koşulu ve doğabilecek ek zararlarının ödenmesi dışında, sözleşmede yazılı olarak 
açıkça saklı tutması koşuluyla, kendisinin ihlal veya tehdit edilen menfaatlerinin önemi ile işçinin 
davranışı haklı gösteriyorsa, yasağa aykırı davranışa son verilmesini de isteyebilir. 

4. Sona ermesi 
MADDE 447- Rekabet yasağı, işverenin bu yasağın sürdürülmesinde gerçek bir yararının 

olmadığı belirlenmişse sona erer. 

Sözleşme, haklı bir sebep olmaksızın işveren tarafından veya işverene yüklenebilen bir nedenle 
işçi tarafından feshedilirse, rekabet yasağı sona erer. 
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SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 

KANUN NUMARASI: 5510 

 İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması 

 MADDE 13- İş kazası; 

 a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,  

 b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle 
sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, 

 c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere 
gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 

 d) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan 
zamanlarda, 

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

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.  

 İş kazasının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 

 a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran 
işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç 
işgünü içinde, 

 b) (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek 
şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde, 

 c) (Mülga: 17/4/2008-5754/8 md.) 

 (Değişik paragraf: 17/4/2008-5754/8 md.) iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan 
ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen süre, iş 
kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği 
tarihten itibaren başlar. 

 Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için 
gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş 
müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen 
hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak 
yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde 
bulunanlardan, 96 ncı madde hükmüne göre tahsil edilir.  

 İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usûlü ile bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

 Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması 

 MADDE 14- Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı 
tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, 
bedensel veya ruhsal engellilik halleridir. (3) 

 Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;  
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 a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usûlüne uygun olarak 
düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi, 

 b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî 
sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi, 

 sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur. 

 Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten 
kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen 
ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için Kurum tarafından çıkarılacak 
yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. Bu durumdaki kişiler, 
gerekli belgelerle Kuruma müracaat edebilirler. Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar 
bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit 
edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu 
hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile 
meslek hastalığı sayılabilir. 

 Meslek hastalığının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 

 a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, sigortalının meslek 
hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından, (1) 

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

 bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı 
bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak 
bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının 
(b) bendi kapsamındaki sigortalıya, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse 
geçici iş göremezlik ödenekleri rücû edilir. 

 Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar, Kurumun denetim ve kontrol 
ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla yaptırılabilir. 

 Hangi hallerin meslek hastalığı sayılacağı, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve 
içeriği, verilme usûlü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, Kurum tarafından 
çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir 
hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta 
Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. 
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29 Aralık 2012                                                                                                          Resmi Gazete Sayı: 28512 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere 

kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin 
yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını 
düzenlemektir. 

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 6 ncı, 8 inci ve 30 uncu 

maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen: 
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
b) Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir 

alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı, 
c) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü, 
ç) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB): İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek 

üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi, 
d) İSG-KÂTİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, 

takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan iş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme programını, 
e) Onaylı defter: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile 

gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde 
düzenlenmiş her işyeri için tek olan defteri, 

f) Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri 
ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, 
işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele 
sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi, 

g) Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, OSGB’lerde tam 
süreli istihdam edilen ve bu birimlerin iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan kişiyi,  

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hak ve Yükümlülükler 

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri 
MADDE 5 – (1) İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin 

belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların 
ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları 
arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği 
uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve 
çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. 

(2) İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde birinci fıkrada 
sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir. 

(3) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken 
durumlarda İSGB kurar. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli 
görevlendirilmesi zorunlu değildir. 
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(4) Üçüncü fıkrada belirtilen sürenin hesaplanmasında, çalışanların tabi olduğu kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık 
çalışma süresi dikkate alınır. 

(5) İşveren; 
a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması 

amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla, 
b) Görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, 

mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla, 
c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu 

sağlamakla, 
ç) Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle, 
d) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine 

getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini 
sağlamakla,  yükümlüdür. 

(6) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel görevlendirmek veya 
OSGB’lerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin bu hizmetlere ilişkin 
yükümlülükleri devam eder. 

(7) İşveren işyerinde görev yapan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile 
hizmet alınan OSGB’lerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre geçerli yetki belgesi ile 
görevlendirilmesinden sorumludur. 
 

İşverenin katılım sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü 
MADDE 6 – (1) İşveren; 
a) İşyerinden görevlendirilecek veya hizmet alınacak OSGB’de görevli işyeri hekimi, iş güvenliği 

uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda çalışan temsilcilerinin önceden 
görüşlerinin alınmasını sağlar. 

b) Görevlendirdiği veya hizmet aldığı OSGB’de görev yapan kişiler ile bunların çalışma saatleri, 
görev, yetki ve sorumlulukları konusunda çalışan temsilcisi ve çalışanları bilgilendirir. 

c) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular 
hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’yi, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi 
işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir. 

ç) Başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen çalışanların sağlık bilgilerine, 
görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’lerin ulaşabilmesini sağlar. 

d) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri görevlendirdiği 
kişi veya hizmet aldığı OSGB ile işbirliği içerisinde yapar. 

 
İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri 
MADDE 7 – (1) İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; 
a) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, 
b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, 
saklar. 
(2) Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren 

çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini 
onaylayarak bir ay içerisinde gönderir. 

(3) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel 
Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır. 

(4) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından 
birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır. 

(5) Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi 
tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili 
iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır. 
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Çalışanların hak ve yükümlülükleri 
MADDE 8 – (1) Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve 

güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildirerek durumun tespit 
edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. 

(2) Çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaç ve 
usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanılması hakkında bilgilendirilirler. 

(3) Çalışanlar, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi için; 
a) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili 

mevzuata uygun talimatlara uyar. 
b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren tarafından görevlendirilen 

kişi veya OSGB’lerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapar. 
c) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim 

programlarına katılır. 
ç) Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve 

amacına uygun olarak kullanır. 
d) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve ilgili mevzuata 

aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapar. 
e) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve 

yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene 
veya çalışan temsilcisine derhal haber verir. 

 
Hizmetin çalışanlara ücretsiz verilmesi 
MADDE 9 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri çalışanlara mali yük getirmeyecek şekilde 

sunulur. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Yürütülmesi için Sağlanacak Şartlar 
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi 
MADDE 10 – (1) İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en 

az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Bu birimde işveren diğer sağlık 
personeli de görevlendirebilir. 

(2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işveren tarafından işyerlerinde 
kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde aşağıdaki şartlar sağlanır. 

a) İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışan personel sayısına uygun 
büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve giriş katta kurulması 
esastır. 

b) Bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile işyeri 
hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası ve 12 metrekareden az olmamak üzere bir 
ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur. Tam zamanlı görevlendirilecek her işyeri hekimi ve iş 
güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda tahsis edilir. 

c) İSGB’ler Ek-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılır ve işyerinde çalışanların acil 
durumlarda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur. 

(3) İSGB’nin bölümleri aynı alanda bulunur ve bu alan çalışanlar tarafından kolaylıkla 
görülebilecek şekilde işaretlenir. 

(4) (Değişik:RG-31/1/2013-28545) Sağlık Bakanlığından ruhsatlı sağlık hizmeti sunucusu olan 
işyerlerinde kurulacak İSGB’lerde ilk yardım ve acil müdahale odası şartı ve EK-1’de belirtilen araç ve 
gereçler ile ulaşım amaçlı araç bulundurulması zorunluluğu aranmaz. 

 
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sağlanacak şartlar 
MADDE 11 – (1) Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekli 

olmayan hallerde işveren, görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacı ile 
asgari bu maddedeki şartları sağlar. 

(2) 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde işveren, 
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a) İşyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8 metrekareden az 
olmamak üzere toplam iki oda temin eder. 

b) İşyerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak 
üzere uygun araç bulundurulur. 

(3) 50’den az çalışanı olan işyerlerinde işveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık 
personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini etkin verebilmesi için çalışma süresince kullanılmak üzere 
uygun bir yer sağlar. 

(4) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları gibi yerlerde bulunan ve 50’den az 
çalışanı olan işverenlerin yürütecekleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için; koordinasyon yönetim 
tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek bir mekân oluşturulabilir. Oluşturulacak 
mekândan hizmet sunulacak toplam çalışan sayısı 50’den az olması durumunda üçüncü fıkra, 50’den 
fazla olması durumunda ise ikinci fıkra hükümlerine uygunluk sağlanır. 

(5) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi için işveren tarafından ayrılan çalışma 
yerlerinin bölüm ve birimlerinin aynı alan içerisinde bulunması esastır. Bu bölüm ve birimlerin 
bulunduğu yerler çalışanlar tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde işaretlenir. 

(6) Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi zorunlu olmayan hallerde, 
işyerinde bu maddeye göre oluşturulan ve belirtilen şartları karşılayan birim, düzenlenen sağlık 
raporları bakımından İSGB olarak kabul edilir. 

 
Ortak sağlık ve güvenlik birimi 
MADDE 12 – (1) OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle 

çalışan en az bir; 
a) İşyeri hekimi, 
b) İş güvenliği uzmanı, 
c) Diğer sağlık personeli, 
istihdamı zorunludur. 
(2) OSGB’lerde tam süreli görevlendirilenler, başka bir OSGB’de veya işyerinde aynı unvanla 

veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla görev alamaz. 
(3) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve personel sayısına yetecek 

asgari büyüklükte; işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 metrekarelik bir muayene 
odası, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 
metrekarelik bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşur. 

(4) OSGB’ler, sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, 
işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür. 

(5) (Değişik cümle:RG-31/1/2013-28545) OSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde 
hizmet sunmaya yetkilidir. (Değişik cümle:RG-31/1/2013-28545) Sınır illerin dışında hizmet 
verilebilmesi için, bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak o illerde şube açılması zorunludur. 
Ancak niteliği gereği birden fazla ilde yürütülmesi gereken raylı sistem, yol ve nakil hattı inşası veya 
bakımı ve onarımı gibi işlerde hizmet alınan OSGB’nin işin yapıldığı illerden herhangi birisinde 
yetkilendirilmiş olması yeterlidir. 

(6) OSGB’ler yetkilendirildikleri il sınırı içerisinde izinsiz şube açamayacağı gibi herhangi bir 
şekilde irtibat bürosu da açamazlar. Şube açmak istediklerinde bu Yönetmelikte belirtilen şartları 
sağlarlar. 

(7) OSGB’lerin, işyerlerine hizmet verdikleri sürece yetki aldıkları adreste, açık ve faaliyette 
bulunması esastır. Günlük çalışma süresi içinde verilen hizmet ve faaliyetler konusunda yetkili bir 
kişinin OSGB’de hazır bulunması sağlanır. 

(8) OSGB, 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Bina ve 
Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun 
şekilde oluşturulur ve Ek-1’de belirtilen araç ve gereçlerle donatılır. OSGB’lerin iş merkezi, iş hanı ve 
alışveriş merkezleri gibi binalarda kuruluyor ise binaların, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık 
ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliğin acil çıkış düzenlemesine ilişkin hükümlerine uygunluğu 
yeterli kabul edilir. 

(9) OSGB’ler tapu kütüğüne işyeri olarak kayıtlı bölümleri hariç mesken olarak kullanılan çok 
katlı binalarda ve işyeri olarak kayıtlı olsa dahi bodrum katlarda kurulamaz. (Ek cümle:RG-31/1/2013-
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28545) Ancak, tapu kütüğüne mesken olarak kayıtlı binalarda yer alan bölümlerin tamamının yetkili 
idarelerce işyeri olarak ruhsatlandırılmış olması şartıyla bu bölümlerde OSGB kurulabilir. OSGB’lerin 
zemin katta veya müstakil binalarda kurulması esastır. 

(10) OSGB’lerde adres veya unvan değişikliği yapılması halinde 30 gün içinde yetki belgesinin 
yenilenmesi talebiyle Genel Müdürlüğe başvuru yapılır. Bu başvurular ilk başvuru işlemlerine tabidir. 

(11) Şirket ortaklarında değişiklik olması halinde, durum 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe 
bildirilir. Yeni şirket ortaklarının ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara uygun olmaması 
halinde durumun düzeltilmesi amacıyla Genel Müdürlükçe şirkete 30 gün süre verilir. 

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin 

Çalışma Usul ve Esasları 
İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 13 – (1) İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı 

oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla; 
a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve 

düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik 
yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından, 

b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin 
uygulanmasından, 

c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama 
yapılarak işverenin onayına sunulmasından, 

ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların 
belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması 
gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yapılmasından, 

d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların 
sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma 
sonuçlarının kayıt altına alınmasından, 

e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet 
bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları 
kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından, 

f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili 
yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 
kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin 
izlenmesinden, sorumludurlar. 

(2) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri 
hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, OSGB arşivinde 
tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir. Kendilerinden talep edilmese 
dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB’lerce işverene teslim edilir. 

(3) İSGB ve OSGB’ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal akışını 
aksatmamaya özen gösterirler. 

(4) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya 
kuruma devredemezler. 

(5) OSGB’lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden beş işgünü 
içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir. 

(6) OSGB’ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin Genel Müdürlükçe 
iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler. 

 
Görevlendirme belgesi ve sözleşme 
MADDE 14 – (1) İşyerinde çalışanlar arasından işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı 

görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; OSGB’lerden hizmet alınması durumunda 
OSGB ile işveren arasında sözleşme imzalanır. 
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(2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması amacıyla işyerlerinde görevlendirilen kişilerin, 
doğum, hastalık ve yıllık izin gibi zorunlu nedenler sebebiyle değiştirilmesi ve değişiklik süresinin 30 
günü geçmesi halinde, durum Genel Müdürlüğe bildirilir. İş Kanunundaki çalışma süreleri saklı kalmak 
kaydıyla, işyerine hizmetin sunulması için hesaplanan zorunlu süre bölünmek suretiyle birden fazla 
kişi görevlendirilemez. 

(3) Sözleşme ve görevlendirme belgeleri üç nüsha halinde ve Yönetmelikteki eklerine uygun 
olarak aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenir. 

a) OSGB ile işveren arasında Ek-3’teki örneğine uygun sözleşme düzenlenir ve nüshalardan biri 
işveren tarafından, biri OSGB tarafından saklanır. Son nüsha beş işgünü içinde işveren veya OSGB 
tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. OSGB, sözleşme yaptığı işyerine hizmet verecek işyeri hekimi, iş 
güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini, bu konuda ayrıca bilgilendirir. 

b) İşyerinde çalışanlar arasından görevlendirme yapılması durumunda, işyeri hekimi ile Ek-4a, iş 
güvenliği uzmanı ile Ek-4b, diğer sağlık personeli ile Ek-4c’deki örneğine uygun sözleşme veya 
görevlendirme belgesi düzenlenir ve bu belgenin bir nüshası işveren tarafından, biri sözleşme yapılan 
kişiler tarafından saklanır. Son nüsha işveren tarafından beş işgünü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir. 

c) Kamuya ait işyerlerinde 657 sayılı Kanuna tabi çalışanlar arasından görevlendirme yapılması 
durumunda, görevlendirme yapılan kurum tarafından işyeri hekimi ile Ek-5a, iş güvenliği uzmanı ile 
Ek-5b, diğer sağlık personeli ile Ek-5c’deki örneğine uygun görevlendirme belgesi düzenlenir ve bu 
belgenin bir nüshası kurum tarafından, biri sözleşme yapılan kişiler tarafından saklanır. Son nüsha 
kurum tarafından beş işgünü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir. 

(4) İşverenin, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı veya diğer sağlık personeli görevini 
kendisinin üstlenmesi durumunda, işveren tarafından Ek-6’daki örneğine uygun çalışma 
taahhütnamesi iki nüsha halinde düzenlenir ve bu belgenin bir nüshası beş işgünü içinde Genel 
Müdürlüğe bildirilir. 

(5) Gerekli şartları taşıması halinde, İSG-KATİP üzerinden bildirilen sözleşme veya 
görevlendirme belgeleri üç işgünü içinde, yazılı olarak bildirilenler ise 15 işgünü içinde Genel 
Müdürlükçe onaylanır ve durum ilgili taraflara bildirilir. 

(6) Sözleşme veya görevlendirilmeleri Genel Müdürlükçe onaylanmayan işyeri hekimi, iş 
güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki görevlerine 
başlatılamaz ve yetkilerini kullanamazlar. 

(7) İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez. 

(8) Bu maddede belirtilen sözleşme veya görevlendirme belgelerinin fesih veya başka bir 
nedenle geçerliliğini yitirmesi halinde, çalışanlar arasından işyerinde görevlendirme yapılmış olması 
halinde işveren; işyeri dışından hizmet alınmış olması halinde OSGB tarafından durum beş işgünü 
içinde Genel Müdürlüğe bildirilir. 

(9) İSGB ve OSGB’lerde görevlendirme zorunluluğu bulunanların görevlerinden ayrılması 
durumunda yerine 30 gün içerisinde aranan niteliklere sahip personel görevlendirilir ve Genel 
Müdürlüğe bildirilir. 

(10) Bu maddede belirtilen sözleşme ve görevlendirme belgeleri ile bu belgelere ilişkin fesih 
işlemlerinin tamamı veya bir kısmı İSG-KATİP üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilebilir. Bu konuda 
düzenleme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. 

 
İşbirliği ve koordinasyon 
MADDE 15 – (1) İSGB veya OSGB personeli, görevlerinin yürütümünde ve iş sağlığı ve güvenliği 

mevzuatında öngörülen tedbirlerin uygulanmasında işbirliği ve koordinasyon içinde çalışır. 
(2) İSGB veya OSGB’ler işverenle, işyerinde çalışanlarla, çalışan temsilcileriyle ve bulunması 

halinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 nci maddesinde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla 
işbirliği içinde çalışır. 

(3) İşletme içinden veya dışından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenler 
arasında koordinasyon işveren tarafından sağlanır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Başvuruları ve Yetkilendirilmesi 

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemleri 
MADDE 16 – (1) OSGB yetki belgesi almak amacıyla Genel Müdürlüğe bir dilekçe ve aşağıda 

belirtilen ekleri ile başvurulur. 
a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza yetkisi olanları 

gösteren imza sirküleri. 
b) Tam süreli görevlendirilen kişilerin iş sözleşmeleri veya görevlendirme belgeleri ile bu 

kişilere ait işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, diğer sağlık personeli belgeleri bu kişiler OSGB 
sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışacaklarına dair taahhütname. 

c) OSGB’nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı, bu kişi şirket sahibi veya 
ortağı ise sorumlu müdürlük taahhütnamesi. 

ç) Faaliyet gösterilecek yere ait olan yapı kullanma izin belgesi. 
d) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya adres tespit 

belgesi. 
e) Faaliyet gösterilecek yere ait olan kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi. 
f) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bütün bölümlerin ve kullanım amacının belirtildiği, 

yetkili teknik eleman tarafından onaylanmış olan 1/50 ölçekli plan. 
g) İlgili mevzuata göre faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ve 

bu yerde OSGB açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge. 
(2) Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın (b), (c), (f) ve (g) bentlerinde 

belirtilen belgeler istenir. Ancak mekân kamu kurumuna ait değilse (a) bendi hariç diğer bentlerde 
belirtilen belgeler istenir. 

(3) Organize sanayi bölgelerince kurulacak OSGB’ler için, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
ilgili biriminden alınmış organize sanayi bölgesine sicil numarası verildiğine dair yazı, müteşebbis 
heyeti veya genel kurulunca alınmış; ilgili adreste OSGB kurulmasına dair karar ile birinci fıkranın (a) 
ve (d) bentleri hariç diğer bentlerde belirtilen belgeler istenir. 

(4) Bu madde uyarınca istenen belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde Genel 
Müdürlükçe tasdiki yapılır. Posta yoluyla yapılan başvurularda belgelerin noter onaylı sureti gerekir. 

 
Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi 
MADDE 17 – (1) OSGB tarafından hazırlanan başvuru dosyası Genel Müdürlükçe incelenir, 

posta yoluyla yapılan başvurularda eksiklikler yazılı olarak, şahsen yapılan müracaatlarda ise derhal 
bildirilir. Dosya üzerinde incelemesi tamamlanan başvurular için yerinde inceleme yapılır. İnceleme 
işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için her defasında 30 günden fazla olmamak üzere 
en fazla iki defa süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve iadeden 
itibaren bir yıl boyunca yapılan başvurular, bir yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır. 

(2) OSGB’nin bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması halinde, başvuru dosyasında bildirilen 
tam süreli çalışanlara ait Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirgesinin Genel Müdürlüğe 
gönderilmesini takiben başvuru dosyasında belirtilen adres ve unvana münhasıran, en geç on iş günü 
içerisinde Genel Müdürlükçe Ek-2’deki örneğine uygun yetki belgesi düzenlenir. Başka bir adreste 
şube açılması istendiği takdirde, aynı usul ve esaslar dâhilinde işlem yapılır. 

(3) Yetki belgeleri, OSGB tarafından beş yılda bir vize ettirilir. Vize başvuru işlemleri ilk 
başvuruda istenen belgelerle yapılır ve inceleme dosya üzerinden tamamlanır. Genel Müdürlükçe 
gerekli görülmesi halinde yerinde inceleme yapılır. 

(4) OSGB’ler yetki belgesi almadan veya süresi içerisinde vize işlemini tamamlamadan bu 
Yönetmelik kapsamında belirtilen faaliyetleri yapamazlar. 

(5) OSGB’ler, aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadır. 
a) İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir, tabela ve basılı evrak, broşür, afiş ve diğer 

elektronik ortamlarda herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı ve görsel dokümanda sadece 
yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır. İsim ve unvanların incelenmesinde Türk Dil 
Kurumunca yayınlanan Büyük Türkçe Sözlük esas alınır ve kısaltmalar isim ve unvan olarak 
kullanılamaz. 
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b) OSGB’ler tarafından, EK-8’deki örneğine uygun, kurum unvanına göre hazırlanan ve en/boy 
oranı 2/3 olan tabela, OSGB’nin bulunduğu binanın uygun bir kısmına veya girişine asılır. Aynı binada, 
Genel Müdürlükçe yetkilendirilen birden fazla kurum bulunması durumunda, kullanılacak tabela için 
Genel Müdürlük onayı alınması şartıyla, tüm unvanları gösteren tek bir tabela kullanılabilir. Bakanlık 
logosu, bu tabela haricinde hiçbir yazılı veya görsel doküman veya ortamda kullanılamaz. 

c) Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler ticari isim veya 
unvan olarak kullanılamaz. 

(6) OSGB tarafından başvuru dosyasında beyan edilen yerleşim planı, bina ve donanımda Genel 
Müdürlük onayı alınmadan hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz. 

(7) (Ek:RG-31/1/2013-28545) Bakanlıkça yetkilendirilen toplum sağlığı merkezleri işyeri 
hekimliği ve diğer sağlık personeli hizmetlerini 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları iş 
güvenliği uzmanı odası hariç yerine getirmeleri durumunda sunabilirler. İş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerini vermek istedikleri takdirde 12 nci ve 16 ncı maddelerde belirtilen şartları yerine 
getirirler. Toplum sağlığı merkezlerinin yetkilendirilme ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Sağlık 
Bakanlığı ve Bakanlığın birlikte hazırlayacakları genelge ile belirlenir. 

 
ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
Sorumlu müdürün görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 18 – (1) OSGB sorumlu müdürü; 
a) OSGB personelinin görevlendirilmesinin takibinden, 
b) OSGB kayıtlarının tutulması ve düzenli olarak arşivlenmesinden, 
c) Genel Müdürlük tarafından istenen belgelerin hazırlanmasından, 
ç) OSGB’lerin başvuru, yetkilendirme, vize işlemlerinin takibinden, 
sorumludur. 
(2) OSGB’lerde tam zamanlı görevli bulunan işyeri hekimleri veya iş güvenliği uzmanları aynı 

zamanda sorumlu müdürlük görevini de yürütebilir. 
(3) OSGB’lerce talep edilen veya bildirilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin iş ve işlemlerde, 

Genel Müdürlük tarafından sadece sorumlu müdür muhatap kabul edilir. 
(4) OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden 

ayrılması durumunda, 30 iş günü içerisinde yeni sorumlu müdür atanır ve durum Genel Müdürlüğe 
yazıyla bildirilir. 

 
OSGB’lerin faaliyet alanları 
MADDE 19 – (1) OSGB’ler, yetki aldıkları adreste ve başvuru dosyasında yer alan planda 

belirtilen bölümlerde Genel Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremez ve 
faaliyette bulunamazlar. 

(2) Ancak, ilgili kurum ve kuruluşların izinlerini almak ve Genel Müdürlükten onay almak 
şartıyla, OSGB’ler hizmet verdikleri işyerlerindeki çalışanlar ve işyeri ile sınırlı kalmak şartı ile iş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili her türlü ölçüm ve analiz için gerekli donanımı OSGB’nin faaliyet gösterdiği 
adreste bulundurabilir ve ilgili personeli bünyesinde çalıştırabilirler. Bu amaçla kullanılacak bölümler 
12 nci maddede belirtilen bölümler içerisinde olamaz ve görevlendirilecek personel mezkûr maddede 
belirtilen kişiler arasından atanamaz. 

 
Vize işlemleri 
MADDE 20 – (1) Vize işlemlerini yaptırmak isteyen kurumların; 
a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluk sağlamaları, 
b) Bakanlıkça belirlenen bedeli ödemeleri, 
gereklidir. 
(2) OSGB’ler yetki belgelerinin düzenlenmesinden itibaren beş yılın tamamlanmasına en fazla 

60, en az 45 gün kala vize işlemleri için 16 ncı maddede belirtilen belgelerle Genel Müdürlüğe 
müracaat eder. Eksikliği bulunmayan kurumların vize işlemleri, vize süresinin bitiminden önce Genel 
Müdürlükçe sonuçlandırılır. Yukarıda belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ve vize süresi sona 
erdikten sonra vize işlemlerini tamamlamamış olanların yetki belgelerinin geçerliliği altı ay süreyle 



                                                                                 75                                                                                        İSG YEK 
    

askıya alınır. Bu altı aylık süre boyunca vize işleminin tamamlanmaması durumunda yetki belgesi 
Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir. 

 
İhtarlar 
MADDE 21 – (1) Yetki belgesinin doğrudan iptalini gerektiren durumların dışındaki ihlallerde, 

OSGB’lere Ek-7’ de belirtilen ihtar puanları uygulanır. 
(2) Bir takvim yılı içinde hafif ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 30’a, orta ihlallerin ihtar 

puanlarının toplamının 60’a ulaşması durumunda OSGB’nin o yıl içinde işleyecekleri diğer hafif ve 
orta ihlaller bir üst derecenin taban puanı esas alınarak uygulanır. 

(3) Beş yıllık sürenin sonunda vize işlemini tamamlayan kişi ve kurumların; uygulanmasının 
üzerinden en az bir yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir. 

 
Yetkilerin askıya alınması ve iptali 
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen OSGB’lerin yetki belgelerinin geçerliliği; 
a) İhtarlar puanlarının toplamının 200’e ulaşması, 
b) Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en fazla 30 

günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi, 
hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda altı ay süreyle askıya alınır. 
(2) Yetki belgesi askıya alınan OSGB’ler, askıya alınma süresince bu Yönetmelik kapsamındaki 

yetkilerini kullanamazlar. 
(3) Bu Yönetmelik uyarınca OSGB’lere verilen yetki belgesinin geçerliliği; 
a) Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açmaları, yetki aldığı adres veya il sınırları 

dışında hizmet vermeleri, 
b) Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmeleri, 
c) Şirket ortaklarında yapılan değişikliğin zamanında bildirilmemesi veya uygunsuzluğun 

bildirilmesine rağmen durumun 30 gün içerisinde düzeltilmemesi ve gerekli bildirimlerin zamanında 
yapılmaması, 

hallerinden birinin varlığı halinde doğrudan iptal edilir. 
(4) Bu Yönetmelik uyarınca OSGB’nin ilgili birimine verilen yetki belgesinin geçerliliği; 
a) Askıya alınma işlemini gerektiren durumların aynı vize dönemi içinde tekrarı, 
b) Yetki belgesinin amacı dışında kullanıldığının tespiti, 
c) Belgesinin geçerliliğinin askıda olduğu süre içinde sözleşme yaptığının veya hizmet verdiğinin 

tespiti, 
ç) Bu Yönetmelik gereği düzenlenen evrakın gerçeğe aykırılığının tespiti, hallerinden birinin 

varlığı, 
halinde doğrudan iptal edilir. 
(5) Yetki belgesi iptal edilen OSGB ve şubelerinin kurucu veya ortakları başka bir ticari 

işletmenin bünyesinde yer aldıkları takdirde bu ticari işletmenin iptal tarihinden itibaren iki yıl 
içerisinde yaptığı başvurular, iki yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır. Bahsi geçen kurucu veya 
ortakların yetkili bir OSGB’ye ortak olmaları halinde, bu OSGB’nin yetki belgesi birinci cümlede 
belirtilen sürenin sonuna kadar askıya alınır. 

(6) Kendi isteği ile yetki belgesini iptal eden OSGB’ler, aynı şirket veya kurucular ile altı ay 
içerisinde OSGB başvurusunda bulunduğu takdirde başvuru bu sürenin tamamlanmasına kadar askıya 
alınır. 

(7) Belgelendirme ve vize aşamasında gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği veya beyanda bulunduğu 
sonradan tespit edilenlere ait belgeler Genel Müdürlükçe iptal edilir. 

(8) Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar veya iptal edilenlere Genel Müdürlükçe yazılı bildirim 
yapılır ve internet sayfasında ilan edilir. 

(9) Yetki belgesinin iptali veya geçerliliğinin askıya alınması durumunda önceden yapılan hizmet 
ve iş sözleşmelerinden doğan hukuki sonuçlardan OSGB’ler sorumludur. 

 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 23 – (1) 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve 

Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Mevcut OSGB’lerin durumu 
GEÇİCİ MADDE 1 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-31/1/2013-28545)  
(1) Mevcut OSGB’lerin onaylanmış yerleşim planında değişiklik olması halinde, fiziki şartların bu 

Yönetmelik hükümlerine uygun olması şartı aranır. 
(2) Mevcut OSGB’ler bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren altı ay içerisinde EK-8’deki 

örneğine uygun tabelayı, OSGB’nin bulunduğu binanın girişine veya OSGB’nin girişine asarlar. Bu 
yükümlülüğü süresinde yerine getirmeyen OSGB’lerin belgesi doğrudan iptal edilir. 

 
50’den fazla çalışanı bulunan kamu kurumları 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı 

ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunmak zorunda olan ve 
İş Kanununa tabi 50’den fazla çalışanı bulunan kamu kurumları söz konusu hizmetleri 1/7/2014 
tarihine kadar sürdürür. 

 
Yürürlük 
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
  

 
EK-1 

 
İSGB VE OSGB’LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ 

 
 a) Steteskop,  
 b) Tansiyon aleti,  
 c) Otoskop,  
 ç) Oftalmoskop,  
 d) Termometre,  
 e) Işık kaynağı,  
 f) Küçük cerrahi seti, 
 g) Paravan, perde v.b,  
 ğ) Muayene masası,  
 h) Refleks çekici, 
 ı) Tartı aleti, 
 i) Boy ölçer,  
 j) Pansuman seti,  
 k) Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri,  
 l) Keskin atık kabı,  
 m) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir),  
 n) Seyyar lamba,  
 o) Buzdolabı,  
 ö) İlaç ve malzeme dolabı, 
 p)EKG cihazı 
 r) Negatoskop 
 s)Tekerlekli sandalye, 
 ş) 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel 
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilaçlar, aşılar ve 
antiserumlar. 
 
Not 1: Birden fazla işyeri hekiminin bir arada çalıştığı birimlerde, yukarıdaki tıbbi cihaz ve malzemelerden 
(a)’dan (h) bendine kadar (h bendi dahil) olanlar her işyeri hekimi için ayrı ayrı bulundurulur.  
Not 2: Birimler, tıbbi atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tıbbi 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır.  
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İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ/GÖREVLENDİRMESİ    EK-4b 

İşyerinin : 

Unvanı: 

Adresi: 

Tel No:                                            Faks No:                                     E-posta: 

SGK Sicil No:  

Faaliyet alanı: 

Tehlike sınıfı:                                 Toplam çalışan sayısı:  

İş Güvenliği Uzmanının: 

Adı ve Soyadı: 

T.C. Kimlik No: 

SGK Sicil No: 

Diploma Tarih ve No: 

Belge Sınıfı-Tarih ve No: 

Hizmet vereceği süre (Saat/Ay): 

Adresi: 

Tel No:                                            Faks No:                                     E-posta: 

İş Güvenliği Uzmanlığı Yaptığı Diğer İşyerlerinin: 

(Bu sözleşme döneminde varsa çalışılan işyerleri yazılacaktır.) 

Unvanı: 

Adresi: 

Faaliyet alanı: 

Tehlike sınıfı: 

Çalışan sayısı: 

SGK Sicil No:  

Çalışma Süresi (Saat/Ay):  

İş Güvenliği Uzmanlığı Dışındaki Çalıştığı İşler/İşyerleri: 

(Bu sözleşme döneminde varsa çalışılan işyerleri yazılacaktır.) 

Unvanı: 

Adresi: 

Faaliyet alanı: 

SGK Sicil No:  

Çalışma Süresi (Saat/Ay):  

Tarih 

 İş Güvenliği Uzmanı                           İşveren/İşv. Vek. 

             İmza               İmza - Kaşe  
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ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ VE SORUMLU MÜDÜRLER İÇİN İHTAR TABLOSU 

 

Sıra 
No. İhlalin Adı İhlalin 

Derecesi 
İhtar 
Puanı 

1 Yetki alınan yer ve donanım ile ilgili belirtilen şartlara uygunluğunun devamının 
sağlanmaması Hafif 10 

2 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının ihlali durumunda aykırılık başına Hafif 10 

3 Ek-8’de yer alan tabela haricinde Bakanlık logosunun veya unvanının kullanılması Hafif 10 

4 Yerleşim planında onay alınmadan değişiklik yapılması Hafif 15 

5 Hizmet verilen işyerlerine dair sözleşmeler ile personel sözleşmelerin ve bunların feshinin 
zamanında bildirilmemesi durumunda aykırılık başına Hafif 15 

6 Sorumlu müdürün ayrılmasına rağmen (Değişik ibare:RG-31/1/2013-28545) 30 iş günü 
içinde yeni sorumlu müdür görevlendirilmemesi Hafif 15 

7 OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları olarak belirtilen hususlara aykırılık durumunda 
her bir aykırılık başına 

Hafif 15 

8 Sorumlu müdürün görev, yetki ve sorumlulukları olarak belirtilen hususlara aykırılık 
durumunda sorumlu müdüre aykırılık başına 

Hafif 15 

9 Tabela, basılı evrak veya elektronik yazışmalarda yetki belgesinde belirtilen isim veya 
unvandan farklı isim veya unvan kullanılması  Orta 20 

10 Hizmet verilen işyerine zorunlu haller dışında, aynı işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve 
diğer sağlık personelinin hizmet vermesinin sağlanmaması durumunda aykırılık başına Orta 20 

11 Sözleşme yapılan işyerlerine ve OSGB personeline ilişkin kayıtların eksik tutulması veya 
tutulmaması durumunda her bir işyeri ve personel başına Orta 30 

12 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama 
yapılmaması durumunda her bir işyeri için Orta 30 

13 Ek-8’deki örneğine uygun tabela düzenlemesinin yapılmaması  Orta 30 

14 Hizmet sözleşmesi süresi sonunda elinde bulundurduğu kayıt ve dosyaların ilgili işverene 
teslim edilmemesi durumunda işyeri başına Orta 30 

15 Hizmet verilen işyerinin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına uygun sürelerde iş güvenliği 
uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalışmasının sağlanmaması Orta 30 

16 Henüz onaylanmamış sözleşmelerle hizmet verilmesi durumunda aykırılık başına Orta 30 

17 Çalışma saatleri içerisinde OSGB’nin kapalı olması  Orta 30 

18 Tam süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi gereken kişilerin ayrılmasına rağmen 30 gün 
içinde yenilerinin görevlendirilmemesidurumunda kişi başına 

 

Orta 

 

30 

19 Reddedilmiş sözleşmelerle hizmet verilmesi Ağır 40 

20 Yetki aldığı mekânda Bakanlıkça yetki veya izin verilmemiş faaliyette bulunulması Ağır 40 

21 Kontrol ve denetimlere engel olunması Ağır 50 

22 Kontrol ve denetimlerde istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi veya görevin 
tamamlanmasına engel olunması Ağır 50 
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24 Aralık 2013                                                                                                       Resmi Gazete Sayı : 28861 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az 
çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını belirlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü, 

b) Hizmet sunucusu: İş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek üzere Genel Müdürlükçe 
yetkilendirilmiş kişi, kurum veya kuruluşları, 

c) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, 
takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programını, 

ç) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Destek Kapsamına Giren İşyerlerinin Belirlenmesi ve Başvuru 

Destekten yararlanacak işyerlerinin tespiti 

MADDE 4 – (1) Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, Kurum tarafından tescil edilmiş 
işyeri kayıtları esas alınır. 

(2) Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer 
alan işyerlerinin işverenleri faydalanır. Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde 
aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren 
tarafından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır. 

b) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir. 
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c) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar 
toplam çalışan sayısına dahil edilir. 

ç) Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı 
sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür. 

d) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir. 

e) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve 
işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz. 

(3) İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Destek Bedellerinin Tespiti, Ödenmesi ve Hizmetin Alınacağı Kurum ve Kuruluşlar 

İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti 

MADDE 5 – (1) Ondan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet 
bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün 
sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilir. 

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet 
bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas 
kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır. 

(3) Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, ikinci fıkrada belirtilen yüzdelerin 
aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit 
edilecektir. 

Başvuru ve desteğin ödenme şekli 

MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük sözleşme yapan ve ödeme kapsamında olan işyerlerinin 
dördüncü maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilmesini sağlamak amacıyla 
Kuruma İSG-KATİP’e erişim yetkisi sağlar. 

(2) Kurum, kapsama giren işverenlere sağlanan hizmetin bedelini, beşinci maddede belirtilen 
usul ve esaslar çerçevesinde; üçer aylık dönemler halinde hesaplar. Dönem sonundaki tutarları takip 
eden ikinci ayın sonunda işverene öder. 

(3) Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması halinde, 
destek tutarları bu borca mahsup edilir. 

(4) Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için başvuru yapılır. Yapılacak başvuru ve 
ödeme ile ilgili uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda Kurum 
tarafından belirlenir. 

Destek hizmetinin alınacağı kişi, kurum veya kuruluşlar 

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili destek 
hizmetlerini 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği 
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Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca hizmet sunucusundan alır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yükümlülükler 

MADDE 8 – (1) Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için aylık prim ve 
hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi şarttır. 

Müeyyideler 

MADDE 9 – (1) Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler 
veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları 
soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu 
idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya mahkeme 
ilamına istinaden çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin 
yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz ve kayıt 
dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır. 

(2) Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulunduğunun 
tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı çalışanın işe 
başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır ve söz konusu 
işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl boyunca 
yararlanamaz. 

Denetim 

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanan destekle ilgili olarak gerektiğinde Bakanlık 
ve Kurum denetim elemanları tarafından denetim yapılır. 

Yürürlük 

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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03 Mayıs 2014                                                                                                            Resmi Gazete Sayı: 28989 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az 
çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7nci maddesi gereğince sağlanacak desteklerin ödenme usul ve 
esaslarını düzenlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesi 
ile 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; 

a) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme 
Programını, 

b) İSG profesyonelleri: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile diğer sağlık personelini, 

c) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu, 

ç) MOSİP Sistemi: Kurumun mali işlemlerinin kayıt ve takibi amacıyla kullanılan Mali Yönetim 
Otomasyon Sistemini, 

d) Ünite: Sosyal güvenlik il müdürlüklerini/Sosyal güvenlik merkezlerini, ifade eder. 

Destek başvurusu ve başvuruların değerlendirilmesi 

MADDE 4 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sahip işverenler, iş sağlığı ve 
güvenliği desteğinden yararlanmak için işyerlerinin tescil edildiği ünitelere ek-1’de belirtilen başvuru 
formu ile müracaat ederler. Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması 
halinde müracaat, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri başvuru formunda 
ayrı ayrı belirtilmek suretiyle işverenin merkez işyerinin tescilli olduğu ünitelere yapılır. 

(2) Başvuru formunda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ayrı ayrı olacak 
şekilde destekten yararlanmak istenilen işyerlerine ait işyeri sicil numaraları ile ödemenin yapılacağı 
banka hesap numarası (IBAN) belirtilir. 

(3) İşverenin başvurusunda belirttiği işyerlerinin dışında, Türkiye genelinde aynı işverene ait 
diğer işyerleri de tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ayrı ayrı tespit edilerek, iş sağlığı 
ve güvenliği desteği verilecek işveren kapsamına girip girmediği ünitelerce belirlenir. Yapılacak 
sorgulama neticesinde ünitelerce tespit edilen işyerlerinden bildirilen sigortalı sayısı da dikkate 
alınarak işlem yapılır. 
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(4) Destek ödemelerine ilişkin başvurular; 

a) Ocak, şubat ve mart ayları için nisan ayının, 

b) Nisan, mayıs ve haziran ayları için temmuz ayının, 

c) Temmuz, ağustos ve eylül ayları için ekim ayının, 

ç) Ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın ocak ayının, 

sonuna kadar yapılır. 

(5) İşyerindeki sigortalı sayısı belirlenirken toplam çalışan sayısında aşağıdakiler dikkate 
alınmaz: 

a) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan aday çırak, çırak ve işletmelerde 
mesleki eğitim gören öğrenciler. 

b) İşyeri dışından hizmet alınan kısmi süreli İSG profesyonelleri. 

Başvuruların üniteler tarafından MOSİP Sistemine kaydedilmesi 

MADDE 5 – (1) Başvurular, ünitece MOSİP Sisteminde kayıt altına alınır. Kayıt işlemi, MOSİP 
Sistemindeki ilgili menüden işverenin vergi kimlik numarası altında, sahip olduğu işyerlerinin sicil 
numaralarının girilmesi suretiyle yapılır. Dilekçe ve ekleri bir dosyada muhafaza edilir. 

(2) Müracaatların MOSİP Sistemine kaydedilmesi sırasında söz konusu Sistem, bildirilen 
işyerleri için iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin geçerli bir sözleşmenin olup 
olmadığı veya işyerinden veya dışından birinin görevlendirilip görevlendirilmediği İSG-
KATİP uygulamasında kontrol eder. Geçerli bir sözleşme veya bir görevlendirme olmayan işyerleri için 
sisteme kayıt yapılmasına izin verilmez. 

Destek ödeme dönemleri 

MADDE 6 – (1) İşverenin çalıştırdığı sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal 
süresi içerisinde kuruma verilmiş olması ve kuruma destek ödemesinin yapıldığı tarih itibariyle 
Türkiye genelinde prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması şartıyla; 

a) Birinci dönem destek ödemeleri ocak, şubat ve mart ayları için mayıs ayının sonunda, 

b) İkinci dönem destek ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için ağustos ayının sonunda, 

c) Üçüncü dönem destek ödemeleri temmuz, ağustos ve eylül ayları için kasım ayının sonunda, 

ç) Dördüncü dönem destek ödemeleri ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın şubat ayının 
sonunda, 

gerçekleştirilir. 

(2) Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması 
halinde,7 nci maddeye göre hesaplanan destek tutarı, bu borca mahsup edilir. 
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(3) Üçer aylık dönemler içinde her bir aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen 
toplam sigortalı sayısı esas alınarak hak edilen her bir ay için destek ödemesi hesaplanarak bu madde 
de belirtilen sürede destek ödemesi yapılır. 

(4) Ayın son gününün resmi tatile rastlaması halinde destek ödemeleri resmi tatili izleyen ilk 
işgünü yapılır. 

(5) İşveren tarafından geriye yönelik üçer aylık dönemler için talepte bulunulması halinde, 
talebin yapıldığı aya ilişkin üçer aylık dönemi takip eden ikinci ayın sonunda destek ödemesi yapılır. 

Yansıtma faturasının düzenlenmesi 

MADDE 7 – (1) İşverenler destek ödemelerini almak için Kurum adına tehlikeli ve çok tehlikeli 
işyerleri için tek bir yansıtma faturası düzenlerler. Düzenlenecek yansıtma faturalarında Kurumun 
vergi numarası olarak Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 7750409379 vergi numarası kullanılır. 

(2) Yansıtma faturalarında iş sağlığı ve iş güvenliği destek tutarlarını tehlikeli ve çok tehlikeli 
işyerleri için ödenecek destek tutarları ayrı ayrı gösterilir. 

(3) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için sağlanacak destek tutarı, ilgili ayda geçerli prime esas 
günlük kazanç alt sınır üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanır: 

a) Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, prime esas günlük kazanç alt sınırına tehlikeli 
işyerleri için %1,4 oranı, çok tehlikeli işyerleri için %1,6 oranı uygulanarak, her bir sigortalı için 
ödenecek desteğin günlük tutarı hesaplanır. 

b) Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, sigortalılara ilişkin Kuruma aylık prim ve hizmet 
belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı, (a) bendine göre hesaplanan tutar ile çarpılarak ödenecek 
destek tutarı bulunur. 

c) (a) ve (b) bentlerine göre yapılacak hesaplamalar, ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için 
ayrı ayrı yapılır. Her bir ay için hesaplanan tutarlar toplanır ve yansıtma faturasında “iş sağlığı ve 
güvenliği hizmet bedeli” olarak gösterilir. 

(4) Üçüncü fıkraya göre her bir ay ve her bir işyeri için ayrı ayrı hesaplanacak tutarlar, tehlike 
sınıfına göre toplanarak toplam destek tutarı bulunur. Toplam tutara KDV uygulanarak fatura toplamı 
bulunur. 

Yansıtma faturalarının Kuruma verilmesi 

MADDE 8 – (1) İşverenler yansıtma faturalarını, ilgili olduğu dönem için 6 ncı maddede 
belirtilen ödeme ayının 10’una kadar, ek-2’de belirtilen dilekçe örneği ile destek müracaatında 
bulundukları ünitelere iletirler. 

Yürürlük 

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Yürütme 

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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Ek-1 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU 

A- İŞVERENİN KİMLİK BİLGİLERİ 

GERÇEK KİŞİ TÜZEL KİŞİ 
T.C. KİMLİK NO:  VERGİ KİMLİK NO:  

ADI:  İŞYERİ ADI/ UNVANI:  
SOYADI:  TELEFON:  

 ÜNİTE KODU  
 
 

SİCİLNO. 
MERKEZ 
İŞYERİ 

M İŞ KOLU KODU ESKİ YENİ İŞYERİ SIRA NUMARASI İL KODU  İLÇE KODU KONT. KODU  ALT 
İŞV. 

                          
İşyerinin / İlgili Kuruluşun Adı İşverenin / İşyerinin / İlgili Kuruluşun 
Adresi 

 
 
 

 

 ÜNİTE KODU  
 

SİCİL NO. 
İŞYERİ 2 

M İŞ KOLU KODU ESKİ YENİ İŞYERİ SIRA NUMARASI İL KODU  İLÇE KODU KONT. KODU  ALT 
İŞV. 

                          
İşyerinin / İlgili Kuruluşun Adı İşverenin / İşyerinin / İlgili Kuruluşun 
Adresi 

 
 

 

 ÜNİTE KODU   
SİCİL NO. 
İŞYERİ 3 

M İŞ KOLU KODU ESKİ YENİ İŞYERİ SIRA NUMARASI İL KODU  İLÇE KODU KONT. KODU  ALT 
İŞV. 

                          
İşyerinin / İlgili Kuruluşun Adı İşverenin / İşyerinin / İlgili Kuruluşun 
Adresi 

 
 
 

 

 ÜNİTE KODU  SİCİL NO. 
İŞYERİ 4 

M İŞ KOLU KODU ESKİ YENİ İŞYERİ SIRA NUMARASI İL KODU  İLÇE KODU KONT. KODU  ALT 
İŞV. 

                          
İşyerinin / İlgili Kuruluşun Adı İşverenin / İşyerinin / İlgili Kuruluşun 
Adresi 

 

 
 
 

 

 ÜNİTE KODU  SİCİL NO. 
İŞYERİ 5 

M İŞ KOLU KODU ESKİ YENİ İŞYERİ SIRA NUMARASI İL KODU  İLÇE KODU KONT. KODU  ALT 
İŞV. 

                          
İşyerinin / İlgili Kuruluşun Adı İşverenin / İşyerinin / İlgili Kuruluşun 
Adresi 

 
 

 

 

 ÜNİTE KODU   
SİCİL NO. 
İŞYERİ 6 

M İŞ KOLU KODU ESKİ YENİ İŞYERİ SIRA NUMARASI İL KODU  İLÇE KODU KONT. KODU  ALT 
İŞV. 

                          
İşyerinin / İlgili Kuruluşun Adı İşverenin / İşyerinin / İlgili Kuruluşun 
Adresi 

 

 
 

C-BEYAN VE TAAHHÜTLER 

IBAN NUMARASI 
TR                          

 

 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesi gereği, yapılacak destek ödemelerinden yararlanmak istiyorum.Yukarıda yazılı 

hususların gerçeğe uygun olduğunu ve olabilecek değişiklikleri derhal kuruma bildireceğimi beyan ederim. 
…../…../….. 

İMZA 
 

EK: VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ 
Onaylayan 
Yetkilinin 

Adı, Soyadı, 
İmza, Tarih 
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EK-2 

 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

……………… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE 

………………SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE 

 

 

 

 

………………………………………. tarihleri arasında almış olduğum iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri bedeli 
hakkında düzenlemiş olduğum fatura ektedir. Fatura bedelinin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 
nci maddesi gereği başvuru formunda belirtilen IBAN numarasına ödenmesini talep ederim. 

 

  

 

 ..…./…../.... 

Adı-Soyadı 

 

 İmza 

 

 

 

Ek: Fatura    
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       29 Aralık 2012                                                                                                    Resmi Gazete Sayı: 28512 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ 
HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği 

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

 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamında yer alan işyerleri ile eğitim kurumlarını kapsar. 
 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun (Değişik ibare:RG-

11/10/2013-28792) 3 üncü(Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) ,24 üncü, 27 nci, 30 uncu ve 31 inci 
maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
MADDE 4(2) – (1) Bu Yönetmelikte geçen: 
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
b) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, 

üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre 
yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi belgesini, 

c) Eğitim kurumu: (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve 
diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet 
gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri, 

ç) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) Eğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerin 
tarih ve saatleri, eğiticileri, katılımcıları ile eğitim verilen adres gibi unsurlardan ve bu unsurlara ilişkin 
her türlü bilgi ve belgeden oluşan programı, 

d) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü, 
e) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, 

takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programını, 
f) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev 

yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili 
kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren 
fakültelerin mezunları ile teknik elemanı, 

g)  (Ek:RG-11/10/2013-28792)(2) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununu, 

ğ) (Ek:RG-11/10/2013-28792)(2)(Değişik:RG-30/4/2015-29342) Komisyon: İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısının başkanlığında Genel Müdürlükten üç üye ve İş Teftiş 
Kurulu Başkanlığından seçilecek bir üye ile gerek görüldüğünde üniversitelerin tıp, hukuk, eğitim, 
mühendislik ve iletişim fakültelerinden seçilecek öğretim üyelerinden oluşan Komisyonu, 
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h)(2) Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan, tam 
süreli istihdam edilen ve eğitim kurumlarının iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan kişiyi, 

ı)(2) Teknik eleman: Teknik öğretmenler, (Değişik ibare:RG-11/10/2013-28792) fizikçi, kimyager 
veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) iş sağlığı 
ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunlarını, ifade eder. 

i) (Ek:RG-30/4/2015-29342)  İtiraz komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında hizmet veren kişi 
veya kurumların belgelerinin askıya alınma veya iptali ile ilgili itirazları değerlendirmek ve 
sonuçlandırmak üzere; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Müsteşar 
Yardımcısının başkanlığında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı, 
ilgili Daire Başkanları ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından üç üyeden oluşan komisyonu, 

  
İKİNCİ BÖLÜM 

İşverenin Yükümlülükleri 
İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü 
MADDE 5 – (Mülga:RG-30/4/2015-29342) 
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü 
MADDE 6 – (Mülga:RG-30/4/2015-29342)  
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İş Güvenliği Uzmanlarının Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile  

Çalışma Usûl ve Esasları 
İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri 
MADDE 7 – (1) İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre 

geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır. 
(2) İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı 

belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün 
tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler. 

(3) Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, sadece tam 
süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip 
olması yeterlidir. 

(4) İş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma 
süreleri bölünerek birden fazla iş güvenliği uzmanına verilemez. Ancak vardiyalı çalışma yapılan 
işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır. 

(5) (Ek:RG-30/4/2015-29342)  İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen zorunlu çalışma sürelerine 
bağlı kalmak şartıyla işyerinin tehlike sınıfına uygun olarak görevlendirilmesi zorunlu olan en az bir iş 
güvenliği uzmanının yanında, Kanunda ve Yönetmelikte belirtilen esas sorumluluklar saklı kalmak 
kaydıyla iş güvenliği uzmanına yardımcı olmak üzere, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip ve 
işyerinin tam süreli sigortalı çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi yapabilir. 

 
İş güvenliği uzmanlığı belgesi 
MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları 

aşağıda belirtilmiştir: 
a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; 
1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği 

uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) 
sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara, 

2) Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan; iş sağlığı 
ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olanlara, 
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3) Genel Müdürlük veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya mimarlık 
eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlara, 

4) İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış 
mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine, 

5) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl fiilen görev 
yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanı olan iş sağlığı ve 
güvenliği uzmanlarına, 

EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir. 
b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; 
1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği 

uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) 
sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren 
fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara, 

2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya 
mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı 
için yapılacak sınavda başarılı olanlara, 

3) İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş 
müfettişleri hariç, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az on yıl görev 
yapan müfettişlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği 
uzmanlığı sınavında başarılı olanlara, 

EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir. 
c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; 
1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı 

sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik 
elemanlara, 

2) İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş 
müfettişleri hariç Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev 
yapan müfettişlerden (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılanlara, 

3)(Ek:RG-30/4/2015-29342) Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans programını 
tamamlayanlardan yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara, 

EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir. 
(2) Birinci fıkranın (a) bendinin (Değişik ibare:RG-11/10/2013-28792) (3) ve (4) numaralı alt 

bentlerinde sayılanlar, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına doğrudan katılabilirler. Bakanlıkta 
geçen çalışma süreleri fiilen iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi süresinden sayılır ve bu durumda 
olanlar Bakanlıktaki görevlerinden ayrıldıkları takdirde hak ettiği belgenin sınavına doğrudan 
katılabilir. 

(3) (Ek:RG-30/4/2015-29342) Sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer 
sektörlerde öncelikli olarak hangi mesleki unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının ve bunların yanında 
görev yapacak diğer mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar 
Bakanlıkça belirlenir. 

 
İş güvenliği uzmanlarının görevleri 
MADDE 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle 

yükümlüdür: 
a) Rehberlik; 
1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer 

teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, 
organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, 
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muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği 
kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak. 

2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek. 
3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve 

tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak. 
4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, 

ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda 
çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak. 

b) Risk değerlendirmesi; 
1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve 

uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik 
önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. 

c) Çalışma ortamı gözetimi; 
1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği 

yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek. 
2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu 

konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya 
patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili 
periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket 
edilmesini izlemek ve kontrol etmek. 

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; 
1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması 

konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. 
2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim 

sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki 
örneğine uygun olarak hazırlamak. 

3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve 
uygulamasını kontrol etmek. 

4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin 
prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek. 

5) (Ek:RG-11/10/2013-28792) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren 
konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek. 

d) İlgili birimlerle işbirliği; 
1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, 

tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını 
hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. 

2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık 
çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak. 

3) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak, 
4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle 

işbirliği yapmak. 
 
İş güvenliği uzmanlarının yetkileri 
MADDE 10 – (1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 
a) (Mülga:RG-30/4/2015-29342) 
b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil 

müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak. 
c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve 

araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. 
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ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla 
işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak. 

(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili 
mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma 
hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü 
kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi 
bir kesinti yapılamaz. 

 
İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri 
MADDE 11 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin 

normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına 
katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri 
gizli tutmakla yükümlüdürler. 

(2) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden 
dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. 

(3) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı 
ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, 
patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde 
işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il 
müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. 

(4) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri 
ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları 
ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar. 

 
İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri 
MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte 

belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: 
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. 
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika. 
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika. 
 (2) Az tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 ve daha fazla çalışanı 

olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az 
bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-30/4/2015-
29342) 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde 
bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak 
görevlendirilir. 

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500 ve daha fazla çalışanı olan 
işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş 
güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500 sayısının 
tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci 
fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir. 

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 250 ve daha fazla çalışanı 
olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342)  250 çalışan için tam gün çalışacak en az 
bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-30/4/2015-
29342) 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde 
bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak 
görevlendirilir. 
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(5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. (Değişik 
ikinci cümle: RG-11/10/2013-28792)Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde 
bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz. 

(6) (Ek:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma 
yapamaz. 

İş güvenliği uzmanlarının belgelendirilmesi 
MADDE 13 – (Mülga:RG-30/4/2015-29342)  
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Eğitim Kurumlarına İlişkin Hükümler 

Eğitim kurumu başvuru işlemleri 
MADDE 14 – (1) (Değişik cümle:RG-30/4/2015-29342)  Eğitim Kurumu yetki belgesi almak 

amacıyla, e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapar. e-devlet sisteminin iki günden fazla çalışmadığı 
durumlarda doğrudan veya posta yoluyla başvuru yapılabilir. Başvuru dosyasında aşağıda belirtilen 
ekler bulunur: 

a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. 
b) Şirket adına imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri. 
c) Eğitim kurumunun sorumlu müdürünün eğitici belgesi ile; 
1) Ticari şirketler için tam süreli iş sözleşmesi ve kabul şerhli görevlendirme yazısı, 
2) Kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler için tam süreli görevlendirme yazısı, 
3) Şirket ortağı olanlar, sorumlu müdür olarak da görev yapacaklar ise bu görevi yapacaklarına 

dair taahhütname. 
ç) Tam süreli olarak görevlendirilen eğiticilerin iş sözleşmeleri ve eğitici belgeleri. 
d) Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izni belgesi. 
e) (Değişik:RG-30/4/2015-29342)  Faaliyet gösterilecek yere ait tapu senedi ile birlikte kira 

sözleşmesi veya intifa hakkı belgesi. 
f) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca 

verilen ada, pafta, parsel bilgilerinin yer aldığı numarataj veya adres tespit belgesi. 
g) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bu Yönetmelikte 

belirtilen bütün bölümlerin yer aldığı inşaat teknikeri, mimar veya inşaat mühendisi tarafından 
onaylanmış 1/100 ölçekli plan. 

ğ) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir gayrimenkulde eğitim kurumunun faaliyet 
gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar örneği. 

h) (Değişik:RG-30/4/2015-29342)  Faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin 
alındığına ve bu yerde eğitim kurumu açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tarafından 
verilen belge. 

 (2) Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt 
bendiyle (Değişik ibare: RG-11/10/2013-28792) (ç), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. 
Ancak eğitim verilecek mekân kamu kurumuna ait değilse (a) ve (b) bentleri hariç diğer bentlerde 
belirtilen belgeler istenir. 

(3) Üniversitelerin eğitim kurumu olarak yetkilendirilme taleplerinde başvuru rektörlükçe 
yapılır. 

(4) (Mülga:RG-30/4/2015-29342)   
 

Eğitim kurumu yeri ve yerleşim planında aranacak şartlar 
MADDE 15 – (1) Eğitim kurumunun yer alacağı binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, 

elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler bulunamaz. 
(2) (Değişik:RG-30/4/2015-29342)   Eğitim kurumlarının; 
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a) Faaliyet gösterecekleri mekânda bulunan derslik ve diğer tüm bölümlerinin arasındaki 
geçişlerin kurum içerisinden olması ve eğitim kurumunun bir bütünlük arz edecek şekilde 
düzenlenmesi, 

b) Eğitici veya sorumlu müdür odalarının diğer bölümlere geçiş için kullanılmaması, tuvalet ve 
lavabonun derslik içinde bulunmaması, 

gerekir. Kamu kurumları ve üniversitelerce kurulan eğitim kurumları için kurumun yerleşkesi 
içinde olmak koşuluyla bu Yönetmelikte belirtilen zorunlu mekânlar, birbirine uzaklığı en fazla 100 
metre olan ayrı bölümlerden oluşabilir. 

 (3) Genel Müdürlükten izin alınmadan, onaylanmış yerleşim planlarında herhangi bir değişiklik 
yapılamaz ve yerleşim planında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz. 

(4) Eğitim kurumlarınca, EK-3’teki örneğine uygun, kurum unvanına göre hazırlanan ve (Değişik 
ibare:RG-30/4/2015-29342)boy/en oranı 2/3 olan tabela asılır. Aynı binada, Genel Müdürlükçe 
yetkilendirilen birden fazla kurum bulunması durumunda, kullanılacak tabela için Genel Müdürlük 
onayı alınması şartıyla, tüm unvanları gösteren tek bir tabela kullanılabilir. 

 
Derslik ve diğer bölümlerde aranan şartlar 
MADDE 16 – (1) Dersliklerde bulunması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir: 
a) Dersliklerde 25’ten fazla kursiyer bulunamaz. 
b) Dersliklerde kursiyer başına en az 10 metreküp hava hacmi bulunur ve derslikler ile diğer 

bölümlerin tavan yükseklikleri 2,40 metreden az olamaz. 4 metre üzerinde olan yükseklikler hacim 
hesabında dikkate alınmaz. 

c) (Değişik birinci cümle: RG-11/10/2013-28792) Derslik pencerelerinin; doğal havalandırmaya 
müsaade edecek şekilde binanın dış cephesinde olması, pencere alanının bulunduğu bölümün taban 
alanının %10’undan az olmaması ve yerden yüksekliğinin 90 santimetreden fazla olmaması gerekir. 
ve (Mülga cümle:RG-30/4/2015-29342) (…) 

ç) Derslik kapılarının genişliği 80 santimetreden az olamaz ve kapı kasasının içten içe 
ölçülmesiyle belirlenir. (Ek cümle:RG-30/4/2015-29342) Derslik kapıları, sadece koridor veya 
dinlenme yerine açılacak şekilde düzenlenir ve derslikler diğer bölümlere geçiş için kullanılamaz. 
Derslik kapıları dışa doğru açılmalı ve çift taraflı derslik bulunan koridorlarda karşılıklı açılmamalıdır. 

(2) Diğer bölümlerde bulunması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir: 
a) Sorumlu müdür odası, en az 10 metrekare. 
b) Eğitici odası tek derslik için en az 15 metrekare, birden fazla dersliğin olması durumunda ise 

en az 25 metrekare. 
c) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası, en az 15 metrekare; ayrı ayrı olmaları hâlinde toplamı 

en az 20 metrekare. 
ç) Her derslik için erkek ve kadın ayrı olmak üzere en az birer tuvalet ve lavabo. 
(3) Dinlenme yeri, kurum içinde bağımsız bir bölüm hâlinde veya ayrı ayrı bölümlerden 

meydana gelebilir ve tek derslik için en az 20 metrekare, birden fazla dersliğin olması durumunda ise 
en az 35 metrekare olur. Alan hesabında yönetim ve eğitime ayrılan diğer bölümler ile balkon ve 
koridorlar dikkate alınmaz. 

(4) Eğitimlerde günün teknolojisine uygun araç ve gereçler kullanılır. 
(5) Bölümlerin, alan (metrekare) veya hacim (metreküp) ölçümü sonucu çıkan küsuratlı 

rakamlar ile kontenjanlar belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya 
yükseltilir. 

 
Aydınlatma, gürültü ve termal konfor şartları 
MADDE 17 – (1) Eğitim kurumlarının bölümlerinde yeterli aydınlatma ve termal konfor şartları 

sağlanır, gürültüye karşı gerekli önlemler alınır. Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde, 
durumun tespitine yönelik ölçümlerin yaptırılması istenebilir. 
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Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu 
MADDE 18 – (Değişik:RG-11/10/2013-28792) 
(1) Eğitim kurumları, 
a) (Değişik:RG-30/4/2015-29342)  İş güvenliği uzmanlığı eğitimi için; bu Yönetmelikte belirtilen 

eğitici belgesine sahip en az biri mühendis, diğeri farklı meslek dalından olmak üzere en az iki 
eğiticiyle 60 günden az olmamak üzere tam süreli iş sözleşmesi yapar. Sözleşmenin 60 günden önce 
eğitici tarafından feshedilmesi halinde; eğiticinin başka bir eğitim programında görevlendirilmesi 60 
gün tamamlanmadan önce onaylanmaz. Sözleşmenin eğitim kurumu tarafından feshedilmesi halinde 
ise tam süreli yeni eğiticinin görevlendirilmesi 60 gün tamamlanıncaya kadar onaylanmaz ve 
yürümekte olan eğitim programları askıya alınır. Bütün eğitim programlarında tam süreli eğiticilerin 
yer alması zorunludur. 

b)(Değişik:RG-30/4/2015-29342) İşyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık 
personeli eğitimi için bu Yönetmelikte belirtilen eğitici belgesine sahip olan biri işyeri hekimi olmak 
üzere ikisi hekim, biri mühendis diğeri farklı meslek dalından olmak üzere en az dört eğiticiyle 60 
günden az olmamak üzere tam süreli iş sözleşmesi yapar. Sözleşmenin 60 günden önce eğitici 
tarafından feshedilmesi halinde; eğiticinin başka bir eğitim programında görevlendirilmesi 60 gün 
tamamlanmadan önce onaylanmaz. Sözleşmenin eğitim kurumu tarafından feshedilmesi halinde ise 
tam süreli yeni eğiticinin görevlendirilmesi 60 gün tamamlanıncaya kadar onaylanmaz ve eğitim 
programı askıya alınır. Tam süreli eğiticiler eğitim programında yer almak zorundadır. 

 (2) (Mülga:RG-30/4/2015-29342) 
 
Eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi 
MADDE 19 – (Değişik:RG-30/4/2015-29342) 
(1) Eğitim kurumları tarafından yetki belgesi almak amacıyla yapılan başvuru Genel Müdürlükçe 

10 iş günü içinde incelenir. 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik 
Tebligat Yönetmeliği çerçevesinde kayıtlı elektronik posta sistemi üzerinden veya yazılı olarak 
bildirilen eksiklikler 45 gün içinde tamamlanır. Herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular için 20 iş 
günü içinde yerinde inceleme yapılır. Yerinde inceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin 
giderilmesi için 45 gün süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve 
iade tarihinden itibaren bir yıl boyunca yapılan başvurular, bir yılın tamamlanmasına kadar askıya 
alınır. Dosya üzerinde ve yerinde incelemeleri tamamlanan başvuruların, bu Yönetmelikte belirtilen 
şartları taşımaları halinde, dosyasında belirtilen adres ve unvana münhasıran, 10 iş günü içinde Genel 
Müdürlükçe EK-4’teki örneğine uygun yetki belgesi düzenlenir. Başka bir adreste şube açılmak 
istendiği takdirde, aynı usul ve esaslar dâhilinde, bu bölümde belirtilen şartların yerine getirilmesi 
kaydıyla şube için ayrıca yetki belgesi düzenlenir. 

(2) Kanuna göre, işyeri hekimliği veya iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetki alan eğitim 
kurumu, her iki eğitim için de yetki almak istediğinde başvurusu tek belge olarak değerlendirilir ve 
İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu belgesi düzenlenir. 

(3) Bu Yönetmelikteki şartları yerine getirmeyen eğitim kurumlarına yetki belgesi 
düzenlenemez. 

(4) Eğitim kurumları, Genel Müdürlükçe düzenlenen yetki belgesini almadıkça eğitim için 
katılımcı kaydı yapamaz ve eğitime başlayamazlar. 

(5) Eğitim kurumları, aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar: 
a) Tabela ve basılı evrak, broşür, afiş ve internet ile diğer dijital ortamlarda herhangi bir amaçla 

kullanılan her türlü yazılı ve görsel dokümanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar 
kullanılır. 

b) Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler ticari isim olarak 
kullanılamaz. 
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(6) Eğitim kurumlarında, eğitici olarak, sadece bu Yönetmelikte belirtilen eğitici belgesine sahip 
olanlar görev alabilirler. 

 
Eğitim kurumlarının belgelendirilmesi ve vize işlemleri 
MADDE 20 – (1)(Değişik:RG-30/4/2015-29342) Yetki belgelerinin, eğitim kurumu tarafından 

beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur. Belge almak veya vize işlemlerini yaptırmak isteyen 
kurumların; 

a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluk sağlamaları, 
b) Bakanlıkça belirlenen belge veya vize bedelini ödemeleri, gereklidir. 
(2) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) Yetkilendirilen kurumlar beş yılın tamamlanmasına en fazla 

60 gün kala vize işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Yukarıda belirtilen süre içinde 
müracaat etmeyen kurumların eğitim programları, vize işlemleri tamamlanıncaya kadar onaylanmaz. 
Vize süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde vize işleminin tamamlanmaması durumunda yetki 
belgesi Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir. 

 (3) Eğitim kurumları, herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde otuz gün içinde 
yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler. 

(4) Belgelendirme ve vize aşamasında gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği veya beyanda bulunduğu 
sonradan tespit edilenlere ait belgeler Genel Müdürlükçe iptal edilir ve yetkili yargı mercilerine suç 
duyurusunda bulunulur. 

(5) (Ek:RG-30/4/2015-29342) Eğitim kurumlarında adres değişikliği yapmadan önce e-devlet 
sistemi kullanılarak Genel Müdürlüğe başvurulur. Yeni adresin Genel Müdürlükçe onaylanmasına 
müteakip işlemler ilk başvuru hükümlerine tabi olarak yürütülür. Adres değişikliği işlemi 
tamamlanıncaya kadar hizmet vermek isteyen eğitim kurumları yetki aldığı adreste faaliyetine devam 
eder. 

(6) (Ek:RG-30/4/2015-29342) Eğitim kurumlarında unvan değişikliği yapılması halinde 30 gün 
içinde yetki belgesinin yenilenmesi talebiyle e-devlet sistemi kullanılarak başvurulur. Unvan değişikliği 
yapılması halinde yetki belgesinin yenilenmesi için Bakanlıkça belirlenen belge bedelinin ödenmesi 
gereklidir. 

 
Eğitim kurumlarının görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 21 – (1) Eğitim kurumları, 
a) Eğitim hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını başka bir kişi veya kuruma devredemezler. 
b) (Değişik:RG-30/4/2015-29342)  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile katılımcılar 

için verilen tekrar ve hazırlık eğitimleri hariç yetki belgesini veriliş amacı dışında kullanamazlar. 
 (2) Eğitim kurumlarında tam veya kısmi süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen eğiticilerle ilgili 

sosyal güvenlik mevzuatından doğan bildirim ve prim ödeme gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
eğitim kurumlarınca sağlanır. 

(3) (Değişik:RG-30/4/2015-29342)  Şirket ortaklarında değişiklik olması halinde, durum 30 gün 
içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir. Yeni şirket ortaklarının ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen 
şartlara uygun olmaması halinde durumun düzeltilmesi amacıyla Genel Müdürlükçe şirkete 30 gün 
süre verilir. 

(4)(Değişik:RG-30/4/2015-29342) Eğitim kurumları, iş güvenliği uzmanı olma şartlarını 
taşımayan kişileri eğitim programlarına kayıt edemezler. 

 (5) Eğitim kurumları, başvuru esnasında adaylardan katılacakları programın gerektirdiği şartları 
karşıladığını gösteren belgeleri istemek ve bu belgelerin sorumlu müdür tarafından onaylanmış bir 
örneğini beş yıl süreyle her bir aday için açılan dosyada saklamak zorundadır. 

(6) Tam süreli iş sözleşmesiyle görevlendirilen eğiticilerden biri, sorumlu müdür olarak atanır. 
(7) Eğitim programı süresince sorumlu müdür kurumda hazır bulunur. Sorumlu müdürün bu 

süre boyunca kurumda bulunmadığı durumlarda, tam süreli iş sözleşmesiyle görevlendirilen 
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eğiticilerden birisinin sorumlu müdüre vekâlet amacıyla kurumda bulunması sağlanır. Vekâlet eden 
eğitici, sorumlu müdür tarafından yapılması gereken her türlü iş ve işlemin yapılmasını sağlar ve 
görevi süresince Genel Müdürlükçe sorumlu müdür olarak kabul edilir. Sorumlu müdür veya vekilinin 
mevzuat hükümlerine aykırı davranışlarından ve görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinden 
eğitim kurumu tüzel kişiliği sorumludur. 

(8) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) Eğitim kurumunda sorumlu müdür olarak görevlendirilen 
kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması halinde durum en geç üç gün içinde Genel 
Müdürlüğe yazıyla (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342)  veya e-devlet sistemi üzerinden bildirilir. 
Görevden ayrılan sorumlu müdürün yerine en geç 30 gün içerisinde yeni sorumlu müdür atanır ve 
durum Genel Müdürlüğe yazıyla bildirilir. 

(9) Eğitim kurumlarında görev yapan eğiticilerin işten ayrılması halinde üç işgünü içinde durum 
İSG-KATİP üzerinden eğitim kurumu tarafından bildirilir. 30 gün içerisinde tam süreli görevlendirilme 
zorunluluğu bulunan eğiticilerin yerine aranan niteliklere sahip personel görevlendirilmesi ve İSG-
KATİP üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur. 

(10) Genel Müdürlüğe bildirilen eğitici sözleşmeleri, sözleşme hükümlerine aykırı olmayacak 
şekilde eğitim kurumlarınca veya eğiticilerce tek taraflı feshedilene kadar, sözleşme süresince 
geçerlidir. Süresi dolan sözleşmelerin İSG-KATİP üzerinden yenilenmesi durumu yazılı bildirim olarak 
kabul edilir. 

(11) Eğiticiler, görev aldıkları kurumların eğitim programlarında, söz konusu kurumla 
düzenleyerek Genel Müdürlüğe bildirilmiş olan sözleşmede belirtilen toplam görev süresinden fazla 
görevlendirilemez. Bu hükmün uygulanması eğiticiler tarafından, takibi ise kurumun sorumlu müdürü 
tarafından yürütülür. 

(12) Eğitim kurumlarınca, adayların yüz yüze derslere devam durumunu gösteren çizelge EK-
5’teki örneğine uygun şekilde günlük olarak düzenlenir ve ders başlangıcında derslikte hazır 
bulundurulur. (Mülga ikinci ve üçüncü cümle:RG-30/4/2015-29342) (…)Devam çizelgeleri eğitim 
kurumlarınca beş yıl süreyle saklanır ve istenmesi halinde kontrol ve denetime yetkili memurlara 
ibraz edilir. 

(13) Eğitimi tamamlayan adaylara eğitim kurumları tarafından, EK-6’ daki örneğine uygun 
eğitim katılım belgesi düzenlenir. 

(14) Bu Yönetmelikte eğitim kurumlarınca düzenlenmesi gerektiği belirtilen her türlü belge ve 
bildirimin doğruluğundan eğitim kurumları sorumludur. 

(15) Bu Yönetmelikte belirtilen tabela hariç olmak üzere, eğitim kurumunun hiçbir evrak ve 
dokümanında Bakanlık logosu veya unvanı kullanılamaz. 

 
Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları 
MADDE 22 – (1) Eğitim kurumu sorumlu müdürünün görev ve sorumlulukları aşağıda 

belirtilmiştir: 
a) Bakanlığa elektronik ortam, e-posta, yazı veya faks gibi araçlar vasıtasıyla gönderilmesi 

gereken her türlü bilgi ve belgeyi hazırlamak ve göndermek. 
b) Eğitim programlarının onaylanmış şekliyle uygulanmasını (Değişik ibare: RG-11/10/2013-

28792) takip etmek. 
c) (Değişik:RG-30/4/2015-29342)  Günlük olarak, programa ait derslerin tamamının bitiminde 

katılımcı devam çizelgelerinin kontrolünü sağlamak ve bunları imza altına almak. 
ç) (Ek :RG-11/10/2013-28792) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak. 
(2)(Değişik:RG-11/10/2013-28792) Eğitim kurumlarından talep edilen veya eğitim 

kurumlarınca bildirilen her türlü belgeye ilişkin iş ve işlemler sorumlu müdür tarafından imzalanarak 
Genel Müdürlüğe gönderilir. 
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Eğitim programları 
MADDE 23 – (1) (Değişik:RG-30/4/2015-29342)   Eğitim kurumları eğitime başlayabilmek için; 

Komisyonca belirlenen müfredat esas alınarak hazırlanan teorik eğitim programını, eğitim verilecek 
konulara uygun eğiticiler ile eğitime katılacakların listesini eğitimin başlangıç tarihinden en az üç günü 
önce Genel Müdürlüğe elektronik ortamda bildirirler. Bildirimden sonra katılımcı bilgilerine müdahale 
edilemez ve düzeltmeye ilişkin talepte bulunulamaz. 

 (2) Genel Müdürlükçe onaylanmamış programlarla eğitime başlanamaz. Onaylanmamış 
programla eğitime başlanması halinde doğacak (Değişik ibare: RG-11/10/2013-28792) hukuki ve 
cezai sonuçlardan eğitim kurumları sorumludur. 

(3)(Değişik:RG-30/4/2015-29342) Yetkilendirilmiş eğitim kurumlarının 18 inci maddede 
belirtilen zorunlu eğitici kadrosuna ilişkin hükümleri yerine getirmemeleri durumunda, ilgili 
kurumlara eksikliklerini gidermeleri için 30 gün süre verilir. Verilen süre içerisinde zorunlu eğitici 
kadrosunu tamamlamayan kurumların eğitim programları Genel Müdürlükçe onaylanmaz. 

(4)(Değişik:RG-30/4/2015-29342) Eğitim Kurumları, eğitim programının unsurlarından olan 
uygulamalı eğitimlerin yapılacağı işyerlerinin listesini ve eğitim tarihlerini, teorik eğitimin bitişinden 
itibaren yapılacak ilk sınavdan önce Genel Müdürlükçe ilan edilecek tarihe kadar İSG-KATİP üzerinden 
bildirmekle yükümlüdür. 

(5) (Değişik:RG-30/4/2015-29342)  Adaylar, teorik eğitimde mazeretli veya mazeretsiz en fazla 
altı ders saati devamsızlık hakkına sahiptir. Ancak uygulamalı eğitimin tamamına katılım zorunludur. 
Katılım zorunluluğuna aykırılığın tespiti halinde kişi hakkında belge düzenlenmiş olsa dahi 32 nci 
maddenin ikinci fıkrası hükümleri gereğince belgeleri iptal edilir. 

(6)(Değişik:RG-30/4/2015-29342) Genel Müdürlükçe onaylanmış olan eğitim programının 
hiçbir unsurunda değişiklik yapılamaz. Ancak, sebebinin Genel Müdürlüğe e-devlet sistemi üzerinden 
aynı gün bildirilmesi ve yeni eğiticinin müfredatta belirlenen niteliklere uygun olması şartıyla sadece 
programda görevli eğiticilerde değişiklik yapılabilir. e-devlet sisteminin çalışmadığı durumlarda 
bildirimler faks yoluyla veya yazılı olarak yapılır. 

 (7) Uzaktan eğitim tamamlanmadan yüz yüze eğitim, yüz yüze eğitim tamamlanmadan 
uygulamalı eğitim başlatılamaz. Uygulamalı eğitim tamamlanmadan adaylar sınava katılamazlar. 

 
Eğitim programlarına başvuru 
MADDE 24 – (1) Eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar eğitim kurumlarına aşağıdaki 

belgeler ile başvururlar: 
a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim programına 

katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru yazısı. 
b) Adayın katılacağı eğitim programına uygun alanda lisans eğitimi aldığını gösteren diploma 

veya geçici mezuniyet belgesi. 
c) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği 

uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belgeler. 
ç) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği 

uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren belgeler. 
d) (Mülga:RG-30/4/2015-29342) 
e) (Mülga:RG-30/4/2015-29342) 
(2) Adayların eğitim programlarına katılabilmesi için, ilgili eğitim programının başlangıç 

tarihinden önce lisans eğitimini tamamlamış ve bu eğitime ilişkin mezuniyet diploması alabilecek 
yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu duruma ilişkin gerekli inceleme, başvuru yapılan eğitim 
kurumu tarafından yapılır. 

(3) Birinci fıkrada belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eğitim 
kurumları tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu 
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tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve 
belgeleri geçersiz sayılır. 

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, 
diploma veya mezuniyet belgelerinin doğruluğunun tespitinde Yükseköğretim Kurulu kayıtları esas 
alınır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
(Değişik bölüm başlığı:RG-30/4/2015-29342) 

İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitimleri, Sınavları ve Belgelendirilmeleri 
İş güvenliği uzmanlarının eğitimleri 
MADDE 25 – (1) İş güvenliği uzmanlarının eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere 

iki bölümden oluşur ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri (Değişik ibare: 
RG-11/10/2013-28792) Komisyon tarafından belirlenir. Eğitim programının süresi, teorik kısmı 180 
saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz ve bu kısımlar ancak tek bir 
program dâhilinde uygulanabilir. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. 
Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanları için en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmiş 
olduğu işyerlerinde yapılır. 

 
Diğer sağlık personelinin eğitimleri 
MADDE 26 – (Mülga:RG-30/4/2015-29342) 
Yenileme eğitimleri 
MADDE 27 – (Mülga:RG-30/4/2015-29342) 
 
Sınavlar 
MADDE 28 – (1) Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları (Değişik ibare: RG-

11/10/2013-28792) Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. 
(2) (Değişik:RG-30/4/2015-29342)  Adaylardan 8 inci madde gereğince eğitim ve sınav şartı 

arananlar ancak eğitim programını tamamladıktan sonra düzenlenecek sınavlara katılabilirler. 
(3) (Değişik:RG-30/4/2015-29342)  Doğrudan sınava girme hakkı tanınan adayların, sınavlara 

katılabilmeleri için Genel Müdürlüğe yapılacak son başvuru tarihinden önce mezun olmaları 
gereklidir. 

 (4) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav sonuçlarına 
itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır. 

 
İş güvenliği uzmanlarının belgelendirilmesi 
MADDE 28/A –(Ek:RG-30/4/2015-29342)   
 (1) İş güvenliği uzmanlığı belgesi almaya hak kazanan adayların belgeleri e-devlet sistemine 

geçildikten sonra Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir. 
(2) Adaylar, belgelerinin düzenlenebilmesi için bu Yönetmelikteki şartları yerine getirdiklerine 

dair belge ve bilgileri elektronik ortamda Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. 
(3) Genel Müdürlüğe bildirilen belge ve bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumludur. 

  
ALTINCI BÖLÜM 

Eğiticiler ve Belgelendirme 
İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi 
MADDE 29 – (1) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı 

eğitici belgesi: 
a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan; 
1) En az beş yıl (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yaptığını belgeleyen (A) sınıfı iş güvenliği 

uzmanlarına, 
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2) En az on yıllık mesleki tecrübeye sahip olup iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği 
programında doktora yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanlara, 

3) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev 
yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, en az on yıl görev yapmış mühendislik, mimarlık eğitimi veren 
fakülte mezunları ile teknik elemanlara, 

4) Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış 
müfettişlere, 

5) Uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış çalışma ve sosyal güvenlik eğitim 
uzmanlarına, 

b)(Değişik:RG-30/4/2015-29342) Komisyonca belirlenen eğitim müfredatına göre 
üniversitelerde en az dört yarıyıl ders verdiğini belgeleyen ve bu belgeleri Genel Müdürlükçe uygun 
görülen öğretim üyelerinden; hukuk fakültesi mezunları ile hekim, mühendis, mimar, fizikçi, 
kimyager, biyolog, teknik öğretmenlere, 

EK-7’deki örneğine uygun olarak düzenlenir. 
(2) (Değişik:RG-30/4/2015-29342)  Bu Yönetmelik kapsamında işyeri hekimliği ve iş güvenliği 

uzmanlığı eğitici belgesi sahiplerinden, müfredatta belirtilen niteliklere uygun olanlar işyeri hekimliği, 
iş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarında görev alabilir. 

 
Eğiticilerin görev ve sorumlulukları 
MADDE 30 – (1) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı 

eğiticisi, müfredatta belirtilen konu içeriklerinin tamamının derslerde ele alınmasını ve öğrenim 
hedeflerine ulaşılmasını sağlar. Müfredatta ve Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapar. 

(2) Eğitim kurumlarında görevli olan işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğiticileri, 
Bakanlığa bildirilen sözleşmelerde belirtilen sürelerden fazla görev alamaz. 

(3) Eğitim kurumunda tam süreli olarak görevlendirilen eğiticiler, işyerlerinde iş güvenliği 
uzmanı veya işyeri hekimi unvanıyla veya başka bir eğitim kurumunda eğitici unvanıyla görev alamaz. 

(4)(Ek:RG-30/4/2015-29342)  Her dersin tamamlanmasının ardından, imza çizelgelerinin 
devamsızlık nedeniyle boş kalan kısımları dersin eğiticisi tarafından anlaşılır şekilde doldurulur ve 
imza altına alınır. 

 
Eğiticilerin belgelendirilmesi 
MADDE 31 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi alma niteliklerine haiz 

olup; bu belgeyi almak isteyenlerin başvurularının değerlendirilebilmesi amacıyla; 
a) Geçerli (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar için; bu belge ile pedagojik 

formasyon veya eğiticilerin eğitimi belgesini ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az beş yıl 
çalıştığını gösteren belgeyi, 

b) (Değişik ibare: RG-11/10/2013-28792) Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun 
alanlarda üniversitelerde ders vermiş olanlar için; 29 uncu maddede belirtilen unvanları haiz 
olduklarını gösteren lisans diplomaları ve (Değişik ibare: RG-11/10/2013-28792) Bakanlıkça ilan 
edilen eğitim programlarına uygun alanlarda en az dört yarıyıl ders verdiklerini gösteren rektör 
onayını içeren resmi yazıların asıllarını, 

c) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler dışında kalanlar için ise 29 uncu maddede 
belirtilen nitelikleri haiz olduklarını gösteren belgeleri ve Bakanlıkça belirlenen belge bedelinin 
ödendiğini gösteren belgeyi, Genel Müdürlüğe hitaben yazılmış dilekçe ekinde şahsen veya posta 
yoluyla Genel Müdürlüğe teslim etmesi gerekmektedir. 

(2) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi 
halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır ve şahsen ibraz edilmesi gereken belgelerin doğruluğundan 
belge sahipleri sorumludur. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları ile denetim (Değişik madde başlığı: RG-
11/10/2013-28792) 

MADDE 32 – (1) Genel Müdürlük eğitimlerin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin 
izlenmesi amacıyla kendi görev ve yetki alanına giren konularda eğitim kurumlarını, eğiticileri ve 
sorumlu müdürleri, yetki alınan mekânı, İSG-KATİP ile diğer elektronik sistemler veya evrak üzerinden 
kontrol eder ve denetler. 

(2) Yetkilendirme ve belgelendirme aşamalarında gerçeğe aykırı belge ibraz edildiği veya 
beyanda bulunulduğunun bu aşamalarda veya daha sonradan tespiti halinde düzenlenen belgeler 
Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir. 

(3) Eğitim kurumlarınca yürütülen her türlü iş ve işleme ilişkin takip, kontrol, izleme, onay 
verme, başvuru alma gibi faaliyetler, yazılı olarak gerçekleştirilebileceği gibi, elektronik sistemler 
vasıtasıyla da yürütülebilir. Bu konuda düzenleme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. 

(4) Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar ve doğrudan iptal edilenlere Genel Müdürlükçe yazılı 
bildirim yapılır ve Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. Belgesinin geçerliliği askıya alınan 
kişi ve kurumların belgelerini tekrar kullanabilmeleri için Genel Müdürlük onayının alınması 
zorunludur. 

(5) (Mülga:RG-30/4/2015-29342) 
(6) (Mülga:RG-30/4/2015-29342) 
(7) (Ek:RG-11/10/2013-28792) (Mülga:RG-30/4/2015-29342) 
   
İhlaller ve ihtar puanı uygulanması 
MADDE 33 – (1) (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342)  34 üncü maddede yer alan yetki 

belgesinin geçerliliğinin doğrudan iptalini gerektiren durumların dışındaki ihlallerde, EK-8 ve EK-9’da 
belirtilen ihtar puanları uygulanır. 

(2) Bir takvim yılı içinde hafif ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 30’a, orta ihlallerin ihtar 
puanlarının toplamının 60’a ulaşması durumunda kişi ve kurumların o yıl içinde işleyecekleri diğer 
hafif ve orta ihlaller bir üst derecenin tavan puanı esas alınarak uygulanır. 

(3) Beş yıllık sürenin sonunda vize işlemini tamamlayan kişi ve kurumların; uygulanmasının 
üzerinden en az bir yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir. 

(4)(Ek:RG-30/4/2015-29342) Bu Yönetmelik uyarınca kişi ve kurumlara uygulanan ihtar 
puanlarına ilişkin itirazlar, işlemin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde Genel Müdürlüğe 
yapılır. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz. 

 
Yetkilerin askıya alınması, iptali ve itiraz 
MADDE 34 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-30/4/2015-29342) 
(1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen veya belgelendirilen kişi ve kurumların belgelerinin 

geçerliliği ihtar puanları toplamının, kişiler için 100, kurumlar için 200 puana ulaşması durumunda altı 
ay süreyle askıya alınır. Sorumlu müdür ve eğiticilere verilen ihtar puanları kişinin sadece eğitici 
belgesine uygulanır. 

(2) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına 
neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen iş 
güvenliği uzmanının belgesi altı ay süreyle askıya alınır. Belgesi askıya alınan iş güvenliği uzmanının 
İSG-KATİP sistemi üzerindeki mevcut tüm sözleşmeleri, askıya alınma sürecinin başlangıcından 
itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir. 

(3) Yetki belgelerinin geçerliliği askıya alınan kişi ve kurumlar askıya alınma süresince bu 
Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar. Ancak, yetki belgesinin geçerliliği askıya alınan 
veya belgesi doğrudan iptal edilen eğitim kurumunun faaliyeti onaylı eğitim programları bitinceye 
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kadar devam eder. Askıya alınma süresi, programın bitiminde başlar. Yetki belgesi doğrudan iptal 
edilen kurumlar taahhüt ettikleri hizmetleri herhangi bir ek ücret talep etmeden bir başka eğitim 
kurumundan temin etmek zorundadırlar. 

(4) Yetki belgesinin geçerliliğinin askıya alınması veya doğrudan iptali durumunda önceden 
yapılan aday kayıt işlemlerinden doğan hukuki sonuçlardan iptal edilen veya geçerliliği askıya alınan 
yetki belgesi sahipleri sorumludur. 

(5) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen kişi veya eğitim kurumlarında aşağıdaki durumlardan 
birinin varlığının tespiti halinde ilgili kişi, eğitim kurumu merkezi veya şubesine verilen yetki 
belgesinin geçerliliği; 

a) Bu Yönetmelik gereği düzenlenen evrakın gerçeğe aykırılığının tespiti halinde üç ay, 
b) Şirket ortaklarının uygunsuzluğunun ilgili kuruma bildirilmesine rağmen durumun 30 gün 

içerisinde düzeltilmemesi halinde üç ay, 
c) Yetki aldığı adres dışında hizmet vermeleri veya irtibat bürosu açmaları halinde altı ay, 
ç) Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmeleri halinde altı 

ay, 
d) Genel Müdürlükten onay alınmadan adres değişikliği yapılması veya unvan değişikliği ile ilgili 

bildirim yükümlülüğünü 30 gün içinde yerine getirmemesi halinde bir yıl, 
süreyle askıya alınır. 
(6) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen kişi veya eğitim kurumlarında aşağıdaki durumlardan 

birinin varlığının tespiti halinde ilgili kişi, eğitim kurumu merkezi veya şubesine verilen yetki 
belgesinin geçerliliği; 

a) Bir vize döneminde eğitim kurumunun yetki belgesinin üç defa askıya alınması, 
b) Belgesi askıda olan kişi ve kurumların bu süre içinde faaliyetleri ile ilgili sözleşme 

yaptıklarının veya hizmet vermelerinin tespiti, 
c) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde istenilen başvuru evraklarından herhangi birinin 

gerçeğe aykırılığının tespiti, 
halinde doğrudan iptal edilir. 
(7) Yetki belgesi iptal edilen kişiler ve eğitim kurumları ile bu kurumlarda kurucu veya ortak 

olanların başvuruları, iptal tarihinden itibaren iki yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır. 
(8) Bu Yönetmelik uyarınca kişi ve kurumlara uygulanan yetki belgesinin askıya alınması veya 

iptaline ilişkin itirazlar, işlemin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde Genel Müdürlüğe 
yapılır. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz. Kesinleşen yargı kararı ile belgesi askıya 
alınan iş güvenliği uzmanı, bu maddede belirtilen itiraz hakkından yararlanamaz. 

 
İtiraz komisyonunun çalışma şekli 
MADDE 34/A – (Ek:RG-30/4/2015-29342) 
(1) İtiraz Komisyonu, bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen veya belgelendirilen kişi veya 

kurumların belgelerinin askıya alınması veya iptali ile ilgili itirazları değerlendirerek karara bağlar. 
Komisyonun kararı, oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu belirleyicidir. Komisyon 
kararı, Genel Müdürlükçe uygulanır. 

 
Mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler 
MADDE 35 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve bu Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerde 

görevlendirilenler; 
a) Sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve çalışanlara önerilerde bulunurken hiçbir etki 

altında kalmazlar. 
b) Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar ve ayrım 

gözetmeksizin tümünü eşit olarak değerlendirirler. 
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c) Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde, kendi aralarında, yönetici ve çalışanlarla 
iletişime açık ve işbirliği içerisinde hareket ederler. 

(2) Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde 
görevlendirilenlerin aleyhine kullanılamaz ve yapılan sözleşmelere mesleki anlamda bağımsız 
çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulamaz. 

(3) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile bu Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerde 
görevlendirilenlerin hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, 
görevlerini ve uzmanlık bilgilerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde 
sürdürür. 

 
Tebligatların bildirimi ve elektronik tebligat 
MADDE 35/A –(Ek:RG-30/4/2015-29342)(4) 
(1) Genel Müdürlükçe kişi, kurum veya kuruluşlara yazılacak yazı ve yapılacak bildirimlerin 

tebliğinde, İSG-KATİP sisteminde veya Sosyal Güvenlik Kurumunda işyeri sicil sistemine beyan edilen 
adres ve/veya elektronik posta dikkate alınır. Adres ve/veya elektronik posta değişikliği olması 
halinde bu değişikliğin bir ay içinde İSG-KATİP sistemi üzerinden beyan edilmesi zorunludur. 
Değişikliği zamanında beyan etmeyenlerin daha önce beyan ettiği adrese ve elektronik postaya 
yapılan yazışma ve bildirimler geçerlidir. 

(2) Elektronik Tebligat Yönetmeliği kapsamında şirket veya kurumlar, bu Yönetmeliğin 19 uncu 
maddesine göre yapılacak tebligatlara esas olmak üzere elektronik tebligat adresinin İSG-KATİP 
sistemine kayıt edilmesi zorunludur. (4) 

(3) Elektronik posta adresi zorunluluğu bulunmayan kişi ve kurumlar ise 28/A, 31, 32, 33 ve 34 
üncü maddeleri çerçevesinde kendilerine elektronik tebligat yapılmasını istemeleri halinde elektronik 
tebligat adreslerinin İSG-KATİP sistemine kayıt edilmesi zorunludur. (4) 

 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 36 – (1) 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği 

Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Mevcut eğitim kurumlarının durumu 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut eğitim kurumlarının onaylanmış yerleşim planında değişiklik 

olması halinde, fiziki şartların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması şartı aranır. 
(2) (Mülga:RG-30/4/2015-29342) 
 
Sınıflar arası yükselme(3) 
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek: RG-31/1/2013-28545)(1) (Başlığıyla birlikte değişik: RG-11/10/2013-

28792) 
(1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan; 
a) Başvurdukları tarihte adlarına 1500 gün prim ödenenler, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı 

belge sınavına, 
b) Başvurdukları tarihte adlarına 3000 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı 

belge sınavına, girmeye hak kazanırlar. 
(2) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan; 
a) Başvurdukları tarihte adlarına 1800 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı 

belge sınavına, girmeye hak kazanırlar. 
(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılanlar Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde düzenlenecek sınavlara iki defaya mahsus girme hakkı 
kazanırlar. Başvuruda istenecek belgeler Bakanlıkça ilan edilir. 
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(4) Birinci ve ikinci fıkrada sayılanlar, yapılacak sınavda başarılı olamadıkları takdirde sahip 
oldukları belge ile çalışmaya devam ederler. 

 
Sınav hakkı 
GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek: RG-11/10/2013-28792) 
(1) 15/8/2009 tarihinden sonra Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alıp 

sınav hakkını kaybedenler, bu maddenin yayım tarihi itibariyle 1 yıl içinde ilgili sınavlara katılabilirler. 
 
Eğitim kurumlarını uyumlaştırma 
GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek: RG-11/10/2013-28792) 
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan eğitim kurumları üç ay içinde 18 inci 

maddede belirtilen eksikliklerini tamamlarlar. 
 
Elektronik ortamlarda başvuru işlemleri ve geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 5 –(Ek:RG-30/4/2015-29342) 
 (1) 14 üncü maddeye göre eğitim kurumları yetki belgesi başvuru sistemi, e-devlet sistemi alt 

yapısı tamamlandığında Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulur. İlgili duyuruya kadar 
yapılacak başvurular ve sonuçlandırılmasına ait iş ve işlemlerde mevcut hükümlerin uygulanmasına 
devam edilir. 

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 14 üncü maddeye göre yapılmış ve 
sonuçlandırılmamış eğitim kurumu başvurularında bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranır. 

(3) 20 nci maddenin beşinci fıkrasına göre yapılacak başvurular ile 23 üncü maddenin altıncı 
fıkrasına göre eğitici değişikliği ile ilgili bildirimler, e-devlet sistemi alt yapısı ile ilgili ilân yapılıncaya 
kadar, 21 inci maddenin sekizinci fıkrasına göre sorumlu müdür değişikliği ile ilgili bildirimler ise İSG-
KATİP sistemindeki gerekli düzenlemeler tamamlanıp ilan edilinceye kadar Genel Müdürlüğe yazılı 
olarak yapılmaya devam edilir. 

 
Yetki belgelerinin birleştirilmesi 
GEÇİCİ MADDE 6 –(Ek:RG-30/4/2015-29342) 
 (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitimi için ayrı ayrı yetki alan eğitim kurumları, bu 

Yönetmeliğin yayımından itibaren bir ay içinde yetki belgelerini iade ederek birleştirilmiş belgelerini 
alırlar. Yetki belgesini yenilemeyen eğitim kurumlarının programları, yetki belgesi yenileninceye kadar 
onaylanmaz. 

 
Çalışma sürelerinde geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 7 –(Ek:RG-30/4/2015-29342) 
 (1) 12 nci maddede belirlenen iş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ile tam gün 

çalıştırılmasına dair hükümler, 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer. Bu tarihe kadar mevcut 
hükümlerin uygulanmasına devam edilir. 

 
Yürürlük 
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 
Tarihi Sayısı 

29/12/2012 28512 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî 

Gazetelerin 
Tarihi Sayısı 

1. 31/1/2013 28545 
2. 11/10/2013 28792 
3. 30/4/2015 29342 

 
 

 

EK 8 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI, EĞİTİCİLER VE SORUMLU MÜDÜRLER İÇİN İHTAR TABLOSU 

 

Sıra 
No. İhlalin Adı İhlalin Derecesi İhtar Puanı 

1. İş güvenliği uzmanlarının görev ve yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi durumunda aykırılık başına 

Hafif 10 

2. Sorumlu müdürlerin görev ve sorumluluklarını yerine 
getirmemesi durumunda aykırılık başına Hafif 10 

3. Eğiticilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi 
durumunda aykırılık başına Hafif 10 

4. İş güvenliği uzmanlarının, Bakanlıkça tehlike sınıflarına göre 
belirlenen çalışma sürelerine uymaması durumunda Orta 20 

5. Denetim, kontrol ve incelemelerde istenen bilgi ve belgeleri 
vermemesi veya geciktirmesi durumunda Orta 20 

6. Eğiticilerin, Genel Müdürlükçe belirlenen müfredat gereği 
verebilecekleri dersler dışında ders vermesi durumunda Orta 20 

7. 
Sahip olduğu iş güvenliği uzmanlığı belge sınıfına uygun 
olmayan tehlike sınıfındaki işyerlerine hizmet vermesi 
durumunda 

Ağır 30 

8. 
(Ek satır:RG-11/10/2013-28792) Onaylanmış programda 
kendisine tanımlanmamış derse girmesi durumunda eğiticiye 
ders başına 

Ağır 40 

9. 
(Ek satır:RG-11/10/2013-28792) Tam süreli eğitici olarak 
görevlendirilenlerin, iş güvenliği uzmanlığı veya işyeri hekimliği 
sözleşmesi yapmaları durumunda 

Ağır 50 
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20 Temmuz 2013                                                                                                  Resmi Gazete Sayı : 28713 

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE                 
EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

  BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri 

hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve 
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamında yer alan işyerleri ile eğitim kurumlarını kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun (Değişik ibare:RG-

18/12/2014-29209) 3 üncü, 24 üncü, 27 nci, 30 uncu ve 31 inci maddeleri ile, 9/1/1985 tarihli ve 
3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 
nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen: 
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
b) Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça 

belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına 
sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri, 

c) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az 40 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre 
yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi belgesini, 

ç) Eğitim kurumu: (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve 
diğer sağlık personeli eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler 
tarafından kurulan müesseseleri, 

d) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Eğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı 
eğitimlerin tarih ve saatleri, eğiticileri, katılımcıları ile eğitim verilen adres gibi unsurlardan ve bu 
unsurlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeden oluşan programı, 

e) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü, 
f) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, 

takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programını, 
g) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş 

işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi, 
ğ) Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan, tam 

süreli istihdam edilen ve eğitim kurumlarının iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan kişiyi, 
h) (Ek:RG-18/12/2014-29209) İtiraz komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında hizmet veren kişi 

veya kurumların belgelerinin askıya alınma veya iptali ile ilgili itirazları değerlendirmek ve 
sonuçlandırmak üzere; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Müsteşar 
Yardımcısının başkanlığında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı, 
ilgili Daire Başkanları ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından üç üyeden oluşan komisyonu, 

ı) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Komisyon: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya 
Yardımcısının başkanlığında Genel Müdürlükten üç üye ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığından seçilecek bir 
üye ile gerek görüldüğünde üniversitelerin tıp, hukuk, eğitim, mühendislik ve iletişim fakültelerinden 
seçilecek öğretim üyelerinden oluşan Komisyonu, ifade eder. 

 
 
 



                                                                                 106                                                                                        İSG YEK 
    

İKİNCİ BÖLÜM 
İşverenin Yükümlülükleri 

İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü 
MADDE 5 – (Mülga:RG-18/12/2014-29209)  
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü 
MADDE 6 – (Mülga:RG-18/12/2014-29209)  

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İşyeri Hekiminin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Çalışma Usûl ve Esasları 
İşyeri hekimlerinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri 
MADDE 7 – (1) İşverence işyeri hekimi olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli 

işyeri hekimliği belgesine sahip olmak zorundadır. 
(2) İşyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri 

bölünerek birden fazla işyeri hekimine verilemez. 
(3) Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde 

görevlendirme yapılır. 
 
İşyeri hekimliği belgesi 
MADDE 8 – (1) İşyeri hekimliği belgesi; 
a) İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya 

yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere, 
b) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan Bakanlıkça yapılacak 

veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere, 
c) Hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına, iş sağlığı ve 

güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişlerine, 
Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış 
hekimlere istekleri halinde, 

ç) (Ek:RG-18/12/2014-29209) İş ve meslek hastalıkları yan dal uzmanlığını alan hekimlere 
istekleri halinde, 

EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir. 
 
İşyeri hekimlerinin görevleri 
MADDE 9 – (1) İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte 

çalışır. 
(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla 

yükümlüdür: 
a) Rehberlik; 
1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının 

gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak. 
2) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, 

kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel 
koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı 
kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak. 

3) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene 
tavsiyelerde bulunmak. 

4) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde 
ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak 
iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için 
araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak. 

5) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve 
tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip 
denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun 
sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak. 
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6) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve 
tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak. 

7) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, 
ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda 
çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak. 

8) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek. 
b) Risk değerlendirmesi; 
1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve 

uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik 
önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. 

2) Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı 
olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı 
olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve 
koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak. 

c) Sağlık gözetimi; 
1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili 

olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak. 
2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak. 
3) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin 

niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk 
değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli 
sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika 
gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak 
üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler 
kısaltılır. 

4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi 
ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde 
muhafaza etmek. 

5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik 
hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe 
yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı 
veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık 
muayenelerini tekrarlamak. 

6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri 
arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler 
yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden 
değerlendirmesini yapmak. 

7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde 
talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara 
mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak. 

8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra 
gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak. 

9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği 
yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın 
tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve 
bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, 
uygulamaların takibini yapmak ve EK-3’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu 
hazırlamak. 

10) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak 
gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık 
raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek. 

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; 
1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması 

konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. 
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2) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin 
sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek. 

3) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel 
sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel 
koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini 
sağlamak. 

4) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler 
konusunda bilgilendirmek. 

5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık 
değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde EK-3’teki örneğine uygun olarak 
hazırlamak. 

6) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren 
konularla ilgili bilgileri İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmek. 

d) İlgili birimlerle işbirliği; 
1) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının 

gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek. 
2) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak. 
3) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla 

işbirliği yapmak. 
4) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik 

programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi 
mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak. 

5) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek hastalığı 
ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına 
uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle 
işbirliği yapmak. 

6) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak. 
7) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin 

prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek. 
8) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık 

çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak. 
9) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve 

bu kişilerle işbirliği yapmak. 
 
İşyeri hekiminin yetkileri 
MADDE 10 – (1) İşyeri hekiminin yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 
a) (Mülga:RG-18/12/2014-29209)  
b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil 

müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak. 
c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve 

araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. 
ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla 

işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak. 
(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki 

gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına 
sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı 
çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti 
yapılamaz. 

 
İşyeri hekiminin yükümlülükleri 
MADDE 11 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal 

akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda 
bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile 
çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. 
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(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, 
hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. 

(3) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) İşyeri hekimleri, işverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı 
ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, 
patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde 
işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il 
müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.  

(4) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 
işyeri hekiminin görevleri başlıklı dokuzuncu maddede belirtilen hususlara ait çalışmalarını, iş 
güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar. 

(5) İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. 

 
İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri 
MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-18/12/2014-29209)  İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen 

görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: 
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika. 
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. 
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika. 
 (2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için 

tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam 
katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci 
fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir. 

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209)  1000 ve daha fazla çalışanı 
olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209)  1000  çalışan için tam gün çalışacak en az 
bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 1000 
 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde 
bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak 
görevlendirilir. 

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209)  750 ve daha fazla 
çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209)  750 çalışan için tam gün 
çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-18/12/2014-
29209)  750  sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde 
bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak 
görevlendirilir. 

(5) İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet 
sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda 
geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz. 

(6) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi 
bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı 
işyeri dışında fazla çalışma yapamaz. 

İşyeri hekimlerinin belgelendirilmesi 
MADDE 13 – (Mülga:RG-18/12/2014-29209) 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Sağlık Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile  
Çalışma Usûl ve Esasları 

Diğer sağlık personelinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri 
MADDE 14 – (1) İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe 

göre geçerli diğer sağlık personeli belgesine sahip olmak zorundadır. 
(2) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi 

zorunlu değildir. 
(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma 

süreleri bölünerek birden fazla kişiye verilemez. 
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(4) Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde 
görevlendirme yapılır. 

 
Diğer sağlık personeli belgesi 
MADDE 15 – (1) Diğer sağlık personeli belgesi, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde 

belirtilen unvana sahip kişilerden; 
a) Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak 

veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara, 
b) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlara, 
c) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara, 
istekleri halinde EK-4’teki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir. 
 
Diğer sağlık personelinin görevleri 
MADDE 16 – (1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır. 
(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir: 
a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve 

yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak. 
b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve 

işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak. 
c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin 

yaptırılmasını sağlamak. 
ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak. 
d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak. 
e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri 

hekimiyle birlikte çalışmak. 
f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek. 
g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve 

bu kişilerle işbirliği yapmak. 
 
Diğer sağlık personelinin yetkileri 
MADDE 17 – (1) İşyerinde görevli diğer sağlık personelinin yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 
a) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve 

araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. 
b) Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak. 
(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen diğer sağlık personeli, çalıştığı işyeri ile ilgili 

mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma 
hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü 
kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle diğer sağlık personelinin ücretinden herhangi 
bir kesinti yapılamaz. 

 
 
Diğer sağlık personelinin yükümlülükleri 
MADDE 18 – (1) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini 

yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının 
sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları 
hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. 

(2) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki 
ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. 

(3) Diğer sağlık personeli, görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve 
tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür. 
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Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri 
MADDE 19 – (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek 

için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: 
a) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan 

işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika. 
b) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan 

işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.  
c) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan 

işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika. 
(2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli 

görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması 
amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık 
personeli görevlendirilebilir. 

(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde 
hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında 
yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz. 

Diğer sağlık personelinin belgelendirilmesi 
MADDE 20 – (Mülga:RG-18/12/2014-29209) 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Eğitim Kurumlarına İlişkin Hükümler 

Eğitim kurumu başvuru işlemleri 
MADDE 21 – (1) (Değişik cümleler:RG-18/12/2014-29209) Eğitim kurumu yetki belgesi almak 

amacıyla, e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapar. e-devlet sisteminin iki günden fazla çalışmadığı 
durumlarda doğrudan veya posta yoluyla başvuru yapılabilir.) Başvuru dosyasında aşağıda belirtilen 
ekler bulunur: 

a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. 
b) Şirket adına imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri. 
c) Eğitim kurumunun sorumlu müdürünün eğitici belgesi ile; 
1) Ticari şirketler için tam süreli iş sözleşmesi ve kabul şerhli görevlendirme yazısı, 
2) Kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler için tam süreli görevlendirme yazısı, 
3) Şirket ortağı olanlar, sorumlu müdür olarak da görev yapacaklar ise bu görevi yapacaklarına 

dair taahhütname. 
ç) Tam süreli olarak görevlendirilen eğiticilerin iş sözleşmeleri ve eğitici belgeleri. 
d) Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izni belgesi. 
e) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Faaliyet gösterilecek yere ait tapu senedi ile birlikte kira 

sözleşmesi veya intifa hakkı belgesi. 
f) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca 

verilen ada, pafta, parsel bilgilerinin yer aldığı numarataj veya adres tespit belgesi. 
g) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bu Yönetmelikte 

belirtilen bütün bölümlerin yer aldığı inşaat teknikeri, mimar veya inşaat mühendisi tarafından 
onaylanmış 1/100 ölçekli plan. 

ğ) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde eğitim 
kurumunun faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar örneği. 

h) (Mülga ibare:RG-18/12/2014-29209) (…) göre faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı 
gerekli tedbirlerin alındığına ve bu yerde eğitim kurumu açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili 
merciler tarafından verilen belge. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt 
bendiyle (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) (ç), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. 
Ancak eğitim verilecek mekân kamu kurumuna ait değilse (a) ve (b) bentleri hariç diğer bentlerde 
belirtilen belgeler istenir. 

(3) Üniversitelerin eğitim kurumu olarak yetkilendirilme taleplerinde başvuru rektörlükçe 
yapılır. 

(4) (Mülga:RG-18/12/2014-29209)  
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Eğitim kurumu yeri ve yerleşim planında aranacak şartlar 
MADDE 22 – (1) Eğitim kurumunun yer alacağı binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, 

elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler bulunamaz. 
(2) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Eğitim kurumlarının; 
a) Faaliyet gösterecekleri mekânda bulunan derslik ve diğer tüm bölümlerinin arasındaki 

geçişlerin kurum içerisinden olması ve eğitim kurumunun bir bütünlük arz edecek şekilde 
düzenlenmesi, 

b) Eğitici veya sorumlu müdür odalarının diğer bölümlere geçiş için kullanılmaması, tuvalet ve 
lavabonun derslik içinde bulunmaması, 

c) Derslik kapılarının sadece koridor veya dinlenme yerine açılacak şekilde düzenlenmesi ve 
dersliklerin diğer bölümlere geçiş için kullanılmaması, 

gerekir. Kamu kurumları ve üniversitelerce kurulan eğitim kurumları için kurumun yerleşkesi 
içinde olmak koşuluyla bu Yönetmelikte belirtilen zorunlu mekânlar, birbirine uzaklığı en fazla 100 
metre olan ayrı bölümlerden oluşabilir. 

 (3) Genel Müdürlükten izin alınmadan, onaylanmış yerleşim planlarında herhangi bir değişiklik 
yapılamaz ve yerleşim planında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz. 

(4) Eğitim kurumlarınca, EK-5’teki örneğine uygun, kurum unvanına göre hazırlanan ve boy/en 
oranı 2/3 olan tabela asılır. Aynı binada, Genel Müdürlükçe yetkilendirilen birden fazla kurum 
bulunması durumunda, kullanılacak tabela için Genel Müdürlük onayı alınması şartıyla, tüm unvanları 
gösteren tek bir tabela kullanılabilir. 

Derslik ve diğer bölümlerde aranan şartlar 
MADDE 23 – (1) Dersliklerde bulunması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir: 
a) Dersliklerde 25’ten fazla kursiyer bulunamaz. 
b) Dersliklerde kursiyer başına en az 10 metreküp hava hacmi bulunur ve derslikler ile diğer 

bölümlerin tavan yükseklikleri 2,40 metreden az olamaz. Dört metre üzerinde olan yükseklikler hacim 
hesabında dikkate alınmaz. 

c) Derslik ve diğer bölümlerde bulunan pencerelerde; doğal havalandırmaya müsaade edecek 
şekilde binanın dış cephesinde olması, pencere alanının bulunduğu bölümün taban alanının %10 
undan az olmaması ve dersliklerde pencerenin yerden yüksekliğinin 90 santimetreden fazla olmaması 
şartları aranır. (Mülga cümle:RG-18/12/2014-29209) (…) 

ç) Derslik kapılarının genişliği 80 santimetreden az olamaz ve kapı kasasının içten içe 
ölçülmesiyle belirlenir. (Ek cümle:RG-18/12/2014-29209) Derslik kapıları, sadece koridor veya 
dinlenme yerine açılacak şekilde düzenlenir ve derslikler diğer bölümlere geçiş için kullanılamaz. 
Derslik kapıları dışa doğru açılmalı ve çift taraflı derslik bulunan koridorlarda karşılıklı açılmamalıdır. 

(2) Diğer bölümlerde bulunması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir: 
a) Sorumlu müdür odası, en az 10 metrekare. 
b) Eğitici odası tek derslik için en az 15 metrekare, birden fazla dersliğin olması durumunda ise 

en az 25 metrekare. 
c) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası, en az 15 metrekare; ayrı ayrı olmaları hâlinde toplamı 

en az 20 metrekare. 
ç) Her derslik için erkek ve kadın ayrı olmak üzere en az birer tuvalet ve lavabo. 
(3) Dinlenme yeri, kurum içinde bağımsız bir bölüm hâlinde veya ayrı ayrı bölümlerden 

meydana gelebilir ve tek derslik için en az 20 metrekare, birden fazla dersliğin olması durumunda ise 
en az 35 metrekare olur. Alan hesabında yönetim ve eğitime ayrılan diğer bölümler ile balkon ve 
koridorlar dikkate alınmaz. 

(4) Eğitimlerde günün teknolojisine uygun araç ve gereçler kullanılır. 
(5) Bölümlerin, alan (metrekare) veya hacim (metreküp) ölçümü sonucu çıkan küsuratlı 

rakamlar ile kontenjanlar belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya 
yükseltilir. 

Aydınlatma, gürültü ve termal konfor şartları 
MADDE 24 – (1) Eğitim kurumlarının bölümlerinde yeterli aydınlatma ve termal konfor şartları 

sağlanır, gürültüye karşı gerekli önlemler alınır. Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde, 
durumun tespitine yönelik ölçümlerin yaptırılması istenebilir. 
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Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu 
MADDE 25 – (Değişik:RG-18/12/2014-29209) 
(1) Eğitim kurumları, 
a) İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitimi için; bu Yönetmelikte belirtilen eğitici 

belgesine sahip olan biri işyeri hekimi olmak üzere en az iki eğiticiyle 60 günden az olmamak üzere 
tam süreli iş sözleşmesi yapar. Sözleşmenin 60 günden önce eğitici tarafından feshedilmesi halinde; 
eğiticinin başka bir eğitim programında görevlendirilmesi 60 gün tamamlanmadan önce onaylanmaz. 
Sözleşmenin eğitim kurumu tarafından feshedilmesi halinde ise tam süreli yeni eğiticinin 
görevlendirilmesi 60 gün tamamlanıncaya kadar onaylanmaz ve yürümekte olan eğitim programları 
askıya alınır. Bütün eğitim programlarında tam süreli eğiticilerin yer alması zorunludur. 

b) İş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitimi için bu Yönetmelikte 
belirtilen eğitici belgesine sahip olan biri işyeri hekimi olmak üzere ikisi hekim, biri mühendis diğeri 
farklı meslek dalından olmak üzere en az dört eğiticiyle 60 günden az olmamak üzere tam süreli iş 
sözleşmesi yapar. Sözleşmenin 60 günden önce eğitici tarafından feshedilmesi halinde; eğiticinin 
başka bir eğitim programında görevlendirilmesi 60 gün tamamlanmadan önce onaylanmaz. 
Sözleşmenin eğitim kurumu tarafından feshedilmesi halinde ise tam süreli yeni eğiticinin 
görevlendirilmesi 60 gün tamamlanıncaya kadar onaylanmaz ve eğitim programı askıya alınır. Tam 
süreli eğiticiler eğitim programında yer almak zorundadır. 

Eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi 
MADDE 26 –(Değişik:RG-18/12/2014-29209) 
 (1) Eğitim kurumları tarafından yetki belgesi almak amacıyla yapılan başvuru Genel 

Müdürlükçe 10 iş günü içinde incelenir. 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Elektronik Tebligat Yönetmeliği çerçevesinde kayıtlı elektronik posta sistemi üzerinden veya yazılı 
olarak bildirilen eksiklikler 45 gün içinde tamamlanır. Herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular 
için 20 iş günü içinde yerinde inceleme yapılır. Yerinde inceleme işlemlerinde tespit edilen 
eksikliklerin giderilmesi için 45 gün süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya 
iade edilir ve iade tarihinden itibaren bir yıl boyunca yapılan başvurular, bir yılın tamamlanmasına 
kadar askıya alınır. Dosya üzerinde ve yerinde incelemeleri tamamlanan başvuruların, bu 
Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde, dosyasında belirtilen adres ve unvana münhasıran, 
10 iş günü içinde Genel Müdürlükçe EK-4’teki örneğine uygun yetki belgesi düzenlenir. Başka bir 
adreste şube açılmak istendiği takdirde, aynı usul ve esaslar dâhilinde, bu bölümde belirtilen şartların 
yerine getirilmesi kaydıyla şube için ayrıca yetki belgesi düzenlenir. 

(2) Kanuna göre, işyeri hekimliği veya iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetki alan eğitim 
kurumu, her iki eğitim için de yetki almak istediğinde başvurusu tek belge olarak değerlendirilir ve 
“İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu” belgesi düzenlenir. 

(3) Bu Yönetmelikteki şartları yerine getirmeyen eğitim kurumlarına yetki belgesi 
düzenlenemez. 

(4) Eğitim kurumları, Genel Müdürlükçe düzenlenen yetki belgesini almadıkça eğitim için 
katılımcı kaydı yapamaz ve eğitime başlayamazlar. 

(5) Eğitim kurumları, aşağıda belirtilen hususlara uyarlar: 
a) Tabela ve basılı evrak, broşür, afiş ve internet ile diğer dijital ortamlarda herhangi bir amaçla 

kullanılan her türlü yazılı ve görsel dokümanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar 
kullanılır. 

b) Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler ticari isim olarak 
kullanılamaz. 

(6) Eğitim kurumlarında, eğitici olarak, sadece bu Yönetmelikte belirtilen eğitici belgesine sahip 
olanlar görev alabilirler. 

Eğitim kurumlarının belgelendirilmesi ve vize işlemleri 
MADDE 27 – (1) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Yetki belgelerinin, eğitim kurumu tarafından 

beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur. Belge almak veya vize işlemlerini yaptırmak isteyen 
kurumların; 

a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluk sağlamaları, 
b) Bakanlıkça belirlenen belge veya vize bedelini ödemeleri, 
gereklidir. 
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(2) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Yetkilendirilen kurumlar beş yılın tamamlanmasına en fazla 
60 gün kala vize işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Yukarıda belirtilen süre içinde 
müracaat etmeyen kurumların eğitim programları, vize işlemleri tamamlanıncaya kadar onaylanmaz. 
Vize süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde vize işleminin tamamlanmaması durumunda yetki 
belgesi Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir. 

 (3) Eğitim kurumları, herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde 30 gün içinde yetki 
belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade eder. 

(4) Belgelendirme ve vize aşamasında gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği veya beyanda bulunduğu 
sonradan tespit edilenlere ait belgeler Genel Müdürlükçe iptal edilir ve yetkili yargı mercilerine suç 
duyurusunda bulunulur. 

(5) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Eğitim kurumlarında adres değişikliği yapmadan önce e-devlet 
sistemi kullanılarak Genel Müdürlüğe başvurulur. Yeni adresin Genel Müdürlükçe onaylanmasına 
müteakip işlemler ilk başvuru hükümlerine tabi olarak yürütülür. Adres değişikliği işlemi 
tamamlanıncaya kadar hizmet vermek isteyen eğitim kurumları yetki aldığı mevcut adreste 
faaliyetine devam eder. 

(6) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Eğitim kurumlarında unvan değişikliği yapılması halinde 30 gün 
içinde yetki belgesinin yenilenmesi talebiyle e-devlet sistemi kullanılarak başvurulur. Unvan değişikliği 
yapılması halinde yetki belgesinin yenilenmesi için Bakanlıkça belirlenen belge bedelinin ödenmesi 
gereklidir. 

Eğitim kurumlarının görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 28 – (1) Eğitim kurumları; 
a) Eğitim hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını başka bir kişi veya kuruma devredemezler. 
b) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile katılımcılar 

için verilen tekrar ve hazırlık eğitimleri hariç yetki belgesini veriliş amacı dışında kullanamazlar.  
(2) Eğitim kurumlarında tam veya kısmi süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen eğiticilerle ilgili 

sosyal güvenlik mevzuatından doğan bildirim ve prim ödeme gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
eğitim kurumlarınca sağlanır. 

(3) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Şirket ortaklarında değişiklik olması halinde, durum 30 gün 
içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir. Yeni şirket ortaklarının ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen 
şartlara uygun olmaması halinde durumun düzeltilmesi amacıyla Genel Müdürlükçe şirkete 30 gün 
süre verilir. 

(4) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Eğitim kurumları, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli 
olma şartlarını taşımayan kişileri eğitim programlarına kayıt edemezler. 

 (5) Eğitim kurumları, başvuru esnasında adaylardan katılacakları programın gerektirdiği şartları 
karşıladığını gösteren belgeleri istemek ve bu belgelerin sorumlu müdür tarafından onaylanmış bir 
örneğini beş yıl süreyle her bir aday için açılan dosyada saklamak zorundadır. 

(6) Tam süreli iş sözleşmesiyle görevlendirilen eğiticilerden biri, sorumlu müdür olarak atanır. 
(7) Eğitim programı süresince sorumlu müdür kurumda hazır bulunur. Sorumlu müdürün bu 

süre boyunca kurumda bulunmadığı durumlarda, tam süreli iş sözleşmesiyle görevlendirilen 
eğiticilerden birisinin sorumlu müdüre vekâlet amacıyla kurumda bulunması sağlanır. Vekâlet eden 
eğitici, sorumlu müdür tarafından yapılması gereken her türlü iş ve işlemin yapılmasını sağlar ve 
görevi süresince Genel Müdürlükçe sorumlu müdür olarak kabul edilir. Sorumlu müdür veya vekilinin 
mevzuat hükümlerine aykırı davranışlarından ve görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinden 
eğitim kurumu tüzel kişiliği sorumludur. 

(8) Eğitim kurumunda sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin 
görevinden ayrılması durumunda, 30 iş günü içerisinde yeni sorumlu müdür atanır ve durum Genel 
Müdürlüğe yazıyla (Ek ibare:RG-18/12/2014-29209)  veya e-devlet sistemi üzerinden bildirilir. 

(9) Eğitim kurumlarında görev yapan eğiticilerin işten ayrılması halinde üç işgünü içinde durum 
İSG-KATİP üzerinden eğitim kurumu tarafından bildirilir. 30 gün içerisinde tam süreli görevlendirilme 
zorunluluğu bulunan eğiticilerin yerine aranan niteliklere sahip personel görevlendirilmesi ve İSG-
KATİP üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur. 

(10) Genel Müdürlüğe bildirilen eğitici sözleşmeleri, sözleşme hükümlerine aykırı olmayacak 
şekilde, eğitim kurumlarınca veya eğiticilerce tek taraflı feshedilene kadar, sözleşme süresince 
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geçerlidir. Süresi dolan sözleşmelerin İSG-KATİP üzerinden yenilenmesi durumu yazılı bildirim olarak 
kabul edilir. 

(11) Eğiticiler, görev aldıkları kurumların eğitim programlarında, söz konusu kurumla 
düzenleyerek Genel Müdürlüğe bildirilmiş olan sözleşmede belirtilen toplam görev süresinden fazla 
görevlendirilemez. Bu hükmün uygulanması eğiticiler tarafından, takibi ise kurumun sorumlu müdürü 
tarafından yürütülür. 

(12) Eğitim kurumlarınca, adayların yüz yüze derslere devam durumunu gösteren çizelge EK-
7’deki örneğine uygun şekilde günlük olarak düzenlenir ve ders başlangıcında derslikte hazır 
bulundurulur. (Mülga cümle:RG-18/12/2014-29209) (…) (Mülga cümle:RG-18/12/2014-29209) (…) 
Devam çizelgeleri eğitim kurumlarınca beş yıl süreyle saklanır ve istenmesi halinde kontrol ve 
denetime yetkili memurlara ibraz edilir. 

(13) Eğitimi tamamlayan adaylara eğitim kurumları tarafından, EK-8’deki örneğine uygun eğitim 
katılım belgesi düzenlenir. 

(14) Bu Yönetmelikte eğitim kurumlarınca düzenlenmesi gerektiği belirtilen her türlü belge ve 
bildirimin doğruluğundan eğitim kurumları sorumludur. 

(15) Bu Yönetmelikte belirtilen tabela hariç olmak üzere, eğitim kurumunun hiçbir evrak ve 
dokümanında Bakanlık logosu veya unvanı kullanılamaz. 

Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları 
MADDE 29 – (1) Eğitim kurumu sorumlu müdürünün görev ve sorumlulukları aşağıda 

belirtilmiştir: 
a) Bakanlığa elektronik ortam, e-posta, yazı veya faks gibi araçlar vasıtasıyla gönderilmesi 

gereken her türlü bilgi ve belgeyi hazırlamak ve göndermek. 
b) Eğitim programlarının onaylanmış şekliyle uygulanmasını (Değişik ibare:RG-18/12/2014-

29209) takip etmek. 
c) Devam çizelgeleri ile eğitim katılım belgesinin usulüne uygun şekilde düzenlenmesini 

sağlamak. 
ç) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Günlük olarak, programa ait derslerin tamamının bitiminde 

katılımcı devam çizelgelerinin kontrolünü sağlamak ve imza altına almak. 
d) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak. 
(2) Eğitim kurumlarınca talep edilen veya bildirilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin iş ve 

işlemlerde Genel Müdürlük tarafından sadece sorumlu müdür muhatap kabul edilir. 
Eğitim programları 
MADDE 30 – (Değişik:RG-18/12/2014-29209) 
(1) Eğitim kurumları eğitime başlayabilmek için; Komisyonca belirlenen müfredat esas alınarak 

hazırlanan ve eğitim verilecek konulara uygun eğiticiler ile teorik eğitim programını ve eğitime 
katılacakların listesini eğitimin başlangıç tarihinden en az üç iş günü önce Genel Müdürlüğe elektronik 
ortamda bildirirler. Bildirimden sonra katılımcı bilgilerine müdahale edilemez ve düzeltmeye ilişkin 
talepte bulunulamaz. 

(2) Genel Müdürlükçe onaylanmamış programlarla eğitime başlanamaz. Onaylanmamış 
programla eğitime başlanması halinde doğacak hukuki sonuçlardan eğitim kurumları sorumludur. 

(3) Yetkilendirilmiş eğitim kurumlarının 25 inci maddede belirtilen zorunlu eğitici kadrosuna 
ilişkin hükümleri yerine getirmemeleri durumunda, ilgili kurumlara eksikliklerini gidermeleri için 30 
gün süre verilir. Verilen süre içerisinde zorunlu eğitici kadrosunu tamamlamayan kurumların eğitim 
programları Genel Müdürlükçe onaylanmaz. 

(4) Eğitim Kurumları, eğitim programının unsurlarından olan uygulamalı eğitimlerin yapılacağı 
işyerlerinin listesini ve eğitim tarihlerini, teorik eğitimin bitişinden itibaren yapılacak ilk sınavdan önce 
Genel Müdürlükçe ilan edilecek tarihe kadar İSG-KATİP üzerinden bildirmekle yükümlüdür. 

(5) Adaylar, teorik eğitimde mazeretli veya mazeretsiz en fazla altı ders saati devamsızlık 
hakkına sahiptir. Ancak uygulamalı eğitimin tamamına katılım zorunludur. Katılım zorunluluğuna 
aykırılığın tespiti halinde kişi hakkında belge düzenlenmiş olsa dahi 39 uncu maddenin ikinci fıkrası 
hükümleri gereğince belgeleri iptal edilir. 

(6) Genel Müdürlükçe onaylanmış olan eğitim programının hiçbir unsurunda değişiklik 
yapılamaz. Ancak, sebebinin Genel Müdürlüğe e-devlet sistemi üzerinden aynı gün bildirilmesi ve yeni 
eğiticinin müfredatta belirlenen niteliklere uygun olması şartıyla sadece programda görevli 
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eğiticilerde değişiklik yapılabilir. e-devlet sisteminin çalışmadığı durumlarda bildirimler faks yoluyla 
veya yazılı olarak yapılır. 

(7) Uzaktan eğitim tamamlanmadan yüz yüze eğitim başlatılamaz. İşyeri hekimleri için yüz yüze 
eğitim tamamlanmadan uygulamalı eğitim başlatılamaz ve uygulamalı eğitim dahil programın tümü 
tamamlanmadan adaylar sınava katılamazlar. 

Eğitim programlarına başvuru 
MADDE 31 – (1) Eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar eğitim kurumlarına aşağıdaki 

belgeler ile başvururlar: 
a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim programına 

katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru yazısı. 
b) Adayın katılacağı eğitim programına uygun alanda eğitime sahip olduğunu gösteren diploma 

veya geçici mezuniyet belgesi. 
c) (Mülga:RG-18/12/2014-29209)  
ç) (Mülga:RG-18/12/2014-29209) 
(2) Adayların eğitim programlarına katılabilmesi için, ilgili eğitim programının başlangıç 

tarihinden önce eğitimini tamamlamış ve bu eğitime ilişkin mezuniyet diploması alabilecek yeterliliğe 
sahip olmaları gerekmektedir. Bu duruma ilişkin gerekli inceleme, başvuru yapılan eğitim kurumu 
tarafından yapılır. 

(3) Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eğitim kurumları 
tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit 
edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve belgeleri 
geçersiz sayılır. 

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, 
diploma veya mezuniyet belgelerinin doğruluğunun tespitinde Millî Eğitim Bakanlığı veya 
Yükseköğretim Kurulu kayıtları esas alınır. 

 
ALTINCI BÖLÜM 

(Değişik bölüm başlığı:RG-18/12/2014-29209) 
İşyeri Hekimlerinin ve Diğer Sağlık Personelinin Eğitimleri, Sınavları ve Belgelendirilmeleri 

 
İşyeri hekimlerinin eğitimleri 
MADDE 32 – (1) İşyeri hekimlerinin eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki 

bölümden oluşur ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe 
belirlenir. Eğitim programının süresi, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve 
toplamda 220 saatten az olamaz ve bu kısımlar ancak tek bir program dâhilinde uygulanabilir. Teorik 
eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, işyeri hekimleri için en az 
bir işyeri hekiminin görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde yapılır. 

Diğer sağlık personelinin eğitimleri 
MADDE 33 – (1) Diğer sağlık personelinin eğitim programları uzaktan ve yüz yüze eğitim 

şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri (Değişik ibare:RG-
18/12/2014-29209) Komisyonca belirlenir. Eğitim programının süresi 90 saatten az olamaz. Teorik 
eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. 

(2) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Diğer sağlık personeli eğitimlerini verebilecek kamu 
kurumlarının kendi kanunlarından doğan hakları saklıdır. 

Yenileme eğitimleri 
MADDE 34 – (Mülga:RG-18/12/2014-29209)  
Sınavlar 
MADDE 35 – (1) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Eğitim programlarını tamamlayan adayların 

sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. 
(2) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Adaylardan 8 inci madde gereğince eğitim ve sınav şartı 

arananlar ancak eğitim programını tamamladıktan sonra düzenlenecek sınavlara katılabilirler. 
(3) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Doğrudan sınava girme hakkı tanınan adayların, sınavlara 

katılabilmeleri için Genel Müdürlüğe yapılacak son başvuru tarihinden önce mezun olmaları 
gereklidir. 
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 (4) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav sonuçlarına 
itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır. 

İşyeri hekimlerinin belgelendirilmesi 
MADDE 35/A –(Ek:RG-18/12/2014-29209) 
 (1) İşyeri hekimliği belgesi almaya hak kazanan adayların belgeleri e-devlet sistemine 

geçildikten sonra Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir. 
(2) Adaylar, belgelerinin düzenlenebilmesi için bu Yönetmelikteki şartları yerine getirdiklerine 

dair belge ve bilgileri elektronik ortamda Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. 
(3) Genel Müdürlüğe bildirilen belge ve bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumludur. 
Diğer sağlık personelinin belgelendirilmesi 
MADDE 35/B – (Ek:RG-18/12/2014-29209) 
(1) Diğer sağlık personeli belgesi almaya hak kazanan adayların belgeleri e-devlet sistemine 

geçildikten sonra Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir. 
(2) Adaylar, belgelerinin düzenlenebilmesi için bu Yönetmelikteki şartları yerine getirdiklerine 

dair belge ve bilgileri elektronik ortamda Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. 
(3) Genel Müdürlüğe bildirilen belge ve bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumludur. 
  

YEDİNCİ BÖLÜM 
Eğiticiler ve Belgelendirme 

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi ile diğer sağlık personeli eğitici belgesi 
MADDE 36 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi; 
a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan; 
1) En az beş yıl işyeri hekimliği yaptığını belgeleyen işyeri hekimlerine, 
2) En az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş sağlığı programında 

doktora yapmış hekimlere, 
3) En az beş yıl teftiş yapmış hekim iş müfettişleri ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en 

az beş yıl fiilen görev yapmış hekimlere, 
4) İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanlarına veya meslek hastalıkları 

hastanelerinde üç yıl çalışmış olan hekimlere, 
b) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Komisyonca belirlenen eğitim müfredatına göre 

üniversitelerde en az dört yarıyıl ders verdiğini belgeleyen ve bu belgeleri uygun görülen öğretim 
üyelerinden; hukuk fakültesi mezunları ile hekim, mühendis, mimar, fizikçi, kimyager, biyolog, teknik 
öğretmenlere, 

başvurmaları halinde, EK-9’daki örneğine uygun olarak düzenlenir. 
(2) Diğer sağlık personeli eğitici belgesi; 
a) Diğer sağlık personeli tanımında belirtilen unvanlara ve pedagojik formasyona veya 

eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olanlardan; 
1) En az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş sağlığı programında 

doktora yapmış olanlara, 
2) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az beş yıl fiilen görev yapmış olanlara, 
3) Meslek hastalıkları hastanelerinde en az üç yıl görev yapmış olanlara, 
b) Üniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen diğer sağlık personeli eğitim programına 

uygun, en az dört yarıyıl ders veren öğretim üyelerine 
başvurmaları halinde, EK-10’daki örneğine uygun diğer sağlık personeli eğitici belgesi 

düzenlenir. 
(3) (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Bu Yönetmelik kapsamında işyeri hekimliği ve iş güvenliği 

uzmanlığı eğitici belgesi sahiplerinden, müfredatta belirtilen niteliklere uygun olanlar işyeri hekimliği, 
iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitim programlarında görev alabilir. Diğer sağlık 
personeli eğitici belgesi sahiplerinden, müfredatta belirtilen niteliklere uygun olanlar sadece diğer 
sağlık personeli eğitim programlarında görev alabilir. 

Eğiticilerin görev ve sorumlulukları 
MADDE 37 – (1) 36 ncı maddeye göre eğitici belgesi almış olanlar, Genel Müdürlükçe 

belirlenecek eğitim müfredatında kendilerine verilen görevleri yerine getirir ve müfredatta belirtilen 
konu içeriklerinin tamamının derslerde ele alınmasını ve öğrenim hedeflerine ulaşılmasını sağlar. 
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(2) Eğitim kurumlarında görevli olan eğiticiler, Bakanlığa bildirilen sözleşmelerde belirtilen 
sürelerden fazla görev alamaz. 

(3) Eğitim kurumunda tam süreli olarak görevlendirilen eğiticiler, işyerlerinde iş güvenliği 
uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli unvanıyla veya başka bir eğitim kurumunda eğitici 
unvanıyla görev alamaz. 

(4)(Ek:RG-18/12/2014-29209) Her dersin tamamlanmasının ardından, imza çizelgelerinin 
devamsızlık nedeniyle boş kalan kısımları dersin eğiticisi tarafından anlaşılır şekilde doldurulur ve 
imza altına alınır. 

Eğiticilerin belgelendirilmesi 
MADDE 38 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi veya diğer sağlık 

personeli eğitici belgesi alma niteliklerine sahip olup, bu belgeyi almak isteyenlerin başvurularının 
değerlendirilebilmesi amacıyla; pedagojik formasyon veya eğiticilerin eğitimi belgesi ile (Değişik 
ibare:RG-18/12/2014-29209) 36 ncı maddede belirtilen nitelikleri haiz olduklarını gösteren belgeleri, 
Genel Müdürlüğe hitaben yazılmış dilekçe ekinde şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe teslim 
etmesi gerekmektedir. 

(2) Üniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda ders 
verenlerin bu durumlarını gösteren belgelerinde, rektör onayı şartı aranır. 

(3) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi 
halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır ve şahsen ibraz edilmesi gereken belgelerin doğruluğundan 
belge sahipleri sorumludur. 

  
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 39 – (1) Genel Müdürlük eğitimlerin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin 

izlenmesi amacıyla kendi görev ve yetki alanına giren konularda eğitim kurumlarını, eğiticileri ve 
sorumlu müdürleri, yetki alınan mekânı, İSG-KATİP ile diğer elektronik sistemler veya evrak üzerinden 
kontrol eder ve denetler. 

(2) Yetkilendirme ve belgelendirme aşamalarında gerçeğe aykırı belge ibraz edildiği veya 
beyanda bulunulduğunun bu aşamalarda veya daha sonradan tespiti halinde düzenlenen belgeler 
Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir. 

(3) Eğitim kurumlarınca yürütülen her türlü iş ve işleme ilişkin takip, kontrol, izleme, onay 
verme, başvuru alma gibi faaliyetler, yazılı olarak gerçekleştirilebileceği gibi, elektronik sistemler 
vasıtasıyla da yürütülebilir. Bu konuda düzenleme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. 

(4) Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar ve doğrudan iptal edilenlere Genel Müdürlükçe yazılı 
bildirim yapılır ve Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. Belgesinin geçerliliği askıya alınan 
kişi ve kurumların belgelerini tekrar kullanabilmeleri için Genel Müdürlük onayının alınması 
zorunludur. 

(5) (Mülga:RG-18/12/2014-29209)  
(6) (Mülga:RG-18/12/2014-29209) 
 İhlaller ve ihtar puanı uygulanması 
MADDE 40 – (1) (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 41 inci maddede yer alan yetki 

belgesinin geçerliliğinin doğrudan iptalini gerektiren durumların dışındaki ihlallerde, EK-11 ve EK-
12’de belirtilen ihtar puanları uygulanır. 

(2) Bir takvim yılı içinde hafif ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 30’a, orta ihlallerin ihtar 
puanlarının toplamının 60’a ulaşması durumunda kişi ve kurumların o yıl içinde işleyecekleri diğer 
hafif ve orta ihlaller bir üst derecenin tavan puanı esas alınarak uygulanır. 

(3) Beş yıllık sürenin sonunda vize işlemini tamamlayan kişi ve kurumların; uygulanmasının 
üzerinden en az bir yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir. 

(4) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Bu Yönetmelik uyarınca kişi ve kurumlara uygulanan ihtar 
puanlarına ilişkin itirazlar, işlemin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde Genel Müdürlüğe 
yapılır. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz. 
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Yetkilerin askıya alınması, iptali ve itiraz 
MADDE 41 –(Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/12/2014-29209) 
 (1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen veya belgelendirilen kişi ve kurumların belgelerinin 

geçerliliği ihtar puanları toplamının, kişiler için 100, kurumlar için 200 puana ulaşması durumunda altı 
ay süreyle askıya alınır. Sorumlu müdür ve eğiticilere verilen ihtar puanları kişinin sadece eğitici 
belgesine uygulanır. 

(2) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına 
neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen 
işyeri hekiminin belgesi altı ay süreyle askıya alınır. Belgesi askıya alınan işyeri hekiminin İSG-KATİP 
sistemi üzerindeki mevcut tüm sözleşmeleri, askıya alınma sürecinin başlangıcından itibaren herhangi 
bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir. 

(3) Yetki belgelerinin geçerliliği askıya alınan kişi ve kurumlar askıya alınma süresince bu 
Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar. Ancak, yetki belgesinin geçerliliği askıya alınan 
veya belgesi doğrudan iptal edilen eğitim kurumunun faaliyeti onaylanmış eğitim programları 
bitinceye kadar devam eder. Askıya alınma süresi, programın bitiminde başlar. Yetki belgesi doğrudan 
iptal edilen kurumlar taahhüt ettikleri hizmetleri herhangi bir ek ücret talep etmeden bir başka eğitim 
kurumundan temin etmek zorundadırlar. 

(4) Yetki belgesinin geçerliliğinin askıya alınması veya doğrudan iptali durumunda önceden 
yapılan aday kayıt işlemlerinden doğan hukuki sonuçlardan iptal edilen veya geçerliliği askıya alınan 
yetki belgesi sahipleri sorumludur. 

(5) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen kişi veya eğitim kurumlarında aşağıdaki durumlardan 
birinin varlığının tespiti halinde ilgili kişi, eğitim kurumu merkezi veya şubesine verilen yetki 
belgesinin geçerliliği; 

a) Bu Yönetmelik gereği düzenlenen evrakın gerçeğe aykırılığının tespiti halinde üç ay, 
b) Şirket ortaklarının uygunsuzluğunun ilgili kuruma bildirilmesine rağmen durumun 30 gün 

içerisinde düzeltilmemesi halinde üç ay, 
c) Yetki aldığı adres dışında hizmet vermeleri veya irtibat bürosu açmaları halinde altı ay, 
ç) Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmeleri halinde altı 

ay, 
d) Genel Müdürlükten onay alınmadan adres değişikliği yapılması veya unvan değişikliği ile ilgili 

bildirim yükümlülüğünü 30 gün içinde yerine getirmemesi halinde bir yıl, 
süreyle askıya alınır. 
(6) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen kişi veya eğitim kurumlarında aşağıdaki durumlardan 

birinin varlığının tespiti halinde ilgili kişi, eğitim kurumu merkezi veya şubesine verilen yetki 
belgesinin geçerliliği; 

a) Bir vize döneminde eğitim kurumunun yetki belgesinin üç defa askıya alınması, 
b) Belgesi askıda olan kişi ve kurumların bu süre içinde faaliyetleri ile ilgili sözleşme 

yaptıklarının veya hizmet vermelerinin tespiti, 
c) 21 inci maddede istenen başvuru evraklarından herhangi birinin gerçeğe aykırılığının tespiti, 
halinde doğrudan iptal edilir. 
(7) Yetki belgesi iptal edilen kişiler ve eğitim kurumları ile bu kurumlarda kurucu veya ortak 

olanların başvuruları, iptal tarihinden itibaren iki yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır. 
(8) Bu Yönetmelik uyarınca kişi ve kurumlara uygulanan yetki belgesinin askıya alınması veya 

iptaline ilişkin itirazlar, işlemin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde Genel Müdürlüğe 
yapılır. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz. Kesinleşen yargı kararı ile belgesi askıya 
alınan işyeri hekimleri, bu maddede belirtilen itiraz hakkından yararlanamazlar. 

İtiraz komisyonunun çalışma şekli 
MADDE 41/A – (Ek:RG-18/12/2014-29209) 
(1) İtiraz Komisyonu, bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen kişi veya kurumların belgelerinin 

askıya alınması veya iptali ile ilgili itirazları değerlendirerek karara bağlar. Komisyonun kararı, oy 
çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu belirleyicidir. Komisyon kararı, Genel 
Müdürlükçe uygulanır. 
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Mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler 
MADDE 42 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve bu Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerde 

görevlendirilenler; 
a) Sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve çalışanlara önerilerde bulunurken hiçbir etki 

altında kalmazlar. 
b) Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar ve ayrım 

gözetmeksizin tümünü eşit olarak değerlendirirler. 
c) Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde, kendi aralarında, yönetici ve çalışanlarla 

iletişime açık ve işbirliği içerisinde hareket ederler. 
(2) Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde 

görevlendirilenlerin aleyhine kullanılamaz ve yapılan sözleşmelere mesleki anlamda bağımsız 
çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulamaz. 

(3) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile bu Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerde 
görevlendirilenlerin hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, 
görevlerini ve uzmanlık bilgilerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde 
sürdürür. 

Tebligatların bildirimi ve elektronik tebligat 
MADDE 42/A – (Ek:RG-18/12/2014-29209) 
(1) Genel Müdürlükçe kişi, kurum veya kuruluşlara yazılacak yazı ve yapılacak bildirimlerin 

tebliğinde, İSG-KATİP sisteminde veya Sosyal Güvenlik Kurumunda işyeri sicil sistemine beyan edilen 
adres ve/veya elektronik posta dikkate alınır. Adres ve/veya elektronik posta değişikliği olması 
halinde kişi, kurum veya kuruluşlar bu değişikliğin bir ay içinde İSG-KATİP sistemi üzerinden beyan 
edilmesi zorunludur. Değişikliği zamanında beyan etmeyenlerin daha önce beyan ettiği adrese ve 
elektronik postaya yapılan yazışma ve bildirimler geçerlidir. 

(2) Elektronik Tebligat Yönetmeliği kapsamında kurumlar, 26 ncı maddeye göre yapılacak 
tebligata esas olmak üzere elektronik tebligat adresinin İSG-KATİP sistemine kayıt edilmesi 
zorunludur. 2 

(3) Elektronik Tebligat Yönetmeliği kapsamı dışında bulunan kişi ve kurumlar ise 35/A, 35/B, 38, 
39, 40 ve 41 inci maddeleri çerçevesinde kendilerine elektronik tebligat yapılmalarını istemeleri 
halinde elektronik tebligat adreslerinin İSG-KATİP sistemine kayıt edilmesi zorunludur. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 43 – (1) 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri 

Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
Mevcut eğitim kurumlarının durumu 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut eğitim kurumlarının onaylanmış yerleşim planında değişiklik 

olması halinde, fiziki şartların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması şartı aranır. 
(2) (Mülga:RG-18/12/2014-29209)  
Diğer sağlık personelinin durumu 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan 

unvanlara sahip olan ve diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecek kişilerde; 
a) 1/1/2015 tarihine kadar EK-4’teki örneğine uygun belgeye sahip olma şartı aranmaz, ancak 

bu kişilerin 1/1/2016 tarihine kadar söz konusu belgeye sahip olması zorunludur. 
b) 1/1/2015 tarihinden sonra görevlendirileceklerde EK-4’teki örneğine uygun belgeye sahip 

olma şartı aranır. 
İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri 
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin bir ve ikinci kısımlarında belirtilen işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği yönünden 
özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri aynı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenir. 

Sınava katılma hakkı 
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce eğitim alanlar girdiği sınav 

sayısına bakılmaksızın Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle 1 yıl içinde ilgili sınavlara katılabilir. 
Elektronik ortamlarda başvuru işlemleri ve geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek:RG-18/12/2014-29209)  
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(1) 21 inci maddeye göre eğitim kurumları yetki belgesi başvuru sistemi, e-devlet sistemi alt 
yapısı tamamlandığında Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulur. İlgili duyuruya kadar 
yapılacak başvurular ve sonuçlandırılmasına ait iş ve işlemlerde mevcut hükümlerin uygulanmasına 
devam edilir. 

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 21 inci maddeye göre yapılmış ve 
sonuçlandırılmamış eğitim kurumu başvurularında bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranır. 

(3) 27 nci maddenin beşinci fıkrasına göre yapılacak başvurular ile 30 uncu maddenin altıncı 
fıkrasına göre eğitici değişikliği ile ilgili bildirimler, e-devlet sistemi alt yapısı ile ilgili ilân yapılıncaya 
kadar, 28 inci maddenin sekizinci fıkrasına göre sorumlu müdür değişikliği ile ilgili bildirimler ise İSG-
KATİP sistemindeki gerekli düzenlemeler tamamlanıp ilan edilinceye kadar Genel Müdürlüğe yazılı 
olarak yapılmaya devam edilir. 

Yetki belgelerinin birleştirilmesi 
GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek:RG-18/12/2014-29209)  
(1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitimi için ayrı ayrı yetki alan eğitim kurumları 

yönetmeliğin yayımından itibaren bir ay içinde yetki belgelerini iade ederek birleştirilmiş belgelerini 
alacaklardır. Yetki belgesini yenilemeyen eğitim kurumlarının programları, yetki belgesi yenileninceye 
kadar onaylanmaz. 

İşyeri hemşiresi sertifikaları veya belgelerinin diğer sağlık personeli belgesi ile değiştirilmesi 
GEÇİCİ MADDE 7 – (Ek:RG-18/12/2014-29209)  
(1) Bakanlıkça 30/6/2012 tarihinden önce verilen işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi 

sahiplerinden bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Genel Müdürlüğe müracaat 
edenlere EK- 4’te belirtilen “Diğer Sağlık Personeli Belgesi” düzenlenir. 

Çalışma sürelerinde geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 8 – (Ek:RG-18/12/2014-29209)  
(1) 12 nci maddede belirlenen işyeri hekimlerinin çalışma süreleri ile tam gün çalıştırılmasına 

dair hükümler, 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer. Bu tarihe kadar mevcut hükümlerin 
uygulanmasına devam edilir. 

Yürürlük 
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.  

 
 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 

Tarihi Sayısı 
20/7/2013 28713 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî 
Gazetelerin 

Tarihi Sayısı 
1.      

  
18/12/2014 29209 
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       EK-2 

İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU 
İŞYERİNİN :        

Unvanı: 

SGK 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. 

 

                                                      Çalışanın Adı Soyadı 

                                                      İMZA 

 

        

 

 

       ÇALIŞANIN : 

Adı ve Soyadı: 

T.C.Kimlik No: 

Doğum Yeri ve Tarihi: 

Cinsiyeti: 

Eğitim Durumu:         

Medeni Durumu:            Çocuk Sayısı: 

Ev Adresi:        

Tel No: 

Mesleği: 

Yaptığı iş (Ayrıntılı olarak tanımlanacaktır) : 

Çalıştığı bölüm: 

 

 

 

 

 

   Fotoğraf 
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Daha önce çalıştığı yerler (Bugünden geçmişe doğru): 

İşkolu :               Yaptığı iş:                   Giriş-çıkış tarihi: 

1. 

2. 

3. 

Özgeçmişi : 

Kan grubu: 

Konjenital/kronik hastalık: 

Bağışıklama: 

- Tetanoz: 

- Hepatit: 

- Diğer: 

Soy geçmişi: 

Anne :   Baba :  Kardeş :   Çocuk: 

TIBBİ ANAMNEZ : 

1. Aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini yaşadınız mı? 

       Hayır              Evet  

 - 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   

 - Kalp hastalığı       

 - Şeker hastalığı 

 - Böbrek rahatsızlığı 

      - Sarılık 

- Mide veya on iki parmak ülseri 
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- İşitme kaybı 

- Görme bozukluğu 

- Sinir sistemi hastalığı 

- Deri hastalığı 

- Besin zehirlenmesi 

3. Hastanede yattınız mı? 

  Hayır                      Evet ise tanı…............................................................................... 

4. Ameliyat oldunuz mu? 

Hayır                        Evet ise neden?….......................................................................... 

5. İş kazası geçirdiniz mi? 

Hayır        Evet ise ne oldu?…....................................................................... 

6. Meslek hastalıkları şüphesi ile ilgili tetkik veya muayeneye tabi tutuldunuz mu?   

Hayır                  Evet  ise sonuç….......................................................................... 

7. Maluliyet aldınız mı? 

Hayır        Evet  ise nedeni ve oranı…............................................................ 

8. Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz? 

Hayır                   Evet ise nedir?…........................................................................... 

9. Sigara içiyor musunuz? 

Hayır                           

Bırakmış      ….......ay/yıl önce              …..........ay/yıl içmiş              …........adet/gün içmiş 

Evet             ….......yıldır                      …...........adet/gün 

10. Alkol alıyor musunuz? 

Hayır                           

Bırakmış      …...........yıl önce               …...........yıl içmiş                 ….............sıklıkla içmiş  

Evet             …............yıldır                  …...........sıklıkla 

      FİZİK MUAYENE SONUÇLARI : 

a) Duyu organları. 

   - Göz 

   - Kulak-Burun-Boğaz 

   - Deri 

b) Kardiyovasküler sistem muayenesi. 
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c) Solunum sistemi muayenesi. 

ç) Sindirim sistemi muayenesi. 

d) Ürogenital sistem muayenesi. 

e) Kas-iskelet sistemi muayenesi. 

f) Nörolojik muayene. 

g) Psikiyatrik muayene. 

ğ) Diğer. 

 -TA:         /       mmHg 

 -Nb:         / dk. 

 -Boy:                           Kilo:               Vücut Kitle İndeksi:    

LABORATUVAR BULGULARI : 

a) Biyolojik analizler. 

- Kan 

- İdrar 

b) Radyolojik analizler. 

c) Fizyolojik analizler. 

- Odyometre 

- SFT 

ç) Psikolojik testler. 

d) Diğer. 

KANAAT VE SONUÇ* : 

1- ……………………………………………………………….işinde bedenen ve ruhen çalışmaya elverişlidir. 
 

2-  ……………………………..…… 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 

Adı ve Soyadı: 

Diploma Tarih ve No: 

İşyeri Hekimliği Belgesi Tarih ve No: 
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EK - 11 

İŞYERİ HEKİMLERİ, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ, EĞİTİCİLER VE SORUMLU MÜDÜRLER İÇİN İHTAR TABLOSU 

 

Sıra 
No. İhlalin Adı İhlalin Derecesi İhtar Puanı 

1. İşyeri hekimlerinin görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi 
durumunda aykırılık başına. Hafif 10 

2. Diğer sağlık personelinin görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi 
durumunda aykırılık başına. 

Hafif 10 

3. Sorumlu müdürlerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi 
durumunda aykırılık başına. Hafif 10 

4. Eğiticilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda 
aykırılık başına. Hafif 10 

5. İşyeri hekimlerinin, Bakanlıkça tehlike sınıflarına göre belirlenen çalışma 
sürelerine uymaması durumunda. Orta 20 

6. Diğer sağlık personelinin, Bakanlıkça tehlike sınıflarına göre belirlenen 
çalışma sürelerine uymaması durumunda. Orta 20 

7. Denetim, kontrol ve incelemelerde istenen bilgi ve belgeleri vermemesi 
veya geciktirmesi durumunda. Orta 20 

8. Eğiticilerin, Genel Müdürlükçe belirlenen müfredat gereği 
verebilecekleri dersler dışında ders vermesi durumunda. Orta 20 
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26 Aralık 2012                                                                                                            Resmi Gazete Sayı: 28509 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ 

MADDE 1 – (1) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu 
maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları Ek-1’de yer 
alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir. 

MADDE 2 – (1) Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate 
alınır. 

(2) İşveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına bildirir. 

(3) Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır. İşyerinde 
birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan 
iş esas alınır. 6331 sayılı Kanunun işyeri tanımına giren işyerlerinde yapılan asıl işin yanında veya 
devamı niteliğinde faaliyet alanının genişletilmesi halinde o işyerinde bu fıkrada esas alınan kurala 
göre belirlenir. 

MADDE 3 – (1) İşyeri tehlike sınıfına yapılan itirazlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
değerlendirilir. Değerlendirme, Bakanlık tescil kayıtları üzerinden ve işyerinin tesciline esas alınan asıl 
iş dikkate alınarak sonuçlandırılır. 

(2) Gerekli görülmedikçe işyerlerinde yapılan asıl işe ilişkin inceleme yapılmaz. 

(3) Bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde işyerinde yapılan asıl işin tescil kayıtlarından 
farklı olması halinde, denetim ve incelemeye ilişkin kayıtlar dikkate alınarak işyeri tehlike 
sınıfı yeniden belirlenebilir. 

(4) Alınan karar işyerine tebliğ edilir. Kararın işyerinin tehlike sınıfı değişikliğine neden 
olması halinde tehlike sınıfının gerektirdiği iş ve işlemleri, işverenler 90 gün içinde yerine getirmek 
ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

(5) İşyeri Tehlike Sınıfları Listesindeki faaliyet kodunun tehlike sınıfına ait 
itirazlardan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Komisyonda alınacak 
karar sonucunda, itiraza ilişkin faaliyet kodunun tehlike sınıfının değişmesi halinde bu Tebliğde gerekli 
değişiklik yapılır. 

MADDE 4 – (1) 25/11/2009 tarihli ve 27417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve 
Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

 

 

**İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 (İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi) 29 Mart 2013  Resmi 
Gazete Sayı : 28602 değiştirilip yayınlanmıştır. www.resmigazate.gov.tr adresinden indirilebilir. Sınava hazırlık bağlamında 
değer ifade etmediği düşünüldüğünden ve çok yer kaplayacağından eklenmemiştir..  
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29 Aralık 2012                                                                                                            Resmi Gazete Sayı: 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, 

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. 
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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. 

(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. 
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. 
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(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. 

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. 

 
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. 
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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. 
ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı. 
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. 

 
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, işçi-işveren 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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18 Haziran 2013                                                                                                       Resmi Gazete Sayı: 28681 

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. 

İKİNCİ BÖLÜM                                                                                                                                                    
İşveren ve Çalışanların Yükümlülüğü 

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 ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek 
muhtemel acil durumları belirler. 

b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. 

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



                                                                                 134                                                                                        İSG YEK 
    

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. 

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. 
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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. 

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; 
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a) Arama, kurtarma ve tahliye, 

b) Yangınla mücadele, 

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek 
elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike 
sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir. 

(2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir. 30 fazla olan çalışanı olan 
işyerlerinde %10 dan az olmamak üzere. 

(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. 

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. 
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(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 planları gözden 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 ortaya çıkmasına 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. 

(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 uzmanı veya 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 
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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 
çalışanları doğrudan 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 hazırladıkları rehber taslaklarından, Bakanlıkça bu Yönetmelik hükümlerine 
uygunluğu yönünden değerlendirilerek 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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15 Mayıs 2013                                                                                                             Resmi Gazete Sayı: 28648 

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI                     
HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM                                                                                                                             
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin 
usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek kişi, kurum ve 
kuruluşları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Kanunun 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve 30 uncu maddeleri 
ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 2 nci ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen: 

a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde işyeri tehlike sınıfı az 
tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini, 

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde işyeri tehlike sınıfı çok 
tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini, 

ç) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, 

d) Tehlikeli sınıfta yer alan işyeri: 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde işyeri tehlike 
sınıfı tehlikeli olarak belirlenmiş işyerini, ifade eder. 

  İKİNCİ BÖLÜM                                                                                                           
Genel Hükümler 

İşverenin yükümlülükleri 

MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili; 

a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını, 
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b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, 

c) Çalışanların bu programlara katılmasını, 

ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar. 

(2) İşveren, geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverene Kanunun 16 ncı maddesinin birinci 
fıkrasındaki hususlar ile ilgili bilgi verir; geçici iş ilişkisi kurulan işveren bu konular 
hakkında çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlar. 

(3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen 
asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, asıl 
işveren alt işverenle birlikte sorumludur. 

(4) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak 
sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge 
olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz. 

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde 
iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar. 

(2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve 
işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar. 

(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi 
durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. 

(4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak 
aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır: 

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa. 

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa. 

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa. 

(5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya 
başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma 
yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. 

(6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe 
başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. 

Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimi 

MADDE7 – (1) İşyerinde onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz 
yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika 
gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir. 

(2) Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim 
verilir. 
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Eğitimin maliyeti ve eğitimde geçen süreler 

MADDE 8 – (1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde 
geçen süre çalışma süresinden sayılır. 

Çalışanların yükümlülükleri 

MADDE 9 – (1) Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimlerine katılır, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygular ve bu 
konudaki talimatlara uyarlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                                                                                                             
Eğitim Programlarının Planlanması ve Düzenlenmesi 

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. 

Eğitim süreleri ve konuları 

MADDE 11 – (1) Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin 
devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; 

a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat, 

b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, 

c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim sürelerinin Ek-1’de yer alan konulara göre dağıtımında 
işyerinde yürütülen faaliyetler esas alınır. 

(3) Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve 
katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman 
dilimlerinde de değerlendirilebilir. 

Eğitimin temel prensipleri 

MADDE 12 – (1) Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların 
seçilmesine özen gösterilir. Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve 
uygulamalı olarak düzenlenir. 
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(2) Eğitimler çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir. 

(3) Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve 
tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması esastır. 

(4) İşverenin kendi belirleyeceği bir yöntem ile bireysel seviye tespiti yapılarak çalışanların 
eğitim öncesi seviyesi ve Ek-1’de yer alan konular dışında almaları gereken eğitimler belirlenir. 

(5) İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik 
davranış değişikliği sağlamayı ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca 
kavranmasını amaçlar. 

(6) Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre 
eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyaç duyulması halinde, eğitim programında veya 
eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır. 

(7) Çalışanlara işe başlamadan önce verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 
hariç olmak üzere, Ek-1’de birinci bölümde belirtilen genel konular işverence gerekli ve yeterli 
sistemin kurulması halinde uzaktan eğitim şeklinde verilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                                                                                                             
Eğitimin Verilmesi ve Belgelendirilmesi 

Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar 

MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; 

a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, 

b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve 
ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık 
ve güvenlik birimleri tarafından, 

eğiticilerin Ek-1’deki eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate 
alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir. 

Eğitim verilecek mekânın nitelikleri 

MADDE 14 – (1) Eğitimler, uygulamaların da yapılmasına imkân verecek uygun ve yeterli bir 
mekânda yapılır. 

(2) Eğitim mekânlarında, uygun termal konfor şartları ve yeterli aydınlatma sağlanır. 

(3) Eğitimde kullanılacak araç ve gereçlerin, günün teknolojisine uygun olması sağlanır. 

Eğitimlerin belgelendirilmesi 

MADDE 15 – (1) Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük 
dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev 
unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer 
alır. 
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(2) Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun 
unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM                                                                                                                     
Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 16 – (1) 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçerli eğitimler 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 16 ncı madde ile 
yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri geçerli sayılır. 

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

            MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.  

      EK-1                                               

   EĞİTİM KONULARI TABLOSU                                                 

EĞİTİM KONULARI 

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, 
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 
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13 Temmuz 2013                                                                                                      Resmi Gazete Sayı: 28706 
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN                          

MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki 
eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen 

tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ek-1’de belirtilen işleri ve bu işlerde çalışanları kapsar. 
 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci ve 30 uncu 

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
b) Mesleki eğitim: Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek 

sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli 
bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik 
yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi, ifade eder. 

 
Mesleki eğitim zorunluluğu 
MADDE 5 – (1) Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki 

eğitime tabi tutulmaları zorunludur. 
(2) İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer almakla 

birlikte, çalışanın yaptığı iş ek-1 çizelgede belirtilen işler dışında ise, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı 
Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
17 nci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz. 

 
Mesleki eğitimin belgelendirilmesi 
MADDE 6 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda 

belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur: 
a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, 

sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi, 
b) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri 

Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak 
koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler, 

c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen 
operatör belgesi ve sürücü belgesi, 

ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici 
Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında 
alınan ateşleyici yeterlilik belgesi, 

d) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, 

e) Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile 
bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim 
faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, 

f) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği 
sağlanan belgeler, 
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g) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav ve 
Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri, 

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal 
Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Millî 
Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak 
protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler 
sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak 
kabul edilir. 

(3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilecekler hariç olmak üzere, 
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar için gerekli olan mesleki eğitim belgeleri kurum ve 
kuruluşlarca önceden belirlenir ve işe alımlar bu esaslar da göz önünde bulundurularak yapılır. 

 
Mesleki eğitim zorunluluğunun denetlenmesi 
MADDE 7 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki 

eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş 
müfettişleri tarafından denetlenir. 

(2) İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim 
belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek 
zorundadır. 

 
Geçerli sayılan belgeler 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 85 inci maddesi kapsamında 31/5/2009 

tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin 
Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğe göre alınan mesleki eğitim belgeleri bu Yönetmelik kapsamında da 
geçerli sayılır. 

 
Yürürlük 
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (e), (f) bentleri ve 

ikinci fıkrasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Millî Eğitim Bakanı birlikte, diğer hükümlerini 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

 
 

EK-1 

MESLEKİ EĞİTİM ALINACAK İŞLERE AİT ÇİZELGE 

 

ARAMA VE SONDAJ İŞLERİ 
1 Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri.  

2 Petrol, tabii gaz, su ve her çeşit maden ve maden filizleri ve mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri 
maddelerin çıkarılması ve üretimi işleri. 

3 
Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden ve maden filizleri mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri 
maddelerin çıkartılması ile üretimi işlerinin yapılmasında tamamlayıcı nitelikte olan kırma, yıkama, 
zenginleştirme, taşıma, depolama ve benzeri işler  

METALURJİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER 

4 Metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerden itibaren pirometalurjisel, kimyasal, elektrolitik 
usullerle üretimi işleri ve bunlarla ilgili işler. 

5 Metallerin ve metalsilerin eritilmesi, saflaştırılması, alaşımlarının üretimi ve bu maksatlarla yapılan her 
çeşit işler. 

6 Metal ve alaşımlarının, metalsi ve alaşımlarının her çeşit döküm ve haddeleme, presleme suretiyle 
sıcak ve soğuk olarak şekillendirilme işleri. 

7 Font, çelik ve diğer madenlerin ve alaşımlarının eritilip potalara dökülmek sureti ile çeşitli eşyaların 
imali işleri. 

8 Metal ve alaşımlarına, metalsi ve alaşımlarına uygulanan ısıl işlemleri (Tav, su verme ve benzeri 
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işlemler). 
9 Kükürdün eritme yoluyla üretimi, öğütülmesi ambalajı ve depolanması ve bunlarla ilgili işler. 

TAŞ VE TOPRAK SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER 

10 Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi işleri (Kırma, kesme, taşıma, öğütme, yontma, 
cilalama ve benzeri işler). 

11 

Çimento fabrikalarında ve taş ocaklarında; dinamitleme, konkasör ve yağcılığı, konkasöre vagon 
devirme ve monitör havai hat yağcılığı ekskavatör işleri ile çimento üretiminde kalker stoklanması, 
kalsinatör, klinker  elevatörü, ambalaj, gezer vinç, kaynak, santralde ocakçılık ve külcülük, ocak ve fırın 
duvarcılığı ve tamirciliği, yükleme ve boşaltma, su kulesi, baca ve boya tamiri, gezer vinç yolları, 
kanalizasyon ve bakım işleri. 

12 Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işleri. 

13 Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk ve benzeri 
inşaat ve mimari malzeme işleri. 

14 Fayans, porselen ve seramik imaline ait işler. 

15 Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme fabrika ve imalathanelerinde üretime ilişkin işler ve bunların 
işlenmesine ait işler. 

16 13, 14 ve 15 numaralı bentlerde belirtilen işlerden fırın işleri ile silis tozları saçan işler. 
METAL VE METALDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER 

17 Ağır saç levhaları bağlama, perçinleme ve presleme işleri ile kalafat işleri. 

18 Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve kızak işleri ile vinçler, iş iskeleleri, bumbalar, direkler, 
demir ve zincirler ve benzeri teçhizatlara ait işler. 

19 İskeleler, çarpantlar, köprüler, motorlar,  makinalar, kazanların imali ve bunların montajı ile işletilmesi 
işleri. 

20 Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi). 
21 Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle çeşitli eşya imali işleri. 
22 Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri (Oksijen, elektrik, punta ve dikiş kaynağı işleri gibi). 
23 Altın, gümüş, bakır, pirinç, alüminyum ve benzeri malzemeden eşya imalatı işleri.  
24 Kurşun kaynak işleri, seri ve devamlı lehim işleri.  
25 10 kg’yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı imalat ve taşlama işleri. 

26 Her türlü madeni ve fiber optik kablo imali, çelik ve benzeri malzemelerden tel, şerit gibi soğuk 
haddeleme, imali işleri. 

27 Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekillendirme tezgahlarında yapılan işler. 

28 

Metal yüzeylerde yapılan, mekanik ve kimyasal temizlik işleri ile elektroliz yolu ile yapılan koruyucu 
kaplama (Nikelaj, kromaj ve kadmiyum kaplama vb.) sıcak daldırma yolu ile yapılan koruyucu kaplama 
(Kurşun, kalay, çinko vb.) çeşitli kimyasal maddelerle yapılan diğer koruyucu kaplama (fosfatlama, 
eloksal vb.) teflon ve  emaye işleri. 

AĞAÇ VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER 

29 Muharrik kuvvetle çalışan her türlü bıçaklar ve testereler ile kesici, yontucu, soyucu, delici makinalar 
ve hızarlarla yapılan işler. 

30 Kurutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak, kontrtabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve pvc yüzey 
kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri. 

YAPI İŞLERİ 

31 

Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu, köprü,  tünel, metro, her türlü raylı sistem, iskele, liman, 
marina, dalgakıran, balıkçı barınağı, hava alanı, havai hat, çelik konstrüksiyon yapı kanalizasyon, 
yağmur suyu drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal, kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri, 
her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve yer altı inşaat, su üstü ve su altı inşaatları, her türlü temel 
inşaatı işleri (Ankrajlı istinat duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar vb. ), yıkım işleri, arazi 
ölçüm, etüt, araştırma, her çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu işler için gerekli araç, 
malzeme, sabit tesis ve ekipmanın kullanılması işleri.   

32 Her türlü prefabrik yapı elemanı (pabuç, kolon, kiriş, aşık, mertek gibi) üretimi ve yerinde montajı 
işleri. 

33 Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi (Bina, karayolu, demiryolu, köprü, baraj ve benzeri üst 
yapılarla, her türlü alt yapılar ve tünellerde kullanılan elemanlar) imali ve tatbikatı. 

34 Beton, asfalt, çimento, alçı ve kireç gibi yapı malzeme ve maddelerinin üretimi, işlenmesi,  bunlardan 
elde edilen yarı mamul ve mamul ürünlerin hazırlanması ve yerinde uygulanmasına ait işler. 

35 Her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve doldurulma işleri. 
KİMYA SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER 

36 Klorür asidi, sülfat asidi, nitrat asidi vb. her çeşit tahriş edici ve yakıcı asitler ile sodyum ve potasyum 
hidroksit, amonyak gibi her türlü alkalilerin üretimi ve bunlarla yapılan işler. 

37 Aldehitler, ketonlar, eterler, karbon sülfür, analin, alkoller, solventler, tinerler, triklor-etilen ve 
benzerleri gibi ve parlayıcı maddelerin imali ve bunlarla yapılan işler. 

38 Ham petrol ve katranların distilasyonu, bitum, madeni yağlar ve her türlü akaryakıt ve rafinasyon işleri.  

39 Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları,  koklaştırılmaları ve bunlardan elde edilen  bitum, katran gibi ara 
ve art ürünlerin distilasyonu işleri. 

40 Doğal gaz, Likit petrol gazı, hava gazı, bio gaz, ve asetilen gazı gibi her türlü gaz üretimi, stoklanması ve 
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arz işleri. 

41 Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü, olup petrol rafinerilerinde elde edilemeyen sıvı ve 
katı yağların imali işleri. 

42 Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali, depolanması ve nakli işleri. 
43 Her türlü zehirli gazların ve savaş gazlarının üretimi, kullanılması, depolanması ve nakli işleri. 
44 Aktif kömürlerin, diğer aktif maddelerin ve çeşitli kimyasal maddelerin emprenyasyon işleri. 

45 Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile toz ve gaz maskeleri, koruyucu başlık, elbiseler ile 
diğer koruyucuların kullanılması zorunluluğu bulunan işler. 

46 Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri (Aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler şenlik 
maytapları, tabanca mantarı benzerleri). 

47 Her türlü organik ve anorganik zehirli veya tahriş edici maddelerle boya ve vernik imali ve bunlardan 
meydana gelen zehirli ve tahriş edici boyaların kullanılması işleri. 

48 Kimyasal gübrelerin üretimi ve depolanması işleri. 
49 Selülozik, sentetik ve her çeşit boya imali işleri. 
50 Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile yapılan çeşitli kimyasal maddelerin imali işleri. 
51 Ensektisit, rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları hazırlanması, üretimi ve depolanması işleri. 
52 Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri.  
53 Organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri. 
54 İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin üretimi, yükleme, boşaltma ve nakli işleri. 
55 Akümülatör imali ve seri olarak akümülatörlerin bakım ve şarj işleri. 
56 Uyuşturucu maddelerin imali işleri. 
57 Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler.  
58 Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve imalathanelerinde tabaklama, nakil ve depolama işleri. 
59 Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri. 
60 Ham kürkleri işleme ve boyama işleri. 

61 Kauçuk ve lastik sanayiinde, lastik hamurunun hazırlanmasından her çeşit şekillendirilmiş mamul 
yapımına kadar bütün işler.  

62 Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri. 
İPLİK, DOKUMA VE GİYİM SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER 

63 Çırçır fabrikalarındaki işler. 

64 Pamuk,keten,yün ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç haşıl, tarak, presleme ve 
kolalama işleri. 

65 Her türlü ilkel ve mamul maddelerin temizlenmesi, boyanması, gazlanması, ağartılması, basılması ve 
hazır hale getirilmesi işleri. 

66 Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri. 

67 
Linolyum ve diğer sert satıhta zemin döşemeleri, suni deri (Plastik hariç muşamba ve kaplanmış 
kumaşlar, hasır, lif ve sair keçeler, paspaslar ve her türlü elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali 
işleri), bu ürünlerin döküntü ve paçavralarının elyaf haline getirilmesi işleri. 

KAĞIT VE SELÜLOZ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER 
68 Kağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri. 
69 Selüloz üretimi işleri. 

70 Kağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit, kükürt dioksit,  hiposulfit gibi tahriş edici ve zararlı 
maddelerin üretimi ile çözeltilerinin hazırlanması, kullanılması ve geri kazanılması işleri. 

GIDA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER 
71 Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, işlenmesi, ambalajlanması, sakatat tesislerindeki işler.  

72 Deniz ve göl tuzlalarıyla kaya tuzu işletmelerinde yapılan üretim, rafine, ambalajlama, doldurma ve 
taşıma işleri. 

TÜTÜN SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER 
73 İmalathane ve depolardaki aktarma işleri. 

ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİ VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ İŞLER 
74 Buhar, gaz ve sair muharrik kuvvet üretimiyle ilgili işler. 
75 Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımı işleri, elektrik bakım ve onarım işleri. 

76 Hareket halinde bulunan makine, motor ve aksamı ile transmisyon tertibatının yağlanması, tamiri ve 
temizlenmesi gibi işler.  

NAKLİYE BENZERİ İŞLER 
77 Araçsız olarak yirmi beş kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. 
78 El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. 

79 Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme 
işleri. 

80 En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme 
işleri. 

81 
Gaz, petrol, su ve benzeri maddelerin her çeşit boru vasıtasıyla taşınması ve bu nakil hatlarında yapılan 
bakım, onarım, tamirat ve benzeri işler. 
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TARIM VE HAYVANCILIK İŞLERİ 

82 Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması, 
üretilmesi, (bunlardan elde edilecek ürün ve yan ürünler) ve dalyan işleri. 

83 Tarım ilaçları kullanımı işleri 
ARDİYE VE ANTREPOCULUK 

84 Ardiyeler, antrepolar, umumi mağazalar ve iskelelerde yapılan her türlü ambarlama, depolama, 
yükleme ve boşaltma işleri. 

HABERLEŞME 

85 Posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon gibi iletişim araçları için yapılan her türlü yapım, bakım, 
onarım ve alt yapı işleri. 

ÇEŞİTLİ İŞLER 

86 
Asbest tozları ile yapılan her çeşit imalat ile (Dam tecrit malzemesi, çimento ve asbest esaslı borular, 
kauçuklu ve plastikli yer döşemeleri imali, çeşitli sanayi ürünleri, kişisel koruyucular gibi) asbest 
hamuru hazırlama ve şekillendirme işleri. 

87 Sünger avcılığı işleri. 
88 Süngerleri temizleme, yıkama, beyazlatma ve boyama işleri. 
89 İtfaiye işleri. 
90 Ocakçılık, ateşçilik işleri ile ocak ve baca temizleme işleri. 
91 Kanalizasyon ve foseptik işleri.  

92 Her türlü çöp ve atık maddeler (toplanması, taşınması, depolanması,  işlenmesi, yok edilmesi vb.) ile 
ilgili işler. 

93 Bataklık kurutma, su altı ve toprak altı işleri ile suya girilerek yapılan her türlü işler. 

94 Radyoloji işleri ile radyum ve radyo aktif maddelerle ve radyasyon yayan her türlü cihazla (Çeşitli 
röntgen, manyetik rezonans ve benzeri elektronik cihazlar) çalışılan işler. 

95 Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran bahçelerdeki ve hayvan terbiyesi yapılan yerlerdeki her türlü 
işler. 

96 Her türlü mürekkep imali işleri. 
97 Hayvan tahniti işleri. 
98 Kemik, boynuz, tırnak ve hayvan kanı ile ilgili üretim işleri. 
99 Metalden matbaa harfi imali ve klişe imali işleri. 
100 Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantezi fason yapma ve derileri perdahlama işleri. 
101 Makinesiz deniz nakil araçlarında (Mavna, şat ve benzerleri) yapılan bütün işler. 
102 Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler. 
103 Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri ile yer hizmetleri ve bakım işleri. 
104 Uçaklarda yapılan bütün işler ve uçaklarla yapılan ilaçlama ve yangın söndürme işleri. 
105 Kara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için bakım, ikmal, onarım ve park yerlerinde yapılan işler. 
106 Her türlü siloculuk işleri. 
107 Matbaacılık işleri (Her türlü basım işleri) 
108 Her türlü katı ve sıvı ara ürün ve nihai ürünlerin ambalajlanması, paketlenmesi ve dolumu işleri. 

109  Deri, suni deri, plastik, ağaç ve diğer malzemelerden mamul her türlü ayakkabı, terlik ve benzerleri 
imalat işleri. 
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29 Ağustos 2013                                                                                                        Resmi Gazete Sayı: 28750 
 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE  
SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanununun 20 nci maddesi kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya atanmasına 
ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 nci maddesi 

kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya atanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. 
 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 nci maddesi ile 

9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 2 nci ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
İşverenin yükümlülüğü 
MADDE 4 – (1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde 

bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya 
seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla yeterli sayıda çalışan temsilcisini görevlendirir. 

(2) İşveren, çalışan temsilcisinin veya temsilcilerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için 
gerekli imkânları sağlar. 

(3) İşveren, işyerinde yetkili sendika veya sendikalar bulunması halinde işyeri sendika 
temsilcisini çalışan temsilcisi olarak görevlendirir. 

(4) Çalışan temsilcisinin seçilmesi veya atanması ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemler işveren 
tarafından yerine getirilir. 

(5) İşveren seçim veya atama yoluyla görevlendirilen çalışan temsilcilerini işyerinde ilân eder. 
 
Çalışan temsilcisi adaylarının belirlenmesi 
MADDE 5 – (1) Çalışan temsilcisinin, işyerinde yetkili sendika bulunmaması halinde çalışanlar 

arasından seçimle belirlenmesi esastır. 
(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 6 ncı 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. 
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(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. 
c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç. 
ç) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört. 
d) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş. 
e) İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı. 
 
Çalışan temsilcilerinin seçilme veya atanma koşulları 
MADDE 8 – (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. 

(3) Çalışan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, daha önce 
yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday atanır. 

(4) İşyerinde yetkili sendika bulunması halinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi 
olarak görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından az olması 
durumunda diğer çalışan temsilcisi veya temsilcileri dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla işveren 
tarafından görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından çok olması 
durumunda ise yetkili sendikanın önerisi doğrultusunda çalışan temsilcileri işveren tarafından 
görevlendirilir. 

(5) İşyerinde farklı statü hukukuna tabi çalışanların üye olduğu birden fazla yetkili sendika 
bulunması halinde; 

a) Bir çalışan temsilcisi görevlendirilecekse en çok üyeye sahip yetkili sendika temsilcisi çalışan 
temsilcisi olarak atanır. 

b) Birden fazla çalışan temsilcisi görevlendirilecekse aşağıda yer alan örnekteki gibi 
hesaplanarak çalışan temsilcisi görevlendirilir. 

c) Örnekte verilen hesaplama yöntemine göre üye sayılarında eşitlik durumu olduğunda son 
kalan çalışan temsilcisi kura yöntemine başvurularak belirlenir. 

ç) Örnek 2’de verilen hesaplama yönteminde tam sayılara göre temsilci görevlendirmesi yapılır, 
atanması gereken diğer temsilci için kura yöntemine başvurulur. 

Örnek 1: 
Toplam çalışan sayısı: 2000 
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer (iş akdi/hizmet akdi/iş sözleşmesi v.b.) 

çalışanların sayısı: 1100 
Diğer (statü hukukuna bağlı) çalışanların sayısı: 900 
Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı: 5 
Yetkili sendika sayısı: 2 
Formül: 
Çalışan temsilcisi sayısı = (22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer (iş akdi/hizmet 

akdi/iş sözleşmesi v.b.) çalışanların sayısı veya Diğer (statü hukukuna bağlı) çalışanların sayısı/Toplam 
çalışan sayısı) * Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı 

Hesaplama: 
A Sendikası (6356 sayılı Kanuna göre yetkili) çalışan temsilci sayısı için; 
(1100/2000) * 5 = 2,75 ≈ 3 Çalışan Temsilcisi 
B Sendikası (4688 sayılı Kanuna göre yetkili) çalışan temsilci sayısı için; 
(900/2000) * 5 = 2,25 ≈ 2 Çalışan Temsilcisi 
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Örnek 2: 
Toplam çalışan sayısı: 800 
A sendikasına üye 500, B sendikasına üye 300 çalışan 
Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı: 4 
(Örnek 1’ deki hesaplama yöntemine göre belirlenmesi halinde) 
A sendikası (500/800)*4=2,5 ( 2 Çalışan temsilcisi) 
B sendikası (300/800)*4=1,5 (1 Çalışan temsilcisi) 
Kalan 1 temsilci kura yöntemiyle belirlenir. 
(6) İşyerinde yetkili sendika bulunmaması veya çalışanlar arasında aday olmaması durumunda 

işveren çalışanlar arasından dengeli dağılıma özen göstererek 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki 
niteliklere uygun çalışan bulunması halinde bunlar arasından atama yapar. Bu niteliklere uygun 
çalışan bulunmayan işyeri işverenleri ise çalışanlar arasından yeterli sayıda çalışan temsilcisinin görev 
yapmasını sağlar. 

(7) Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri 
arasında yapılacak seçimle belirlenir. Oyların eşitliği durumunda, baş temsilci kura yöntemiyle 
belirlenir. 

(8) İşyerindeki yetkili sendikanın yetkisini kaybetmesi veya bir başka sendikanın yetkili sendika 
olarak ilân edilmesi durumunda otuz günlük süre içerisinde işveren bu maddede belirtilen usullere 
göre çalışan temsilcisi veya temsilcilerinin görev yapmasını sağlar. 

 
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. 
 
Kayıt 
MADDE 10 – (1) Çalışan temsilci veya temsilcilerinin seçimi sonucunda, yapılan seçimi hangi 

adayın ne kadar oyla kazandığı ile ilgili bir tutanak düzenlenir. Tutanağın işveren veya vekili ve 
seçimde görevlendirilen çalışanlar tarafından imzalanması zorunludur. Tutanaklar ile oylamaya 
katılanların imzalı listesi bir sonraki seçime kadar işyerinde saklanır. 

 
Çalışan temsilcisinin eğitimi 
MADDE 11 – (1) Çalışan temsilcileri 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe 
göre iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitilir. 

(2) Çalışan temsilcilerine iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunan işyerlerinde kurul üyeleri ile 
birlikte iş sağlığı ve güvenliği konularında özel eğitim verilmesi sağlanabilir. 

 
Mevcut seçim veya atamaların geçerliliği 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımından önce yapılan çalışan temsilcisi seçimleri veya 

atamaları geçerli sayılır. 
 
Yürürlük 
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren otuz gün sonra yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 

            MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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27 Eylül 2008                                                                                                             Resmi Gazete Sayı: 27010 

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

             Amaç ve kapsam  

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 
asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartlarını, alt işverene ait işyerinin bildirimini, tescilini, alt 
işverenlik sözleşmesinde bulunması gereken hususları düzenlemektir. 

             Dayanak 

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesi 
hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

             Tanımlar 

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

             a) Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı 
işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık 
gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran 
gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, 

             b) Alt işverenlik sözleşmesi: Asıl işveren ile alt işveren arasında yazılı olarak yapılan ve 10 uncu 
maddede belirtilen hususları ihtiva eden sözleşmeyi, 

             c) Asıl iş: Mal veya hizmet üretiminin esasını oluşturan işi, 

             ç) Asıl işveren: İşyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işleri veya asıl 
işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işleri diğer 
işverene veren, asıl işte kendisi de işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan 
kurum ve kuruluşları, 

             d) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 

             e) Bölge Müdürlüğü: İşyerinin kayıtlı olduğu Bakanlık Bölge Müdürlüğünü, 

             f) Kanun: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununu, 

             g) Muvazaa:  

             1) İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde uzmanlık 
gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesini,  

             2) Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile kurulan alt işverenlik ilişkisini,  

             3) Asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak hakları kısıtlanmak suretiyle 
çalıştırılmaya devam ettirilmesini, 

             4) Kamusal yükümlülüklerden kaçınmak veya işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut 
çalışma mevzuatından kaynaklanan haklarını kısıtlamak ya da ortadan kaldırmak gibi tarafların gerçek 
iradelerini gizlemeye yönelik işlemleri,  ihtiva eden sözleşmeyi, 
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             ğ) Yardımcı iş: İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin olmakla beraber 
doğrudan üretim organizasyonu içerisinde yer almayan, üretimin zorunlu bir unsuru olmayan ancak 
asıl iş devam ettikçe devam eden ve asıl işe bağımlı olan işi,  ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulması, Bildirimi ve İşyerinin Tescili 

             Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartları 

             MADDE 4 – (1) Asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için; 

             a) Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de 
bulunmalıdır. 

             b) Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. 
Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş işletmenin ve işin gereği ile 
teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır. 

             c) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte 
çalıştırmalıdır. 

             ç) Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı, asıl 
işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır. 

             d) Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce o 
işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren 
ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez. 

             İşyerini bildirme 

             MADDE 5 – (1) Alt işveren, kendi işyeri için Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası 
hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür.  

             (2) Alt işveren, işyerinin tescili için şekli Bakanlıkça belirlenen işyeri bildirgesi ile birlikte 6 ncı 
maddede belirtilen belgeleri bölge müdürlüğüne verir. 

             (3) Bir işyerinde her ne suretle olursa olsun asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulması yeni bir 
işyeri kurulması olarak değerlendirilir. 

             İşyeri bildirgesi ile birlikte verilecek belgeler  

             MADDE 6 – (1) İşyeri bildirgesi ile birlikte; 

             a) Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi sureti,  

             b) İmza sirküleri, 

             c) Alt işverenlik sözleşmesi ve ekleri, 

             bölge müdürlüğüne verilir. 

             İşyeri tescili 

             MADDE 7 – (1) Bölge müdürlüğünce, 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirimde 
bulunan alt işverenin işyeri tescil edilerek işyeri için bir sicil numarası verilir. 
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             (2) İşyeri bildirgesinde beyan edilen bilgilerin ve eklenmesi gereken belgelerin eksik veya 
gerçeğe aykırı olması hâlinde işyerinin tescili yapılmaz.  

             Kayıt dışı alt işveren işyerlerinin tescil işlemleri 

             MADDE 8 – (1) Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 
denetim elemanlarınca işyerlerinde yapılan denetimlerde ya da ihale makamları, ruhsata tabi işlerde 
(maden arama ve işletme, inşaat, taş ocağı ve benzeri) ruhsatı veren merciler (valilikler, 
kaymakamlıklar, belediyeler), sosyal güvenlik il müdürlükleri, vergi daireleri de kendi mevzuatları 
açısından yaptıkları işlemler sırasında, işyerlerinin Kanunun 3 üncü maddesine göre ilgili bölge 
müdürlüğüne bildirimde bulunup bulunmadığını kontrol ederler. Bildirim yapmamış olan işyerlerinin 
unvan ve adreslerini ilgili bölge müdürlüğüne bir yazı ile en geç 15 gün içinde bildirirler. 

             (2) Denetim elemanlarınca veya kamu kurumlarınca yapılan bildirimler dikkate alınarak bölge 
müdürlüğünce Kanunun 3 üncü maddesine göre gerekli işlemler yapılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Alt İşverenlik Sözleşmesi, Asıl İşin Bölünmesi ve Muvazaanın İncelenmesi 

             Alt işverenlik sözleşmesi 

             MADDE 9 – (1) Alt işverenlik sözleşmesi asıl işveren ile alt işveren arasında yazılı şekilde 
yapılır. 

             (2) Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan ve işin üstlenilmesine esas teşkil eden 
sözleşmede, 10 uncu maddede yer alan hususların bulunması hâlinde söz konusu sözleşme alt 
işverenlik sözleşmesi olarak kabul edilebilir. 

             Alt işverenlik sözleşmesinde yer alması gereken hususlar 

             MADDE 10 – (1) Alt işverenlik sözleşmesinde; 

             a) Asıl işveren ile alt işverenin işyeri unvanı ve adresi, 

             b) Asıl işveren ile alt işverenin tüzel kişiliği ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş olması 
hâlinde işveren vekillerinin adı soyadı ve adresi, 

             c) İşyerinde yürütülen asıl işin ne olduğu, 

             ç) Alt işverene verilen işin ne olduğu, 

             d) Alt işverene asıl işin bir bölümü veriliyor ise; verilen işin işletmenin ve işin gereği ile 
teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirme koşuluna ilişkin teknik açıklama,  

             e) Taraflarca öngörülmüş ise işin başlama ve bitiş tarihleri,  

             f) Alt işverenin faaliyetlerini işyerinin hangi bölümünde gerçekleştireceği, 

             g) Kanunun 2 nci maddesinde yer alan; asıl işverenin, alt işverenin işçilerine karşı o işyeriyle 
ilgili olarak Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden 
doğan yükümlülüklerinden, alt işveren ile birlikte sorumlu olacağı, 

             ğ) Alt işverenlik sözleşmesinin yapılmasından önce asıl işveren tarafından çalıştırılan işçilerin 
alt işveren tarafından işe alınması hâlinde, bu işçilerin haklarının kısıtlanamayacağı, 

             h) Alt işverene verilen işin taraflar açısından yürütülme esasları, 
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             ı) Asıl işveren veya vekili ile alt işveren veya vekilinin imzası, 

             hususlarına yer verilir. 

             (2) Bir işyerinde, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren bir işin 
alt işverene verilmesi hâlinde, alt işverenin uzmanlığını belgelendirmesi amacıyla sözleşme 
kapsamındaki işe uygun; iş ekipmanı listesi, iş bitirme belgesi, operatör ve teknik eleman sertifikaları 
sözleşmeye eklenir.  

             İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren iş 

             MADDE 11 – (1) İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren iş, mal 
veya hizmet üretiminin zorunlu unsurlarından olan, işin niteliği gereği işletmenin kendi uzmanlığı 
dışında ayrı bir uzmanlık gerektiren iştir.  

             (2) İşverenin kendi işçileri ve yönetim organizasyonu ile mal veya hizmet üretimi yapması 
esastır. 

             (3) Ancak asıl iş; 

             a) İşletmenin ve işin gereği,  

             b) Teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirmesi, 

             şartlarının birlikte gerçekleşmesi hâlinde bölünerek alt işverene verilebilir. 

             (4) Asıl işin bir bölümünde iş alan alt işveren, üstlendiği işi bölerek bir başka işverene veremez. 

             Muvazaanın incelenmesi 

             MADDE 12 – (1) 7 nci madde uyarınca tescili yapılan işyeri için 6 ncı maddede belirtilen 
belgelerde Kanuna aykırılık veya muvazaa kanaatini oluşturan delillerin bulunması hâlinde, söz 
konusu belgeler gerekçesi ile birlikte incelenmek üzere bölge müdürlüğünce iş teftiş grup 
başkanlığına intikal ettirilir. 

             (2) Muvazaanın incelenmesinde özellikle;  

             a) Alt işverene verilen işin, işyerinde asıl işveren tarafından yürütülen mal veya hizmet 
üretimine ilişkin asıl işin yardımcı işlerinden olup olmadığı, 

             b) Alt işverene verilen işin işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık 
gerektiren bir iş olup olmadığı, 

             c) Alt işverenin daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kişi olup olmadığı, 

             ç) Alt işverenin işe uygun yeterli ekipman ile tecrübeye sahip olup olmadığı, 

             d) İstihdam edeceği işçilerin niteliklerinin yapılacak işe uygun olup olmadığı, 

             e) Alt işverene verilen işte asıl işveren adına koordinasyon ve denetimle görevlendirilenlerden 
başka asıl işverenin işçisinin çalışıp çalışmadığı, 

             f) Yapılan alt işverenlik sözleşmesinin iş hukukunun öngördüğü kamusal yükümlülüklerden 
kaçınmayı amaçlayıp amaçlamadığı,  

             g) Yapılan alt işverenlik sözleşmesinin işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut 
mevzuattan kaynaklanan bireysel veya kolektif haklarını kısıtlamaya ya da ortadan kaldırmaya yönelik 
yapılıp yapılmadığı,  hususları göz önünde bulundurulur. 
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             İnceleme sonucu yapılacak işlemler 

             MADDE 13 – (1) Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda 
muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu bölge müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilir. 
Tebliğ tarihinden itibaren 6 işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz 
üzerine verilen kararlar kesindir.  

             (2) Rapora 6 işgünü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaanın tespitini onamış ise 
tescil işlemi bölge müdürlüğünce iptal edilir ve alt işveren işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin 
işçileri sayılır.  

             (3) İş müfettişinin muvazaalı işlemi tespit etmesi durumunda; itiraz süresinin geçmesi ya da 
mahkeme kararı ile muvazaanın onanması hâlinde asıl işveren ve alt işveren veya vekillerine idari 
para cezası uygulanır.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

             Geçiş hükmü 

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve hâlen 
devam eden asıl işveren-alt işveren ilişkisinde 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgeler 
aranmaz.  

             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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18 Ocak 2013                                                                                                             Resmi Gazete Sayı: 28532 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 
 

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. 

 
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. 
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(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. 

(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, 
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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. 

(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 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. 
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(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. 
(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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06 Nisan 2004                                                                                                           Resmi Gazete Sayı: 25425 

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 
  

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

  
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
  
Amaç 
Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, 

zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan çalışma şekillerinin 
esaslarını belirlemek ve ekonomik istismarlarını önlemektir. 

 
Kapsam 
Madde 2 —Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesi gereğince, 18 yaşını 

doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 
yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini 
tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları 
kapsar. 

 
Dayanak 
Madde 3 —Bu Yönetmelik, 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen; 
Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
Müfettiş : Baş iş müfettişi, iş müfettişi ve yetkili iş müfettişi yardımcılarını, 
Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi, 
Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi, 
Hafif iş : Yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre; 
a) Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan, 
b) Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim 

programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işleri, 
(Mülga tanım:RG-21/2/2013-28566)  ifade eder 
  

İKİNCİ KISIM 
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları 

İşler ile Çalışma Koşulları 
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler 

  
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları 
Madde 5 — Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince güvenliği, 

sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimi, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. 
Çocuk ve genç işçiler, okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki başarılarına engel 

olmayacak, meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da yetkili makamlar tarafından yeterliliği kabul 
edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde çalıştırılabilirler. 

İşverenler çocuk ve genç işçilerin tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler konularında 
bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık ve güvenliklerini 
tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmalarını temin edeceklerdir. 
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(Değişik fıkra:RG-21/2/2013-28566) Çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işler Ek-1’de, 
genç işçilerin çalışmasına izin verilen işler Ek-2’de ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş 
genç işçilerin çalıştırılabileceği işler Ek-3’te belirtilmiştir. 

(Ek fıkra:RG-21/2/2013-28566) Çocuk işçiler Ek-1’de, genç işçiler Ek-1 ve Ek-2’de ve 16 yaşını 
doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler ise Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan işler dışında 
çalıştırılamaz. (Ek cümle: RG-25/10/2013-28802) Ancak, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki 
Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olan meslek sahibi 
16 yaşını doldurmuş genç işçiler; sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla 
bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun 
işlerde çalıştırılabilirler. 

(Ek fıkra:RG-21/2/2013-28566) Ayrıca yaş kayıtlarına bağlı olarak müsaade edilen işlerden 
olsalar dahi hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde, alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan 
maddelerin üretimi ve toptan satış işlerinde, parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan 
ve perakende satış işleri ile bu gibi maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere 
maruz kalma ihtimali bulunan her türlü işlerde, gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu 
ortamlarda yapılan işlerde, aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işlerde, sağlığa zararlı ve 
meslek hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işlerde, radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara 
maruz kalınması ihtimali olan işlerde, fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren 
işlerde, parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işlerde, eğitim amaçlı işler hariç iş bitiminde evine 
veya ailesinin yanına dönmesine imkan sağlamayan işlerde, işyeri hekimi raporu ile fiziki ve psikolojik 
yeterliliklerinin üzerinde olan işlerde, eğitim, deney eksikliği, güvenlik konusunda dikkat eksikliği 
getirme ihtimali olan işlerde, para taşıma ve tahsilat işleri ile 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu 
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen gece dönemine rastlayan sürelerde yapılan işlerde 18 yaşını 
doldurmayan işçiler çalıştırılamaz. 

  
İKİNCİ BÖLÜM 

Çalışma Koşulları 
  
Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Süreleri 
Madde 6 —Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde 

yedi ve haftada otuzbeş saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre 
günde sekiz ve haftada kırk saate kadar arttırılabilir. 

Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmidört saatlik zaman diliminde, kesintisiz 
ondört saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır. 

Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında 
olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde 
çalışma süreleri birinci fıkrada belirtilen çalışma sürelerini aşamaz. 

İki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika, dört saatten yedi buçuk saate kadar 
olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur. 

 
Günlük Çalışma Süresinden Sayılan Haller 
Madde 7 — 4857 sayılı İş Kanununun 66 ncı maddesine göre çalışma süresinden sayılan 

hallerin yanısıra; 
a) İşverenin vermesi gereken eğitimlerde geçen süreler, 
b) İşverenin işyeri dışında gönderdiği kurslar ve toplantılarda geçen süreler ile yetkili kurum ve 

kuruluşlar tarafından düzenlenen mesleki eğitim programlarında geçen süreler, 
c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından çalışan çocuk ve gençler ile ilgili olarak 

düzenlenen konferans, kongre, komisyon ve benzeri toplantılara temsilci olarak katılmaları nedeniyle 
işlerine devam edemedikleri süreler, çalışma süresinden sayılır. 

 
Hafta Tatili 
Madde 8 —Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz. Ayrıca 

hafta tatili ücreti bir iş karşılığı olmaksızın ödenir. 
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Ulusal Bayram ve Genel Tatil 
Madde 9 —Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamazlar. 

Ayrıca bugünlere ilişkin ücretler bir iş karşılığı olmaksızın ödenir. 
 

Yıllık Ücretli İznin Kullandırılması 
Madde 10 —Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık 

ücretli iznin kesintisiz kullandırılması esastır. Ancak, yararına olduğu durumlarda çocuk ve genç işçinin 
isteği üzerine en fazla ikiye bölünerek kullandırılabilir. 

Okula veya eğitime devam eden çocuk ve genç işçilere yıllık ücretli izinleri okulların tatil olduğu, 
kursa ve diğer eğitim programlarına devam edilmediği dönemlerde verilir. 

  
ÜÇÜNCÜ KISIM 

İşverenin ve Devletin Yükümlülükleri 
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
İşverenin Yükümlülükleri 

  
Çocuk ve Genç İşçileri Çalıştıramayacak İşverenler 
Madde 11 —Çocuk ve genç işçileri; 
a) Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen, 
b) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan, 
işveren veya işveren vekilleri çalıştıramazlar. 
 
İş Sözleşmesi ve Belge Yükümlülüğü 
Madde 12 —İşveren; 
a) Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine, çocuk ve genç işçinin çalıştırılacağı iş, 

karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi verir. 
b) Okula devam eden çocuk ve genç işçiden çalıştırmaya başlamadan önce, öğrenci olduğuna 

dair belge ister. Bu belgeyi özlük dosyasında muhafaza eder. 
c) Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak zorundadır. 
 
İşverenin Eğitim ve Diğer Yükümlülükleri 
Madde 13 —İşveren, çocuk ve genç işçilere, çalıştırmaya başlamadan önce işyerindeki riskler, 

işe uyum ve kanuni hakları ile işin niteliğine göre gerekli iş başı eğitimlerini verir. 
İşveren, çocuk ve genç işçinin işe başlamasından önce veya çalışma esnasında, çalışma 

koşullarında değişiklik olması gerektiği hallerde, bu değişikliği yapabilmesi için aşağıdaki hususları göz 
önünde bulundurmalıdır; 

a) İşyeri ve işin yapıldığı yerin uygunluğu ve tanzimi, 
b) Kullanılan iş ekipmanlarının şekli, sırası ve bunların kullanılış biçimleri, 
c) İş organizasyonları, 
d) Çocuk ve genç işçilere verilen eğitimin ve talimatların düzeyi. 
Değerlendirmeye göre çocuk ve genç işçilerin fiziki veya zihinsel gelişmeleri ile güvenlikleri 

yönünden risk tespit edilirse, en kısa sürede gerekli tıbbi kontrollerin yapılması gerekmektedir. 
  

İKİNCİ BÖLÜM 
Devletin Yükümlülükleri 

Eğitim 
Madde 14 —Bakanlık; 
a) Çalışan çocuk ve gençlerle ilgili konularda ailelerin, işçi ve işveren sendikalarının, meslek 

kuruluşlarının, işverenlerin, toplum ve bireylerin duyarlılaştırılması ve bilgilendirilmesi amacıyla 
seminer, toplantı, konferans, sempozyum benzeri eğitim programları düzenler, bu amaçla kitap, 
broşür, dergi yayınlar ve eğitim materyali hazırlar. 
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b) Çalışan çocuk ve gençlere yönelik olarak çalışma ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, yasal hakları 
ve benzeri konularda eğitim seminerleri düzenler ve çalışan çocuk ve gençlerin bu programlara 
katılımının sağlanması için gerekli tedbirleri alır. 

c) Çocuk ve genç çalıştırılan işyerlerinde ve işlerde, kontrol ve denetim yetkisi bulunan kurum 
ve kuruluşlarda konu ile ilgili çalışanlara bu konudaki mevcut yasal düzenlemeler ve bunların 
uygulanması ile gerekli diğer hususlarda eğitim semineri verir. 

 
İnceleme-Araştırma 
Madde 15 —Bakanlık, çocuk çalıştırılan işyerlerinde ve işlerde, çocuk ve genç işçilerin sağlık 

durumları, fiziksel, zihinsel, sosyal ve mesleki gelişimleri, iş sağlığı ve güvenliği koşulları ve çalışma 
ilişkileri konularında inceleme ve araştırmalar yapar. İnceleme ve araştırmalar ile elde edilen 
bulguları, sorunları ve çözüm yollarını içeren bilgileri yayınlar. 

 
Koordinasyon ve İşbirliği 
Madde 16 —Bakanlık, çocuk ve genç işçiler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren 

kuruluşları, meslek kuruluşları, üniversiteler ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapar ve bu kuruluşlar 
arasında koordinasyonu sağlar. 

 
Yürürlük 
Madde 17 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 18 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
  

 

Ek-1 

Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler 
  
1. Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, 

sebze, çiçek toplama işleri, 
2. Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri, 
3. Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri, 
4. Büro hizmetlerine yardımcı işler, 
5. Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma ve istifleme hariç), 
6. Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan işler, 
7. Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri, 
8. Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük taşıma ve istifleme hariç), 
9. Spor tesislerinde yardımcı işler, 
10. Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri. 
  

Ek-2 

Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler 
  
1. Meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları 

imalatı işleri, 
2. Meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri, 
3. Helva, bulama, ağda, pekmez imalatı işleri, 
4. Kasaplarda yardımcı işler, 
5. Çay işlemesi işleri, 
6. Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri, 
7. Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler, 
8. Süpürge ve fırça imalatı işleri, 
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9. 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, 

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 

(karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici 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, 
25. Araçsız olarak 10 kg’dan fazla yük kaldırılmasını gerektirmeyen torbalama, fıçılama, 

istifleme ve benzeri işler, 
26. Su bazlı tutkal, jelatin ve kola imali işleri, 
27. Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının imalatı ve tamiratı işleri (boya ve vernik 

işleri hariç). 
 

Ek-3  (Başlığı ile birlikte değişik: RG-21/2/2013-28566) 

16 Yaşını Doldurmuş Fakat 18 Yaşını Bitirmemiş Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler 
 

1. Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası işleri ile boru, pota, künk 
ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri. 

2. Kurutma ve yapıştırma işleri, kontrplak, kontratabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve PVC 
yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri. 

3. Parafinden eşya imali işleri. 
4. Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi, ayrılması ve bunlara benzer işler. 
5. Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri. (PVC’nin imali ve PVC’den 

mamül eşyaların yapımı hariç) 
6. Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve benzerleri). 
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. 
11. Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri. 
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 16 Ağustos 2013                                                                                                      Resmi Gazete Sayı: 28737  
 
 

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA 
EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın 

işyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması 
ve bu çalışanların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğunu, 
çalıştırılabileceği işlerde hangi şart ve usullere uyulacağını, emzirme odalarının veya çocuk bakım 
yurtlarının nasıl kurulacağını ve hangi şartları taşıyacağını belirlemektir. 

 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamındaki kadın çalışan çalıştıran işyerlerine uygulanır. 
 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Gebe çalışan: Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan belge ile gebeliği hakkında işverenini 

bilgilendiren çalışanı, 
b) Emziren çalışan: Tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca süt izni kullanmakta olan ve 

işverenini durum hakkında bilgilendiren çalışanı, 
c) Emzirme odaları: Çalışanların bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için ayrılan odaları, 
ç) Yeni doğum yapmış çalışan: Yeni doğum yapmış ve işverenini durumu hakkında bilgilendiren 

çalışanı, 
d) Yurt/Çocuk bakım yurdu/Kreş: 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı 

yapılmayan 60-66 aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri, ifade eder. 
 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Genel ve Özel Hükümler 
Uygulamada öncelik 
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle çalışanın tabi olduğu 

ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır. 
(2) 6331 sayılı Kanun kapsamında olup kendi özel mevzuatlarında hüküm bulunmaması halinde 

çalışanlar açısından bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 
(3) Bu Yönetmeliğin oda ve yurtlarla ilgili dördüncü bölümünde yer alan hükümlerin 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren çalışanlar için 
uygulanmasında, 8/12/1987 tarihli ve 19658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. 

(4) Oda ve yurt açma yükümlülüğü için çalışan sayısı bakımından statü ayrımı yapılmaksızın 
6331 sayılı Kanuna tabi bütün çalışanlar hesaba katılır. Ancak bu çalışanların kendi özel mevzuatlarına 
göre kurulmuş oda, yurt, kreş veya çocuk bakımevinin bulunması halinde söz konusu yükümlülük 
yerine getirilmiş sayılır. 
 

Bilgilendirme ve değerlendirme 
MADDE 6 – (1) Çalışan, gebelik ve emzirmeye başlama halinde işverenini bilgilendirir. 
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(2) İşveren, gebe veya emziren çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, 
fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalışma süreçlerinin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirir. Bu 
değerlendirme sonucuna göre EK-I’de belirtilen genel ve özel önlemleri alır. 

(3) İşveren, işyerindeki maruziyetin şeklini, düzeyini ve süresini EK-II ve EK-III’teki etkenler, 
süreçler, çalışma koşulları veya özel bir riske maruz kalma olasılığı bulunan işleri de; 

a) sağlık ve güvenlik risklerinin, gebe veya emziren çalışanlar üzerindeki etkilerini belirlemek 
b) alınacak önlemleri kararlaştırmak 
üzere değerlendirir. Bu değerlendirmede kişisel olarak çalışanı etkileyen psikososyal ve tıbbi 

faktörleri de dikkate alır. 
(4) Gebe veya emziren çalışan, işyerinde yapılan değerlendirmenin sonuçları ile sağlık ve 

güvenlik amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilir. 
 
Değerlendirme sonuçlarını izleyen eylem 
MADDE 7 – (1) Değerlendirme sonuçları, gebe veya emziren çalışan için sağlık ve güvenlik 

riskini veya çalışanın gebeliği veya emzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkardığında işveren, ilgili 
çalışanın çalışma koşullarını ve/veya çalışma saatlerini, çalışanın bu risklere maruz kalmasını 
önleyecek bir biçimde geçici olarak değiştirir. 

(2) Çalışma koşullarının ve/veya çalışma saatlerinin uyarlanması mümkün değilse, işveren ilgili 
çalışanı başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri alır. 

(3) Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan, sağlığına uygun daha hafif işlerde 
çalıştırılır. Bu halde çalışanın ücretinde bir kesinti yapılmaz. Başka bir işe aktarılması mümkün değilse, 
çalışanın sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli süre içinde, isteği halinde çalışanın tabi olduğu 
mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin 
hakkının hesabında dikkate alınmaz. 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çalışma Koşulları ve İzinler 

Gece çalışması 
MADDE 8 – (1) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma 

kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar. 
(2) Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu 

sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem 
boyunca gece çalıştırılmaz. 

 
Çalışma saatleri 
MADDE 9 – (1) Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. 
 
Analık ve süt izni 
MADDE 10 – (1) Çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla analık ve süt 

izninde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 
 
Gebe çalışanın muayene izni 
MADDE 11 – (1) Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin 

verilir. 
 
Emziren çalışanın çalıştırılması 
MADDE 12 – (1) Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe başlamalarından önce, 

çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir. Çalışmasının sakıncalı olduğu 
hekim raporu ile belirlenen çalışan, raporda belirtilen süre ve işlerde çalıştırılamaz. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Oda ve Yurtlarla İlgili Genel Hükümler 

Oda ve yurt açma yükümlülüğü 
MADDE 13 – (1) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan 

işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden 
ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının 
kurulması zorunludur. 

(2) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 
yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren 
tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir yurdun 
kurulması zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür. 

(3) İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, 
kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler. 

(4) Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır. 

(5) Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek 
çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dâhil edilir. 

 
Oda ve yurtlardan faydalanacaklar 
MADDE 14 – (1) Oda ve yurtlardan, kadın çalışanların çocukları ile erkek çalışanların annesi 

ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları faydalanırlar. Odalara 0-1 yaşındaki, yurtlara velisinin 
isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 66 aylığa kadar çocuklar alınır. 

(2) Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dışında başkasının bulunması ve bunların amaç 
dışında kullanılması yasaktır. Yurtlarda 0-24 aylık, 25-48 aylık ve 49-66 aylık çocuklar birbirinden ayrı 
bulundurulur. 

(3) Çocuklar, oda ve yurtlara işbaşı yapılmadan önce bırakılır, işin bitiminde alınır. Anne ve 
babalar, odaların ve yurtların disiplin ve yönetimine dair kurallara uymak şartıyla ara dinlenmesinde 
çocuklarını görüp bakımlarıyla ilgilenebilirler. 

 
Kayıt ve çıkış 
MADDE 15 – (1) Oda ve yurtlara kabul edilen çocuklar, EK-V’te belirtilen kayıt ve kabul 

defterine yazılır. 
(2) Oda ve yurtlardan tamamen ayrılan çocukların, ayrılış nedeni, tarihi, kiminle çıktığı, gözlem 

kağıdına ve kayıt kabul defterine işlenir. Çocuğun özel dosyası anne veya babasına verilir. 
 
Oda ve yurtlarda bulundurulacak ilaç ve tıbbi gereçler 
MADDE 16 – (1) Oda ve yurtların gereken yerlerine çocukların vücut ısılarının ölçülmesi için 

termometreler konulur, buralarda EK-VI’daki çizelgede yazılı olan ve ayrıca işyerinde görevli hekim 
tarafından gerekli görülen ilaç ve tıbbi gereçler bulundurulur. Bunlar özel bir dolap içinde ve kolayca 
kullanılabilecek şekilde saklanır ve düzenli olarak işyerinde görevli hekim tarafından gözden 
geçirilerek bozulmuş veya kullanılmaz duruma gelmiş yahut tükenmiş bulunanların yerlerine yenileri 
konulur. 
 

Personel, yönetim ve gözetim 
MADDE 17 – (1) Oda ve yurtlarda çalışacak yönetici, sağlık personeli ve diğer personelin 

nitelikleri ve görevleri aşağıda belirtilmiştir; 
a) Yönetici: Oda ve yurtların amacına uygun olarak, işleyişle ilgili idari konulardaki her türlü 

işlerden ve oda ve yurtlardaki çocukların sağlık kurallarına uygun bir ortam içinde yaşama, gelişme ve 
eğitimlerinin sağlanmasından birinci derecede sorumlu olmak üzere aşağıdaki niteliklerden birine 
sahip kişilerden biri yönetici olarak görevlendirilir: 

1) Eğitim yönetimi, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitim, psikoloji, 
çocuk sağlığı veya çocuk gelişimi ve anaokulu alanlarından birinde yükseköğrenim görmüş olmak, 

2) Okul öncesi öğretmeni unvanını almış olmak. 
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b) Sağlık personeli: Oda ve yurtlar, işyeri hekiminin tıbbi gözetimi altındadır. Çocukların sağlık 
durumları düzenli aralıklarla kontrol edilir ve gereği yapılır. İşyeri hekimi ile işyeri hemşiresi, 
çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapmak, sağlıkla ilgili kayıtlarını tutmak, salgın ve bulaşıcı 
hastalıklara karşı gerekli önlemleri almak veya aldırmak, sağlık ve temizlik yönünden gerekli 
denetimleri yapmakla görevlidir. 

c) Diğer personel: 
1) Oda ve yurtların emzirme odalarında her 10 çocuk için bir kadın çocuk bakıcısı bulundurulur. 

Çocuk bakıcılarından en az birinin Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu veya 
benzeri mesleklerden olması zorunludur. Yurtlarda, her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısı ile Kız Meslek 
Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu veya benzeri meslek mensubu eleman bulundurulur. 

2) Oda ve yurtlardaki toplam çocuk ve grup sayısına göre beslenme, temizlik ve diğer hizmetler 
için yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu personel için en az ilkokul diploması veya okur yazarlık 
belgesi almış ve sağlıklı olma şartı aranır. 

ç) Yukarıda belirtilen personel dışında, işverence gerekli görüldüğü takdirde, sosyal hizmet 
uzmanı, beslenme uzmanı ve psikolog, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 
mezunlarıyla müzik, güzel sanatlar ve spor dalında ihtisas sahibi elemanlar görevlendirilebilir. Bunlar 
kendi alanları ile ilgili çalışma programları çerçevesinde faaliyet gösterirler. 

d) Oda ve yurtlarda bulunan çocukların korunmaları amacıyla buralarda çalıştırılacak tüm 
personelin işe girişte ve periyodik olarak akıl ve vücut sağlığı ve bulaşıcı hastalıklar yönünden sağlık 
kontrolü yapılır. Bulaşıcı hastalığı bulunanlar ile çocukların sağlık ve gelişimlerini olumsuz 
etkileyebilecek personel çalıştırılmaz. 

 
Çocukların muayeneleri 
MADDE 18 – (1) Oda ve yurtlara kabul edilecek çocuklar önce gözlem odasına alınır ve işyeri 

hekiminin muayenesinden geçirilir. Bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığı bulunmayan veya portör 
olmayan çocuklar hakkında rapor düzenlenir, raporlar çocukların özel dosyalarında saklanır. 

(2) Bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığı olanlar, hastalık kuşkusu bulunanlar veya portör olan 
çocuklar, sağlıklı olduklarının belirlenmesine kadar oda ve yurtlara alınmazlar. 

(3) Bulaşıcı hastalığa tutulan veya tutulduğundan şüphe edilen oda ve yurtlarda bulunan 
çocuklar işyeri hekimine muayene ettirilmek üzere derhal gözlem odalarına alınırlar. Muayene 
sonucunda bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığa tutulduğu anlaşılan çocuklar, işyeri hekimince bir sağlık 
kuruluşuna gönderilir ve durumuyla ilgili olarak velisi bilgilendirilir. 

(4) Oda veya yurda kabul edilen her çocuk için EK-VII’de yer alan gözlem kağıdı doldurulur ve 
özel dosyasına konur. Çocuklar burada kaldığı sürece, onların sağlık ve genel gelişme durumları, 
beden yapıları ve ruhsal özellikleri düzenli aralıklarla işyeri hekimince EK-VIII’de yer alan sağlık 
muayenesi kağıtlarına işlenir. 

(5) Oda ve yurtlarda kalan çocukların aşılarının yapılıp yapılmadığı işyeri hekimince takip edilir, 
çocukların aşısız veya eksik aşılı olduğunun tespiti durumunda çocuğun kayıtlı bulunduğu aile 
hekimine götürülmesi hususunda velileri bilgilendirilir. 

 
Çocukların beslenmesi 
MADDE 19 – (1) Oda ve yurtlarda, çocukların ihtiyaçlarına göre gerekli besinler, kahvaltıları ve 

yemekleri verilir. Yemek listeleri ve tamamlayıcı beslenmenin düzenlenmesinde işyeri hekiminin 
görüşleri alınır. 

(2) Çocuklara ayrıca, günde 250’şer gram dayanıklı veya pastörize, yoksa kaynamış süt veya 
yoğurt verilir. 

 
Çocukların eğitim ve geliştirilmeleri 
MADDE 20 – (1) Oda ve yurtlarda, çocuklara psikososyal gelişimlerini sağlayacak okul öncesi 

eğitimlerin verilmesi sağlanır. 
 
İşverenin yükümlülüğü 
MADDE 21 – (1) Oda ve yurtların bina, kuruluş, döşeme, araç, gereç, taşıt, beslenme gibi 

giderlerinin tamamı işverenlerce karşılanır. 
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(2) Buralar, ayda en az bir defa işveren veya vekili tarafından denetlenir. İşveren, işveren vekili, 
işyeri hekimi veya bu birimlerin yönetim ve gözetiminden sorumlu olanlarca görülen eksiklikler derhal 
giderilir. 

 
Ortaklaşa kurulan oda ve yurtların yönetimi 
MADDE 22 – (1) Oda ve yurtlar birden çok işveren tarafından kurulduğu takdirde, bu işverenler 

veya işveren vekilleri, ayda en az bir defa toplanarak bu yerlerin yönetimine dair kararları alırlar ve 
uygulanmasını sağlarlar. 

 
Oda ve yurtların bildirilmesi 
MADDE 23 – (1) İşverenler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde 

açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde bir 
rapor halinde Millî Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 
gönderirler. Bu raporda aşağıdaki hususlar belirtilir; 

a) İşyerinin unvanı, bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü sicil numarası ve adresi, 
b) İşyerinde çalıştırılan toplam çalışan sayısı ve kadın çalışan sayısı, 
c) Kuruma alınan çocuk sayısı, cinsiyeti, 
ç) Kurumun açık adresi, oda sayısı, oyun yerleri, bahçenin büyüklüğü, bakım ve eğitim 

araçlarının miktar ve çeşitleri. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 24 – (1) 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebe veya 

Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
Bildirim yükümlülüğü 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 4857 sayılı Kanun 

gereğince 23 üncü madde kapsamında yapılan bildirimler geçerli sayılır. 
 
İşyerlerinde açılan oda ve yurtlarla ilgili bildirim 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 23 üncü maddede yer alan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamındaki işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bildirim yapmayan işverenler 31/12/2013 
tarihine kadar Millî Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirim 
yapmak zorundadır. 

 
Yürürlük 
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

 
        

EK-I 
GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ 

SAYILAN FAKTÖRLERE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER 
 
Genel önlemler 
a) Fiziksel ve zihinsel yorgunluk ile ilgili olarak; gebe veya emziren çalışanın çalışma saatleri ve ara 

dinlenmeleri geçici olarak yeniden düzenlenir, söz konusu çalışanların çalışma saatlerinin gece süresine ve gebe 
çalışanların çalışmalarının günün erken saatlerine rastlamaması için gereken önlemler alınır. 

b) Duruş problemleri ile ilgili olarak; çalışma mahalli ve çalışma düzeni, gebe veya emziren çalışanların 
duruş problemlerini ve kaza riskini azaltacak şekilde yeniden düzenlenir, mümkün olduğu durumlarda oturarak 
çalışmaları sağlanır. Gebeliğin durumuna göre yorgunluğun ve diğer duruş problemlerinin azaltılması veya 
ortadan kaldırılması için dinlenme araları ihtiyaca göre daha sık ve uzun olarak düzenlenir. 



                                                                                 171                                                                                        İSG YEK 
    

c) Yüksekte çalışmalarda, gebe çalışanın çalışma yerlerinin platform, merdiven gibi yüksek ve düşme 
tehlikesi olan yerlerde olmaması için gerekli düzenlemeler yapılır. 

ç) Çalışma saatleri ve çalışma hızı ile ilgili olarak; çalışma hızının, saatlerinin ve işteki yoğunluğun 
çalışanın önerileri dikkate alınarak mümkün olduğunca uygun hale getirilmesi için gerekli şartlar sağlanır. 

d) Gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılmaması esastır. Ancak zorunluluk halinde 
gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılması gerektiğinde işyerinde bulunan diğer çalışanlarla 
kolayca iletişim sağlayabilmeleri için gerekli önlemler alınır. Ayrıca çalışanın uygun tıbbi ve diğer destekleri 
alabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılır, acil yardım prosedürlerinde bu durum göz önüne alınır. 

e) İş stresi ile ilgili olarak; gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanı, çalışma koşulları, çalışma 
saatleri, müşterilerle ve üçüncü kişilerle ilişkiler, iş yükü, işini kaybetme korkusu gibi stres faktörlerine yönelik 
koruyucu önlemler alınır. Düşük veya ölü doğum yapmış veya doğumdan sonra bebeğini kaybetmiş çalışanı 
stresten korumak için itina gösterilir. 

f) Gebe çalışanın, ayakta çalışması gereken işlerde, mümkün olan durumlarda oturması sağlanır, sürekli 
oturarak veya sürekli ayakta çalışması engellenir, çalışmanın böyle düzenlenmesinin mümkün olmadığı 
durumlarda dinlenme araları artırılır, hamileliğin gelişimine göre gerekli önlemler alınır. 

g) Dinlenme ve diğer iyileştirici olanakların sağlanması ile ilgili olarak; gebe çalışanın sigarasız ve 
dumansız bir ortamda gerekli aralıklarla oturarak veya rahatça uzanacak şekilde fiziksel ve zihinsel olarak 
dinlenmesini sağlayacak şartlar temin edilir. Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın sık tuvalete gitme 
ihtiyacı göz önüne alınarak uzun süreli çalışmalar ve ekip çalışmaları bu gereksinime uygun olarak düzenlenir, 
ayrıca enfeksiyon ve diğer hastalıklara karşı gerekli hijyen şartları sağlanır. Gebe veya emziren çalışanın, kişisel 
ihtiyaçları göz önüne alınarak, beslenme molasının, temiz içme suyu temininin ve diğer ihtiyaçlarının 
kendileriyle de istişare edilerek karşılanması sağlanır. 

Alınacak önlemler, çalışanların yaptıkları işle bağlantılı hareketleri, duruşları, zihinsel ve bedensel 
yorgunluğu da kapsar. 
 

Özel önlemler 
a) Fiziksel etkenler: 
1) Şok ve titreşim: Gebe çalışanın, ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreşime maruz kalacağı işlerde 

ve iş makinelerinde çalıştırılmaları yasaktır. Vücudun alt kısmını, özellikle karın bölgesini etkileyen düşük 
frekanslı uzun süreli titreşime ve sürekli sarsıntıya maruziyeti önleyecek tedbirler alınır. 

2) Gürültü: Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, en düşük maruziyet etkin değeri olan 80 
dB(A) yı geçmemesi sağlanır. Eğer gürültü seviyesi düşürülemiyorsa çalışanın yeri değiştirilir. Limitleri aşan 
gürültülü ortamda gebe çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanarak dahi çalıştırılmaları yasaktır. 

3) İyonize radyasyon: Gebe veya emziren çalışanlar iyonize radyasyon kaynaklarının bulunduğu ve 
radyasyonla kirlenmiş olan yerlerde ve işlerde çalıştırılmaz. Bu gibi yerlere girmemesi uyarı levhaları ile belirtilir. 

4) İyonize olmayan radyasyon: Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanların iyonize olmayan 
radyasyon kaynaklarından etkilenmesini önleyecek tedbirler alınır. 

5) Soğuk, sıcak ve yüksek basınç: Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanların yaptığı işin niteliği 
göz önünde bulundurularak çalıştığı yerlerin sıcaklığının ve basıncının sağlık ve güvenlik riski yaratmayacak 
düzeyde olması sağlanır. 
 

b) Biyolojik etkenler:  
Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın, 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan grup 2, 
grup 3 ve grup 4 biyolojik etkenlerin risk teşkil ettiği yerlerde ve işlerde çalıştırılmaları yasaktır. Ancak çalışanın 
bağışıklığı varsa durum değerlendirilmesi yapılarak çalışmasına izin verilebilir. 

c) Kimyasal etkenler:  
Kanserojen, mutajen, çok toksik, toksik, zararlı, alerjik, üreme için toksik ve emzirilen çocuğa zararlı 

olabilen kimyasalların üretildiği, işlendiği, kullanıldığı işlerde gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın 
çalıştırılması esas olarak yasaktır. Ancak, çalışanın çalıştırılmasında zorunluluk varsa ve teknik olarak bu 
maddeler daha az zararlı olanlarla değiştirilemiyorsa, gebe çalışan, mutajen ve üreme için toksik maddelerle, 
emziren ve yeni doğum yapmış çalışan, emzirilen çocuğa zararlı olabilen kimyasalların dışındaki maddelerle, 
ancak her türlü önlem alınarak ve sağlık durumları ile maruziyet düzeyleri sürekli kontrol altında tutularak 
çalıştırılabilir. 

ç) Çalışma koşulları: 
1) Gebe veya emziren çalışanların kendilerinin ve bebeklerinin sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde elle 

taşıma, yükleme ve araçsız taşıma işlerinde çalıştırılmaları yasaktır. Bu tür işlerde risk değerlendirmesi yapılır, 
gerektiğinde iş değişikliği sağlanır. 
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2) Kişisel koruyucu donanımlar gebe veya emziren çalışanı tam koruyacak şekilde vücuduna uygun 
olmalı, bu kişilerin hareketlerine engel olmamalı ve vücut ölçüleri değiştikçe yenileri temin edilir. Uygun 
koruyucu sağlanamadığı durumlarda çalışan bu işlerde çalıştırılamaz. 

 
Not: Yukarıda geçen kimyasal, tehlikeli kimyasal maddeler, kanserojen maddeler, mutajen maddeler, 

çok toksik maddeler, toksik maddeler, zararlı maddeler, alerjik maddeler, üreme için toksik maddeler 
kavramların tanımı 12/8/2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekildedir. 

EK-II 
GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANLARIN ÖZELLİKLE ÇALIŞTIRILAMAYACAĞI İŞLER 

VE İŞYERLERİ İLE BURADA BULUNABİLECEK ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİNİ BELİRTEN TABLO 
 

İşler ve işyerleri Biyolojik Etkenler 

A)  
a) İnsanın diş ve sağlık tedavisinin yapıldığı hizmet birimlerinin yanı sıra 

acil ve kurtarma hizmetleri, 

Hepatit B-virus (HBV) 
Hepatit C-virus (HCV)   

b)    Çocuklara özel hastane ve koğuşlar 
 
 
 
 

BordetellaPertussis 
CornebacteriumDipthriae 
Hepatitis-A virus (HAV) 
Measlesvirus 
Mumpsvirus 
Rubivirus 
VaricellaZostervirus (VZV) 

c)     Enfeksiyon koğuşları ve feçes laboratuarları Hepatit A virus (HAV) 
d) Tüberküloz hastaneleri ve diğer göğüs hastalıkları hastaneleri veya 

koğuşları 
Mycobacteriumtüberculosis 
MycobacteriumBovis 

e)  Patoloji departmanları (otopsi, ölüm sonrası muayene yerleri) Hepatit-D virus (HDV) 
Mycobacteriumtüberculosis 
MycobacteriumBovis 

B)  
a)      Kan ürünlerini içeren ilaç ve tıbbi üretim işleri 

Hepatit B-virus (HBV)   
Hepatit C-virus            (HCV)    

b)   Sütun 2 de belirtilen biyolojik etkenlerden birini içeren aktivitelerin 
olması durumu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hepatit B-virus (HBV)    
Hepatit C-virus (HCV)       
BordetellaPertussis 
CornebacteriumDipthriae 
Tick-bornEncephalitis (CEE) virus 
Hepatit A virus (HAV) 
Hepatit-D virus (HDV) 
Measlesvirus 
Mumpsvirus 
Mycobacteriumtüberculosis 
MycobacteriumBovis 
Rubivirus 
Rabiesvirus 
VaricellaZostervirus (VZV) 

C)    Kuduzla enfekte olma şüphesi olan hayvanlarla yapılan veterinerlik 
aktiviteleri 

Rabiesvirus 

D)     Tarım, orman ve kereste endüstrisi, bahçıvanlık, hayvan ticareti, 
avlanma gibi endemik hastalık alanlarında ve diğer bilim alanlarının yanı sıra eğitim 
ve test (araştırma) enstitüleri dahil gıda amaçlı olmayan hayvan ve bitki hammadde 
materyallerini içeren alanlardaki aktivite durumları 

Tick-bornEncephalitis (CEE) virus 

 
 

EK-III 
GEBE ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞINI İZLEME FORMU 

 
Gebelikte karşılaşılan sağlık problemleri İşyerinde çalışanı etkileyen hal ve durumlar 

Sabah kusmaları Erken Çalışma Saatleri 
Güçlü havalandırma veya mide bulantılarına neden 

olabilecek kokulara veya kötü havalandırmaya maruziyet 
Sırt ağrısı Ayakta durma, yük taşıma ve duruş vaziyeti 
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Varis veya diğer dolaşım problemleri, hemoroit Uzun süreli ayakta durma veya oturma 
Sık ve ani tuvalet ihtiyacı Düzenli beslenme, yeme, içme imkanları 

Tuvaletin yakınlığı, uygunluğu, yıkanma imkanları 
Hijyen 
İş ve iş mahallini bırakmada zorluk 

Beden ölçülerinin büyümesi 
Beden ölçülerinin büyümesinden dolayı 

beceriklilik, koordinasyon, hareket etme hızı ve uzanmada 
zorluk 

 

Koruyucu elbise ve ekipmanın kullanılması 
Daralan çalışma alanı, yüksekte çalışma 
Uzanma ve eğilme gerektiren postürler 
Elle taşıma 
Dar alanlarda çalışmanın getirdiği problemler 

Yorgunluk/stres Fazla çalışma 
Akşam veya gece çalışması 
Dinlenme aralarının yetersizliği 
Uzun süreli çalışma 
İş yoğunluğu 

Dengenin korunması (Emziren kadınlar için de 
geçerli) 

Islak ve kaygan zeminlerde yapılan çalışmalar 

 
EK- IV 

 
ODA VE YURTLARDA BULUNACAK NİTELİKLER 

 
1) Bodrum katında ve doğrudan açık havaya açılmayan yerlerde olamaz.  
2) Pencereleri doğrudan güneş ışığı alacak şekilde olur. 
3) Kadın ve velayet hakkına sahip erkek çalışan sayısının en az % 10’u oranında yatak, yeterli sayıda 

gözlem odası ve bir emzirme yeri bulunur. İhtiyaca göre yeterli sayıda yatak, bölme ve diğer araç ve gereçler 
ilave edilir. 

4) Çocukların bulundurulacağı odaların taban alanlarının her çocuğa en az 3 metrekare, hacimlerinin 
ise her çocuğa en az 8 metreküp hava düşecek şekilde ve bol ışıklı olması gerekir.  

5) Taban, çocukların sağlığına zarar vermeyecek ve kolayca temizlenebilecek bir malzeme ile 
döşenmesi gerekir. 

6) Duvarlar ve bölmeler yeterli bir yüksekliğe kadar kolayca temizlenebilir bir maddeyle boyanması 
veya kaplanması gerekir.  

7) Odalar ve eşyalar toz tutmayacak şekilde düz ve basit olması gerekir.  
8) Çocuk karyolaları ve komodinleri temiz, boyalı, kullanıma ve sağlığa uygun nitelikte olması 

gerekir. Karyolaların ayarlanabilir yüksek korkulukları bulunur. 
9) Yurtlarda yeterli büyüklükte bir bahçe bulunması gerekir.  
10)  Çocukların dinlenmeleri ve oynamaları için yeterli araç ve gereçler bulunması gerekir. 
11) Oda ve yurtlarda, anneler ve görevliler için yeteri kadar tuvalet ve lavabo, her 10 yatağa bir çocuk 

banyosu, çocuk yatak odalarının bitişiğinde çocukların kullanabileceği lavabolar bulunması gerekir. Yurtlarda, 
ayrıca, çocuklar için yeteri kadar tuvalet bulunması gerekir. 

12) Oda ve yurtlarda, mamaların ve yiyeceklerin hazırlanması, muhafazası, dağıtılması, yedirilmesi ve 
kullanılan araç ve gereçlerin temizlenmesi için gerekli yerler bulunması gerekir. 

13) Oda ve yurtlarda, yatak odalarından ayrı bez değiştirme odaları olması gerekir. Bu odalarda, 
masa, yatak, şezlong gibi eşyalar, temiz ve kirli bez ve çamaşırların ayrı ayrı konulması için gerekli dolap ve 
kaplar bulundurulur.  

14) Yatak eşyası ve annelere emzirme esnasında giydirilen gömleklerin temiz olması ve düzenli olarak 
korunması gerekir. 

15)  Çocuklar, emzirme yerlerine çocuk bakıcısı ya da sağlık personeli tarafından getirilir, emzirmenin 
bitiminde yine aynı kimseler tarafından alınarak, temizlik ve bakımları yapıldıktan sonra yataklarına bırakılır. 
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24 Temmuz 2013                                                                                                       Resmi Gazete Sayı: 28717 

 
KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA 

YÖNETMELİK 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece 

postalarında çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamındaki işyerlerinde on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında 
çalıştırılmalarını kapsar. 

 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 73 üncü ve İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Gece postası: 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece çalışma 

sürelerini kapsayan ve yedi buçuk saati geçmeyen çalışma zamanını, 
b) Kadın çalışan: On sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanı, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kadın Çalışanların Gece Postasında Çalıştırılmaları 

Kadın çalışanların gece postasında çalıştırılma süresi 
MADDE 5 – (1) Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten 

fazla çalıştırılamaz. 
 
İşyerine ulaşım 
MADDE 6 – (1) Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde 

olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan 
işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla 
ikametgâhlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür. 
 
 

Sağlık gözetimi 
MADDE 7 – (1) Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan 

önce, gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu işyerinde görevli 
işyeri hekiminden alınır. 

(2) Ayrıca işveren, işin devamı süresince, çalışanın özel durumunu, işyerinde maruz kalınan 
sağlık ve güvenlik risklerini de dikkate alarak işyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların 
sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlar. 

 
Kadın çalışanların, eşlerinin de gece postasında çalışması durumu 
MADDE 8 – (1) Kadın çalışanın kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir 

işyerinde çalışıyor ise kadın çalışanın isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece 
postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir. 

(2) Aynı işyerinde çalışan eşlerin aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, imkan 
dahilinde karşılanır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı ve Saklama Yükümlülüğü 

Gebelik ve analık durumunda çalıştırılma yasağı 
MADDE 9 – (1) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren 

doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki 
hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar. 

(2) Ancak emziren kadın çalışanlarda bu süre, anne veya çocuğun sağlığı açısından gerekli 
olduğunun işyerinde görevli işyeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde altı ay daha 
uzatılır. 

(3) Bu çalışanların anılan sürelerdeki çalışmaları, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk 
Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere gündüz postalarına rastlayacak şekilde 
düzenlenir. 

 
Saklama yükümlülüğü 
MADDE 10 – (1) Gece postalarında kadın çalışan çalıştırmak isteyen işverenler, gece 

çalıştırılacak kadın çalışanların isim listelerini, iş müfettişlerince yapılan denetimlerde göstermek 
üzere işyerinde saklar. 

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Uygulamada öncelik 
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle çalışanın tabi olduğu 

ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır. 
(2) 6331 sayılı Kanun kapsamında olup kendi özel mevzuatlarında hüküm bulunmaması halinde 

çalışanlar açısından bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 12 – (1) 9/8/2004 tarihli ve 25548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadın İşçilerin 

Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Sağlık raporlarının geçerliliği 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce kadın çalışanların gece postalarına 

ilişkin alınan sağlık raporları süresince geçerlidir. 
(2) 6331sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan geçiş sürelerine uygun olarak işyeri hekimi 

görevlendirme yükümlülüğü bulunmayan işyerlerinde 7 ve 9 uncu maddeleri uyarınca alınması gerekli 
sağlık raporları geçiş süresince kamu sağlık hizmet sunucularından da alınabilir. 

 
Yürürlük 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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23 Ağustos 2013                                                                                                        Resmi Gazete Sayı: 28744  
 

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, geçici veya belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanların 

sağlık ve güvenlikleri bakımından işyerindeki diğer çalışanlarla aynı düzeyde korunmalarını 
sağlamaktır. 

 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamına giren; belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya 
çıkması gibi, sözleşme süresinin sona ermesinin objektif koşullara bağlı olduğu işlerde ve bu işlerde 
çalışanlara veya geçici iş ilişkisi kurulan işverene ait işyerinde geçici iş sözleşmesi ile çalışanlara 
uygulanır. 

 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 
a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak, 
b) 25/6/1991 tarihli ve 91/383/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifine paralel olarak, 

hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren: Herhangi bir işverenden geçici bir süre ile işçilerini kendi 

işyerinde mesleklerine uygun işlerde çalıştırmak üzere devralan işvereni, 
b) Özel sağlık gözetimi: Çalışanın kişisel sağlık durumu dikkate alınarak işin yürütümü 

dolayısıyla maruz kaldığı tehlikelere yönelik yapılan sağlık gözetimini, ifade eder. 
(2) Bu Yönetmelikte geçen kavramlardan işveren ve işyeri tanımı 6331 sayılı Kanunda; belirli 

süreli iş ve geçici iş ilişkisi tanımları ise 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda tanımlandığı 
gibidir. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 
Eşit davranma 
MADDE 5 – (1) İşveren, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde, özellikle kişisel 

koruyucu donanımlara erişim dâhil olmak üzere işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerinin 
korunmasını içeren çalışma koşulları bakımından farklı uygulamalarda bulunamaz. 

 
Çalışanların bilgilendirilmesi 
MADDE 6 – (1) İşveren, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde 6331 sayılı Kanunun 

16 ncı maddesinde belirtilen bilgilendirme yükümlülüğü saklı kalmak kaydı ile çalışanlara; 
a) İşe başlamadan önce yapacakları işin ne olduğu ve bu işte karşılaşacakları riskler hakkında 

gerekli bilgilerin verilmesini sağlar. 
b) Özellikle yapılacak işin gerektirdiği mesleki bilgi, yetenek, tecrübe ve gerekli sağlık 

gözetiminin neler olduğu konusunda bilgi verilmesini sağlar. Ayrıca iş nedeniyle ortaya çıkabilecek 
ilave özel riskler açıkça belirtilir. 

 
Eğitim 
MADDE 7 – (1) 6331 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü ile birlikte işveren, belirli süreli veya 

geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edeceği çalışanların bilgi ve tecrübelerini de dikkate alarak, 
yapacakları işin niteliğine uygun yeterli eğitim almalarını sağlar. 
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Sağlık gözetimi 
MADDE 8 – (1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre yapılacak sağlık gözetimlerinde 

aşağıdaki hususlara uyulacaktır: 
a) Sağlık ve güvenlik yönünden özel sağlık gözetimi gerektiren işlerde; işveren, belirli süreli veya 

geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edeceği çalışanların, işin gerektirdiği özel sağlık gözetimine 
tabi tutulmalarını sağlar. 

b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen özel sağlık gözetimi, işten kaynaklanan gereklilik devam 
ettiği sürece, çalışanın sözleşme süresinin sona ermesinden sonra da sürdürülür. 

 
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 
MADDE 9 – (1) 6331 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre işyerinde iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerinin yerine getirilmesi için görevlendirilen kişiler; belirli süreli veya geçici süreli iş 
sözleşmeleri ile istihdam edilecek çalışanlarla ilgili olarak geçici iş ilişkisi kurulan veya belirli süreli işi 
üstlenen işveren tarafından bilgilendirilir. Söz konusu çalışanların da diğer çalışanlarla birlikte sağlık 
ve güvenliklerinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Özel Hükümler 

Geçici iş ilişkisinde bilgilendirme 
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hususlar ile birlikte; 
a) Geçici iş ilişkisi ile çalıştırılacaklarla ilgili olarak geçici iş ilişkisi kurulacak işveren diğer 

işverene, 6331 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hususlar ile yapılacak işin 
gerektirdiği mesleki bilgi, yetenek ve işin özellikleri hakkında gerekli bilgiyi verir. Bu bilgilerin 
sözleşmede yer almasını sağlar. 

b) Çalışanlarını geçici olarak devredecek işveren de aldığı bu bilgileri geçici iş ilişkisi ile 
çalıştırılacak çalışanlara verir. 

 
Geçici iş ilişkisinde sorumluluk 
MADDE 11 – (1) Çalışanlarını geçici olarak devreden işveren ile birlikte geçici iş ilişkisi kurulan 

işveren, yapılan iş süresince işin yapılması ile ilgili koşullardan sorumludur. 
(2) Birinci fıkranın uygulanması bakımından, işin yapılmasına ilişkin sorumluluk, iş sağlığı ve 

güvenliği ile iş hijyeni konuları ile sınırlıdır. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen özel önlemler ile birlikte geçici veya belirli süreli iş 

sözleşmesi ile çalışan istihdam edilen işyerlerinde 6331 sayılı Kanun hükümleri de uygulanır. 
Daha uygun önlemlerin alınması 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik, belirli süreli veya geçici süreli iş ilişkisi ile istihdam edilen 

çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için daha uygun önlemlerin alınmasına ve 
uygulanmasına engel teşkil etmez. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 14 – (1) 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici veya 

Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin; 
a) 9 uncu maddesi, 
1) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan istihdam edilen ve 50 ve daha fazla 

çalışanın bulunduğu işyerlerindeki işler için yayımı tarihinde, 
2) Diğer işyerleri için 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) 

ve (2) numaralı alt bentleri ile eş zamanlı olarak, 
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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11 Kasım 1989                                                                                                            Resmi Gazete Sayı: 20339  
 

ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI           
HAKKINDA YÖNETMELİK 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç-Kapsam 
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı 3542 sayılı kanun ile 3194 sayılı Kanun`un 5 inci maddesine 
eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve 
sorumluluklarını belirlemektedir. 
 
Dayanak 
Madde 2 - Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 44 üncü maddesi, 11 inci bendini değiştiren 
3542 sayılı Kanun`un 3 üncü maddesi gereğince düzenlenmiştir. 
  
                                                                                       İKİNCİ BÖLÜM 
                                                                        Fen Adamlarının Gruplandırılması  
Madde 3 - Elektrik ile ilgili fen adamları, gördükleri teknik veya mesleki öğrenim seviyelerine göre 
aşağıdaki gruplara ayrılırlar; 
1 inci Grup 
En az 3 veya 4 yıl yüksek öğrenim görenler. 
2 inci Grup 
Enaz 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra enaz 4 veya 5 yıl mesleki ve teknik 
öğrenim görenler. 
3 üncü Grup 
Enaz lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler, lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle 
Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki 
Eğitimi Kanununun öngördüğü eğitim sonucu ustalık belgesi alanlar. 
  
       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
                                                   Elektrikle İlgili Fen Adamlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 4 - (Değişik:RG-9/2/2012-28199)  
Elektrik ile ilgili fen adamlarının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 

1 inci Grup: 

a) Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri: 

Bağlantı gücü 50 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama, 

b) Elektrik iç tesis yapım işleri: 

Denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluğu elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince 
veya Yapı Denetim Kuruluşunun denetçi elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince 
üstlenilen bağlantı gücü 1500 KW, 400 Volt‘a kadar elektrik iç tesislerinin yapımı, 

c) Muayene ve kabul işleri: 

(b) bendine uygun olarak kendileri tarafından yapılan tesislerin muayene, bağlantı, ölçü ve kabulü için 
gerekli işlerin tamamlanması, 

d) İşletme ve bakım işleri: 

Bağlantı gücü 1500 KW`a kadar (gerilimi 36 kV‘a kadar) olan tesislerin işletme, bakımı ve ölçü, 
işlerinde yetkilidirler. 

2 nci Grup: 

a) Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri: 

Bağlantı gücü 30 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama, 
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b) Elektrik iç tesis yapım işleri: 

Denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluğu elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince 
veya Yapı Denetim Kuruluşunun denetçi elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince 
üstlenilen bağlantı gücü 1250 KW, 400 Volt‘a kadar elektrik iç tesislerinin yapımı, 

c) Muayene ve kabul işleri: 

(b) bendine uygun olarak kendileri tarafından yapılan tesislerin muayene, bağlantı, ölçü ve kabulü için 
gerekli işlerin tamamlanması, 

d) İşletme ve bakım işleri: 

Bağlantı gücü 1000 KW`a kadar (gerilimi 36 kV‘a kadar) olan tesislerin işletme, bakımı ve ölçü, 

işlerinde yetkilidirler. 

3 üncü Grup: 

a) Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri: 

Bağlantı gücü 16 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama, 

b) Elektrik iç tesis yapım işleri: 

Denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluğu elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince 
veya Yapı Denetim Kuruluşunun denetçi elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince 
üstlenilen bağlantı gücü 500 KW, 400 Volt‘a kadar elektrik iç tesislerinin yapımı, 

c) Muayene ve kabul işleri: 

(b) bendine uygun olarak kendileri tarafından yapılan tesislerin muayene, bağlantı ölçü ve kabulü için 
gerekli işlerin tamamlanması, 

d) İşletme ve bakım işleri: 

Bağlantı gücü 500 KW`a kadar (gerilimi 36 kV‘ a kadar) olan tesislerin işletme, bakımı ve ölçü, 

işlerinde yetkilidirler. 

                                                                  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
                                                                        Sorumluluk Ceza ve Hükümleri 
Sorumluluk 
Madde 5 - Fen adamları, ilgili idarelere karşı yönetmelikte belirlenen yetkilerine ve ihtisas ve iştigal 
konularına göre, aldıkları işlerin yürürlükteki Kanununa, imar planına, yönetmeliğe, ruhsat ve eki 
projelerine, Türk Standartlarına, Teknik Şartnamelere, İş Güvenliği Tüzüğüne, ilgili tüm mevzuat 
hükümlerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanmasından yükümlü ve 
sorumludurlar. 
 
Fen adamları, tesisatın sağlamlığından, niteliklerinden, usulsüzlük ve tekniğe aykırı yapılmış 
olmasından doğacak zararlardan ayrıca sorumludurlar. 
 
Ceza 
Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen fen adamlarının 5 inci maddede hükme bağlanan sorumlulukları 
yerine getirmemeleri halinde veya kendi kendi kusurları nedeniyle, hasara, hatalı veya yanlış 
uygulamaya neden oldukları tespit edildiğinde kendilerine yazılı uyarıda bulunulur. 
 
Bu hatalı uygulamaların tekrarı durumunda 3194 sayılı İmar Kanununun ceza hükümleri ile Türk Ceza 
Kanunu`nun ilgili hükümleri uygulanır. 
                                                                                   BEŞİNCİ BÖLÜM 
                                                                                  Çeşitli Hükümler 
Bağlantı gücü 
Madde 7 - Bağlantı gücü, yetkili elektrikçilerin yetki sınırlarının belirlenmesinde en önemli faktör 
olup, abonenin bir şebeke veya şebeke bölümüne bağlı elektrikle çalışan tüm cihazlarının toplam 
gücüdür. Bağlantı gücü, aydınlatma ve kuvvet güçlerinin toplamı olarak hesaplanır. 
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Yetki sınırının belirlenmesinde, elektrik şebekesinden beslenecek her yapının tamamının bağlantı 
gücü hesaplanır. Yapıda asansör varsa, asansörün çekeceği güç, şebekeye bağlantı gücünden 
çıkartılarak yetki sınırı belirlenir. 
Tesis işleri komple bir iş sayılır. Yetki sınırının belirlenmesinde her bir yapının daireleri ve bölümleri 
ayrı ayrı göz önüne alınarak ayrı iş birimleri olarak kabul edilemez. 
 
Aydınlatma Gücü 
Madde 8 - Aydınlatma gücü, aydınlatılacak yerin m2 si (metre karesi) için en az 12 W. göz önüne 
alınarak hesaplanacak güçtür. 10 Amperden daha küçük akımlı prizlerin güçleri bu değerin içindedir. 
 Aydınlatma Alanının Hesaplanmasında: 
a) Yapının her katının ayrı ayrı dış boyutlarına göre (Balkon, aydınlık ve antre dahil) bulunan alanların 
toplamı esas alınır. 
b) Bahçe aydınlatması gibi çeşitli aydınlatma türlerinde bu alan, projesinde belirtilen yüzey olarak göz 
önüne alınır. 

 
Kuvvet Gücü 
Madde 9 - 10 Amperden büyük her türlü bir fazlı ve üç fazlı pirizlerin güçleri ile kalorifer, asansör, 
sıhhi tesisler, sanayi tesisleri ve diğer bütün tesislerde bulunan her türlü elektrik aygıtlarının 
plakalarında yazılı güçlerdir. 
Asansör İşleri Sorumluluğu 
Madde 10 - Elektrik tesisatçıları her türlü asansör tesisatı ile ilgili sorumluluğu yüklenemezler. 
Sicil 
Madde 11 - (Değişik:RG-9/2/2012-28199)  
Bu Yönetmelikte bahsi geçen hizmetlerde faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen fen adamlarının 
kayıtları her iş için ayrı olmak üzere, yapılacak işin bulunduğu alana göre Belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde belediyelerin, bu sınırların dışında il özel idarelerinin kayıt bürolarınca tutulur. 

Kayıt fişleri yapının, yapı ruhsatı alınmasından, yapı kullanma izin belgesinin alınmasına dek geçecek 
süreyi, bu süre içindeki faaliyetlerin hepsini içine alır. 

Yapım işlerini yükümlenen fen adamlarının kayıtlarının tutulmasında, yapıda elektrik ile 
uygulamaların denetimine yönelik olarak elektrik fenni mesuliyetini üstlenen mühendisin veya yapı 
denetim kuruluşunun elektrik denetçi mühendisinin kayıtla ilgili olarak bildireceği görüş ve kanaatler 
esas alınır. Kayıtların birer kopyaları her yıl sonunda o ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve fen 
adamının üyesi olduğu meslek odasına gönderilir. 

Elektrik ile ilgili fen adamları, konusu ve kapsamı ilgili Bakanlıkların ve meslek odalarının görüşleri 
alınmak suretiyle Valilikçe belirlenen meslek içi eğitime tabi tutulur. 

Madde 12 - Bu Yönetmelikte yer almayan konularda 4/11/1984 tarih, 18565 sayılı Resmi Gazete`de 
yayınlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
Madde 13 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile, 8/8/1983 tarih, 18129 sayılı Resmi Gazete`de 
yayınlanan Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmeliğin 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci maddeleri 
yürürlükten kalkar. 
                                                                           ALTINCI BÖLÜM 
                                                            Geçici Madde, Yürürlük, Yürütme 
Geçici Madde - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki mevzuata göre ilgili idareye karşı 
mesuluyet deruhte etmiş olan fen adamları, bu işlerin mesuliyetini iş bitimine kadar devam ettirmeye 
yetkilidir. 
Yürürlük 
Madde 14 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete`de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı ile Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür. 
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16 Temmuz 2013                                                                                                     Resmi Gazete Sayı: 28709 

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ 
ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelikte belirtilen işlerde, çalışanların sağlık 

kuralları bakımından, çalışabilecekleri azami çalışma sürelerini düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya 

daha az çalışılması gereken işleri kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 
Günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler 
MADDE 4 – (1) Bir çalışanın günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler aşağıda 

belirtilmiştir. 
a) Kurşun ve arsenik işleri: 
1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı 

işleri. 
2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın 

kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işleri. 
3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işleri. 
4) Kurşun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurşunlu boyaların alevle yakılması işleriyle 

levha, tel, boru, akümülatör, şişe kapsülü, yapımı gibi kurşun veya kurşun alaşımıyla çalışılan işler. 
5) Üstübeç, sülügen, kurşun tetraetil gibi zehirli ve kimyasal kurşun veya arsenikli bileşiklerin 

hazırlanması işleri. 
6) İçinde kurşun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı emaye, güderi, 

meşin, kauçuk, çini, cam, yapma süs taşları, yapma çiçek ve oyuncak yapımı işleriyle bina, dokuma ve 
otomobil boyacılığı ile dar mekanlarda, iç mekanlarda veya sağlığa uygun olarak havalandırılmayan 
mekanlarda yapılan boyacılık, renkli baskı ve harf matbaacılığı (tipografi) işleri. 

7) Kurşun levhaları birbirine kaynatma işleri. 
b) Cam sanayii işleri: 
1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma 

işleri (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma 
ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı 
bulunmadığı takdirde). 

2) Eritme işleri (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde). 
3) Ateşçilik işleri. 
4) Üfleme işleri (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde). 
5) Basınçla yapılan cam işleri (cam tazyiki işleri). 
6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işleri (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla 

taşınmadığı takdirde). 
7) Camı fırın başından alma işleri. 
8) Yayma fırınlarında düzeltme işleri. 
9) Tıraş işleri. 
10) Asitle hak ve cilalama işleri. 
11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işler (çalışma ortamındaki tozları sağlık 

için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde). 
12) Pota ve taş odalarında görülen işler. 
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c) Cıva sanayii işleri: 
1) Cıva amalgamlarından altın ve gümüş ayırma işleri, akümülatörcülükte çinko amalgamı işleri, 

harç malzemesi yapımında cıvalı kurşunlu yapılan lehimcilik işleri. 
2) Cıvalı aletler yapımı işleri. 
3) Cıva buharlı elektrik ampulleri yapımı işleri. 
4) Süblime, kalomel ve cıva fulminat gibi cıvalı bileşiklerin hazırlanması işleri ve 

laboratuvarlarda cıvayla yapılan işler. 
ç) Çimento sanayii işleri: 
1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işleri. 
2) Otomatik fırınlarda pişirme işleri. 
3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işleri (otomatik olarak tozun etrafa 

yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde). 
d) Kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler: 
1) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işleri. 
2) Kimyasal arıtma işleri. 
3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işleri. 
4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işleri. 
5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması 

işleri, (ateşçiliğin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin taşınmasında tozun etrafa 
yayılmasını önleyici tesisler olmadığı takdirde). 

6) Termik santraller ile her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve 
kömürlerin taşınması işleri. (ateşçiliğin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin 
taşınmasında tozun etrafa yayılmasını önleyici tesisler olmadığı takdirde). 

e) Çinko sanayii işleri: 
1) Çinko madeninin toz haline getirilmesi, karıştırılması, elenmesi ve fırınlanması işleri. 
2) Damıtma fırınının işletilmesi, fırınlardan küllerin ve cürufun kaldırılması işleri. 
3) Çinkoyla alaşım yapılması işleri. 
4) Çinko tozunun ambalajlanması işleri. 
5) Sürekli olarak yapılan galvanizli demir lehimciliği işleri. 
6) Çinko tozu kullanılan kimyasal ve sınai işler. 
7) Elektrolitik çinko madeni üretilen tesislerdeki işler. 
f) Bakır sanayii işleri: 
1) Bakır cevheri çıkarılan maden ocaklarında yapılan işler. 
2) Cevherin kuru veya yaş yöntemle zenginleştirilmesi ve elde edilmesi işleri. 
3) Bakır fabrikalarında cevherin yıkama, flotasyon ve izabe işleri. 
4) Hurda bakırın eritilerek dökülmesi işleri. 
g) Alüminyum sanayii işleri: 
1) Alüminyum oksit üretimi işleri. 
2) Alüminyum bronzu hazırlama işleri. 
3) Alüminyum madeni üretimi işleri. 
ğ) Demir ve çelik sanayii işleri. 
1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve 

döküm dairelerinde yapılan işler. 
2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci 

derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işler. 
3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin 

işler. 
4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işleri. 
5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, 

haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın 
halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işleri. 

6) Demir ve çelik presleme makinelerinde yapılan işlerle bu makinelerin sıcak demir veya 
çelikle beslenmesi ve yapılan sıcak parçaların kaldırılma veya taşınması işleri. 
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7) Cürufun kırılması, ezilmesi, toz haline konulması, tozların çuvallara doldurulması ve 
yükletilmesi işleri. 

h) Döküm sanayii işleri: 
1) Kalıp kumunun hazırlanması işleri. 
2) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işleri. 
3) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır 

duruma getirilmesi işleri. 
4) Maden eritme ve dökme işleri. 
5) Kalıpların sökülmesi ve dökümlerin temizlenmesi işleri. 
6) Savurma ve düşey döküm yapımı işleri. 
ı) Kaplamacılık işleri: 
1) Parlak ve mat kaplama işleri (galvano). 
2) Polisaj işleri. 
3) Kalaycılık işleri. 
4) Doldurma yoluyla galvanizleme işleri. 
5) Asitle yüzey temizleme işleri. 
i) Karpit sanayii işleri: 
1) Kireç ve kokun ark fırınında eritilmesi işleri. 
j) Asit sanayii işleri: 
1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işleri. 
2) Asidin yapılma safhalarındaki işler. 
3) Asidin dinlendirilme, yüklenme, boşaltılma ve taşınması işleri. 
4) Baca gazlarından asit elde edilmesi işleri. 
k) Akümülatör sanayii işleri: 
1) Akümülatör yapım ve onarım işleri. 
2) Akümülatör suyu hazırlama ve şarj işleri. 
l) Kaynak işleri: 
1) Her çeşit koruyucu gaz altında yapılan kaynak işleri. 
2) Toz altı kaynak işleri. 
3) Oksijen ve elektrik kaynağı işleri. 
m) Madenlere su verme işleri: 
1) Su verme işleri (sertleştirme). 
2) Semantasyon işleri. 
n) Kauçuk işlenmesi işleri: 
1) Kauçuk hamurunun karıştırılması, fırınlanması işleri. 
2) Sağlığa uygun olarak havalandırılmayan yerlerde, otomatik tesisat kullanılmadan yapılan 

sıcak vulkanizasyon işleri. 
o) Yeraltı işleri: 
1) Maden ocakları işleri (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), 

kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işler. 
ö) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler: 
1) 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi 

Müesseseleri Hakkında Kanunun  Ek 1 inci maddesinde  yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla doğal 
ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile 
yapılan işler. 

p) Gürültülü işler: 
1) Gürültü düzeyi en yüksek maruziyet etkin değerini (8h=85 dB(A)) aşan işler. 
r) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler: 
1) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20 metreye kadar derinlik veya 2 

kg/cm2 basınçta yapılan işler (iniş, çıkış, geçiş dahil). 
s) Pnömokonyoz yapan tozlu işler: 
1) Pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu işyerlerindeki işler. 
ş) Tarım ilaçları: 
1) Tarım ilaçları kullanımı işleri. 
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Günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işler 
MADDE 5 – (1) Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işlerle 

bunların her birinde en çok kaçar saat çalıştırılacağı aşağıda belirtilmiştir. 
a) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş dâhil): 
1) 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2 basınçta 7 saat. 
2) 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2 basınçta 6 saat. 
3) 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2 basınçta 5 saat. 
4) 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 4 saat. 
5) Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde ½ 

saattir. 
b) Cıva işleri: 
1) Cıva izabe fırınlarında görülen işler 6 saat. 
2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işler 6 saat. 
c) Kurşun işleri: 
1) Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işleri 4 saat. 
ç) Karbon sülfür işleri: 
1) Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işler 6 saat. 
d) İnsektisitler: 
1) Karbamatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak 

hazırlanması ve uygulanması işleri 6 saat. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Başka işte çalıştırma yasağı 
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalışanlar, 4 ve 5 inci maddelerde 

belirtilen günlük azami iş sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte çalıştırılamazlar. 
Fazla çalışma yasağı 
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde fazla çalışma yapılamaz. 
Bildirim yükümlülüğü 
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birinin veya birkaçının sürekli olarak 

yapıldığı işyeri işverenleri, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan işlerde 
çalışanların erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, işe başlamadan önce işin 
yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle 
yükümlüdürler. 

İtirazlar 
MADDE 9 – (1) İşyerlerinde yapılan işlerin 4 ve 5 inci maddelerde sayılan işlerden olup 

olmadığına ilişkin itirazlar ile 4 ve 5 inci maddelerde yer almayan işlere ilişkin başvurular, kullanılan 
maddelerin özellikleri, uygulanan teknoloji ve alınan teknik ve idari toplu koruma önlemleri de göz 
önünde bulundurulmak ve Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından karara bağlanır.        DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 10 – (1) 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Kuralları 

Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında 
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bildirim ve muafiyet 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık 

Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında 
Yönetmelik kapsamında daha önce bildirim yapılmış olan iş ve işyerleri için 8 inci madde hükümleri 
uygulanmaz. 

Yürürlük 
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra diğer 

maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme  
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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17 Temmuz 2013                                                                                                     Resmi Gazete Sayı: 28710 
 

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN 
YÖNETMELİK 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari 

sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir. 
 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamına giren bütün işyerlerini kapsar. 
(2) Bu Yönetmelik; 
a) İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının içindeki işyerlerinde, 
b) Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında, 
c) Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde, 
ç) Balıkçı teknelerinde, 
d) Tarım veya orman işyerlerine ait işyeri bina ve eklentileri hariç, işyerinin sınırları içerisinde 

olmakla beraber işyeri bina ve eklentilerinde çalışanları iş sağlığı ve güvenliği açısından etkilemeyecek 
uzaklıkta olan veya işyeri bina ve eklentileri ile iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileşim içerisinde 
olamayacak kadar uzak tarım ve orman alanlarında, uygulanmaz. 

 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine 

dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 30/11/1989 tarihli ve 89/654/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel 
olarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) İşyeri bina ve eklentileri: İşyerine bağlı çalışılan alanlar, çalışanların girip çıkılabileceği bina, 

tesis vb. ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki 
eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentileri, 

b) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, ifade eder. 
 

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. 

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. 
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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. 

 
Çalışanların bilgilendirilmesi 
MADDE 6 – (1) İşveren, Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen hususlar saklı kalmak kaydı ile 

çalışanları ve çalışan temsilcilerini, bu Yönetmelikte belirtilen konularda, işyerinde bulunan sağlık ve 
güvenlikle ilgili riskler ve alınan tedbirler hakkında bilgilendirir. 

 
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 
MADDE 7 – (1) İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda Kanunun 18 inci maddesine 

uygun olarak çalışanların veya çalışan temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Uygulama 
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen tedbirler saklı kalmak kaydı ile Bakanlıkça çıkartılan 

yönetmelikler başta olmak üzere, yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri de uygulanır. 
(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hususlarda açıklayıcı bir hüküm bulunmaması halinde 

sırasıyla; 
a) İlgili Türk standartları, 
b) Avrupa standartları, 
c) Uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar, 
dikkate alınır. 
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 9 – (1) 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Bina ve 

Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Yürürlük 
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri  yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

 

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. 

Binaların yapısı ve dayanıklılığı 
3 - İşyeri binaları ile bunlara yapılacak her çeşit ek ve değişiklikler, yapılan işin özelliğine uygun nitelik ve 

yeterli sağlamlıkta inşa edilir. Binaların dayanımına ilişkin değerlendirmelerde 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı 
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Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikten ve TS 500 
standardından yararlanılabilir. 
 

Elektrik tesisatı 
4 - Elektrik tesisatı, yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir ve 

çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunur. 
5 - Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi 

kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. 
Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar 
tutulur. 

6 - Elektrik tesisinin kurulmasında 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik 
Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınır. 

7 - Patlayıcı ortam oluşması muhtemel olan iş yerlerinde elektrik tesisleri 30/12/2006 tarihli ve 26392 4 
üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu 
Sistemler İle İlgili Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde kurulur. 

8 - İşyerinin ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun kaçak akım rölesi (artık akım 
anahtarı) tesis edilir. 

9 - Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı yerlerde, yüksek 
bina ve bacalar ile direk veya sivri çıkıntılar gibi yüksek yerler bulunan binalarda, yıldırıma karşı yürürlükteki 
mevzuatın öngördüğü tedbirler alınır ve tesisler kurulur. 

 
Acil çıkış yolları ve kapıları 
10 - İşyerlerindeki bütün acil çıkış yolları ve kapılarının; 
a) Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır ve önlerinde ya da arkalarında çıkışı 

önleyecek hiçbir engel bulunmaz. 
b) Herhangi bir tehlike durumunda, bütün çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk 

etmelerini mümkün kılacak şekilde tesisi sağlanır. Gerekli durumlarda bu konuyla ilgili planlar hazırlanarak 
düzenli tatbikatlar yapılır. 

c) Sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne, kullanım şekline, 
işyerinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre belirlenir. 27/11/2007 tarihli ve 
2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine uygun olması sağlanır. 

ç) Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olması 
sağlanır. Bu kapılar dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz. 

d) Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel 
bulunmaması, acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır. 

e) Acil çıkış yolları ve kapıları, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik ve 
Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması 
sağlanır. 

f) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı 
sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulur. 

 
Yangınla mücadele 
11 - İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, işyerinde bulunan ekipmanlara, kullanılan maddelerin 

fiziksel ve kimyasal özelliklerine ve işyerinde bulunabilecek azami kişi sayısına göre, işyerinde etkili ve yeterli 
yangın söndürme ekipmanı ile gerektiğinde yangın detektörleri ve alarm sistemleri bulundurulur. 

12 - Yangın söndürme ekipmanları her zaman kullanıma hazır bulundurularak, bu ekipmanların 
mevzuatın öngördüğü periyotlarda bakımı ve kontrolü yapılır. Yangın söndürme ekipmanları kolay kullanılır 
nitelikte olur, görünür ve kolay erişilir yerlere konulur ve bu ekipmanların önlerinde engel bulundurulmaz. 

13 - Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun 
şekilde işaretlenir. İşaretler uygun yerlere konulur ve bu işaretlerin kalıcı ve görünür olması sağlanır. 

14 - İşyerlerinde bağımsız kaçış,  çıkış ve merdivenler ile yangınla ilgili bütün özel düzenlemelerin 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olması esastır. 

 
Kapalı işyerlerinin havalandırılması 
15 - Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanır. Yeterli 

hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınır. 
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16 - Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların ve artıkların 
derhal dışarı atılması sağlanır. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam 
dışına atacak şekil ve nitelikte, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik (cebri) havalandırma 
sistemi kurulur. 

17 - Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanır. 
Havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren kontrol 
sistemi tesis edilir. Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım ve 
değişimleri yıllık olarak yetkili kişilere yaptırılır. 

18 - Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların 
fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde 
olması sağlanır. 

 
Ortam sıcaklığı 
19 - İşyerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik 

durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması esastır.  Çalışılan ortamın sıcaklığının çalışma şekline ve 
çalışanların harcadıkları güce uygun olması sağlanır. Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, 
yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulundurulur. Isıtma ve 
soğutma amacıyla kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza riski oluşturmayacak şekilde 
yerleştirilir, bakım ve kontrolleri yapılır. İşyerlerinde termal konfor şartlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde 
TS EN 27243 standardından yararlanılabilir. 

20 - Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir ortamda çalışılması ve bu 
durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde, çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruyucu tedbirler 
alınır. 

21 - İşyerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencerelerin ve çatı aydınlatmalarının, güneş ışığının olumsuz 
etkilerini önleyecek şekilde olması sağlanır. 

 
Aydınlatma 
22 - İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya işyerinin inşa 

tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun 
ve yeterli aydınlatma sağlanır. İşyerlerinin aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013;  TS EN 12464-1.2011: 2012;  
standartları esas alınır. 

23 - Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski 
oluşturmayacak türde olur ve uygun şekilde yerleştirilir. 

24 - Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli 
aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunur. 

 
İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı 
25 - İşyeri, çalışanların fiziksel faaliyetleri, yapılan işlerin niteliği ve termal konfor şartları dikkate alınarak 

uygun bölümlere ayrılır. 
26 - İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamalarının sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz, kaymaz 

ve seviye farkı bulunmayacak bir şekilde olması sağlanır, buralarda tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller 
bulundurulmaz. Patlayıcı ve tehlikeli maddelerin imal edildiği, işlendiği ve depolandığı işyeri binalarında taban, 
tavan, duvar ve çatıların Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olması 
sağlanır. 

27 - Taban ve asma kat döşemeleri, üzerine konulacak makine, araç-gereç ve benzeri malzeme ile 
buralarda bulunabilecek çalışanların ağırlığına dayanabilecek şekilde yapılır. 

28 - İşyerlerinde taban döşeme ve kaplamaları, tavan ve duvarlar uygun hijyenik şartları sağlayacak 
şekilde temizlemeye elverişli ve sağlık ve güvenlik yönünden uygun malzemeden yapılır. 

29 - İşyerlerinde bina, avlu, geçit ve ulaşım yollarında ve bunların civarında bulunan saydam veya yarı 
saydam duvarlar ile özellikle camlı bölmeler, açık bir şekilde işaretlenir, ayrıca güvenli malzemeden yapılır veya 
çarpma ve kırılmaya karşı korunur. 

30 - İşyeri tavanının, yeterli hava hacmini ve havalandırmayı sağlayacak ve sağlık yönünden sakınca 
meydana getirmeyecek yükseklikte olması esastır. 

31 - İşyerlerinin çatıları dayanıklı malzemeden inşa edilir, mevsim şartları dikkate alınarak çalışanları dış 
etkilerden tamamen koruyacak ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk oluşturmayacak şekilde yapılır. 

32 - Yeterli sağlamlıkta olmayan çatılara çıkılmasına ve buralarda çalışılmasına, güvenli çalışmayı temin 
edecek ekipman sağlanmadan izin verilmez. 
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Pencereler 
33 - İşyerlerinde pencerelerin ve tavan pencerelerinin, güvenli bir şekilde açılır, kapanır ve ayarlanabilir 

olması sağlanır. Pencereler açık olduklarında çalışanlar için herhangi bir tehlike oluşturmayacak şekilde 
yerleştirilir. Çalışanları, pencere ve menfezlerden gelen güneş ışığının, ısısının ve hava akımlarının olumsuz 
etkilerinden koruyacak gerekli tedbirler alınır. 

34 - Pencerelerin güvenli bir şekilde temizlenebilir özellikte olması sağlanır. Ayrıca pencerelerin, temizlik 
ekipmanlarının kullanılmasına uygun olması sağlanır veya temizliğini yapanlar ile temizlik sırasında bina içinde 
ve dışında bulunanlar için tehlike oluşturmayacak araç-gereçler seçilir. 

 
Kapılar ve girişler 
35 - Kapı ve girişlerde aşağıda belirtilen esaslara uyulur: 
a) Kapı ve girişlerin yerlerinin, sayılarının, boyutlarının ve yapıldıkları malzemelerin, bulundukları oda ve 

alanların yapısı ile kullanım amacına ve çalışanların rahatça girip çıkmalarına uygun olması sağlanır. 
b) Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılır veya bu kapılarda karşı tarafın görünmesini 

sağlayan saydam kısımlar bulunur. 
c) Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike oluşturmayan güvenli malzemeden 

yapılır veya kırılmalara karşı korunur.  Saydam kapıların üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenir. 
ç)  Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyici güvenlik sistemi bulunur. 
d) Yukarı doğru açılan kapılarda aşağı düşmeyi önleyici güvenlik sistemi bulunur. 
e) Kaçış yollarında bulunan kapılar, uygun şekilde işaretlenir. Bu kapılar yardım almaksızın her zaman ve 

her durumda içeriden açılabilir özellikte olur. 
f) Araçların kullanıldığı geçit ve kapılar yayaların geçişi için güvenli değilse bu mahallerde yayalar için ayrı 

geçiş kapıları bulunur. Bu kapılar açıkça işaretlenir ve bu kapıların önlerinde hiçbir engel bulunmaz. 
g) Mekanik kapıların çalışanlar için kaza riski taşımayacak şekilde çalışması sağlanır. Bu kapılarda kolay 

fark edilebilir ve ulaşılabilir acil durdurma cihazları bulunması ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik olarak 
açılır olmaması durumunda kapıların el ile de açılabilmesi sağlanır. 

 
Ulaşım yolları - tehlikeli alanlar 
36 - Merdiven, koridor, geçiş yolu, yükleme yeri ve rampa dâhil bütün yolların, yaya ve araçların güvenli 

hareketlerini sağlayacak ve yakınlarında çalışanlara tehlike oluşturmayacak şekil ve boyutlarda olması sağlanır. 
İşyeri içerisindeki erişim yollarının engebeli, çukur, kaygan olmaması sağlanır ve bakımları yapılır. 

37 - İşyerinde yayalar tarafından veya malzeme taşımada kullanılan yolların, bulunabilecek azami 
kullanıcı sayısına ve yapılan işin niteliğine uygun boyutlarda olması sağlanır ve bu yollar açıkça işaretlenir. 
Malzeme taşınan yollarda yayalar için yeterli güvenlik mesafesi bırakılır. 

38 - Araç geçiş yolları ile kapılar, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında yeterli mesafe 
bulunması sağlanır. Çalışma mahallerinde yapılan iş, kullanılan makine ve malzeme göz önüne alınarak, 
çalışanların korunması amacıyla araç geçiş yolları açıkça işaretlenir. 

39 - Yapılan işin özelliği nedeniyle malzeme veya çalışanların düşme riski bulunan tehlikeli alanlara, 
görevli olmayan kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle engellenir. Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan 
kişilerin korunması için uygun tedbirler alınır, bu alanlar açıkça işaretlenir. 

40 - Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının serbest bulunan bütün tarafları ile çalışanların 
yüksekten düşme riskinin bulunduğu yerlere, düşmelere karşı uygun korkuluklar yapılır. Bu korkuluk ve ara 
elemanlarının yükseklikleri, dayanımı ve açıklıkları çalışma alanının güvenliğini sağlayacak ve buralardan düşme 
riskini ortadan kaldıracak nitelikte olur. 

 
Merdivenler 
41 - Merdivenlerin; işyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, işyerinde bulunabilecek azami kişi 

sayısına göre, ateşe dayanıklı yanmaz malzemeden, sağlam, yeterli genişlik ve eğimde, etrafı düşmelere karşı 
uygun korkuluklarla çevrili olması sağlanır. Merdivenler, ilgili mevzuatın öngördüğü hükümler esas alınarak 
sağlık ve güvenlik yönünden risk oluşturmayacak şekilde yapılır. 

 
Yürüyen merdivenler ve bantlar için özel tedbirler 
42 - Yürüyen merdiven ve bantların güvenli bir şekilde çalışması ve gerekli güvenlik donanımlarının 

bulunması sağlanır. Bunlarda kolay fark edilir ve kolay ulaşılır acil durdurma tertibatı bulundurulur. 
 
Yükleme yerleri ve rampalar 
43 - Yükleme yerleri ve rampalarının, taşınacak yükün boyutlarına uygun olması, çalışanların düşmesini 

önleyecek şekilde güvenli olması, bu yerlerde en az bir çıkış yeri bulunması, belirli bir genişliğin üzerinde olan 
yükleme yerlerinde teknik olarak mümkünse her iki uçta da çıkış yeri bulunması sağlanır. 
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Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi - çalışma yerinde hareket serbestliği 
44 - Çalışma yerinin taban alanının, yüksekliğinin ve hava hacminin, çalışanların sağlık ve güvenliklerini 

riske atmadan işlerini yürütebilmeleri, rahat çalışmaları için, yeterli olması sağlanır. İşyerlerinin hava hacminin 
hesabı, makine, malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı hacimler de dâhil edilerek yapılır. 

45 - Çalışanın işini yaptığı yerde rahat hareket edebilmesi için yeterli serbest alan bulunur. İşin özelliği 
nedeniyle bu mümkün değilse çalışma yerinin yanında serbest hareket edeceği alan olması sağlanır. 

 
Dinlenme yerleri 
46 - Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya 10 ve 

daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanır. İş aralarında uygun dinlenme 
imkânı bulunan büro ve benzeri işlerde ayrıca dinlenme yeri aranmaz. İşyerlerinde daha uygun bir yer yoksa 
gerekli şartların sağlanması şartıyla, yemek yeme yerleri dinlenme yeri olarak kullanılabilir. 

47 - Çalışma süresi, işin gereği olarak sık ve düzenli aralıklarla kesiliyorsa ve ayrı bir dinlenme yeri yoksa 
çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan hallerde, bu aralarda çalışanların dinlenebileceği uygun 
yerler sağlanır. 

 
Yemek yeme yeri 
48 - Yemeklerini işyerinde yemek durumunda olan çalışanlar için, rahat yemek yenebilecek nitelik ve 

genişlikte, uygun termal konfor ve hijyen şartlarını haiz yeteri kadar ekipman ve araç-gereç ile donatılmış yemek 
yeme yeri sağlanır. İşyerlerinde daha uygun bir yer yoksa gerekli şartların sağlanması şartıyla, dinlenme yerleri 
yemek yeme yeri olarak kullanılabilir. İşveren, çalışanlarına belirtilen şartları taşımak kaydıyla işyeri dışında 
yemek imkânı sağlayabilir. 

 
Gebe ve emziren kadınlar 
49 - Gebe ve emziren kadınların uzanarak dinlenebilecekleri uygun şartlar sağlanır. 14/7/2004 tarihli ve 

25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları 
ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak uygun şartlar sağlanır. 

 
Soyunma yeri ve elbise dolabı 
50 - İş elbisesi giyme zorunluluğu olan çalışanlar için, yeterli büyüklükte, uygun aydınlatma, 

havalandırma, termal konfor ve hijyen şartlarını haiz, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı soyunma yerleri 
sağlanır. Çalışanların soyunma yerleri dışındaki yerlerde giysilerini değiştirmelerine izin verilmez. Soyunma 
yerlerinin kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olması ve buralarda yeterli sayıda oturma yeri bulunması 
sağlanır. 

51 - Soyunma odalarında her çalışan için çalışma saatleri içinde giysilerini koyabilecekleri yeterli 
büyüklükte kilitli dolaplar bulundurulur. Nemli, tozlu, kirli, tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde ve benzeri 
işlerde iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için yan yana iki bölmeli veya iki ayrı elbise 
dolabı sağlanır. Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde çalışanların elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer 
ayrılır. 

 
Duşlar ve lavabolar 
52 - Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde veya çalışanların yıkanmalarının 

temizlenmelerinin gerektiği her durumda, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı sıcak ve soğuk akarsuyu 
bulunan uygun yıkanma yerleri ve duşlar tesis edilir. Duşlar, çalışanların rahatça yıkanabilecekleri genişlikte, 
dışarıdan içerisi görünmeyecek, uygun havalandırma, aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartları sağlanacak 
şekilde yapılır. 

53 - Duşlar ve lavaboların her zaman çalışanların kullanımına hazır halde olması sağlanır, buralarda 
gerekli temizlik malzemeleri bulundurulur. Duş veya lavaboların soyunma yerlerinden ayrı yerlerde bulunması 
durumunda, duş ve lavabolar ile soyunma yerleri arasında kolay bağlantı sağlanır. 

54 - Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında, gerekiyorsa 
akar sıcak suyu da olan, lavabolar bulunur. Lavabolar erkek ve kadın çalışanlar için ayrı ayrı yapılır. 

 
Tuvalet ve lavabolar 
55 - Çalışma yerlerine, dinlenme odalarına, soyunma yerlerine, duş ve yıkanma yerlerine yakın yerlerde, 

kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı olmak üzere, uygun havalandırma, aydınlatma, termal konfor ve hijyen 
şartları sağlanacak nitelikte yeterli sayıda tuvalet, lavabolar tesis edilir. Tuvalet ve lavabolarda gerekli temizlik 
malzemeleri bulundurulur. 

56 - Tuvalet ve lavabolar,  insan ve çevre sağlığı yönünden risk oluşturmayacak şekilde su depolarına, su 
geçen yerlere,  gıda maddelerinin depolandığı veya işlendiği yerlere uzak şekilde yerleştirilir. 
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Atık sulara drenaj kanalı 
57 - İşyerlerinde atık ve birikinti suların aktığı ve toplandığı yerler, özel veya genel bir kanalizasyona veya 

fosseptiğe bağlanır ve uygun bir kapak ile örtülür, bu yerlerin çalışılan mahalden yeteri kadar uzakta bulunması 
sağlanır. Atık su kanalizasyon kotunun kurtarmadığı durumlarda ise cebri olarak drenaj yapılarak taşmanın 
önlenmesi sağlanmalıdır. 

 
İlkyardım odaları 
58 - İşyerinin büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre, işyerinde bir ya da daha fazla ilk yardım 

ve acil müdahale odası bulunması sağlanır. 
59 - İlkyardım odaları yeterli ilk yardım malzemesi ve ekipmanı ile teçhiz edilir ve buralarda sedyeler 

kullanıma hazır halde bulundurulur. Bu yerler, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde 
işaretlenir. 

60 - Çalışma şartlarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanları kolay erişilebilir yerlerde 
bulundurulur, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. Acil servis adresleri ve 
telefon numaraları görünür yerlerde bulundurulur. 

 
Engelli çalışanlar 
61 - Engelli çalışanların bulunduğu işyerlerinde bu çalışanların durumları dikkate alınarak gerekli 

düzenleme TS 9111- TS 12460 standartları göz önünde bulundurularak yapılır. Bu düzenleme özellikle engelli 
çalışanların doğrudan çalıştığı yerlerde ve kullandıkları kapı, geçiş yeri, merdiven, servis araçları, duş, lavabo ve 
tuvaletlerde yapılır. 

 
Açık alanlardaki çalışmalarda özel önlemler 
62 - İşyerindeki açık çalışma yerleri, yollar ve çalışanların kullandığı diğer açık alanlar, yaya ve araç 

trafiğinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. İşyeri sahasındaki ana yollar, tamir, 
bakım, gözetim ve denetim için kullanılan diğer yollar ile yükleme ve boşaltma yerlerinde, kapılar ve girişler, 
ulaşım yolları - tehlikeli alanlar, merdivenler, yürüyen merdivenler ve bantlar için özel tedbirler başlıkları altında 
belirtilen hususlar uygulanır. Ulaşım yolları - tehlikeli alanlar başlığı altında belirtilen hususlar aynı zamanda açık 
alanlardaki çalışma yerlerinde de uygulanır. 

63 - Açık çalışma alanları gün ışığının yeterli olmadığı hallerde uygun şekilde aydınlatılır. 
64 - Açık alanda yapılan çalışmalarda riskler değerlendirilerek çalışanlar özellikle; 
a) Olumsuz hava şartlarına ve gerekli hallerde cisim düşmelerine, 
b) Zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilere, 
c) Düşme ve kaymalara, 
karşı korunur. 
65- Açık alanda yapılan çalışmalarda çalışanların, herhangi bir tehlike durumunda işyerini hemen terk 

etmeleri veya kısa sürede yardım alabilmeleri sağlanır. 
 
Barınma yerleri 
66 - Barınma, dinlenme ve sosyal amaçlı kullanılan tesisler, yanıcı olmayan ve kolay tutuşmayan 

malzemeden inşa edilir. Barınma amacıyla çadır ve branda kullanılmaz. Barınma yerlerinin ısıtılmasında, duman, 
gaz ve yangın tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınır, mangal, maltız, açık ateş vb. kullanılmaz. Bu yerlerde 
uygun ve yeterli hijyenik şartlar, aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartları sağlanır. Barınma 
yerlerinde yeterli sayıda tuvalet, lavabo, duş yerleri bulunur. Bu yerlerde temizlik malzemeleri ile üst baş 
temizliği için gerekli araç-gereç ve makineler sağlanır. 

 
Çalışan konutları 

67 - Çalışan konutları, sağlık gereklerine ve teknik şartlara uygun bir şekilde inşa edilir ve bu konutlarda bir 
konutta bulunması gereken tesisat kurulur ve tertibat bulundurulur. Çalışan konutlarının, aileleri ile birlikte 
oturan çalışanlar için ayrı ev veya apartman şeklinde olması sağlanır. Bekâr çalışanlara özgü binalarda, kadınlar 
ve 18 yaşından küçük çocukların, erkeklerin bulunduğu kısım ile bağlantısı olmayan ve birbirinden ayrı özel 
kısımlarda yatırılmaları sağlanır. 
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11 Eylül 2013                                                                                                               Resmi Gazete Sayı: 28762 

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin 
uygulanması ile ilgili asgari gereklilikleri belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır. 

(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 

a) Diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça; tehlikeli maddelerin, preparatların, 
ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında kullanılan işaretlemelerde, 

b) Kara, demir, deniz, hava ve iç suyolu taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan 
işaretlemelerde,  uygulanmaz. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine 
dayanılarak, 

b) 24/6/1992 tarihli ve 92/58/EEC sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey Direktifine 
paralel olarak,  hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri: Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren 
işaretleri, 

b) Bilgilendirme işareti: Yasak işareti, uyarı işareti, emredici işaret, acil çıkış ve ilkyardım 
işaretleri dışında bilgi veren diğer işaretleri, 

c) Ek bilgi levhası: Bir işaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan levhayı, 

ç) El işareti: Çalışanlar için tehlike oluşturabilecek manevra yapan operatörleri yönlendirmek 
üzere ellerin ve/veya kolların önceden anlamları belirlenmiş hareket ve/veya pozisyonlarını, 

d) Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işareti, 

e) Güvenlik rengi: Güvenlik açısından özel bir anlam yüklenen rengi, 

f) Işıklı işaret: Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış, içeriden veya arkadan 
aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneğini, 
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g) İşaret levhası: Geometrik bir şekil, renkler ve bir sembol veya piktogramın kombinasyonu ile 
özel bilgi ileten ve yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş levhayı, 

ğ) İşaretçi: İşareti veren kişiyi, 

h) Operatör: İşareti izleyerek araç ve gereci kullanan kişiyi, 

ı) Sağlık ve güvenlik işaretleri: Özel bir nesne, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, 
sesli veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el-kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi ya 
da talimat veren veya tehlikelere karşı uyaran işaretleri, 

i) Sembol veya piktogram: Bir durumu tanımlayan veya özel bir davranışa sevk eden ve bir 
işaret levhası veya ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan şekli, 

j) Sesli sinyal: İnsan sesi ya da yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmış bir 
düzenekten çıkan ve yayılan kodlanmış ses sinyalini, 

k) Sözlü iletişim: İnsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, önceden anlamı belirlenmiş sözlü 
mesajı, 

l) Uyarı işareti: Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işareti, 

m) Yasak işareti: Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir davranışı 
yasaklayan işareti,   ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İşverenin Yükümlülükleri 

Genel yükümlülük 

MADDE 5 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu maddesinin 
birinci fıkrası gereğince işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; işyerindeki 
risklerin ortadan kaldırılamadığı veya toplu korumaya yönelik teknikler veya işin organizasyonunda 
kullanılan önlem, yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılamadığı durumlarda, bu Yönetmelikte yer 
aldığı şekliyle sağlık ve güvenlik işaretlerini bulundurur ve uygun yerlerde kullanılmasını sağlar. 

(2) Ek-5’te belirtilen hususlara aykırı olmamak şartı ile kara, demir, deniz, hava ve iç suyolu 
taşımacılığı alanlarında kullanılan işaretler, işyerinde benzeri taşımacılığın yapılması halinde aynen 
kullanılır. 

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi 

MADDE 6 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ncı maddesinin 
hükümleri saklı kalmak şartıyla, işyerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri hakkında çalışanları 
veya temsilcilerini bilgilendirir. 

(2) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesinin hükümleri saklı 
kalmak şartıyla, işaretlerin anlamları ve bu işaretlerin gerektirdiği davranış biçimleri hakkında, 
çalışanların eğitim almasını sağlar. 

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 

MADDE 7 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 18 inci maddesi 
gereğince, bu Yönetmeliğin kapsadığı konular ile ilgili çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır 
ve katılımlarını sağlar. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 8 – (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik ve 
Sağlık İşaretleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

            MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

 

EK- 1 

İŞYERİNDE KULLANILAN SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GENEL GEREKLER 

1. Genel hususlar 
1.1. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki genel yükümlülüğe göre, işyerinde bulunması gereken sağlık 

ve güvenlik işaretleri ek-2 ve sonrasındaki tüm eklerde belirtilen özel koşullara uygun olacaktır. 
1.2. Bu ekte; 1.1’de belirtilen gereklerin tanıtımı, sağlık ve güvenlik işaretlerinin değişik kullanımları ve 

bu işaretlerin birlikte veya birbirinin yerine kullanılmasındaki genel kurallar belirlenmiştir. 
1.3. Sağlık ve güvenlik işaretleri sadece bu Yönetmelikte belirlenen mesaj veya bilgiyi iletmek üzere 

kullanılacaktır. 
 

2. İşaret çeşitleri 

2.1. Sabit ve kalıcı işaretler 

2.1.1. Sabit ve kalıcı işaret levhaları; yasaklamalar, uyarılar ve yapılması zorunlu işler ile acil kaçış 
yollarının ve ilk yardım bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tanınması için kullanılacaktır. 

Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, işaret levhası ve kırmızı renkle kalıcı şekilde 
işaretlenecektir. 

2.1.2. Konteynır ve borular üzerindeki işaretler ek-3’te belirtildiği şekilde olacaktır. 

2.1.3. Engellere çarpma veya düşme riski olan yerler, işaret levhası ve güvenlik rengi ile kalıcı 
şekilde belirlenecektir. 

2.1.4. Trafik yolları güvenlik rengi ile kalıcı olarak işaretlenecektir.   

 

2.2. Geçici işaretler 

2.2.1. Gerekli hallerde ve aşağıda 3 üncü maddede belirtildiği şekilde işaretlerin  birlikte ve 
birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak; tehlike sinyali vermek, gerekli önlemlerin alınması için 
ilgili kişinin çağrılması ve çalışanların acil tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli sinyaller ve/veya sözlü iletişim 
kullanılacaktır. 

2.2.2. Gerekli durumlarda, tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan kimseleri 
yönlendirmek için el işaretleri ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır. 
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3. İşaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılması 

3.1. Aynı derecede etkili ise, aşağıdaki işaretlerden herhangi biri kullanılabilir: 

– Engel veya düşme tehlikesi olan yerlerde; işaret levhası veya güvenlik rengi 

– Işıklı işaret, sesli sinyal veya sözlü iletişim  

– El işaretleri veya sözlü iletişim 

3.2. Aşağıda belirtilen işaretler birlikte  kullanılabilir. 

– Işıklı işaret ve sesli sinyal 

– Işıklı işaret ve sözlü iletişim  

– El işaretleri ve sözlü iletişim  

 

4. Aşağıdaki tabloda yer alan hususlar, güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanır. 

Renk Anlamı veya Amacı Talimat  ve Bilgi 

Kırmızı Yasak işareti Tehlikeli hareket veya davranış 

Tehlike alarmı Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et 

Yangınla mücadele ekipmanı Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve tanımlanması 

Sarı  Uyarı işareti Dikkatli ol, önlem al, kontrol et 

Mavi (1) 
Zorunluluk işareti 

Özel bir davranış ya da eylem 

Kişisel koruyucu donanım kullan 

Yeşil Acil çıkış, ilk yardım işareti Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler 

Tehlike yok Normale dön 

(1) Mavi:  

 

(2) Parlak turuncu:  

Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir.  

Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş 
şartlarında floresan özellikli bu renk çok dikkat çekicidir.  

 

5. Güvenlik işaretinin işlevinin aşağıda belirtilenler tarafından olumsuz etkilenmemesi için :  

5.1. Görülmesini veya işitilmesini zorlaştıracak veya engelleyecek, aynı türden bir başka emisyon 
kaynağının bulunması önlenecek, özellikle; 

5.1.1. Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmeyecektir. 

5.1.2. Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmayacaktır. 

5.1.3. Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmayacaktır. 

5.1.4. Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmayacaktır. 

5.1.5. Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmayacaktır. 

5.2. İşaretlerin ya da sinyal aygıtlarının; uygun tasarımı, yeterli sayıda olması, uygun bir şekilde 
yerleştirilmesi, bakım ve onarımının iyi yapılması ve doğru çalışması sağlanacaktır. 
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6. İşaretler ve sinyal aygıtları imalindeki karakteristik özelliklerini ve/veya işlevsel niteliğini korumak için, düzenli 
aralıklarla temizlenecek, kontrol, bakım ve tamiri yapılacak ve gerektiğinde değiştirilecektir. 

7. İşaretlerin ve sinyal aygıtlarının sayısı ve yerleştirileceği yerler, tehlikenin büyüklüğüne ve bunların 
uygulanacağı alana göre belirlenecektir.  

8. Herhangi bir enerji ile çalışan işaretlerin, enerjinin kesilmesi ve tehlikenin başka bir şekilde önlenememesi 
durumunda, işaretlerin yedek enerji kaynağı ile derhal çalışması sağlanacaktır. Kullanılan enerji kaynakları, 
güvenlik koşullarına uygun nitelikte olacaktır. 

9. Işıklı işaret ve/veya sesli sinyallerin çalışmaya başlaması, yapılacak işin veya hareketin başlayacağını belirtir. 
Yapılan iş veya hareket süresince ışıklı işaret veya sesli sinyal çalışmasına devam edecektir. Işıklı işaret ve 
sesli sinyal kullanılıp durmasından hemen sonra tekrar çalışabilir olacaktır. 

10. Işıklı işaretler ve sesli sinyaller, doğru ve etkili çalışmalarını sağlamak için, kullanılmadan önce ve kullanım 
süresince yeterli sıklıktaki aralıklarla kontrol edilecektir. 

11. Kişisel koruyucu kullanımından kaynaklanan hususlar da dahil olmak üzere, çalışanların görme ve 
işitmelerine engel olacak herhangi bir husus var ise; ilgili işaretlerin güçlendirilmesi veya değiştirilmesi için 
gerekli önlemler alınacaktır. 

12. Önemli miktarda tehlikeli madde ya da preparat depolanan alanlarda, odalarda veya kapalı yerlerde 
bulunan her bir paket ya da kap üzerinde bulunan etiketlerin, bu yerlerde alınması gereken güvenlik 
önlemlerini ikaz için yeterli değilse, ek-2’nin 3.2 inci maddesi ve ek-3’ün 1 inci bölümünde belirtilenlere 
uygun olarak ikaz işareti bulundurulacak veya işaretlenecektir.  

 
EK-2 

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER 
 

1. Temel nitelikler 

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da 
yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te 
verilmiştir. 

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir. 

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, 
kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir. 

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden 
yapılacaktır. 

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve 
anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır. 

2. Kullanım koşulları 

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan 
yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, 
erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik 
Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri saklı kalmak şartıyla, doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde floresan 
renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır. 

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır. 

3. Kullanılacak işaret levhaları 

3.1. Yasaklayıcı işaretler 

Temel nitelikler 
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- Daire biçiminde, 

- Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret 
alanının en az % 35’ini kapsayacaktır) 

   

Sigara İçilmez Sigara içmek ve açık alev 
kullanmak yasaktır Yaya giremez 

   

Suyla söndürmek yasaktır İçilmez Yetkisiz kimse giremez 

  

 

İş makinası giremez Dokunma  

 

3.2. Uyarı işaretleri 

Temel nitelikler 

- Üçgen şeklinde 

- Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini 
kapsayacaktır) 

   

Parlayıcı madde veya 
yüksek ısı Patlayıcı madde Toksik (Zehirli) madde 
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Aşındırıcı madde Radyoaktif madde Asılı yük 

   

İş makinası Elektrik tehlikesi Tehlike 

   

Lazer ışını Oksitleyici madde İyonlaştırıcı olmayan 
radyasyon 

     

Kuvvetli manyetik alan Engel Düşme tehlikesi 

      

Biyolojik risk Düşük sıcaklık Zararlı veya tahriş edici 
madde 

 

3.3. Emredici işaretler 
Temel nitelikler 

- Daire biçiminde, 

- Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) 
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Gözlük kullan Baret tak Eldiven giy 

      

Maske kullan İş ayakkabısı giy Yaya yolunu kullan 

      

Koruyucu elbise giy Yüz siperi kullan Emniyet kemeri kullan 

    

  

Kulak koruyucu tak  
Genel emredici işaret 

(gerektiğinde başka işaretle 
birlikte kullanılacaktır) 

  

 

3.4. Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri 

Temel nitelikler 

- Dikdörtgen veya kare biçiminde, 

- Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) 
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Acil çıkış ve kaçış yolu 

     

Yönler (Yardımcı bilgi işareti) 

      

İlk Yardım Sedye Güvenlik duşu 

  

Göz duşu Acil yardım ve ilk yardım telefonu 

 

3.5. Yangınla mücadele işaretleri 

Temel nitelikler 

- Dikdörtgen veya kare biçiminde, 

- Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini 
kapsayacaktır) 

       

Yangın Hortumu Yangın Merdiveni Yangın Söndürme Cihazı Acil Yangın Telefonu 

    

Yönler (Yardımcı bilgi işareti) 
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EK- 3 

BORU VE KAPLAR ÜZERİNDEKİ İŞARETLER İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER 

 

1. İçinde tehlikeli madde veya preparatların bulunduğu veya depolandığı kaplar ile bunları ihtiva eden 
veya taşıyan, görünür borular; meri mevzuata uygun olarak, renkli zemin üzerinde piktogram veya sembol 
bulunan etiket ile işaretlenir.  

Söz konusu etiketler; 

- Aynı piktogram veya semboller kullanılarak, ek-2’de verilen uyarı işaretleri ile değiştirilebilir. 

- Tehlikeli madde veya preparatın adı ve/veya formülü ve tehlikesi hakkında ek bilgileri de içerebilir. 

2.  İçinde tehlikeli madde veya preparatların bulunduğu borular, vanalar, supaplar ve bunlarla ilgili 
parçalar, taşındıkları maddelere göre ayrı renklerde boyanır ve kolay görülebilen yerlere belirti işaretler konulur 
ve kollu veya saplı vana ve muslukların üzerinde, bunların açık veya kapalı olduklarını gösteren işaret veya 
tertibat bulundurulur. 

3.  İşaretler; katlanmaz, kendinden yapışkanlı ya da boyama biçiminde yapılır ve görünür yüzeylere yerleştirilir.  

4.  Bu Ek’in 1 inci bölümünde belirtilen işaretler, ek-2, bölüm 1.4’te belirtilen temel nitelikleri ve ek-2, bölüm 
2’de yer alan işaret levhalarının kullanımıyla ilgili şartları sağlar. 

5. Borular üzerinde kullanılan işaretler, 1, 2, 3 ve 4 üncü bölümlerde belirtilen hususlar ile birlikte, vanalar ve 
bağlantı yerleri gibi tehlikeli noktaların yakınına görünür şekilde ve uygun aralıklarla konulur. 

6. Önemli miktarlarda tehlikeli madde veya preparat içeren paketler veya konteynerler ek-2, Bölüm 1.5’de 
belirtilen şartlara göre etiketlenmemiş ise, bunların depolandığı alanlar, odalar veya kapalı yerler, ek-2, bölüm 
3.2’de yer alan uygun ikaz işareti ile belirtilir veya ek-3, bölüm 1’de belirtilen şekilde işaretlenir.  

7. Değişik tehlikeli madde ya da preparatın depolandığı yerlerde, genel tehlikeyi belirten uyarı işareti 
kullanılabilir. 

8. Bu işaret veya etiketler depolama bölgesinin yakınına ya da depo için kullanılan odanın giriş kapısına 
yerleştirilir. 

EK- 4 

YANGINLA MÜCADELE İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER 

Genel hususlar 

1. Bu Ek yangınla mücadele amacıyla kullanılan ekipmana uygulanır. 

2. Yangınla mücadele ekipmanı özel bir renk ile belirtilir ve yerini bildiren bir işaret  levhası yerleştirilir 
ve/veya bu gibi ekipmanın saklandığı yer ya da erişim noktaları için özel bir renk kullanılır. 

3. Bu tür ekipmanı belirlemede kırmızı renk kullanılır. Kırmızı alan, ekipmanın kolayca tanınabilmesi için 
yeterince geniş olması sağlanır.  

4. Bu tür ekipmanın bulunduğu yeri işaretlemek için ek-2, bölüm 3.5’te verilen işaret levhaları kullanılır. 

EK- 5 

ENGELLER, TEHLİKELİ YERLER VE TRAFİK YOLLARINI  BELİRLEMEK İÇİN KULLANILAN İŞARETLER İLE İLGİLİ 
ASGARİ GEREKLER 

1. Engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretler 

1.1. Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler ile işletme tesisleri 
içinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgeler, birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve 
beyaz renk şeritleriyle işaretlenir. 
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1.2. İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olur. 

1.3. Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve aynı büyüklükte boyanır. 

1.4. Örnek: 

 

 

2. Trafik yollarının işaretlenmesi 

2.1. Çalışma yerlerinin kullanım biçimi ve ekipmanlar, çalışanların korunmasını gerektiriyorsa; araç 
trafiğine açık yollar, zemin rengi de dikkate alınarak, açıkça seçilebilir şekilde, sarı ya da beyaz renkli sürekli 
şeritlerle belirtilir. 

2.2. Şeritler; araçlar ile araçlara yakın bulunabilecek nesneler arasında ve araçlarla yayalar arasında, 
emniyetli bir mesafeyi belirtecek şekilde çizilir. 

2.3. Tesislerin açık alanlarındaki sürekli trafiğin olduğu yollar, uygun bariyerler ve kaldırımlar yoksa, 
uygulanabilir olduğu ölçüde, yukarıda belirtildiği şekilde işaretlenir. 

EK- 6 

IŞIKLI İŞARETLER İÇİN ASGARİ KURALLAR 

1. Temel Nitelikler 

1.1. Işıklı işaretlerin, kullanım amacına ve şartlarına uygun olarak, bulunduğu ortama göre iyi görünür ve 
seçilir olması, aşırı ışık nedeniyle parlamaması veya yetersiz ışık nedeniyle görünürlüğünün azalmaması sağlanır.   

1.2. Işıklı işaretlerin sinyal gönderen ışıklı alanı, tek renk ya da belirli bir zemin üzerinde piktogramdan 
oluşur. 

1.3. Kullanılacak tek renk ek-1, bölüm 4’te yer alan renk tablosuna uygun seçilir. 

1.4. İşaret bir piktogram içeriyorsa, bu piktogram ek-2’de belirtilen ilgili kuralların hepsine uygun olması 
sağlanır. 

2. Özel kullanım kuralları 

2.1. Bir aygıt hem sürekli hem de aralıklı işaretler gönderiyorsa, aralıklı gönderilen işaret sürekli işaretin 
belirttiğinden daha fazla tehlikeli bir durumu ya da daha acil olarak yapılması istenen/emredilen müdahale ya 
da eylemi ifade eder. Aralıklı gönderilen ışıklı işaret için, ışığın yanık kalma süresi ve yanıp sönme sıklığı,  

- mesajın tam olarak anlaşılmasını sağlar 

- diğer ışıklı işaretlerle veya sürekli yanan ışıklı işaretlerle karışmaz. 

2.2. Yanıp sönen ışıklı işaret, sesli sinyal yerine ya da sesli sinyalle birlikte kullanılıyorsa, aynı kodlama 
kullanılacaktır. 

2.3. Ciddi bir tehlikeyi bildiren yanıp sönen ışıklı işaretler, özel olarak gözlem altında tutulacak ve yedek 
bir lamba bulundurulacaktır. 
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EK- 7 

SESLİ SİNYALLER İÇİN ASGARİ KURALLAR 

1. Temel Nitelikler 

1.1. Sesli sinyaller; 

(a) ortam gürültüsünden hayli yüksek, ancak aşırı derecede yüksek ve zarar verici olmayacak şekilde 
duyulabilir bir ses düzeyinde olacak ve 

(b) teknik özellikleri itibariyle kolaylıkla tanınabilir, diğer sesli sinyaller ile ortamdaki seslerden açıkça ayırt 
edilebilir olacaktır.  

1.2. Eğer bir aygıt sabit ve değişken frekansta sesli sinyal yayıyorsa; aygıtın yaydığı değişken frekanslı 
sinyal, sabit frekanslı sinyale göre daha tehlikeli bir durumu veya  daha acil olarak yapılması istenen/emredilen 
müdahale ya da eylemi ifade eder. 

2. Kodlama 

Tahliye işaretleri sürekli olacaktır. 

EK- 8 

SÖZLÜ İLETİŞİM İÇİN ASGARİ KURALLAR 

1. Temel Nitelikler 

1.1. Bir veya birden fazla kişiler arasında yapılan sözlü iletişimde; belirli bir formda veya kodlanmış 
haldeki kısa metinler, cümleler, kelime veya kelime grupları kullanılacaktır.  

1.2. Sözlü mesajlar mümkün olduğunca kısa, yalın ve açık olmalıdır. Konuşanın konuşma becerisi ve 
dinleyenin duyma yeteneği güvenilir bir sözlü iletişime uygun olacaktır. 

1.3. Sözlü iletişim doğrudan insan sesi veya uygun bir vasıtayla yayınlanan insan sesi ya da yapay insan 
sesi ile olacaktır.  

 

2. Özel kullanım kuralları 

2.1. Sözlü iletişimde yer alan kişiler, sağlık ve güvenlik açısından istenilen davranışı yapabilmeleri için 
sözlü mesajı doğru telaffuz edebilecek ve anlayabilecek seviyede kullanılan dili  bileceklerdir. 

2.2. Sözlü iletişim, el–kol hareketleri yerine ya da onlarla birlikte kullanıldığında aşağıda verilen komutlar 
kullanılacaktır. 

– başlat: bir işlem veya hareketi başlatmak için 

– dur: bir hareketi durdurmak veya sona erdirmek için 

– tamam: bir işlemi sona erdirmek için 

– yukarı: bir yükü yukarı kaldırmak için 

– aşağı: bir yükü aşağı indirmek için 

– ileri – geri – sağ – sol: (Bu komutlar uygun el hareketleri ile eşgüdümlü olacak şekilde kullanılacaktır.) 

– kes: acil olarak durdurmak için 

– çabuk: güvenlik nedeniyle bir hareketi hızlandırmak için 
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 EK- 9 

EL İŞARETLERİ İÇİN ASGARİ GEREKLER 

1. Özellikler 

El işaretleri kesin, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olacak ve benzer işaretlerden belirgin bir şekilde 
farklı olacaktır. 

Aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa, bunlar simetrik olarak hareket ettirilecek ve bir harekette sadece 
bir işaret verilecektir. 

Yukarıdaki şartlara uymak, aynı anlamı vermek ve anlaşılabilir olmak kaydıyla 3 üncü bölümde gösterilen 
işaretlerden biraz farklı veya daha detaylı işaretler kullanılabilir. 

2. Özel kullanım kuralları  

2.1. İşaretçi: El–kol hareketleri ile İşaretleri veren kişi,   

Operatör: İşaretçinin talimatları ile hareket eden kişi  

İşaretçi, operatöre manevra talimatlarını vermek için el–kol hareketleri kullanacaktır.  

2.2. İşaretçi, kendisi tehlikeye düşmeyecek şekilde, bulunduğu yerden bütün manevraları görsel olarak 
izleyebilmelidir. 

2.3. İşaretçinin esas görevi; manevraları yönlendirmek ve manevra alanındaki çalışanların güvenliğini 
sağlamaktır. 

2.4. Yukarıda, 2.2’deki şart yerine getirilemiyorsa ek olarak bir veya daha fazla işaretçi 
konuşlandırılacaktır.  

2.5. Operatör, almış olduğu emirleri güvenlik içerisinde yerine getiremeyeceği durumlarda yürütmekte 
olduğu manevrayı durdurarak yeni talimat isteyecektir. 

2.6. Yardımcı unsurlar: 

- Operatör, işaretçiyi kolaylıkla fark edebilmelidir. 

- İşaretçi, ceket, baret, kolluk veya kol bandı gibi ayırt edici eşyalardan bir veya daha fazlasını giyecek ya 
da uygun bir işaret aracı taşıyacaktır. 

- Ayırt edici eşyalar; parlak renkli, tercihen hepsi aynı renkte ve sadece işaretçilere özel olacaktır. 

3. Kodlanmış işaretler. 

Genel hususlar 

Aşağıda verilen kodlanmış işaretler, belirli sektörlerde aynı manevralar için kullanılacaktır. 

A. Genel İşaretler 
 

Anlamı Tarifi Şekil 

BAŞLAT 

Hazır ol 

Başlama komutu 

Avuç içleri öne bakacak şekilde 
her iki kol yere paralel 
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DUR 

Kesinti / ara 

Hareketi durdur 

Avuç içi öne bakacak şekilde sağ 
kol yukarı kalkık 

 

TAMAM 

İşlemin sonu 

Her iki kol göğüs hizasında eller 
kenetli 

 

 
B. Dikey hareketler 

 Anlamı Tarifi Şekil 

KALDIR Sağ kol avuç içi öne bakacak şekilde 
yukarı kalkıkken yavaşça daire çizer 

 

İNDİR Sağ kol avuç içi içeri bakacak şekilde 
yere doğru indirilmişken yavaşça 
daire çizer 

 

DÜŞEY MESAFE Mesafe her iki elin arasındaki 
boşlukla ifade edilir 

  

 

  

  
C. Yatay Hareketler 

Anlamı Tarifi Şekil 

İLERİ Her iki kol avuç içleri yukarı bakacak 
şekilde bel hizasında bükülüyken 
kollar dirsekten kırılarak yukarı 
hareket eder 
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GERİ Her iki kol avuç içleri aşağı bakacak 
şekilde göğüs önünde bükülüyken 
kollar dirsekten kırılarak yavaşça 
gövdeden uzaklaşır 

 

SAĞ 

İşaretçinin sağı* 

Sağ kol avuç içi yere bakacak 
şekilde yere paralel sağa 
uzatılmışken sağa doğru yavaşça 
küçük hareketler 

 

SOL 

İşaretçinin solu* 

Sol kol avuç içi yere bakacak şekilde 
yere paralel sola uzatılmışken sola 
doğru yavaşça küçük hareketler 

 

YATAY MESAFE Eller arasındaki boşluk mesafeyi 
ifade eder 

 

 
D. Tehlike 

Anlamı Tarifi Şekil 

KES 

Acil dur. 

Avuç içleri öne bakacak şekilde her 
iki kol yukarı kalkık 

 

HIZLI Bütün hareketler daha hızlı   

 

YAVAŞ Bütün hareketler daha yavaş  

 

 

 

Ek- 10 

KALDIRMA ARAÇLARIYLA YAPILAN İŞLEMLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ 
GEREKLİLİKLER 

1. Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmaları, yetiştirilmiş işaretçiler 
tarafından verilecek el ve kol işaretlerine göre yapılır. 
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2. Bir kaldırma makinasında birden çok çalışanın görevli bulunduğu hallerde, kaldırma makinası 
operatörü, işaretçi veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret alacak ve işaretçi, operatör 
tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır. Operatör, her kim tarafından verilirse verilsin, 
her dur işaretini daima yerine getirecektir. 

3. Kaldırma araçlarının veya kaldırılan yükün hareketi esnasında çalışanları uyarmak için operatör, sesi 
açıkça işitilebilen zil, ışıklı işaret ve benzerleriyle işaret verir ve bunlar hareket halinde devamlı olarak 
çalışır. 

4. Araçlarda onarım yapılıyorsa, araçların üzerine ve uygun yerlere, onarım yapıldığına dair uyarma 
levhaları konulur. 

5. Kaldırma Araçlarının kaldıracakları en ağır yükler, kabinlerin içinde veya dışında bilgilendirme işareti 
olarak belirtilir ve kaldırılabilecek en ağır yükten fazlası kaldırıldığında, durumu bildiren sesli ve ışıklı 
otomatik bir uyarma tertibatı bulundurulur. 

6. Kaldırma araçlarında kullanılan zil sesleri, ışıklı işaretler işyerindeki diğer sinyal seslerinden ve ışıklı 
işaretlerden farklı, diğer makinaların meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli, kolayca 
fark edilebilen olmalı ve aynı işyerinde çalışan tüm kaldırma araçları için aynı olmalıdır. 

7. Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı veya taşındığı hallerde, önceden belirtilen kodlanmış hareket ve 
işaretler kullanılır. 
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25 Nisan 2013                                                                                                           Resmi Gazete Sayı: 28628 
 

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve 

güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 
 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 
 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci 

maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 
2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
b) Bakım: İş ekipmanında yapılan her türlü temizlik, ayar, kalibrasyon gibi işlemlerin tamamını, 
c) İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı, 
ç) İş ekipmanının kullanımı: İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, 

tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyeti, 
d) Maruz kişi: Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişiyi, 
e) Operatör: İş ekipmanını kullanma görevi verilen çalışan veya çalışanları, 
f) Özel risk taşıyan iş ekipmanı: Tehlikelerin teknik önlemlerle tam olarak kontrol altına 

alınamadığı iş ekipmanını, 
g) Periyodik kontrol: İş ekipmanlarının, bu Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen 

yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini, 
ğ) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi: Bu Yönetmelikte belirtilen iş ekipmanlarının teknik 

özelliklerinin gerektirdiği ve EK-III’te yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla ilgili branşlardan 
mühendis, tekniker ve yüksek teknikerleri, 

h) Tehlikeli bölge: İş ekipmanının bünyesinde veya çevresinde yer alan ve kişiler için sağlık ve 
güvenlik yönünden risklerin bulunduğu bölgeyi, ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

İşverenlerin Yükümlülükleri 

Genel yükümlülükler 
MADDE 5 – (1) İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu 

ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır. 
(2) İşveren: 
a) İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden 

tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına 
dikkat eder. 

b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını 
sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri alır. 

 
İş ekipmanı ile ilgili kurallar 
MADDE 6 – (1) İşyerlerinde kullanılan iş ekipmanları ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur: 
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a) 5 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, işveren; iş ekipmanının bu Yönetmeliğin EK-I’inde 
belirlenen asgari gereklere uygun olmasını sağlar. 

b) İşveren, iş ekipmanının kullanımı süresince, yeterli bakımını yaptırarak bu maddenin (a) 
bendinde belirtilen hususlara uygun durumda olması için gerekli önlemleri alır. 

(2) İşveren, işyerinde kullanılan iş ekipmanının, EK-II’de belirtilen hususlara uygun güvenlik 
düzeyinde olmasını sağlar. 

 
İş ekipmanının kontrolü 
MADDE 7 – (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur. 
a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, 

ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, 
periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli 
şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir. 

b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş 
ekipmanının; 

1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması, 
2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre 

kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, 
arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik 
kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, 

sağlanır. 
c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun 

şekilde saklanır. 
(2) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla 

birlikte bulundurulur. 
(3) Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar 

altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar EK-III’te 
belirtilmiştir. 

 
Özel risk taşıyan iş ekipmanı 
MADDE 8 – (1) Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden, özel risk taşıyan iş ekipmanlarının 

kullanılmasında aşağıdaki önlemler alınır. 
a) İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen kişilerce kullanılır. 
b) Bu ekipmanların tamiri, tadili, kontrolü, bakımı ve hizmete alınması bu işleri yapmakla özel 

olarak görevlendirilen kişilerce yapılır. 
 
İş sağlığı ve ergonomi 
MADDE 9 – (1) Asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında, çalışanların iş ekipmanı 

kullanımı sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ergonomi prensipleri işverence tam 
olarak dikkate alınır. 

 
Çalışanların bilgilendirilmesi 
MADDE 10 – (1) İşveren, iş ekipmanları ve bunların kullanımına ilişkin olarak çalışanların 

bilgilendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür. 
a) Çalışanlara, kullandıkları iş ekipmanına ve bu iş ekipmanın kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve 

uygun olması halinde yazılı talimat verilir. Bu talimat, imalatçı tarafından iş ekipmanıyla birlikte 
verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanır. Talimatlar iş ekipmanıyla beraber bulundurulur. 
Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde hazırlanır. 

1) İş ekipmanının kullanım koşulları. 
2) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar. 
3) Bulunması halinde iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar. 
(2) Çalışanlar, kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş 

ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak 
değişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilir. 
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(3) Bu bilgiler ve yazılı talimatların, basit ve kolay anlaşılır bir şekilde olması gerekir. 
 
Çalışanların eğitimi 
MADDE 11 – (1) İşverence iş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, bunların 

kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim almaları 
sağlanır. Ayrıca 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen, iş ekipmanının tamiri, tadili, 
kontrol ve bakımı konularında çalışanlara işverenlerce yeterli özel eğitim verilir. 

 
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 
MADDE 12 – (1) İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda çalışanların veya 

temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Diğer Hususlar 

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, 

bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır. 
a) Bakanlığa elektronik ortamda yapılacak kayıt, asgari aşağıdaki bilgileri içerir. 
1) Adı ve soyadı. 
2) T.C. kimlik numarası. 
3) Mezun olduğu okul, bölüm, tarihi ve diploma numarası. 
4) Hizmet zorunluluğu bulunması halinde çalıştığı kurum veya işletmenin sigorta sicil numarası. 
5) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı. 
(2) Bildirimde beyan esastır. Bu kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir. 
(3) Bakanlıkça yapılan araştırma sonucu beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit 

edilenlerin kaydı silinir. Kaydı silinenler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişiler hakkında 
ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır. 

(4) Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın 
tamamlanmasına kadar askıya alınır. 

(5) Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir. 
(6) Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası almayanlar 

tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır. 
 
Yetkilendirme, eğitim ve denetim 
MADDE 14 – (1) Periyodik kontrol yapacak kişi ve kuruluşlara akreditasyon, yetkilendirme ve 

eğitim zorunluluğu getirmeye Bakanlık yetkilidir. 
(2) Periyodik kontrolleri yapılmış iş ekipmanları ile ilgili olarak, periyodik kontrol raporunun 

gerçeğe aykırı düzenlenmesi, bu Yönetmelikte yer alan kriterlere uygun olmayan kişilerce yapılması, 
uygun olmayan deney ve test yöntemleri kullanılarak yapılması gibi uygunsuzlukların Bakanlıkça 
tespit edilmesi durumunda, periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır. Ayrıca düzenleyen kişiler 
hakkında 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 15 – (1) 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş 

Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Daha önce düzenlenmiş olan periyodik kontrol raporları 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş olan 

periyodik kontrol raporları süresince geçerlidir. 
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl boyunca periyodik kontrol raporunda 

kayıt numarası aranmaz. 
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Yürürlük 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin; 
a) 13 üncü maddesi yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, 
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

 

 

 
EK - I 

İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ GEREKLER 
1. Genel hususlar 
1.1. Bu ekte belirtilen hususlar, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak ve söz konusu iş ekipmanında 

bunlara karşılık gelen riskin bulunduğu durumlarda uygulanır. 
1.2. Bu ekte belirtilen asgari gerekler, iş ekipmanlarında aranacak temel gereklerdir. 
 
2. İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gerekler 
2.1. İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları için asgari gerekler; 
2.1.1. İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir 

özellikte olur. Gerektiğinde uygun şekilde işaretlenir. 
2.1.2. Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilir ve bunların kullanımı 

ek bir tehlike oluşturmaz. Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmaması gerekir. 
2.1.3. Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bulunmadığından emin 

olması gerekir. Bu mümkün değilse makine çalışmaya başlamadan önce otomatik olarak devreye girecek sesli 
ve ışıklı ikaz sistemi bulunur. 

2.1.4. İş ekipmanının çalıştırılması veya durdurulması sebebiyle doğabilecek tehlikelere maruz kalan 
çalışanlar yeterli zaman ve imkân sağlayan tedbirlerle bu tehlikelerden korunur. 

2.1.5. Kumanda sistemleri güvenli ve planlanan kullanım şartlarında meydana gelebilecek arıza, bozulma 
veya herhangi bir zorlanma göz önüne alınarak uygun nitelikte seçilir. 

2.2. İş ekipmanlarının çalıştırılması, bu amaç için yapılmış kumandaların ancak bilerek ve isteyerek 
kullanılması ile sağlanır. 

2.2.1. Bu kural, çalışanlar için tehlike oluşturmadığı sürece; 
a) Herhangi bir sebeple iş ekipmanın durmasından sonra tekrar çalıştırılmasında, 
b) Hız, basınç gibi çalışma şartlarında önemli değişiklikler yapılırken de, 
uygulanır. 
2.2.2. Bu kural otomatik çalışan iş ekipmanının normal çalışma programının devamı süresindeki tekrar 

harekete geçme veya çalışma şartlarındaki değişiklikler için uygulanmaz. 
2.3. Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde durdurabilecek bir sistem bulunur. 

Her bir çalışma yerinde, tehlikenin durumuna göre, iş ekipmanının tamamını veya bir kısmını durdurabilecek ve 
bu ekipmanın güvenli bir durumda kalmasını sağlayacak kumanda sistemi bulunur. İş ekipmanlarının durdurma 
sistemleri, çalıştırma sistemlerine göre öncelikli olması gerekir. İş ekipmanı veya tehlikeli kısımları 
durdurulduğunda, bunları harekete geçiren enerji de kesilecek özelliğe sahip olur. 

2.4. İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde iş ekipmanında acil 
durdurma sistemi bulunur. 

2.5. Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldırmaya uygun 
güvenlik tertibatı ile donatılır. 

2.5.1. Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları kaynağında tutacak veya 
çekecek uygun sistemlerle donatılır. 

2.6. Çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekiyorsa, iş ekipmanı ve parçaları uygun yöntemlerle 
sabitlenir. 

2.7. Çalışanların sağlık ve güvenliği açısından önemli bir tehlike oluşturabilecek, iş ekipmanının 
parçalarının kırılması, kopması veya dağılması riskine karşı uygun koruma önlemleri alınır. 

2.8. İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; iş 
ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan önce hareketli parçaların 
durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile donatılır. 
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2.8.1. Koruyucular ve koruma donanımı; 
a) Sağlam yapıda olur, 
b) İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur, 
c) Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olur, 
ç) Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunur, 
d) Ekipmanın görülmesi gereken operasyon noktalarına engel olmayacak özellikte olur, 
e) Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların çıkarılmasına gerek kalmadan parça takılması, 

sökülmesi ve bakımı için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olur. 
2.9. İş ekipmanının çalışılan veya bakımı yapılan bölge ve operasyon noktaları, yapılacak işleme uygun 

şekilde aydınlatılır. 
2.10. İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçalarına çalışanların yaklaşmasını veya 

temasını engelleyecek tedbirler alınır. 
2.11. İş ekipmanına ait ikaz donanımları kolay algılanır ve anlaşılır olur. 
2.12. İş ekipmanı sadece tasarım ve imalat amacına uygun işlerde ve şartlarda kullanılır. 
2.13. İş ekipmanının bakım işleri, ancak iş ekipmanı kapalı iken yapılabilir. Bunun mümkün olmadığı 

hallerde, bakım işleri yürütülürken gerekli önlemler alınır veya bu işlerin tehlike bölgesi dışında yapılması 
sağlanır. 

2.13.1. Bakım defteri bulunan makinelerde bakımla ilgili işlemler günü gününe bu deftere işlenir. 5070 
sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak güvenli elektronik imza ile imzalanmış ve elektronik ortamda 
saklanan kayıtlar da bakım defteri olarak kabul edilir. 

2.14. İş ekipmanlarının enerji kaynaklarını kesecek araç ve gereçler kolayca görülebilir ve tanınabilir 
özellikte olur. Ekipmanın enerji kaynaklarına yeniden bağlanması çalışanlar için tehlikeye sebep olmayacak 
özellikte olur. 

2.15. İş ekipmanlarında, çalışanların güvenliğinin sağlanmasında esas olan ikaz ve işaretler bulunur. 
2.16. Çalışanların üretim, bakım ve ayar işlemleri yapacakları yerlere güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri ve 

orada güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun şartlar sağlanır. 
2.17. Bütün iş ekipmanları, ekipmanın aşırı ısınması veya yanmasına veya ekipmandan gaz, toz, sıvı, 

buhar veya üretilen, kullanılan veya depolanan diğer maddelerin yayılması riskine karşı çalışanların 
korunmasına uygun olur. 

2.18. Bütün iş ekipmanları, ekipmanda üretilen, kullanılan veya depolanan maddelerin veya ekipmanın 
patlama riskini önleyecek özellikte olur. 

2.19. Bütün iş ekipmanları, çalışanların doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle temas riskinden 
korunmasına uygun olur. 

 
3. Özel tipteki iş ekipmanında bulunacak asgari ek gerekler 
3.1. Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanları için asgari 

gerekler; 
3.1.1. Üzerinde çalışan bulunan iş ekipmanı, ekipmanın bir yerden bir yere götürülmesi sırasında 

tekerleklere veya paletlere takılma veya temas etme riski de dahil çalışanlar için oluşabilecek bütün riskleri 
azaltabilecek uygun sistemlerle donatılır. 

3.1.2. İş ekipmanının çekicisi ile çekilen ekipman veya aksesuarları ya da yedekte çekilen herhangi bir 
nesnenin, birbirine çarpma veya sıkışma riskinin bulunduğu durumlarda, bu ekipmanlar çarpma ve sıkışmayı 
önleyecek koruyucularla donatılır. 

3.1.2.1. Çarpma veya sıkışma riski önlenemiyorsa, çalışanların olumsuz etkilenmemesi için gerekli 
önlemler alınır. 

3.1.3. İş ekipmanının hareketli kısımları arasında enerji aktarımını sağlayan kısımların yere teması 
nedeniyle hasar görmesi veya kirlenmesine karşı önlem alınır. 

3.1.4. Üzerinde çalışan bulunan hareketli iş ekipmanı, normal çalışma koşullarında devrilme riskine karşı; 
a) Cihaz bir çeyrekten (90 derecelik açı) fazla dönmeyecek şekilde yapılmış olur veya 
b) Bir çeyrekten fazla dönüyorsa, üzerinde bulunan çalışanın etrafında yeterli açıklık bulunur veya 
c) Aynı etkiyi sağlayacak başka koruyucu yapı veya sistem bulunur. 
3.1.4.1. Bu koruyucu yapı veya sistem iş ekipmanının kendi parçası olabilir. 
3.1.4.2. Çalışma sırasında iş ekipmanı sabitleniyorsa veya iş ekipmanının, devrilmesi mümkün olmayacak 

şekilde tasarımı yapılmışsa koruyucu yapı veya sistemler gerekmez. 
3.1.4.3. İş ekipmanında; devrilmesi halinde, üzerinde bulunan çalışanın ekipman ile yer arasında sıkışarak 

ezilmesini önleyici koruyucu yapı veya sistem bulunur. 
3.1.5. Üzerinde bir veya daha fazla çalışanın bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin 

azaltılması için; 
a) Sürücü için kabin bulunur veya 
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b) Forklift devrilmeyecek yapıda olur veya 
c) Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan çalışanlar için, yeterli 

açıklık kalmasını sağlayacak yapıda veya 
ç) Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini önleyecek yapıda olur. 
 
3.1.6. Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa aşağıdaki 

şartları sağlar: 
a) Yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını önleyecek donanım bulunur. 
b) Aynı anda hareket eden birden fazla elemanı bulunan iş ekipmanında bu elemanların çarpışmasının 

etkilerini en aza indirecek önlemler alınır. 
c) İş ekipmanında frenleme ve durdurma donanımı bulunur. Güvenlik şartları gerektiriyorsa, ayrıca bu 

donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulaşılabilecek şekilde yapılmış acil 
frenleme ve durdurma sistemi bulunur. 

ç) Sürücünün görüş alanının kısıtlandığı durumlarda, güvenliğin sağlanması için görüş alanını iyileştirecek 
uygun yardımcı araçlar kullanılır. 

d) Gece veya karanlık yerlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış iş ekipmanında, yapılan işi yürütmeye 
uygun ve çalışanların güvenliğini sağlayacak aydınlatma sistemi bulunur. 

e) Çalışanları etkileyebilecek yangın çıkma tehlikesi olan iş ekipmanının kendisinin veya yedekte taşıdığı 
ekipmanın kullanıldığı yerin hemen yakınında yangın söndürme cihazları bulunmuyorsa, bu ekipmanlarda 
yeterli yangın söndürme cihazları bulunur. 

f) Uzaktan kumandalı iş ekipmanının, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak hemen 
duracak şekilde olması gerekir. 

g) Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, normal şartlarda çarpma ve ezilme tehlikelerine karşı korunaklı olur, 
bunun sağlanamadığı hallerde diğer uygun araçlarla çarpma riski kontrol altına alınır. 

 
3.2. Yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanları için asgari gerekler; 
3.2.1. Yük kaldırma ekipmanı kalıcı olarak kurulduğunda, özellikle kaldırılan yük ve montaj veya bağlantı 

noktalarındaki gerilmeler dikkate alınarak ekipmanın mukavemet ve kararlılığı sağlanır. 
3.2.2. Yüklerin kaldırılması için kullanılan makinelerde, kaldırılabilecek maksimum yük açıkça görünecek 

şekilde işaretlenir, makinenin değişik şekillerde kullanımında da maksimum yükü gösteren levhalar veya 
işaretler bulunur. 

3.2.2.1. Kaldırma için kullanılan aksesuarlar da güvenli kullanım için gereken özelliklerini gösterecek 
şekilde işaretlenir. 

3.2.2.2. İnsan kaldırmak ve taşımak için tasarlanmamış iş ekipmanları, amacı dışında kullanımını önlemek 
için uygun bir şekilde ve açıkça işaretlenir. 

3.2.3. Sabit olarak kurulacak iş ekipmanı, yükün; 
a) Çalışanlara çarpması, 
b) Tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi veya düşmesi, 
c) İstem dışı kurtulması, 
riskini azaltacak şekilde tesis edilir. 
3.2.4. Çalışanları kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında; 
a) Taşıma kabininin düşme riski uygun araçlarla önlenir, 
b) Kullanıcının kendisinin kabinden düşme riski önlenir, 
c) Özellikle cisimlerle istenmeyen temas sonucu, kullanıcının çarpma, sıkışma veya ezilme riski önlenir, 
ç) Herhangi bir olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan çalışanların tehlikeye maruz kalmaması ve 

kurtarılması sağlanır. 
3.2.4.1. Şayet, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, 

alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz 
edilip, her çalışma günü kontrol edilir. 

 
 

EK - II 
İŞ EKİPMANININ KULLANIMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

Bu ekte belirtilen hususlar, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak ve söz konusu ekipmanda bunlara 
karşılık gelen riskin bulunduğu durumlarda uygulanır. 

 
1. Tüm iş ekipmanları için genel hükümler 
1.1. İş ekipmanları, bunları kullananlara ve diğer çalışanlara en az risk oluşturacak şekilde yerleştirilir, 

kurulur ve kullanılır. Bu amaçla, iş ekipmanının hareketli kısımları ile çevresinde bulunan sabit veya hareketli 
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kısımlar arasında yeterli mesafe bulundurulur. Ayrıca iş ekipmanında kullanılan ya da üretilen enerjinin veya 
maddelerin güvenli bir şekilde temini ve uzaklaştırılması sağlanır. 

1.2. İş ekipmanının kurulması veya sökülmesi, özellikle imalatçı tarafından verilen kullanma talimatı 
doğrultusunda güvenli koşullar altında yapılır. 

1.3. Kullanımı sırasında yıldırım düşmesi ihtimali bulunan iş ekipmanı yıldırımın etkilerine karşı uygun 
araçlarla korunur. 

 
2. Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanlarının kullanımı ile 

ilgili hükümler 
2.1. Kendinden hareketli iş ekipmanları, bu ekipmanların güvenli kullanımı ile ilgili uygun eğitim almış 

çalışanlar tarafından kullanılır. 
2.2. İş ekipmanı bir çalışma alanı içinde hareket ediyorsa, uygun trafik kuralları ile hız sınırları konulur ve 

uygulanır. 
2.3.1. Kendinden hareketli iş ekipmanının çalışma alanında, görevli olmayan çalışanların bulunmasını 

önleyecek gerekli düzenleme yapılır. 
2.3.2. İşin gereği olarak bu alanda çalışan bulunması zorunlu ise, bu çalışanların iş ekipmanı nedeniyle 

zarar görmesini önleyecek uygun tedbirler alınır. 
2.4. Mekanik olarak hareket ettirilen seyyar iş ekipmanlarında, ancak güvenliğin tam olarak sağlanması 

halinde çalışan taşınmasına izin verilebilir. Taşıma sırasında iş yapılması gerekiyorsa ekipmanın hızı gerektiği gibi 
ayarlanır. 

2.5. Çalışma yerlerinde, çalışanlar için güvenlik ve sağlık riski yaratmayacak yeterli hava sağlanması 
şartıyla içten yanmalı motorlu seyyar iş ekipmanı kullanılabilir. 

 
3. Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili hükümler 
3.1. Genel hususlar 
3.1.1. Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp-takılabilir iş ekipmanlarının zemin özellikleri de 

dikkate alınarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve kararlı bir şekilde kullanılması sağlanır. 
3.1.2. İnsanların kaldırılmasında sadece bu amaç için sağlanan iş ekipmanı ve aksesuarları kullanılır. 
3.1.2.1. Olağanüstü veya acil olan istisnai durumlarda insanları kaldırmak amacıyla yapılmamış iş 

ekipmanı, gerekli önlemleri almak ve gözetim altında olmak şartıyla insanların kaldırılmasında kullanılabilir. 
3.1.2.2. Çalışanlar yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için 

her zaman görevli bir kişi bulunur. Kaldırma ekipmanındaki kişilerin güvenilir haberleşme imkânlarıyla herhangi 
bir tehlike halinde tahliye için güvenilir araçları bulunur. 

3.1.3. Teknik zorunluluk olmadıkça kaldırılan yükün altında insan bulunmaması için gerekli tedbir alınır. 
Çalışanların bulunabileceği korunmasız çalışma yerlerinin üzerinden yük geçirilmez. Bunun mümkün olmadığı 
hallerde uygun çalışma yöntemleri belirlenir ve uygulanır. 

3.1.4. Kaldırma aksesuarları, sapanın şekli ve yapısı dikkate alınarak, kaldırılacak yüke, kavrama 
noktalarına, bağlantı elemanlarına ve atmosfer şartlarına uygun seçilir. Kaldırmada kullanılan bağlantı 
elemanları kullanımdan sonra sökülmüyorsa, bunların özellikleri hakkında kullanıcıların bilgi sahibi olması için 
belirgin bir şekilde işaretlenir. 

3.1.5. Kaldırma aksesuarları bozulmayacak veya hasar görmeyecek şekilde muhafaza edilir. 
 
3.2. Kılavuzsuz (askıda iken serbest olan) yükleri kaldırmakta kullanılan iş ekipmanı 
3.2.1. Çalışma alanları kesişen iki veya daha fazla kaldırma aracı ile kılavuzsuz yüklerin kaldırıldığı bir 

alanda, yüklerin ve kaldırma araçlarının elemanlarının çarpışmaması için gerekli önlemler alınır. 
3.2.2. Kılavuzsuz yüklerin seyyar iş ekipmanı ile kaldırılmasında ekipmanın eğilmemesi, devrilmemesi ve 

eğer gerekiyorsa kaymaması veya yerinden oynamaması için gerekli tedbirler alınır. Bu önlemlerin tam olarak 
uygulanmasını sağlayacak kontroller yapılır. 

3.2.3. Kılavuzsuz yükleri kaldırmakta kullanılan iş ekipmanının operatörü doğrudan veya gerekli bilgileri 
sağlayan yardımcı cihazlar vasıtasıyla yük yolunun tamamını göremiyorsa, operatöre yol gösterecek bu konuda 
eğitimli ve deneyimli bir kişi görevlendirilir. Çalışanları, yüklerin birbiriyle çarpışmasından kaynaklanan 
tehlikelerden korumak için gerekli organizasyonel önlemler alınır. 

3.2.4. Yükün elle bağlanması veya çözülmesinin güvenle yapılabilmesi için özellikle iş ekipmanının 
kontrolü doğrudan ya da dolaylı olarak çalışanda bulunacak şekilde gerekli düzenleme yapılır. 

3.2.5. Bütün yük kaldırma işleri çalışanların güvenliğini korumak için uygun şekilde planlanır ve gözetim 
altında yürütülür. Özellikle bir yük, kılavuzsuz yükleri kaldırmakta kullanılan iki veya daha fazla iş ekipmanıyla 
aynı anda kaldırılacaksa operatörler arasında eşgüdümü sağlayacak düzenleme yapılır ve uygulanır. 

3.2.6. Kılavuzsuz yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanı, kendisini besleyen güç kaynağı tamamen 
veya kısmen kesildiğinde yükü askıda tutamıyorsa, ortaya çıkabilecek risklerden çalışanları korumak için uygun 
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önlemler alınır. Tehlikeli bölgeye giriş engellenmedikçe veya yükün güvenli bir şekilde askıda kalması 
sağlanmadıkça askıdaki yük gözetimsiz bırakılmaz. 

3.2.7. Hava şartlarının, güvenli kullanımı engelleyecek ve çalışanları tehlikeye maruz bırakacak şekilde 
bozulması halinde, kılavuzsuz yüklerin kaldırılması için tasarlanmış iş ekipmanlarının açık havada kullanılması 
durdurulur. Çalışanları riske atmamak için özellikle iş ekipmanının devrilmesini önleyecek tedbirler alınır. 

 
4. Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili hükümler 
4.1. Genel hususlar 
4.1.1. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun olarak, yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, 

güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma koşullarını sağlayacak ve devam 
ettirecek en uygun iş ekipmanı seçilir. Toplu koruma önlemlerine kişisel koruma önlemlerine göre öncelik 
verilir. İş ekipmanının boyutları, yapılacak işin doğasına ve öngörülen yüke uygun, geçişlerin tehlikesiz şekilde 
yapılmasını sağlayacak şekilde olması gerekir. 

4.1.1.1. Yüksekteki geçici çalışma yerlerine ulaşmak için en uygun yol ve araçlar, geçişlerin sıklığı, söz 
konusu yerin yüksekliği ve kullanım süresi göz önüne alınarak belirlenir. Seçilen bu araçlar, yakın bir tehlike 
durumunda çalışanların tahliyesini de mümkün kılacak şekilde olur. Ulaşımda kullanılan yol, araç ve platformlar 
ile katlar veya ara geçitler arasındaki geçişlerde düşme riski ortadan kaldırılır. 

4.1.2. El merdivenleri ancak düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa, 
kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında, EK-II madde 4.1.1’de 
belirtilen şartlara uymak kaydıyla yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir. 

4.1.3. Halat kullanılarak yapılan çalışmalar ancak risk değerlendirmesi sonucuna göre işin güvenle 
yapılabileceği ve daha güvenli iş ekipmanı kullanılmasının gerekmediği durumlarda yapılabilir. 

4.1.3.1.Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve ergonomik 
zorlamalara bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanır. 

4.1.4. Seçilen iş ekipmanının türüne bağlı olarak iş ekipmanının yapısında bulunan riskleri minimuma 
indirmek için uygun önlemler belirlenir. Eğer gerekiyorsa yüksekten düşmeyi önleyecek ve çalışanların 
yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta koruyucular yapılır. 
Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye 
uğrayabilir. 

4.1.5. Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucuların, özel bir işin yapılması için geçici olarak 
kaldırılması gerektiği durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınır. Bu önlemler 
alınıncaya kadar çalışma yapılmaz. Bu özel iş geçici veya kesin olarak tamamlandıktan sonra koruyucular tekrar 
yerine konulur. 

4.1.6. Yüksekte yapılan geçici işler, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak uygun hava 
koşullarında sürdürülür. 

 
4.2. El merdivenlerinin kullanımı ile ilgili özel hükümler 
4.2.1. El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilir. Portatif el merdivenleri, 

basamakları yatay konumda olacak şekilde düzgün, sağlam, ölçüsü uygun, sabit pabuçlar üzerinde durmalıdır. 
Asılı duran el merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulur, ip merdivenler hariç, yerlerinden çıkarılması ve 
sallanması önlenir. 

4.2.2. Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt uçları sabitlenerek veya kaymaz bir 
malzeme kullanılarak veya aynı korumayı sağlayan diğer tedbirlerle, ayaklarının kayması önlenir. Platformlara 
çıkmakta kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda, güvenli çıkışı sağlamak 
için platform seviyesini yeteri kadar aşacak uzunlukta tesis edilir. Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el 
merdivenleri, parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılır. Mobil el merdivenleri, 
üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulur ve sabitlenir. 

4.2.3. El merdivenlerinde her zaman çalışanların elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek 
bulunur. Özellikle, bir el merdiveni üzerinde elle yük taşınıyorsa bu durum elle tutacak yer bulunması 
zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 
4.3. İskelelerin kullanımı ile ilgili özel hükümler 
4.3.1. Seçilen iskelenin sağlamlık ve dayanıklılık hesabı mevcut değilse veya var olan hesaplar seçilen 

iskele tipinde tasarlanan yapısal değişikliklere uygun değilse veya iskelenin genel olarak alışılmış standart 
konfigürasyonlara uygun yapıda imal edilmemiş olduğu durumlarda bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları 
yapılır. Bu hesaplar yapılmadan iskeleler kullanılamaz. 

4.3.2. Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı; yapı işlerinde inşaat 
mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; gemi inşası ve sökümü işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi 
tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu plan, iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir. 
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4.3.3. İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; yeterli sağlamlıktaki taşıyıcı zemine sabitlenerek, kaymaz 
araçlar kullanarak veya aynı etkiye sahip diğer yöntemlerle önlenir. İskelenin sağlam ve dengeli olması sağlanır. 
Yüksekte çalışma sırasında tekerlekli iskelelerin kazara hareket etmesini önleyecek uygun araçlar kullanılır. 

4.3.4. İskele platformlarının boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılan işin özelliklerine ve taşınan yüke 
uygun ve güvenli çalışma ve geçişlere izin verecek şekilde olması gerekir. İskele platformları normal kullanımda, 
elemanları hareket etmeyecek şekilde kurulur. Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere 
neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmaması gerekir. 

4.3.5. Kurma, sökme veya değişiklik yapılması sırasında iskelenin kullanıma hazır olmayan kısımları, 
23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine 
uygun şekilde genel uyarı işaretleri ile işaretlenir ve tehlikeli bölgeye girişler fiziki olarak engellenir. 

4.3.6. İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, görevli inşaat 
mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; tersanelerde ise gemi inşaatı mühendisi gözetimi altında ve 
bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca, özel riskleri ve ayrıca aşağıda belirtilen hususları kapsayan konularda 
yapacakları işle ilgili yeterli eğitim almış çalışanlar tarafından yapılır. 

a) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anlaşılması, 
b) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik, 
c) Çalışanların veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler, 
ç) İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre alınacak güvenlik 

önlemleri, 
d) İskelelerin taşıyabileceği yükler, 
e) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek diğer 

riskler. 
4.3.6.1. Gözetim yapan kişi ve ilgili çalışanlara gerekli talimatları da içeren EK-II madde 4.3.2.’de belirtilen 

kurma ve sökme planları verilir. 
 
4.4. Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümler 
4.4.1 Halat kullanılarak yapılan çalışmalarda aşağıdaki şartlara uyulur. 
a) Sistemde biri, inip çıkmada veya destek olarak kullanılan çalışma halatı, diğeri ise güvenlik halatı 

olacak şekilde ayrı kancalı en az iki halat bulunur. 
b) Çalışanlara, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilir ve kullandırılır. Emniyet 

kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı sağlanır. 
c) Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilir ve kullanıcının hareket kontrolünü 

kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olması gerekir. Güvenlik 
halatında da, çalışan ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici bir sistem bulunur. 

ç) Çalışan tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet kemerine veya 
oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilir. 

d) Acil bir durumda çalışanın derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanır ve gözetim sağlanır. 
e) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi doğrultusunda, çalışanlara yapacakları işe uygun ve özellikle 

kurtarma konusunda yeterli eğitim verilir. 
4.4.2 Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ikinci bir halat kullanılmasının işin yapılmasını 

daha tehlikeli hale getirdiği istisnai durumlarda, güvenliği sağlayacak yeterli önlemler alınmak şartıyla tek bir 
halatla çalışma yapılabilir. 

 
EK-III 

BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR 
1. Genel hususlar 
1.1. İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda 

belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır. 
1.2. İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda 

belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri 
tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır. 

1.3. İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrollere tabi 
tutulmaları sağlanır. 

1.3.1. Test, deney ve tahribatsız muayeneler dışında iş ekipmanı günlük muayeneden geçirilir. Kullanım 
sırasında ekipman, çatlak, gevşemiş bağlantılar, parçalardaki deformasyon, aşınma, korozyon ve benzeri 
belirtiler bakımından gözle muayene edilir. 

1.3.2. Çatlak, aşırı aşınma ve benzeri tespit edilen herhangi bir iş ekipmanı daha ayrıntılı muayene için 
kullanım dışı bırakılır. Gözle muayene, operatör veya iş ekipmanını ve işlevlerini bilen personel tarafından 
yapılarak kayıt altına alınır. 
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1.3.3. Muayeneler; haftalık, aylık, üç aylık ve benzeri periyotlarla iş ekipmanının ilgili olduğu standartların 
veya imalatçısının öngördüğü düzenli aralıklarla tekrarlanır. 

1.3.4. İş ekipmanında günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve benzeri düzenli aralıklarla yapılan muayeneler ile 
tüm bakım ve onarımlar kayıt altına alınır. 

1.4. Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik 
kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından 
belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile 
kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, 
belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) 
dışında bir yılı aşmaması gerekir. 

1.5. Birden fazla iş yapmak amacıyla imal edilen iş ekipmanları yaptıkları işler göz önünde bulundurularak 
ayrı ayrı periyodik kontrole tabi tutulur. 

1.6. Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılacak kontroller sonucunda periyodik 
kontrol raporu düzenlenir. Düzenlenen belgeler, iş ekipmanının kullanıldığı sürece saklanır. 

1.7. İş ekipmanının periyodik kontrolü sonucunda düzenlenecek raporda aşağıdaki bölümler bulunur: 
1.7.1. Genel bilgiler: Bu bölümde işyerinin adı, adresi, iletişim bilgileri (telefon, faks, elektronik posta 

adresi, internet sitesi ve benzeri), periyodik kontrol tarihi, normal şartlarda yapılması gereken bir sonraki 
periyodik kontrol tarihi ve gerekli görülen diğer bilgilere yer verilir. 

1.7.2. İş ekipmanına ait teknik özellikler: Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulacak iş 
ekipmanının adı, markası, modeli, imal yılı, ekipmanın seri numarası, konumu, kullanım amacı ile gerek görülen 
teknik özellikler ve diğer bilgilere yer verilir. 

1.7.3. Periyodik kontrol metodu: İlgili standart numarası ve adı, periyodik kontrol esnasında kullanılan 
ekipmanların özellikleri ve diğer bilgiler belirtilir. 

1.7.4. Tespit ve değerlendirme: Raporun bu bölümünde EK-III madde 1.7.3’te belirlenen kurallar ve 
yapılan periyodik kontrolden elde edilen değerlerin, yine EK-III madde 1.7.2’de yer verilen iş ekipmanının teknik 
özelliklerini karşılayıp karşılamadığı hususu ile ilgili standart ve teknik literatürde yer alan sınır değerlere uygun 
olup olmadığı kıyaslanarak değerlendirilir. Periyodik kontrolde uygulanan test ve diğer işlemlere ilişkin bilgilere 
yer verilir. 

1.7.5. Test, deney ve muayene: İş ekipmanının periyodik kontrolü esnasında yapılan test deney ve 
muayene (hidrostatik test, statik test, dinamik test, tahribatsız muayene yöntemleri ve benzeri) sonuçları 
belirtilir. 

1.7.6. İkaz ve öneriler: Yapılan periyodik kontrol sonucunda iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun 
bulunmayan hususların belirlenmesi halinde, bunların nasıl uygun hale getirileceğine ilişkin öneriler ile bu 
hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanımının güvenli olmayacağı belirtilir. 

1.7.7. Sonuç ve kanaat: Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulan iş ekipmanının varsa 
tespit edilen ve giderilen noksanlıklar açıklanarak, bir sonraki periyodik kontrole kadar geçecek süre içerisinde 
görevini güvenli bir şekilde yapıp yapamayacağı açıkça belirtilir. 

1.7.8. Onay: Bu bölümde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişinin/kişilerin kimlik bilgileri, mesleği, 
diploma tarihi ve numarasına ilişkin bilgiler, Bakanlık kayıt numarası ile raporun kaç nüsha olarak düzenlendiği 
belirtilerek, imza altına alınır. Yukarıdaki bilgilerin veya yetkili kişinin imzasının bulunmadığı raporlar geçersizdir. 

1.8. İş ekipmanının özelliği gereği birden fazla branştaki periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler 
tarafından periyodik kontrolün yapılması gerekmesi halinde, müştereken veya her bir branştan yetkili kişi kendi 
konusu ile ilgili kısmın raporunu düzenleyip imzalar. 

1.9. İş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu hususlar 
giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının uygun olmadığının belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye 
kadar iş ekipmanı kullanılmaz. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol 
sonucunda; eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine 
kadar güvenle kullanılabileceği ibaresinin de yer aldığı ikinci bir belge düzenlenir. 

 
2. Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları 
2.1. Basınçlı kap ve tesisatlar 
2.1.1. Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda 

aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının 
özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı 
kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu 
durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir. 

2.1.2. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
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Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı 
kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır. 

2.1.3. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya 
yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile 
yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı 
eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir. 

2.1.4. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım basınçlı kap ve tesisatın 
periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri Tablo: 1’de belirtilmiştir. 
 

EKİPMAN ADI 

KONTROL PERİYODU 
(Azami Süre) 

 
(İlgili standardın ön-
gördüğü süreler saklı 

kalmak koşulu ile) 

 
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ 

 
(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)** 

Buhar kazanları 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 
1 Yıl 

TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen 
kriterlere uygun olarak yapılır. 

Kalorifer kazanları 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 
1 Yıl 

TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun 
olarak yapılır. 

Taşınabilir gaz tüpleri  
(Dikişli, dikişsiz) 
 

Standartlarda süre 
belirtilmemişse 

3Yıl 

TS EN 1802, TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 13322, TS EN 
14876, TS EN ISO 9809 ve TS EN ISO 16148 
standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. 

Taşınabilir asetilen tüpleri 
TS EN 12863 

standardında belirtilen 
sürelerde 

TS EN 12863 standardında belirtilen kriterlere uygun 
olarak yapılır. 

Manifoldlu asetilen tüp demetleri  
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 
1 Yıl 

TS EN 12755 ve TS EN 13720 standartlarında belirtilen 
kriterlere uygun olarak yapılır. 

Manifoldlu tüp demetleri 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 
1 Yıl  

TS EN 13385 ve TS EN 13769 standartlarında belirtilen 
kriterlere uygun olarak yapılır. 

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve 
benzeri) (yerüstü) (1) 10 Yıl TS 55, TS 1445, TS 1446, TS  EN 12817 ve TS EN 12819  

standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak  yapılır. 
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve 
benzeri) (yer altı) (1) 10 Yıl TS  EN12817, TS EN 12819 standartlarında belirtilen 

kriterlere uygun olarak  yapılır. 

Kullanımdaki LPG tüpleri 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 
1 Yıl 

 TS EN 1440:2008+A1:2012, TS EN 14767, 
TS EN 14795, TS EN 14914 standartlarında belirtilen 
kriterlere uygun olarak yapılır.  
 

Basınçlı hava tankları(2), (3) 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 
1 Yıl 

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 
standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.  

Kriyojenik tanklar 

TS EN:13458 – 3 
standardında belirtilen 
sürelerde. 

TS EN 1251-3, TS EN:13458 – 3, TS EN 13530-3 ve TS EN 
14197-3, standartlarında belirtilen kriterlere uygun 
olarak yapılır.  
 

Tehlikeli sıvıların(4)  bulunduğu tank ve 
depolar  10 Yıl(5) API 620,  API 650, API 653, API 2610 standartlarda 

belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.  
(1) LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur. 
(2) Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı.  
(3) Kademeli sıkıştırma yapan kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, basınçlı hava tankları ile bunların sabit 
donanımlarının, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılır. 
(4)  Tehlikeli sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır.   
(5)  Tahribatsız muayene yöntemleri kullanılır.  
(*)  Periyodik kontrol süreleri API 510 standardı esas alınarak belirlenen basınçlı ekipmanlarda; basınçlı ekipmandaki içerik (basınç ve benzeri) 
kayıpları ile korozyon gibi nedenlerle meydana gelen bozulmalar dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesi ve yönetimi çerçevesinde 
belirlenen periyodik kontrol süreleri, ekipmanın kalan ömrünün yarısını ve her halükarda beş yılı aşmaması gerekir.   
(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da 
Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. 
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2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları 
2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 

1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı 
ve yeterli yük frenleri bulunur. 

2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker 
veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile 
yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı 
eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir. 

2.2.3. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının 
periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 2’de belirtilmiştir. 
 

 

EKİPMAN ADI 

KONTROL 
PERİYODU 

(Azami Süre) 
 

(İlgili standardın ön-
gördüğü süreler saklı 

kalmak koşulu ile) 

 
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ 

 
(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)** 

Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), 

(2),(3) 

Standartlarda süre 
belirtilmemişse 

1 Yıl  

TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 
1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-
7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS 
ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS 
ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 – 1, FEM  
9.751,  FEM  9.752,   FEM  9.755 ve FEM  9.756 
standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak 
yapılır.  

Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan) (4) 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 
1 Yıl  

31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Asansör Yönetmeliği ile 18/11/2008 tarihli 
ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör 
Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar 
saklı kalmak kaydıyla TS EN 81–3, TS EN 13015, TS ISO 
9386-1 ve TS ISO 9386-2, standartlarında belirtilen 
kriterlere göre yapılır. 

Yürüyen merdiven ve yürüyen bant 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 
1 Yıl 

TS EN 13015 standardında belirtilen şartlar 
kapsamında yapılır. 

İstif Makinesi (forklift, transpalet, 
lift) 

Standartlarda süre 
belirtilmemişse 

1 Yıl  

TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 
3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 
standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak 
yapılır.  

Yapı İskeleleri(5),(6) 
Standartlarda süre 

belirtilmemişse 
6 Ay 

TS EN 1495 + A2, TS EN 1808 ve TS EN 12811-3 
standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve 
EK- II’ nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar 
dikkate alınarak yapılır. 

(1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde 
ise en az 1,1 katı olması gerekir. 
(2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda 
belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. 
(3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan 
edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas 
alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren 
tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.)  
 (4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili 
branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır. 
(5)  İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü 
mezunları makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır. 
 
(6)  İskeleler, üzerlerinde taşıyabileceği azami yük görünecek şekilde işaretlenir. 
(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da 
Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. 
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2.3. Tesisatlar 
2.3.1. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır. 
2.3.2. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile 

ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. 
2.3.3. Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine mühendisleri, makine tekniker veya yüksek 

teknikerleri tarafından yapılır. 
2.3.4. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım tesisatın periyodik kontrol kriterleri ve 

kontrol süreleri Tablo: 3’te belirtilmiştir. 
 

EKİPMAN ADI 

KONTROL PERİYODU 
(Azami Süre) 

 
(İlgili standardın ön-
gördüğü süreler saklı 

kalmak koşulu ile) 

 
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ 

 
(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)** 

Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, 
Paratoner 

Standartlarda süre 
belirtilmemişse 

1 Yıl 

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de 
Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar 
Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî 
Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri 
Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri 
Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen 
hususlara göre yapılır. 

Akümülatör, Transformatör 1 Yıl İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır. 

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, 
Motopomplar, Boru Tesisatı  

Standartlarda süre 
belirtilmemişse 

1 Yıl 
 

 

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının 
belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, 
TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + 
A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında belirtilen 
kriterlere uygun olarak yapılır. 

Yangın Söndürme cihazı 
TS ISO 11602-2 
standardında 

belirtilen sürelerde 

TS ISO 11602-2 standardında belirtilen kriterlere 
uygun olarak yapılır. 

Havalandırma ve Klima Tesisatı 1 Yıl Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının 
belirlenmesine yönelik olarak yapılır. 

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da 
Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. 

 
 
2.4. Tezgâhlar 
2.4.1. Makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri EK-III, madde 1.4.’te yer alan hususlara uygun olarak 

yapılır. 
2.4.2. Makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine tekniker veya yüksek 

teknikerleri tarafından yapılır. 
2.4.3. Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış makine ve tezgâhların periyodik kontrolü; makine veya 
mekatronik mühendisi ile elektrik mühendisleri ve/veya bunların teknikerleri tarafından birlikte yapılır. 
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03 Mart 2009                                                                                                            Resmi Gazete Sayı: 27158 

MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT) 

BİRİNCİ BÖLÜM                                                                                                             
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

             Amaç 

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, 
bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve 
güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini 
ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet 
şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk 
değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari 
kriterleri düzenlemektir. 

             Kapsam 

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; makinaları, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamlarını, 
kaldırma aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, kısmen 
tamamlanmış makinaları kapsar. 

             (2)  Bu Yönetmelik; aşağıda belirtilen makinaları ve emniyet parçalarını kapsamaz. 

             a) Orijinal makinaların imalâtçıları tarafından tedarik edilen ve özdeş aksamları değiştirmek 
üzere yedek parça olarak kullanılması amaçlanan emniyet aksamları, 

             b) Fuar alanlarında ve/veya eğlence parklarında kullanılan özel makinaları, 

             c) Özel olarak nükleer amaçlar için tasarımlanmış veya hizmete sunulmuş, arızalanma 
durumunda radyoaktivite yayabilecek makinaları, 

             ç) Ateşli silahlar dahil olmak üzere her türlü silahı, 

             d) Aşağıdaki ulaşım vasıtalarını:  

             1) 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, 
Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı 
Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) kapsamındaki riskler açısından, 
üzerlerine monte edilen makinalar hariç, tarım ve orman traktörleri, 

             2) 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları 
Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (98/14/AT) kapsamındaki, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, 
motorlu araçlar ve bunların römorkları,  

             3) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli 
Motorlu Araçların  Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT) kapsamındaki, üzerlerine monte edilen 
makinalar hariç, taşıtları,  

             4) Sadece yarış amaçlı motorlu taşıtlar, 

             5) Üzerine monte edilen makinalar hariç, hava, su veya demir yolu ağlarındaki ulaştırma 
vasıtaları,  
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             6)  Denizde hareket eden tekneler ve seyyar açık deniz tertibatı ile bu tekne ve/veya tertibat 
üzerine monte edilmiş makinalar, 

             7) Askeri veya polisiye amaçlar için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar, 

             8) Laboratuvarlarda araştırma amaçlarına yönelik olarak geçici kullanım için özel olarak 
tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar, 

             9) Maden kuyusu asansörleri, 

             10) Sanatsal gösterilerde sanatçıyı taşımayı amaçlayan makinalar, 

             11) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları 
Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (2006/95/AT) 
kapsamında yer alan; evlerde kullanılması amaçlanan ev aletleri, ses ve video cihazları, bilgi 
teknolojisi cihazları, tipik büro makineleri, alçak gerilim şalter ve kumanda panoları ve elektrik 
motorları, yüksek gerilimli elektrikli teçhizatın şalter ve kumanda düzenleri ile trafo tipleri. 

             Dayanak 

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;  

             a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve 
Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak,  

             b) Avrupa Birliğinin 2006/42/EC sayılı Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır. 

           Tanımlar 

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

             a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 

             b) Değiştirilebilir teçhizat: Bir makina veya traktörün hizmete girişini müteakip, operatörün 
kendisi tarafından işlevini veya özelliğini değiştirmek veya yeni bir işlev katmak amacıyla bu makina 
veya traktöre takılan bir alet olmayan teçhizatı, 

             c) Emniyet aksamları: Bir güvenlik işlevini yapan, bağımsız bir şekilde piyasaya arz edilen, 
arızalanması ve/veya hatalı çalışması durumunda kişilerin güvenliğini tehlikeye sokan, makinaların 
işlevini yerine getirmek için gerekli olmayan veya makinanın işlevini yerine getiren normal aksamın 
yedeği olarak kullanılabilecek aksamını; Ek V’te düzenlenen emniyet aksamlarının listesinin 10 uncu 
maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre güncellenebildiğini, 

             ç) Hizmete sunma: Bu Yönetmelik kapsamındaki makinanın amaçları doğrultusunda ilk kez 
kullanıma alınmasını, 

             d) İmalatçı: Bu Yönetmelik kapsamındaki makinayı veya kısmen tamamlanmış makinayı 
tasarımlayan ve/veya imal eden ve kendi isim veya ticari unvanı altında veya kendi kullanımı için 
piyasaya arz edilmesi amacıyla makinanın veya kısmen tamamlanmış makinanın bu Yönetmeliğe 
uygunluğundan sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, bu şekilde tanımlanan bir imalatçının 
bulunmadığı durumda, bu Yönetmelik kapsamındaki makinayı veya kısmen tamamlanmış makinayı 
piyasaya arz eden veya hizmete sunan gerçek veya tüzel kişiyi, 
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             e) Kaldırma aksesuarı: Kaldırma makinasına monte edilmemiş olup, yükün tutulmasına imkân 
sağlayan, makina ile yük arasına veya yükün kendi üzerine yerleştirilen veya yükün ayrılmaz bir 
parçası olması amaçlanan ve piyasaya ayrı olarak arz edilen aksam veya teçhizat ile sapanlar ve 
bunların aksamlarını, 

             f) Kısmen tamamlanmış makina: Başka bir makinaya veya kısmen tamamlanmış makinaya 
dahil edilerek, bu Yönetmelik kapsamındaki bir makinayı oluşturması amaçlanan, tahrik sistemi gibi, 
hemen hemen makina durumunda olan, ancak kendi başına belirli bir uygulamayı gerçekleştiremeyen 
parçalar topluluğunu, 

             g) Komisyon: Avrupa Komisyonunu, 

             ğ) Makina: Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından, kısmen tamamlanmış makinalar dışında, 2 
nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ürünleri ifade etmek üzere, doğrudan insan veya hayvan 
gücü uygulaması dışındaki bir tahrik sistemi ile donatılmış veya donatılması amaçlanmış, ilişkili 
parçaları veya kısımlarının en az biri hareketli olan ve belli bir uygulama amacıyla bir araya getirilmiş 
olan parçalar topluluğu ile bunlardan; sadece kullanım sahasına veya bir enerji ve hareket kaynağına 
bağlantı için gerekli olan aksamları bulunmayan veya monte edilmeye hazır ve sadece bir ulaştırma 
vasıtasına monte edildiğinde veya bir bina ya da yapıya kurulduğunda çalışma yeteneğine sahip veya 
aynı sonucu elde etmek için bir bütün halinde çalışacak şekilde düzenlenen ve kumanda edilen veya 
(f) bendinde belirtilen kısmen tamamlanmış makina parçaları topluluğunu ve yük kaldırma amaçlı ve 
güç kaynağı doğrudan uygulanan insan gücü olan birbiriyle bağlantılı en azından biri hareketli 
bağlantılı parçalar ve aksamdan oluşan parçalar topluluğunu, 

             h) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını, 

             ı) Piyasaya arz: Makinanın veya kısmen tamamlanmış makinanın, kullanım veya dağıtım 
amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada bulunmasının sağlanması amacıyla yapılan ilk faaliyeti, 

             i) Sökülebilir mekanik aktarma organı: Kendinden tahrikli makina veya bir traktör ile başka bir 
makina arasında birleştirildiği ilk sabit yataktan güç aktarımını sağlayan mahfazası ile birlikte piyasaya 
arz edildiği takdirde tek bir ürün olarak kabul edilen teçhizatı, 

             j) Uyumlaştırılmış standard: Komisyon tarafından belirlenen işlemlere uygun olarak, Avrupa 
Standardizasyon Komitesi (CEN), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) veya 
Avrupa Telekomünikasyon Standardları Enstitüsü (ETSI) gibi standardizasyon kuruluşu tarafından 
kabul edilen teknik şartnameyi, 

             k) Yetkili temsilci: Türkiye’de yerleşik olan, imalatçıdan onun adına bu Yönetmelikle ilgili 
yükümlülüklerinin ve formalitelerinin tamamını veya bir kısmını yerine getirmek için yazılı yetki almış 
herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi, 

             l) Zincirler, halatlar ve kayışlar: Kaldırma amacıyla, kaldırma makinası veya kaldırma 
aksesuarlarının bir parçası olarak tasarımlanıp imal edilen, zincirler, halatlar ve kayışları  ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM                                                                                                                             
Piyasaya Arz, Piyasa Gözetim ve Denetimi 

             Piyasaya arz ve hizmete sunma 

             MADDE 5 – (1) İmalatçı veya yetkili temsilcisi, makinayı piyasaya arz etmeden ve/veya 
hizmete sunmadan önce;  

             a) Ek I’de yer alan ilgili temel sağlık ve güvenlik kurallarını sağlamak, 
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             b) Ek VII Bölüm A’da bahsedilen teknik dosyayı temin etmek, 

             c) Özellikle talimatlar gibi gerekli bilgileri temin etmek, 

             ç) 13 üncü maddede belirtilen uygunluk değerlendirmesi için gerekli işlemleri yerine 
getirmek,             

             d) Ek II Kısım 1 Bölüm A’da içeriği verilen AT Uygunluk Beyanını makinaya uygun olarak 
hazırlamak, 

             e) 16 ncı madde hükümlerine uygun olarak “CE” uygunluk işaretini iliştirmek. 

             zorundadır. 

             (2) İmalatçı veya yetkili temsilcisi kısmen tamamlanmış makinayı, piyasaya arz etmeden önce, 
14 üncü maddede belirtilen işlemi yerine getirir. 

             (3) 13 üncü maddede belirtilen işlemlerin amaçları bakımından, imalatçı veya yetkili temsilcisi, 
Ek I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik kurallarını sağlamak için gerekli vasıtalara sahip olmak veya 
bu vasıtalara erişebilmek için gerekli tedbirleri alır. 

             (4) Makinanın başka hususlarla ilgili olarak, “CE” işaretlemesi öngören başka yönetmeliklerin 
kapsamına girmesi durumunda, “CE” işaretlemesi makinanın söz konusu başka yönetmeliklerdeki 
hükümlere de uygun olduğunu gösterir. Ancak, bu yönetmeliklerden bir veya daha fazlasının bir geçiş 
döneminde, imalatçıya veya yetkili temsilcisine uygulanacak sistemi seçmesine imkân sağlaması 
durumunda, “CE” uygunluk işareti sadece imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından uygulanan 
yönetmeliklerin hükümlerine uygunluğunu gösterir. Uygulanan yönetmelikle ilgili bilgiler, Resmi 
Gazete’de yayımlandığı şekliyle AT Uygunluk Beyanında belirtilir. 

             Serbest Dolaşım 

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun makinaların piyasaya arz edilmesi ve/veya 
hizmete sunulması yasaklanmaz, kısıtlanmaz ve engellenmez. 

             (2) İmalatçının veya yetkili temsilcisinin Ek II Kısım 1 Bölüm B’de belirtilen, kısmen 
tamamlanmış makinayı, makinayı meydana getirmek üzere bir makinaya takılacağını veya makina 
oluşturmak için diğer kısmen tamamlanmış bir makina ile birleştirileceğini beyan etmesi halinde, söz 
konusu makinanın piyasaya arz edilmesi yasaklanmaz, kısıtlanmaz ve engellenmez. 

             (3) Ticaret fuarlarında, sergilerde ve tanıtımlarda veya benzeri durumlarda, bu Yönetmelik 
hükümlerine uygun olmayan makinanın veya kısmen tamamlanmış makinanın, uygun olmadığı ve 
uygun duruma getirilinceye kadar hazır olamadıklarına dair görülebilir bir işaret olması kaydıyla, 
teşhir edilmesi engellenmez. Bu tip uygun olmayan makinanın veya kısmen tamamlanmış makinanın 
teşhiri sırasında, şahısların emniyetini sağlayacak tedbirler alınır.  

             Uygunsuz işaretleme 

             MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen işaretlemeler uygunsuz olarak kabul edilir. 

             a) Bu Yönetmelik kapsamında yer almayan ürünler üzerine bu Yönetmeliğe göre “CE” 
işaretlemesinin iliştirilmesi, 

             b) Makinada “CE” uygunluk işaretinin ve/veya AT Uygunluk Beyanının bulunmaması, 
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             c) Makina üzerine “CE” uygunluk işareti dışında başka bir işaretin, 16 ncı maddenin üçüncü 
fıkrasında yasaklanan şekilde iliştirilmesi. 

             (2) Bakanlığın, işaretlemenin bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olmadığını tespit 
etmesi durumunda, imalatçı veya yetkili temsilcisi ürünü uygun duruma getirmek ve bu uygunsuzluğu 
Bakanlığın belirlediği koşullar altında, bu ihlale son vermekle yükümlüdür. 

             (3) Uygunsuzluluğun devam etmesi halinde, Bakanlık, söz konusu ürünün piyasaya arzını 
sınırlamak, yasaklamak veya 12 nci maddede belirtilen işleme uygun olarak ürünün, piyasadan geri 
çekilmesini sağlamak için bütün tedbirleri alır. 

             Piyasa gözetim ve denetimi 

             MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren makinaların piyasa gözetimi ve denetimi, 
13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa 
Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 16/5/2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre 
Bakanlık tarafından yapılır. 

             (2) Bakanlık, makinaların sadece bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin gereklerini karşıladıkları 
ve doğru bir şekilde kurulup bakımlarının yapıldığında ve amaçlandığı şekilde veya makul bir şekilde 
öngörülebilir koşullar altında kullanıldığı zaman, kişilerin ve durumuna göre evcil hayvanların ve 
malların, sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmadıkları sürece piyasaya arz edilebilmelerini ve/veya 
hizmete sunulmalarını sağlayacak bütün uygun önlemleri alır. 

             (3) Bakanlık, kısmen tamamlanmış makinaların sadece bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin 
gereklerini karşıladıkları sürece piyasaya arz edilebilmelerini sağlayacak uygun olan bütün önlemleri 
alır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                                                                                                             
Standardlar 

             Uygunluk varsayımı ve uyumlaştırılmış standardlar 

             MADDE 9 – (1) Ek II Kısım 1 Bölüm A’da belirtilen AT Uygunluk Beyanı bulunan ve bu 
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak “CE” uygunluk işareti taşıyan bir makinanın, bu Yönetmelik 
hükümlerine uygun olduğu kabul edilir. 

             (2) Uyumlaştırılmış standarda uygun olarak imal edilmiş olan bir makinanın, bu tip bir 
uyumlaştırılmış standardın kapsadığı temel sağlık ve güvenlik kurallarına uygun olduğu kabul edilir. 

             (3) Bakanlık, uyumlaştırılmış ulusal standardların referanslarını bilgi için Resmî Gazete’de 
yayımlar. 

             (4) Uyumlaştırılmış ulusal standartları hazırlama ve izleme sürecinde sosyal taraflara ulusal 
seviyede etkin olma imkânı vermek için Bakanlıkça gereken önlemler alınır. 

             (5) Komisyonun, uyumlaştırılmış standartların Ek I’de belirtilen temel gerekleri veya ulusal 
standartların bu gerekleri artık karşılamadığını bildirmesi halinde, söz konusu standartların 
uygulamadan tamamen veya kısmen çekilmesi gerektiği hususundaki Komisyon görüşüne uygun 
olarak bu standartlar Bakanlıkça geri çekilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                                                                                                             
Tedbirler 

             Özel tedbirler 

             MADDE 10 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin; 

             a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen Ek V’teki emniyet aksamlarını 
gösteren listenin güncellenmesi,  

             b) 11 inci maddesinde belirtilen makinaların piyasaya arzının kısıtlanması 

             için Komisyon tarafından getirilen uygulamaları göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri 
alır. 

             Tehlikeli olması muhtemel makinalarla ilgili özel tedbirler 

             MADDE 11 – (1) Komisyonun, bir uyumlaştırılmış ulusal standardın, kapsamına giren ve Ek I’de 
belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini tam olarak yerine getirmediğine karar verdiği 
durumlarda Bakanlık, Komisyonun standarttaki eksiklikler nedeniyle teknik özellikleri risk arz eden 
makinaların piyasaya arzının yasaklanması ya da kısıtlanması ya da bu makinaların özel koşullara tabi 
tutulmasını gerektiren tedbirlerini dikkate alır. 

             (2) Komisyonun herhangi bir Üye Ülkenin aldığı bir tedbiri haklı bulması üzerine teknik 
özelliklerinden dolayı birinci fıkrada belirtilen riskleri taşıyan makinaların piyasaya arzının 
yasaklanması ya da kısıtlanmasını gerektiren tedbirler alması durumunda Bakanlık, bu tedbirleri 
dikkate alır. 

             (3) Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınmasını Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona 
bildirir. 

             Koruma hükmü 

             MADDE 12 – (1) Bakanlık; bu Yönetmelik kapsamındaki makinaların, “CE” uygunluk işareti 
taşıdıkları, AT Uygunluk Beyanına sahip oldukları ve amacına uygun olarak kullanıldıklarında 
insanların, yerine göre evcil hayvanların veya malların, sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabileceğini 
tespit ederse, makinanın piyasadan toplanması, piyasaya arzının veya hizmete konulmasının 
engellenmesi veya serbest dolaşımının kısıtlanması için gerekli olan bütün tedbirleri alır. 

             (2) Bakanlık, aldığı tedbirlerle ilgili kararının gerekçelerini ve özellikle uygunsuzluğun;  

             a) Bu Yönetmelikte belirtilen yer alan temel sağlık ve güvenlik kurallarının yerine 
getirilmemesinden, 

             b) Bu Yönetmelikte atıf yapılan uyumlaştırılmış standartların yanlış uygulanmasından, 

             c) Bu Yönetmelikte atıf yapılan uyumlaştırılmış standartlardaki eksikliklerden 

             kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirterek, alınan tedbirleri Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona 
bildirir. 

             (3) Birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin uyumlaştırılmış standartlardaki eksikliklerden 
kaynaklanması durumunda Bakanlık, 9 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre işlem yapar. 



                                                                                 227                                                                                        İSG YEK 
    

             (4) Makinanın uygun olmadığı halde “CE” uygunluk işaretini taşıması durumunda Bakanlık, 
“CE” uygunluk işaretini iliştiren hakkında gerekli işlemi yapar ve yapılan işlemi Müsteşarlık aracılığıyla 
Komisyona bildirir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM                                                                                                                             
Uygunluk Değerlendirme İşlemleri, Kısmen Tamamlanmış Makinalar İçin İşlemler, Onaylanmış 

Kuruluşlar, “CE” Uygunluk İşareti 

             Makinaların uygunluk değerlendirme işlemleri 

             MADDE 13 – (1) İmalatçı veya yetkili temsilcisi, makinaların bu Yönetmeliğin hükümlerine 
uygunluğunu belgelemek için bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen uygunluk 
değerlendirme işlemlerinden birisini uygular. 

             (2) Makinaların Ek IV’te yer almaması halinde, imalatçı veya yetkili temsilcisi, Ek VIII’de 
belirtilen makina imalatındaki iç kontrollerle uygunluk değerlendirme işlemini uygular. 

             (3) Ek IV’te verilen listede yer alan ve 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 
uyumlaştırılmış standartlara uygun olarak imal edilen makinalarda, bu standartların ilgili bütün temel 
sağlık ve güvenlik kurallarını kapsamaları kaydıyla, imalatçı veya yetkili temsilcisi; 

             a) Ek VIII’de belirtilen, makina imalatında yapılan iç kontrollerle uygunluğun değerlendirilmesi 
işlemlerini veya 

             b) Ek IX’da verilen AT Tip inceleme işleminin yanı sıra, Ek VIII’in 3 numaralı paragrafında 
belirtilen makina imalatındaki iç kontrol işlemlerini veya 

             c) Ek X’da belirtilen tam kalite güvence işlemlerini  uygular. 

             (4) Ek IV’de yer alan ve 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen uyumlaştırılmış 
standartlara uygun olarak imal edilmeyen makinalarda veya bu standartlara kısmen uygun olarak 
imal edildiğinde ya da uyumlaştırılmış standartların ilgili temel sağlık ve güvenlik kurallarının 
tamamını kapsamadığı durumlarda veya bahsi geçen makinalar için bir uyumlaştırılmış standardın 
bulunmadığı hallerde, imalatçı veya yetkili temsilcisi; 

             a) Ek IX’da verilen AT Tip inceleme işleminin yanı sıra Ek VIII’in 3 numaralı paragrafında 
belirtilen makina imalatındaki iç kontrol işlemini veya 

             b) Ek X’da verilen tam kalite güvence işlemini  uygular. 

             Kısmen tamamlanmış makinalar için işlemler 

             MADDE 14 – (1) Kısmen tamamlanmış makinaların imalatçısı veya yetkili temsilcisi, makinayı 
piyasaya arz etmeden önce aşağıdaki hususları yerine getirir. 

             a) Ek VII Bölüm B’de açıklanan ilgili belgelerin hazırlanması, 

             b) Ek VI’da belirtilen montaj talimatlarının hazırlanması, 

             c) Ek II Kısım I Bölüm B’de belirtilen imalatçı beyanının hazırlanması. 

             (2) Montaj talimatları ve imalatçı beyanının, nihai makinaya takılıncaya kadar kısmen 
tamamlanmış makinayla birlikte bulunması, sonrasında nihai makinanın teknik dosyasının bir parçası 
olması zorunludur. 
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             Onaylanmış Kuruluşlar 

             MADDE 15 – (1) Bakanlık tarafından görevlendirilecek onaylanmış kuruluşlar, Ek XI’de 
belirtilen asgari kriterleri sağlamak zorundadır. Bakanlık, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde 
belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, 
tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara 
Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir. 

             “CE” uygunluk işareti 

             MADDE 16 – (1) “CE” uygunluk işareti CE harflerinden oluşur. Kullanılacak işaretin şekli Ek 
III’te belirtilmiştir.  

             (2) “CE” uygunluk işareti makinaya Ek III’e uygun olarak, görünür, okunaklı ve silinmez bir 
şekilde iliştirilir. 

             (3) Makina üzerine “CE” uygunluk işaretinin formu veya anlamı veya her ikisi hakkında üçüncü 
taraflarca yanlış anlaşılmaya yol açabilecek işaretler, simgeler ve yazılar iliştirilemez. “CE” uygunluk 
işaretinin görünürlüğünü, okunabilirliğini ve anlamını bozmamak kaydıyla, makina üzerine başka 
işaretler de iliştirilebilir.  

             (4) “CE” uygunluk işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında 15/11/2001 tarihli ve 
2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne 
İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin hükümleri uygulanır. 

ALTINCI BÖLÜM                                                                                                                                          
Çeşitli ve Son Hükümler 

             Makinaların montajı ve kullanımı  

             MADDE 17 – (1) Bakanlık, makinaların bu Yönetmelikte öngörülmeyen şekilde tadil 
edilmemeleri kaydıyla, kişilerin ve özellikle de işçilerin makinaları kullanırken korunmalarını sağlamak 
üzere, ilgili diğer mevzuatlara aykırı olmamak üzere gerekli tedbirleri alabilir. 

             Gizlilik 

             MADDE 18 – (1) Gizlilikle ilgili mevcut ulusal hükümlerden ve uygulamalardan ayrı olarak, bu 
Yönetmeliğin uygulanmasında yer alan tüm kişi ve taraflar görevlerini yaparken elde ettikleri tüm 
bilgileri gizli tutar. Kişilerin sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla açıklanması gerekmedikçe, iş, 
meslek ve ticari sırlar gizlidir.  

             (2) Birinci fıkrada belirtilen hükümler, Bakanlık ile Onaylanmış Kuruluşların karşılıklı bilgi 
paylaşımı ve uyarıda bulunma ile ilgili yükümlülüklerini etkilemez. 

             (3) Bakanlık ve Komisyon tarafından 11 inci ve 12 nci maddelere uygun olarak alınan her karar 
kamuoyuna duyurulur. 

             Avrupa Birliği Üye Ülkeleriyle işbirliği 

             MADDE 19- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili, Üye Ülkelerin yetkili 
kuruluşları ve Komisyon ile işbirliği yapar ve gerekli bilgileri Müsteşarlık aracılığıyla Üye Ülkelerin 
yetkili kuruluşlarına ve Komisyona bildirir. 
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             Çözüm yolları 

             MADDE 20 – (1) Yönetmelik kapsamındaki herhangi bir makinanın piyasaya arz edilmesini 
ve/veya hizmete sunulmasını kısıtlayan ve Yönetmeliğe uygun olarak alınan bir tedbirin dayandırıldığı 
gerekçeleri Bakanlıkça açıklanır.  

             (2) Birinci fıkrada belirtilen tedbir, yürürlükteki yasalar dahilinde başvurulabilecek yasal çözüm 
yolları ve bu yasal çözüm yollarına başvurulabilecek sürelerle birlikte Bakanlıkça en kısa zamanda ilgili 
tarafa bildirilir. 

             Avrupa Birliği daimi komitesi 

             MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ve işleyişi hususunda bu Yönetmelikle ilgili 
Avrupa Birliği Daimi Komitesinin çalışmalarına iştirak edilir. 

             Ulusal daimi komite 

             MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ve işlerliğinin sağlanması amacıyla, 30/9/2003 
tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren SGM/2003-8 sayılı Makina 
Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ ile, Bakanlık koordinasyonunda ilgili kamu 
kurum ve özel kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Makina Teknik Komitesi 
(MAKTEK) gerekli çalışmaları yürütür. 

             Aykırı davranışta uygulanacak hükümler 

             MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı 
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır. 

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

             MADDE 24 – (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.  

             (2) Diğer düzenlemelerde Makina Emniyeti Yönetmeliğine (98/37/AT) yapılmış atıflar, bu 
Yönetmeliğe yapılmış sayılır. 

             İstisna  

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat 
hükümlerine uygun, kartuşla çalışan taşınabilir sabitleme ve diğer darbeli makinaların piyasaya arzına 
ve hizmete sunulmasına 29/6/2011 tarihine kadar izin verilir. 

             Yürürlük   MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik 29/12/2009 tarihinde yürürlüğe girer. 

              Yürütme   MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik Hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 
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EK I 

Makinaların Tasarımı Ve İmali İle İlgili Temel Sağlık Ve Güvenlik Kuralları 

Genel ilkeler 

1- Makinaların imalâtçıları veya yetkili temsilcileri makinalara uygulanacak sağlık ve güvenlik kurallarını 
belirlemek için bir risk değerlendirmesi yapılmasını sağlamalıdır. Makinalar daha sonra bu risk değerlendirmesi 
sonuçlarını göz önünde bulundurarak tasarımlanmalı ve imal edilmelidirler. 

Yukarıda atıfta bulunulan risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması sürecinin tekrarlamalı olarak 
yürütülmesiyle imalâtçı veya yetkili temsilcisi aşağıdakileri hususları yerine getirmelidir: 

- Makinaların amaçlanan kullanımını ve dolayısıyla öngörülebilecek her türlü yanlış kullanımını içerecek 
şekilde, sınırlarının tespit edilmesi, 

- Makinalardan kaynaklanabilecek tehlikelerin veya bunlarla ilgili tehlikeli durumların tanımlanması, 

- Muhtemel yaralanmaların veya bunların sağlık üzerinde oluşturabilecekleri hasarların ciddiyetini ve 
bunların meydana gelme olasılıklarını göz önünde tutarak riskleri tahmin edilmesi, 

- Bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak, risk azaltımının gerekli olup olmadığının belirlenmesiyle ilgili 
olarak risklerin değerlendirilmesi, 

- Bu Ekin 1.1.2(b) numaralı paragrafında yer alan öncelik sırasına göre, koruyucu tedbirleri uygulamak 
suretiyle tehlikelerin ortadan kaldırılması veya risklerin azaltılması. 

2- Temel sağlık ve güvenlik kuralları ile düzenlenen yükümlülükler, sadece söz konusu makinaların 
imalâtçı veya yetkili temsilcisi tarafından öngörülen koşullar altındaki veya öngörülebilen anormal durumlardaki 
kullanımlarında ortaya çıkabilecek tehlikelere karşılık gelen durumlar için uygulanmalıdır.  

Her halükârda, 1.1.2 numaralı paragrafta atıfta bulunulan güvenlik bütünlüğü prensipleri ve 1.7.3 
numaralı paragraf ile 1.7.4 numaralı paragrafta belirtilen makinaların işaretlenmesi ve talimatlar ile ilgili 
yükümlülükler uygulanır. 

3- Bu ekte düzenlenen temel sağlık ve güvenlik kuralları zorunludur; bununla birlikte, teknolojinin 
bugünkü seviyesi dikkate alınarak, bunların ortaya koyduğu hedefleri karşılamak mümkün olmayabilir. Bu 
durumda, makinalar mümkün olduğunca bu amaçlara ulaşacak şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidirler. 

4- Bu Ek birkaç kısım halinde düzenlenmiştir. Birinci kısmın genel bir kapsamı vardır ve bütün makina 
türlerine uygulanabilir. Diğer kısımlar ise daha özel tehlikelerin bazı türlerini ele alır. 

Bunun yanı sıra, ilgili bütün temel gerekliliklerin karşılamasını güvence altına almak için bu ekin tamamını 
incelemek gereklidir. Makinalar tasarımlanırken, bu Genel İlkelerin Madde 1’ine uygun olarak yerine getirilen 
risk değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olarak, genel kısmın kuralları ile diğer kısımların bir veya daha 
fazlasının kuralları dikkate alınmalıdır. 

1-Temel sağlık ve güvenlik kuralları 

1.1- Genel hususlar                                                                                                                                                                                                                    
1.1.1- Tarifler 

Bu Ekin amaçları bakımından aşağıdaki tarifler geçerlidir: 

(a) Tehlike 

Muhtemel bir yaralanma veya bunların sağlık üzerinde oluşturabileceği hasar kaynağı. 
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(b) Tehlike bölgesi 

Bir kişinin içerisinde ve/veya makina çevresinde sağlığına veya güvenliğine karşı bir riske maruz 
kalabileceği herhangi bir bölge. 

(c) Tehlikeye maruz kalan kişi 

Kısmen veya tamamen bir tehlike bölgesinde bulunan kişi. 

(d) Operatör  

Makinaları kuran, çalıştıran, ayarlayan, bakımını yapan, temizleyen, tamir eden veya hareket ettiren kişi 
veya kişiler. 

(e) Risk  

Tehlikeli bir durumda meydana gelebilecek olan sağlığa yönelik yaralanma veya hasarın olasılık ve 
derecesinin birleşimi. 

(f) Mahfaza 

Özellikle fiziksel bir engel vasıtasıyla koruma sağlayan makinanın parçası. 

(g) Koruyucu tertibatı 

Yalnız başına veya bir mahfaza ile birlikte riski azaltmak amacıyla kullanılan tertibat (bir mahfazadan 
ayrı). 

(h) Amaçlanan kullanım 

Makinaların kullanım talimatlarında verilen bilgilere uygun olarak kullanımı. 

(i) Makul şekilde öngörülebilir yanlış kullanım 

Makinaların kullanım talimatlarında amaçlanmadığı şekilde, ancak kolayca öngörülebilen insan 
davranışlarından kaynaklanabilecek kullanım. 

1.1.2- Güvenlik bütünlüğü ilkeleri 

(a) Makinalar işlevlerine uygun olacak şekilde ve sadece öngörülen şartlar altında değil, makul bir şekilde 
öngörülebilir yanlış kullanımları da dikkate alınarak, işletmeye alındıklarında kişileri riske atmadan 
çalıştırılabilecek, ayarlanabilecek ve bakımı yapılabilecek şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

Alınan tedbirlerin amacı, makinaların, öngörülebilir çalışma ömrü boyunca, nakliye, montaj, demontaj, 
hizmetten çıkarma ve hurdaya ayırma aşamaları dahilindeki her türlü riski bertaraf etmek olmalıdır. 

(b) En uygun metotları seçerken, imalâtçı veya yetkili temsilcisi, aşağıdaki ilkeleri sıra dahilinde 
uygulamalıdır: 

- Riskleri olabildiğince bertaraf etmek veya azaltmak (esasında güvenli makina tasarımı ve imalâtı), 

- Bertaraf edilemeyecek riskler için gerekli koruyucu tedbirleri almak, 

- Kullanıcıları uygulanan koruyucu tedbirlerin her türlü yetersizliklerinden kaynaklanan giderilemeyen 
riskler konusunda bilgilendirmek, özel bir eğitimin gerekli olup olmadığını göstermek ve kişisel koruyucu 
ekipman sağlama ihtiyacını belirtmek. 
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(c) Makinaları tasarımlarken veya imal ederken ve talimatları hazırlarken, imalâtçı veya yetkili temsilcisi 
sadece makinanın amaçlanan kullanımını değil aynı zamanda öngörülebilir her türlü yanlış kullanımını da 
dikkate almalıdır. 

Normal olmayan kullanımı bir risk oluşturacak ise, makinalar normal olmayan kullanımı önleyecek 
şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. Uygun olduğunda, talimatlar kullanıcının dikkatini – tecrübelerin 
olabileceğini gösterdiği şekilde - makinaların nasıl kullanılmaması gerektiğine çekmelidir. 

(d) Makinalar, kişisel koruyucu ekipmanın gerekli veya öngörülebilir kullanımlarından kaynaklanabilecek 
olan operatörün maruz kaldığı kısıtlamaları göz önünde bulundurarak tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

(e) Makinalar güvenli bir şekilde ayarlanmasına, bakımı yapılmasına ve kullanılmasına imkân verecek 
bütün özel teçhizat ve aksesuarlarla birlikte tedarik edilmelidir. 

1.1.3- Malzemeler ve ürünler 

Makinaların imalâtında kullanılan malzemeler veya bunların kullanımı sırasında kullanılan veya ortaya 
çıkan ürünler, kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmamalıdır. Özellikle, akışkanların kullanımı halinde, 
makinalar dolum, kullanım, geri kazınım veya tahliye esnasındaki riskleri önleyecek şekilde tasarımlanmalı ve 
imal edilmelidir. 

1.1.4- Aydınlatma 

Makinalar, normal yoğunluktaki ortam aydınlatması olsa bile, muhtemel bir riske sebep olabilecek bir 
aydınlatma yetersizliği olduğu yerlerde, ilgili işlemler için, uygun olan yekpare bir aydınlatma ile teçhiz 
edilmelidirler. Makinalar bir rahatsızlığa neden olabilecek hiçbir gölgelik bir alan, rahatsızlık yaratıcı göz 
kamaşması ve aydınlatma nedeniyle hareketli parçalarda tehlikeli bir şiddetli flaşör etkisi olmayacak şekilde 
tasarlanmalı ve imal edilmelidirler. Sık muayene ve ayarlama gerektiren iç parçalar ve bakım alanları uygun 
aydınlatmayla donatılmalıdır. 

1.1.5- Makinaların taşımalarını kolaylaştıracak biçimde tasarımlanması 

Makinalar ve her bir aksam parçası aşağıdaki şekilde olmalıdır: 

- Güvenli bir şekilde taşınabilmeli ve nakledilebilmeli, 

- Güvenli ve hasarsız bir şekilde stoklanacak şekilde paketlenmeli veya tasarlanmalı. 

Makinaların ve/veya aksam parçalarının nakliyesi sırasında, makinaların ve/veya aksam parçalarının 
talimatlara uygun olarak taşındıkları sürece, kararsızlıktan kaynaklanan hiçbir ani hareket ve tehlike olasılığı 
olmamalıdır. 

Makinaların ve/veya çeşitli aksam parçalarının ağırlık, boyut veya biçimi, el ile hareket ettirilmesini 
engellediği durumda makinalar ve/veya aksam parçaları aşağıdaki şekilde olmalıdır: 

- Kaldırma düzeni için ataşmanlara sahip olmalı veya 

- Bu tür ataşmanlar takılabilecek şekilde tasarımlanmalı veya 

- Standart kaldırma düzeninin kolayca bağlanabileceği bir şekilde olmalı. 

Makinaların veya aksam parçalarının el ile taşınması gerektiği durumlarda, bunlar aşağıdaki şekilde 
olmalıdır: 

- Kolaylıkla taşınabilir olmalı veya 

- Güvenli bir şekilde kaldırılıp taşınabilecek şekilde teçhiz edilmeli. 
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Tehlikeli olabilecek takımlar ve/veya makina parçaları için, hafif olsalar bile, taşınması için özel 
düzenekler yapılmalıdır. 

1.1.6- Ergonomi 

Amaçlanan kullanım şartları altında, operatörün karşı karşıya kaldığı rahatsızlık, yorgunluk ve fiziksel ve 
psikolojik stres, aşağıdaki ergonomi ilkeleri göz önünde bulundurularak olabildiğince asgariye indirilmelidir: 

- Operatörün fiziksel ölçüleri, kuvveti ve dayanma gücü değişebilirliklerine imkân vermesi, 

- Operatörün uzuvlarının hareket için yeterli yerin sağlanması, 

- Makina için belirlenen çalışma aralığından kaçınılması, 

- Uzun süre dikkati gerektiren izlemelerden kaçınılması, 

- İnsan/makina arayüzünün operatörün öngörülebilir karakteristiklerine uyarlanması. 

1.1.7- Çalışma konumları 

Çalışma konumu egzoz gazları ve/veya oksijen yetersizliğinin sebep olacağı herhangi bir riski önleyecek 
şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir. Makinanın, operatörün sağlık ve güvenliği için risk oluşturan tehlikeli bir 
ortamda kullanımı amaçlanıyor ise veya makinanın kendisi tehlikeli bir ortam yaratıyor ise, operatörün iyi 
çalışma şartlarına sahip olması ve öngörülebilir tehlikelerden korunması için yeterli olan tedbirler alınmalıdır. 
Uygun olduğunda, çalışma konumuna yukarıdaki şartları karşılayacak şekilde tasarımlanmış, inşa edilmiş veya 
teçhiz edilmiş uygun bir kabin takılmalıdır. Çıkış hızlı bir tahliyeye imkân tanımalıdır. Bunun yanında, 
uygulanabilir olduğunda, alışılagelmiş çıkışlardan farklı bir yönde, bir acil çıkış sağlanmalıdır. 

1.1.8- Oturma yerleri 

Uygun olduğunda ve çalışma koşullarının elverdiği durumlarda, makinanın ayrılmaz bir parçasını 
oluşturan çalışma yerleri koltuklar yerleştirilecek şekilde tasarımlanmalıdır. Operatörün çalışma sırasında 
oturması amaçlanıyor ve çalışma konumu makinanın ayrılmaz bir parçası ise, makinaya koltuk takılmalıdır. 
Koltuk operatöre kararlı bir konum sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir. Bunun yanında, koltuğun kumanda 
aygıtlarına olan mesafesi operatöre göre ayarlanabilir olmalıdır. Makina titreşimlere maruz kalıyor ise, koltuk 
operatöre makul bir derecede mümkün olan en düşük düzeyde titreşim iletilecek şekilde tasarımlanıp imal 
edilmelidir. Koltuğun bağlantı elemanları maruz kalabileceği bütün gerilmelere dayanmalıdır. Operatörün 
ayakları altında zemin olmadığı durumlarda, kaymaya dayanıklı malzemeden yapılmış ayak dayamaları 
sağlanmalıdır. 

1.2- Kumanda sistemleri 

1.2.1-Kumanda sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliği 

Kumanda sistemleri tehlike oluşturacak durumların oluşumunu önleyecek şekilde tasarımlanmalı ve imal 
edilmelidirler. Her şeyden önce bunlar aşağıdaki şekilde tasarımlanıp imal edilmelidir: 

- Tasarlandıkları çalışma gerilimlerine ve dış etkilere dayanabilme, 

- Kumanda sisteminin donanımında veya yazılımında meydana gelen bir arızanın tehlikeli durumlara yol 
açmaması, 

- Kumanda sisteminin mantık (lojik) devrelerinde meydana gelen hataların tehlikeli durumlara yol 
açmaması, 

- Çalışma sırasında makulen öngörülebilen insan hatalarının tehlikeli durumlara yol açmaması. 
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Aşağıdaki hususlara özel önem verilmelidir: 

- Makina beklenmedik şekilde çalışmaya başlamamalı, 

        - Makina parametreleri, değişikliklerin tehlikeli durumlara yol açması durumunda, kontrolsüz bir şekilde 
değişmemeli, 

- Durdurma komutu verildiğinde, makinanın durdurulmasına engellenmemeli, 

- Makinanın hiçbir hareketli parçası veya makina tarafından tutulan parça düşmemeli veya yerinden 
çıkmamalı, 

- Hareketli parçaların otomatik veya manüel olarak durdurulmaları ne olursa olsun engellenmemeli, 

- Koruyucu tertibatlar tamamıyla etkin olmalı veya bir durdurma komutu vermeli, 

- Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili parçaları makinaların veya kısmen tamamlanmış makinaların bir 
alt grubunun bütününe tutarlı bir şekilde uygulanmalı. 

- Kablosuz kumandada, iletişim kaybı dahil olmak üzere, doğru kumanda sinyalleri alınmadığında 
otomatik bir durdurma sistemi devreye girmelidir. 

1.2.2- Kumanda tertibatları 

Kumanda tertibatları aşağıdaki esaslar dahilinde olmalıdır: 

- Uygun yerlerde resimli gösterimler kullanılarak açıkça ve görünür ve tanınabilir olmalı,  

- Tereddüde mahal vermeden veya zaman kaybına ve belirsizliğe yol açmadan güvenli bir şekilde 
çalıştırılacak şekilde konumlandırılmalı, 

- Kumanda tertibatının hareketi ile etkisi tutarlı olacak şekilde tasarımlanmalı, 

- Acil durdurma veya uzaktan kumandalı programlama cihazı (teach pendant) gibi bazı kumanda 
tertibatlarının gerekli olduğu durumlar haricinde, tehlike alanları dışına yerleştirilmeli, 

- Kumanda tertibatlarının çalışması ilave risk oluşturmayacak şekilde konumlandırılmalı, 

- Bir tehlike söz konusu olduğunda, istenen hareketin sadece maksatlı bir eylem ile başarılabileceği 
şekilde tasarımlanmalı veya korunmalı, 

- Öngörülebilir kuvvetlere dayanacak şekilde yapılmalı; kayda değer kuvvetlere maruz olma eğilimindeki 
acil durdurma tertibatlarına özel önem gösterilmelidir. 

Bir kumanda teçhizatının birkaç farklı fonksiyonu yerine getirmek için tasarımlandığı ve imal edildiği 
durumda, yani bire bir karşılıklılığın olmadığı durumlarda, yapılacak faaliyet açıkça gösterilmeli ve gerekli 
olduğunda onaylamaya tabi olmalıdır. 

Kumanda teçhizatları, ergonomi prensipleri göz önünde bulundurularak, yerleşim planları, gezintileri ve 
çalışmaya dirençleri yapılacak eylem ile uyumlu olacak şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Makinalara güvenli 
çalışmanın gerektirdiği şekilde göstergeler takılmalıdır. Operatör bunları kumanda konumundan 
okuyabilmelidir. 

Her bir kumanda konumunda, operatör hiç kimsenin tehlike alanında olmadığından emin olmalı veya 
kumanda sistemi bir kişinin tehlike alanında bulunması durumunda çalışmanın başlamasını önleyecek şekilde 
tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır. Operatör kumanda konumundan bunları okuyabilir olmalıdır. Operatör, 



                                                                                 235                                                                                        İSG YEK 
    

her bir konumundan, tehlike alanlarına hiç kimsenin bulunmamasını sağlamalıdır veya kumanda sistemi tehlike 
alanına bir kişinin girmesini engelleyecek şekilde tasarımlamalı ve imal edilmelidir.  

Bu ihtimallerin hiçbirisi uygulanabilir değilse, makina çalışmaya başlamadan önce, bir sesli ve/veya görsel 
uyarı sinyali verilmelidir. 

Maruz kalan kişiler tehlike bölgesinden ayrılmaya veya makinanın harekete geçmesini engellemeye 
yetecek kadar zamana sahip olmalıdır. 

Gerekli ise, makinaların sadece bir veya daha fazla önceden belirlenmiş alanlara veya bölgelere 
yerleştirilmiş kumanda konumlarından kumanda edilebileceği araçlar sağlanmalıdır. 

Birden fazla kumanda komunun olduğu durumlarda, kumanda sistemi durdurma kumandaları ve acil 
durdurmalar hariç olmak üzere, bunlardan birinin kullanımının diğerlerinin kullanımını önleyeceği şekilde 
tasarımlanmalıdır. 

Makinaların iki veya daha fazla çalışma konumuna sahip olduğu durumda, her bir konumda 
operatörlerin birbirlerini engellemeyeceği veya tehlikeli bir duruma sokmayacağı şekilde, gerekli olan bütün 
kumanda tertibatları bulunmalıdır. 

1.2.3- Çalıştırma 

Makinaları sadece bu amaçla sağlanmış olan bir kumanda teçhizatının, bilinçli bir eylem ile devreye 
sokulması halinde çalıştırmak mümkün olmalıdır. 

Aynı gereklilik aşağıdaki durumlarda da geçerlidir: 

- Makinanın, hangi nedenle olursa olsun, duruştan sonra yeniden çalıştırıldığında, 

- Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik yapıldığında. 

Bununla birlikte, makinaların yeniden çalıştırılması veya çalışma koşullarındaki bir değişiklik, bu amaçla 
temin edilmiş kumanda teçhizatından başka bir teçhizatın, bunun tehlikeli bir duruma yol açmaması koşulu ile 
bilinçli olarak devreye sokulması ile yapılabilir. 

Otomatik modda çalışan makinalar için, makinaların çalıştırılması, bir duruşu takiben yeniden 
çalıştırılması veya çalışma koşullarındaki herhangi bir değişiklik, bu durumun tehlikeli bir duruma yol açmaması 
koşulu ile müdahale olmaksızın mümkün olabilmelidir. 

Makinaların birkaç çalıştırma kumanda teçhizatının olması ve bu nedenle operatörlerin birbirlerini 
tehlikeye atabilecekleri durumunda, bu riski ortadan kaldıracak ilave teçhizatlar takılmalıdır. Güvenlik gereği ile 
çalıştırma ve/veya durdurmanın belirli bir sıra izleyerek yapılması gerekiyorsa, bu operasyonların doğru bir 
sırada yapılmasını güvenceye alacak teçhizatlar bulunmalıdır. 

1.2.4 Durdurma 

1.2.4.1 Normal durdurma 

Makinalara, makinanın tamamen güvenli bir şekilde durdurabilecek bir kumanda teçhizatı takılmalıdır. 

Her bir çalışma istasyonuna, mevcut olan tehlikelere bağlı olarak, makinaların fonksiyonlarının tamamını 
veya bir kısmını durduracak bir kumanda teçhizatı takılmalıdır, böylece makina güvenli duruma getirilir. 

Makinaların durdurma kumandası, başlatma kumandalarına önceliğe sahip olmalıdır. 

Makinalar veya bunların tehlikeli işlevleri bir kez durdurulduğunda ilgili harekete geçiricilere giden enerji 
beslemesi kesilmelidir. 
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1.2.4.2 Operasyonel durdurma 

Çalışma nedenlerinden dolayı harekete geçiricilere giden enerjiyi kesmeyen bir durdurma kumandası 
gerekli olduğunda, durdurma durumu izlenmeli ve sürdürülmelidir. 

1.2.4.3 Acil durum durdurması                                                                                                                                          
Makinalara, fiili veya olası bir tehlikenin bertaraf edilmesi için, bir veya daha fazla acil durum durdurma tertibatı 
takılmalıdır. 

Aşağıdaki istisnalar geçerlidir: 

- Duruş süresini azaltmayacağı için veya alınacak riskle baş edecek özel tedbirlere imkân 
vermeyeceğinden dolayı, riski azaltmayacak acil durum durdurma teçhizatlı makinalar, 

- Taşınabilir elde tutulan ve/veya el ile yönlendirilen makinalar. 

Bu tertibat aşağıdaki özelliklere haiz olmalıdır: 

- Açıkça tanınabilen, açıkça görülebilen ve çabucak ulaşılabilen kumanda tertibatlarına sahip olmalı, 

- İlave bir risk oluşturmaksızın, tehlikeli işlemleri mümkün olan en çabuk bir şekilde durdurmalı, 

- Gerekli durumlarda, belirli koruyucu tertibatları hareketlerini tetiklemeli veya tetiklenmesini 
sağlamalıdır. 

Bir durdurma komutunu takiben acil durum durdurma teçhizatının aktif konumu sona erdiğinde, bu 
komut acil durum durdurma tertibatının devrede olmasını, bu işlem özel olarak geçersiz kılınana kadar, sürekli 
kılınmalıdır; bir durdurma komutunu tetiklemeksizin tertibatın devreye girmesi mümkün olmamalıdır; tertibatın 
devreden çıkarılması sadece uygun bir işlem ile mümkün olmalı ve tertibatın devreden çıkartılması makinayı 
yeniden çalıştırmamalı, ancak yeniden çalıştırmaya izin vermelidir. 

Acil durum durdurma işlevi çalışma moduna bağlı olmaksızın, her zaman mevcut ve çalışır durumda 
olmalıdır. 

Acil durum durdurma tertibatları diğer koruyucu tedbirler için bir destekleyici unsurdur ve bu tedbirlerin 
yerini almaz. 

1.2.4.4 Makinaların montajı 

Makina veya birlikte çalışmak üzere tasarımlanmış makina parçalarında, acil durum durdurma 
tertibatları dahil olmak üzere, durdurma kumandaları sadece makinayı değil, aynı zamanda, çalışmaya devam 
etmesi tehlikeli olacaksa ilgili bütün donanımı durdurabilecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir. 

1.2.5 Kumanda veya çalışma modunun seçimi 

Seçilen çalışma veya kumanda modu, acil durum durdurma hariç tutulmak üzere, diğer bütün çalışma 
veya kumanda modlarını geçersiz kılmalıdır.  

Makina farklı koruyucu tedbirleri ve/veya çalışma işlemlerini gerektiren çeşitli kumanda veya çalışma 
modlarında kullanılmasına imkân verecek şekilde tasarımlanmış ve imal edilmişse, makinaya her bir konumda 
kilitlenebilecek olan bir mod seçici takılmalıdır. 

Seçici her bir konumu açık bir şekilde ayırt edilebilir olmalı ve tekli bir çalışma ve kumanda moduna 
karşılık gelmelidir. Seçici, makinaların belirli işlevlerinin kullanımını belirli operatör kategorilerine sınırlayan 
başka bir seçme modu ile değiştirilebilir. 
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Belirli çalışmalar için, makinanın bir mahfazanın devreden çıkarılması veya sökülmesi ve/veya bir 
koruyucu tertibatın devre dışı olması gerekiyor ise, kumanda veya çalışma modu seçicisi eş zamanlı olarak 
aşağıdaki esaslar dahilinde çalışmalıdır: 

- Bütün diğer kumanda veya çalışma modlarını devreden çıkarmalı, 

- Tehlikeli işlevlerin sadece sürekli eylem gerektiren kumanda tertibatları ile çalışmasına izin vermeli, 

- Bağlantılı çalışma sırasında gelen tehlikeleri önlerken, tehlikeli işlevleri sadece azaltılmış risk 
koşullarında çalışmasına izin vermeli, 

- Makina üzerindeki algılayıcılarla isteyerek veya istem dışı hareket ile tehlikeli işlevlerinin her türlü 
çalışmasının önlenmelidir.  

Bu dört koşul eş zamanlı olarak yerine getirilemiyorsa, kumanda veya çalışma modu seçicisi güvenli bir 
müdahale alanı sağlayacak şekilde tasarımlanan ve imal edilen diğer koruyucu tedbirleri devreye sokmalıdır. 
İlave olarak, operatör ayarlama noktasından üzerinde çalıştığı parçaların çalışmasını kumanda edebilmelidir. 

1.2.6 Güç kaynağı arızası 

Makinaları besleyen güç kaynağındaki herhangi bir nedenden dolayı oluşan kesinti veya kesintiden sonra 
enerjinin yeniden gelmesi ya da beslemedeki dalgalanmalar tehlikeli bir duruma yol açmamalıdır. 

Aşağıdaki hususlara özel önem verilmelidir: 

- Makinalar beklenmedik bir şekilde çalışmaya başlamamalı, 

- Makinaların parametreleri, bu tip bir değişikliği tehlikeli bir duruma yol açabileceği durumunda, 
kontrolsüz bir şekilde değişmemeli, 

- Komut daha önceden verilmiş ise, makinanın durdurulması engellenmemeli, 

- Makinanın hiçbir hareketli kısmı veya makina tarafından tutulan parça düşmemeli veya yerinden 
çıkmamalı, 

- Her ne şekilde olursa olsun hareketli parçaların otomatik olarak veya el ile durdurulmaları 
engellenmemeli, 

- Koruyucu tertibatlar bütünüyle etkin kalmalı veya bir durdurma komutu vermelidir. 

1.3 Mekanik tehlikelere karşı koruma 

1.3.1 Kararlılık kaybı riski 

Makinalar, aksamları ve bağlantıları taşıma, montaj, demontaj ve makinalarla ilgili herhangi diğer 
eylemlerde devrilmeye, düşmeye veya kontrolsüz hareketlere engel olacak şekilde yeterli kararlılığa sahip 
olmalıdır. 

Makinaların şekilleri veya amaçlanan montaj şekli yeterli bir karalılık sağlamıyorsa, talimatlar belirtilen 
uygun bağlama araçları sağlanmalı ve göstermelidir. 

1.3.2 Çalışma sırasında kırılma riski 

Makinaların ve bunların bağlantılarının muhtelif parçaları kullanım sırasında maruz kaldıkları gerilimlere 
dayanabilmelidir. 
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Kullanılan malzemelerin dayanıklılığı, imalâtçının veya yetkili temsilcisinin öngördüğü, özellikle de 
yorulma, yaşlanma, korozyon ve aşınma olguları itibariyle çalışma ortamının yapısına uygun olmalıdır. 

Talimatlar güvenlik nedenleriyle gerekli olan bakım ve muayenelerin tip ve sıklığını göstermelidir. Uygun 
durumlarda bunlar aşınmaya maruz olan parçaları ve değiştirilme kriterlerini göstermelidir. 

Alınan önlemlere rağmen kırılma veya dağılma riskinin yine de mevcut olması halinde, ilgili parçalar 
herhangi bir kopuk parçanın içeride kalıp tehlikeli sonuçlara neden olmasını önleyecek şekilde takılmalı, 
konumlanmalı ve/veya korunmalıdır. 

Akışkan taşıyan esnek ve de rijit borular, özellikle bunlardan yüksek basınç altında olanlar, öngörülebilen 
iç ve dış gerilimlere dayanıklı olmalı ve bir kopma sırasında hiçbir risk oluşturmaması için sıkı bir şekilde 
bağlanmalı ve/veya korunmalıdır. 

İşlenecek malzemelerin alete otomatik olarak beslendiği durumlarda, kişiler için bir risk meydana 
gelmesini önlemek için aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir: 

- İş parçası alet ile temas ettiği zaman, alet normal çalışma koşullarını sağlamış olmalı, 

- Alet çalıştırıldığı ve/veya durdurulduğu zaman (isteyerek veya istem dışı), besleme hareketi ile aletin 
hareketi eş güdümlü olmalıdır. 

1.3.3 Düşen veya fırlayan parçalardan kaynaklanan riskler 

Düşen veya fırlayan parçalardan kaynaklanan risklere engel olmak için tedbirler alınmalıdır. 

1.3.4 Yüzeylerden, kenarlardan veya köşelerden kaynaklanan riskler 

Amaçları izin verdiği sürece, makinaların erişilebilir parçaları yaralanmalara sebep olma olasılığı 
taşıyabilecek keskin kenar, keskin köşe ve pürüzlü yüzeylere sahip olmamalıdır. 

1.3.5 Çok işlevli makinalarla ilgili riskler 

İş parçasının her bir işlem arasında manüel olarak çıkartılarak birkaç farklı işlemin yapılması amaçlanan 
makinalarda (çok işlevli makinalar), makinalar her bir elemanın ayrı ayrı kullanılacak şekilde diğer elemanların 
kişiler için risk oluşturmasına engel olacak tarzda tasarlanmalı ve imal edilmelidir. 

Bu amaçla, korumasız elemanlar ayrı ayrı çalıştırılıp, durdurulabilmelidir. 

1.3.6 Çalışma şartlarındaki değişikliklerle ilgili riskler  

Makinaların farklı kullanım şartları altında çalıştırıldığı durumlarda, makinalar bu şartların seçimi ve 
ayarlanmaları güvenli ve güvenilir şekilde yapılabilecek biçimde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

1.3.7 Hareketli parçalarla ilgili riskler 

Makinaların hareketli parçaları bir kazaya neden olabilecek temas etme risklerini önleyecek biçimde 
tasarımlanmalı ve imal edilmeli veya riskin devam ettiği durumlarda, mahfazalar veya koruyucu tertibatlarla 
teçhiz edilmelidir. 

Çalışmaya dahil olan hareketli parçaların yanlışlıkla bloke olmasını önleyecek gerekli bütün tedbirler 
alınmalıdır. Alınan tedbirlere rağmen bir blokajın meydana gelme olasılığının sürdüğü durumlarda, uygun 
olduğunda, bu ekipmanın güvenli bir şekilde blokajdan çıkması için gerekli olan özel koruyucu tertibatlar ve 
takımlar sağlanmalıdır. 

Talimatlarda ve mümkün olduğunda, makina üzerindeki bir işaret ile bu özel koruyucu tertibatlar ve 
bunların nasıl kullanılacağı tanımlanmalıdır.  
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1.3.8 Hareketli parçalardan kaynaklanan risklere karşı koruma seçimi 

Hareketli parçalardan kaynaklanan risklere karşı korunmak için tasarlanmış olan mahfazalar veya 
koruyucu tertibatlar riskin tipi esas alınarak seçilmelidir. Bu seçimin yapılmasında yardımcı olmak üzere 
aşağıdaki kılavuz bilgiler kullanılmalıdır: 

1.3.8.1 Hareketli aktarma parçaları 

Kişilerin hareketli aktarma organlarından kaynaklanan tehlikelere karşı korunması için tasarlanan 
mahfazalar: 

- 1.4.2.1 numaralı paragrafta belirtildiği şekilde sabit bir mahfaza olmalı veya 

- 1.4.2.2 numaralı paragrafta belirtildiği şekilde birbirini kilitleyen (ara kilitlemeli) hareketli mahfaza 
olmalıdır. 

Makinalara sıkça erişim öngörülüyor ise, birbirini kilitlemeli hareketli mahfazalar kullanılmalıdır. 

1.3.8.2 İşlemde yer alan hareketli parçalar 

Kişilerin işleme dahil hareketli parçalardan kaynaklanan tehlikelere karşı korunması amacıyla tasarlanan 
mahfazalar veya koruyucu tertibatlar: 

- 1.4.2.1 numaralı paragrafta belirtildiği şekilde sabit bir mahfaza olmalı veya 

- 1.4.2.2 numaralı paragrafta belirtildiği şekilde birbirini kilitleyen hareketli mahfazalar olmalı veya 

- 1.4.3 numaralı paragrafta belirtildiği şekilde koruyucu tertibatlar olmalı veya 

- Yukarıdakilerin bir bileşimi olmalıdır. 

Bununla birlikte, çalışma sırasında operatörün müdahalesini gerektiren işlemler nedeniyle işlem 
içerisinde doğrudan yer alan bazı hareketli parçaların tamamen erişilemez hale getirilemediği durumlarda, bu 
tip parçalara aşağıdakiler takılmalıdır: 

- Çalışmada kullanılmayan parçaların yer aldığı bölümlere erişimi engelleyen sabit mahfazalar veya 
birbirini kilitleyen hareketli mahfazalar ve 

- 1.4.2.3’te numaralı paragrafta belirtildiği şekilde erişimin gerekli olduğu yerlerde, hareketli parçaların 
yer aldığı bölgelere erişimi kısıtlayan ayarlanabilen mahfazalar. 

1.3.9 Kontrol dışı hareketlerle ilgili riskler 

Makinaların bir parçası durdurulduğunda, kumanda tertibatlarındaki bir işlem dışında herhangi bir 
sebeple durma konumundan kayma engellenmeli veya bu durum bir tehlike oluşturmamalıdır. 

1.4 Mafhazaların ve koruma tertibatlarının karakteristikleri 

1.4.1 Genel kurallar 

Mahfazalar ve koruyucu tertibatlar aşağıdaki özellikleri taşımalıdır: 

- Sağlam bir yapıda olmalı, 

- Yerlerine sağlam bir şekilde sabitlenmeli, 

- İlave herhangi bir tehlikeye ortaya çıkarmamalı, 
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- Kolayca devreden çıkarılmamalı veya kolayca by-pass edilememeli, 

- Tehlike bölgesinden yeterli uzaklığa yerleştirilmeli, 

- Üretim işlemin izlenmesini asgari engel olmalı ve 

- Çalışmanın yapılması gereken alana özellikle erişimi kısıtlayarak, mümkünse mahfazanın çıkarılmasına 
veya koruyucu tertibatın devreden çıkarılmasına gerek kalmaksızın, aletlerin takılmasına ve/veya 
değiştirilmesine ve bakım amaçlarıyla gerekli çalışmanın yapılmasına imkân vermeli. 

İlave olarak, mümkün olan durumlarda, mahfazalar malzeme ve nesnelerin fırlamasına veya düşmesine 
karşı ve makinalardan kaynaklanan emisyonlara karşı koruma sağlamalıdır. 

1.4.2 Mahfazalar için özel kurallar 

1.4.2.1 Sabit mahfazalar 

Sabit mahfazalar sadece aletlerle açılabilen veya sökülebilen sistemlerle takılmalıdır. 

Bunların bağlama sistemleri, mahfazalar veya koruyucular söküldüğünde makinalara bağlı kalmalıdır. 

Mümkün olduğu durumlarda, bağlantıları olmaksızın mahfazalar yerinde kalamamalıdır. 

1.4.2.2 Ara kilitlemeli hareketli mahfazalar  

Birbirini kilitleyen hareketli mahfazalar aşağıdaki özellikleri taşımalıdır: 

- Mümkün olduğunca, kilitli olmadıklarında makinalara tespit edilmiş halde kalmalı, 

- Yalnızca bilinçli bir eylemle ayarlanabilecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir. 

Birbirini kilitleyen hareketli mahfazalar aşağıdakileri sağlayan bir birbirini kilitleyen tertibatla irtibatlı 
olmalıdır: 

- Kapanana kadar makinaların tehlikeli işlevlerinin harekete geçmesini önleyen ve 

- Kapanmaları durumunda bir durdurma komutu veren birbirini kilitlemeyen tertibatla birlikte 
çalışmalıdır. 

Operatörün, makinanın tehlikeli işlevinden doğan riskin ortadan kaldırılmasından önce, tehlike bölgesine 
erişiminin mümkün olduğu durumlarda, hareketli mahfazalar aşağıdakini sağlayan bir birbirini kilitleme 
tertibata ilave olarak bir mahfaza kilitleme tertibatına sahip olmalıdır: 

- Mahfaza kapanana ve kilitlenene kadar tehlikeli makina işlevlerinin harekete geçmesini önlemeli ve 

- Makinanın tehlikeli işlevinden kaynaklanan yaralanma riski ortadan kaldırılana kadar, mahfaza kapalı ve 
kilitli olmalıdır. 

Birbirini kilitleyen hareketli mahfazalar, makinanın aksamlarından birinin olmaması veya arızalanması 
halinde, makinanın tehlikeli işlevlerinin çalışmasını önleyecek veya bu işlevleri durduracak şekilde 
tasarımlanmadır. 

1.4.2.3 Erişimi kısıtlayan ayarlanabilen mahfazalar 

Çalışma için kesinlikle olarak gerekli olan hareketli parçalar bölgesine erişimi kısıtlayan ayarlanabilen 
mahfazalar aşağıdaki özellikleri taşımalıdır: 
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- Yapılan işin türüne göre manuel veya otomatik olarak ayarlanabilir olmalı ve 

- Alet kullanmaya gerek olmadan kolayca ayarlanabilir olmalıdır. 

1.4.3 Koruyucu tertibatlarla ilgili özel kurallar 

Koruyucu tertibatlar kumanda sistemine aşağıdaki hususlar dahilinde tasarlanması ve dahil edilmelidir: 

- Hareketli parçalar operatörün erişim mesafesi içerisinde iken çalışmaya başlamamalı, 

- Parçalar hareket halinde iken kişiler bunlara erişememeli ve 

- Bunların aksamlarından birisinin olmaması veya arızalanması durumunda hareketli parçaların çalışmaya 
başlamasını önlemeli veya bunları durdurmalıdır. 

Koruyucu tertibatlar yalnızca bilinçli bir eylem ile ayarlanabilmelidir. 

1.5 Diğer tehlikelerden kaynaklanan riskler 

1.5.1 Elektrik beslemesi 

Makinanın bir elektrik beslemesine sahip olduğu durumda, makina elektrikten kaynaklanan bütün 
tehlikeler önlenecek veya önlenebilecek şekilde tasarımlanmalı, imal edilmeli ve teçhiz edilmelidir. 

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili 
Yönetmelikte (2006/95/AT) yer alan güvenlik hedefleri makinalara uygulanmalıdır. 

Bununla birlikte, makinaların elektrikten kaynaklanan tehlikeler itibariyle uygunluk değerlendirmesi ve 
piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgi yükümlülükler yalnızca bu Yönetmelikle düzenlenir. 

1.5.2 Statik elektrik 

Makinalar potansiyel olarak tehlike taşıyan elektrostatik yüklerin birikimini önleyecek ya da sınırlayacak 
şekilde tasarlanmalı ve imal edilmeli ve/veya bir boşaltma sistemi ile teçhiz edilmelidir. 

1.5.3 Elektrik dışındaki enerji beslemesi 

Makinalar elektrik dışında başka bir kaynaktan beslendiklerinde, bu enerji kaynağı ile bağlantılı bütün 
potansiyel riskler önlenecek şekilde tasarımlanmalı, imal edilmeli ve teçhiz edilmelidirler. 

1.5.4 Bağlantı hataları 

Risk kaynağı olabilecek belirli parçaları takarken veya tekrar takarken meydana gelebilecek hatalar bu 
parçaların tasarım veya imalâtında ortadan kaldırılmalı veya bu başarılamıyor ise, parçanın üzerinde ve/veya 
mahfazası üzerinde bu konuda bilgi verilmelidir. Aynı bilgi hareketli parçalar üzerinde ve/veya hareketin 
yönünün riski önlemek için bilinmesi ihtiyacı olduğunda bunların mahfazaları üzerinde gösterilmelidir. 

Gerekli olduğunda, talimatlarda bu riskler hakkında daha fazla bilgi verilmelidir. 

Hatalı bir bağlantının bir risk kaynağı olabileceği durumlarda, hatalı bağlantılar tasarım aşamasında 
ortadan kaldırılmalı veya bu yapılamıyorsa bağlanacak parçanın üzerinde ve uygun olduğunda bağlantı vasıtaları 
üzerinde bilgi verilmelidir. 

1.5.5 Uç sıcaklıklar 

Çok yüksek ya da çok düşük sıcaklıktaki makina parçalarına veya malzemelerine temastan veya bunların 
yakınında olmaktan kaynaklanan yaralanma riskini ortadan kaldıracak önlemler alınmalıdır. 
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Makinadan çıkan sıcak veya çok soğuk malzemelerin oluşturacağı riskler karşı sakınma veya korunma 
sağlayacak olan gerekli önlemler alınmalıdır. 

1.5.6 Yangın 

Makinalar, makinanın kendisinin veya makinanın kullandığı veya ürettiği gaz, akışkan, toz, buhar veya 
başka herhangi bir maddenin neden olabileceği herhangi bir yangın ya da aşırı ısınma riskine engel olacak 
şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

1.5.7 Patlama 

       Makinalar, makinanın kendisinin ya da makinanın kullandığı veya ürettiği akışkan, gaz, toz, buhar veya 
başka herhangi bir maddenin neden olabileceği herhangi bir patlama riskine engel olacak şekilde tasarlanmalı 
ve imal edilmelidir. 

Makinalar, muhtemel bir patlayıcı ortamda kullanımından kaynaklanan bir patlama riski söz konusu 
olduğunda, 30/12/2006 tarihli ve 26392 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı 
Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (94/9/AT) hükümlerine uygun olmalıdır. 

1.5.8 Gürültü 

Makinalar, havada yayılan gürültü emisyonunun neden olacağı riskleri en düşük seviyeye indirilecek 
şekilde, teknik ilerleme ve gürültüyü özellikle kaynağında azaltma yollarının varlığı dikkate alınarak 
tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

Gürültü emisyon düzeyi, benzer makinalara ait karşılaştırmalı emisyon verileri ile ilişkili olarak 
değerlendirilebilir. 

1.5.9 Titreşimler 

Makinalar, makinanın kendisinden kaynaklanan riskler en düşük seviyeye indirilecek şekilde, teknik 
ilerleme ve titreşimi özellikle kaynağında azaltma yollarının varlığı dikkate alınarak tasarımlanmalı ve imal 
edilmelidir. 

Titreşim emisyon düzeyi, benzer makinalara ait karşılaştırmalı emisyon verileri ile ilişkili olarak 
değerlendirilebilir. 

1.5.10 Işıma (radyasyon) 

Makinalardan kaynaklanan istenmeyen ışıma emisyonları ortadan kaldırılmalı veya kişiler üzerinde 
olumsuz bir etki oluşturmayacak düzeylere düşürülmelidir. 

Herhangi bir işlevsel iyonize radyasyon emisyonu ayarlama, çalışma ve temizlik sırasında makinaların 
doğru bir şekilde çalışabilmesi için yeterli en düşük düzeyle sınırlanmalıdır. Bir riskin mevcut olması durumunda, 
gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır. 

Ayarlama, çalışma ve temizlik sırasında herhangi bir işlevsel iyonize olmayan radyasyon emisyonları, 
kişiler üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacak seviyelerle sınırlanmalıdır. 

1.5.11 Harici ışıma (radyasyon) 

Makinalar, harici ışıma makinanın çalışmasına müdahale etmeyecek şekilde tasarımlanmalı ve imal 
edilmelidir. 

1.5.12 Lazer ışıması (radyasyonu) 

Lazer teçhizatının kullanıldığı durumlarda, aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: 
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- Makinaların üzerindeki lazer teçhizatı herhangi bir şekilde istenmeyen ışımayı önleyecek şekilde 
tasarımlanmalı ve imal edilmeli, 

- Makinaların üzerindeki lazer teçhizatı, etkin ışıma, yansıma ya da yayılmadan kaynaklanan ışıma ve 
ikincil ışıma sağlığa zarar vermeyecek şekilde korunmalı, 

- Makinaların üzerindeki lazer teçhizatının ayarlanması veya gözlemlenmesi için kullanılan optik teçhizat 
lazer ışıması tarafından bir sağlık riski oluşturmayacak şekilde olmalıdır. 

1.5.13 Tehlikeli malzeme ve madde emisyonları 

Makinalar, ürettikleri tehlikeli malzemelerin ve maddelerin soluma, yutma, deriyle, gözle ve mukoza 
tabakasıyla temasına ve deriye nüfuz etme risklerine engel olunacak şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

Bu tip bir tehlike ortadan kaldırılamadığında, makinalar zararlı malzemelerin ve maddelerin kapalı olarak 
muhafaza edilebileceği, tahliye edilebileceği, su spreyi ile dağıtılabileceği, filtre edilebileceği veya başka eşit 
derecedeki etkili yöntemlerin kullanabileceği şekilde teçhiz edilmelidir. 

Makinanın normal çalışması sırasında, işlemin tamamen kapalı olamayacağı durumlarda, muhafaza 
ve/veya tahliye eden tertibatlar azami etki yaratacak şekilde yerleştirilmelidir. 

1.5.14 Makinada mahsur kalma riski 

Makinalar, kişilerin içerisinde mahsur kalmasını önleyecek, bu mümkün değilse, yardım çağırabileceği 
vasıtalara sahip olacak şekilde tasarımlanmalı, imal edilmeli veya teçhiz edilmelidir. 

1.5.15 Kayma, sendeleme veya düşme riski 

Kişilerin üzerinde durup hareket etmesi gereken makinaların parçaları insanların bu parçalar üzerine 
veya üzerinden kaymasını, sendelemesini veya düşmesini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir. 

Uygun olduğunda, bu parçalara, kullanıcılara yönelik olarak tutunup kararlı bir şekilde durabilmelerine 
imkân tanıyan tutamaklar takılmalıdır. 

1.5.16 Yıldırım 

Kullanılırken yıldırım etkisine karşı koruma ihtiyacı olan makinalara meydana gelen elektrik yükünün 
toprağa iletimini sağlayabilecek bir iletim sistemi takılmalıdır. 

1.6 Bakım 

1.6.1 Makinaların bakımı 

Ayar ve bakım noktaları tehlike bölgelerinin dışına yerleştirilmiş olmalıdır. Ayar, bakım, onarım, temizlik 
ve servis işlemleri, makina duruyorken yapılabilmelidir. 

Teknik nedenlerle yukarı şartlardan birini ya da daha fazlasını yerine getirmek mümkün olamıyorsa, bu 
işlemlerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için tedbirler alınmalıdır (1.2.5 numaralı paragrafa bakılmalıdır). 

Otomatik makinalarda ve gerektiğinde diğer makinalarda, arıza teşhis cihazı takılması için bir bağlantı 
tertibatı bulunmalıdır. 

Sıkça değiştirilmesi gereken otomatik makina aksamları kolay ve güvenli bir şekilde sökülüp 
takılabilmelidir. Bu aksamlara erişim, belirtilen bir çalışma yöntemine uygun olarak, bu görevlerin gerekli teknik 
araçlarla yapılabilmesine imkân tanımalıdır. 
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1.6.2 Çalışma konumlarına ve servis noktalarına erişim 

Makinalar, makinaların çalışması, ayarlaması ve bakımı esnasında müdahalenin gerekli olan bütün 
alanlarına güvenli bir şekilde erişimine imkân verecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir. 

1.6.3 Enerji kaynaklarının yalıtılması  

Makinalar, bütün enerji kaynaklarından yalıtımı sağlanacak şekilde teçhiz edilmelidir. Bu tür yalıtıcılar 
(izolatörler) açık bir şekilde tanımlanmalıdır. Yeniden bağlantı kişiler üzerinde bir tehlike oluşturacaksa, bunlar 
kilitlenebilir tarzda olmalıdırlar.  

Yalıtıcılar, operatörün erişebildiği herhangi bir noktadan, enerjinin hala kesik olduğunu kontrol etme 
imkânı bulunmaması durumunda da kilitlenebilmelidir. 

Bir elektrik kaynağına fişle takılabilen makinalar için, operatörün erişebildiği her noktada elektrik fişinin 
prizden çekili olduğunu kontrol edebilmesi koşuluyla, fişin prizden çekilmesi yeterlidir. 

Enerji kesildikten sonra, makinaların devrelerinde normal olarak kalan veya depolanan enerji, kişilere 
risk oluşturmayacak şekilde yok edilebilmelidir. 

Önceki fıkralarda belirtilen şarta bir istisna olarak, örneğin, parçaları tutmak, bilgiyi korumak, iç kısmın 
aydınlatılması gibi nedenlerle bazı devreler enerji kaynağına bağlı kalabilir. Bu durumda, operatörün güvenliğini 
sağlamaya yönelik özel önlemler alınmalıdır. 

1.6.4 Operatörün müdahalesi 

Makinalar, operatörün müdahalesine ihtiyaç sınırlı olacak şekilde tasarımlanmalı, imal edilmeli ve teçhiz 
edilmelidir. Operatörün müdahalesi kaçınılmazsa, bu müdahaleler kolayca ve güvenli bir şekilde 
yapılabilmelidir. 

1.6.5 Dahili parçaların temizlenmesi 

Makinalar, tehlikeli madde ya da preparat ihtiva etmiş dahili parçalar içeri girmeden temizlenebilecek 
şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir; blokajın kaldırılması gerekli olduğunda bu işlem de dışarıdan 
yapılabilmelidir. Makinanın içine girmek kaçınılmaz ie, makina, temizlik işlemi güvenli bir biçimde yapılabilecek 
şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

1.7 Bilgilendirme 

1.7.1 Makina üzerindeki bilgi ve uyarılar 

Makinalar üzerinde yer alan bilgi ve uyarılar tercihen hâlihazırda kolayca anlaşılabilen sembol veya 
şemalardan oluşmalıdır. Herhangi bir yazılı veya sözel bilgi ve uyarılar Türkçe hazırlanmalıdır. 

1.7.1.1 Bilgilendirme ve bilgilendirme tertibatları 

Makinanın kumandası ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgiler belirsizliğe yer vermeyecek şekilde ve kolay 
anlaşılan bir şekilde sağlanmalıdır. Bunlar operatörü aşırı yoracak derecede fazla olmamalıdır. 

Görüntülü ekranlar veya makina ile operatör arasındaki diğer interaktif iletişim araçları kolayca 
anlaşılabilmeli ve kullanımı kolay olmalıdır. 

1.7.1.2 Uyarı tertibatları 

Makinaların denetimsiz bir şekilde çalışırken meydana gelebilecek bir hata sonucunda kişilerin sağlık ve 
güvenliğinin tehlikeye girebileceği durumlarda, makinalar uyarı olarak uygun bir ses veya ışık sinyali verecek 
şekilde teçhiz edilmelidir. 
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Makinalar uyarı tertibatları ile teçhiz edilmesi durumunda, bu tertibatlar belirgin olmalı ve kolayca 
algılanabilmelidir. Operatör, her zaman bu tür uyarı tertibatların çalışmasını kontrol edecek imkânlara sahip 
olmalıdır. 

Renkler ve güvenlik sinyalleri ile ilgili yönetmeliklerin şartlarına uyulmalıdır. 

1.7.2 Giderilemeyen risklerle ilgili uyarılar 

Yapısal güvenli tasarım tedbirlerine, uygulanan koruyucu ve tamamlayıcı koruma tedbirlerine rağmen 
risklerin giderilemediği durumlarda, uyarı tertibatları dahil olmak üzere, gerekli uyarılar sağlanmalıdır. 

1.7.3 Makinaların işaretlenmesi 

Bütün makinalar, aşağıdaki asgari özellikler göz önünde tutularak, görünür, okunur ve silinemez bir 
şekilde işaretlenmelidir: 

- İmalatçının ve ilgili olduğunda, yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve tam adresi, 

- Makinanın tanımı, 

- CE İşaretlemesi (Ek III) 

- Seri veya tip tanımlaması, 

- Varsa seri numarası, 

- İmalat yılı, yani imalât işleminin tamamlandığı yıl. 

Makinaya CE işareti iliştirilirken tarih öne veya ileriye alınamaz. 

Bunun yanı sıra, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş 
makinalar buna göre işaretlenmelidir. 

Makinalar, tipi ve güvenli kullanım için esas olan bütün bilgileri de taşımalıdır. Bu tip bilgiler 1.7.1 
numaralı paragrafta verilen kurallarda ele alınmıştır. Makina parçalarının kaldırma ekipmanı ile kullanılarak 
işlem görmesi halinde, bunların kütlesi okunur, silinmez ve belirgin olarak gösterilmelidir. 

1.7.4 Talimatlar 

Bütün makinalarda, Türkçe hazırlanmış talimatlar bulunmalıdır. 

Makinaların beraberinde yer alan talimatlar ya ‘Orijinal talimatlar’ olmalı ya da orijinal talimatların 
Türkçe olmaması halinde ‘Orijinal talimatların tercümesi’ olmalıdır, bu durumda orijinal talimatlar da çevirileri 
ile birlikte verilmelidir. 

İstisna olarak, imalâtçı veya yetkili temsilcisi tarafından görevlendirilen uzman personelin kullanımı 
amacıyla hazırlanan bakım talimatları Türkçenin yanı sıra uzman personelin anlayabileceği Topluluk dilinde 
verilebilir. 

Talimatlar aşağıda düzenlenen ilkeler doğrultusunda hazırlanmalıdır. 

1.7.4.1 Talimatların hazırlanması ile ilgili genel ilkeler 

(a) Talimatlar Türkçe hazırlanmalı, orijinal talimatların başka bir dilde olması halinde beraberinde 
Türkçeye çevirisi yer almalıdır. İmalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından doğrulanan dil versiyonu/versiyonları 
üzerinde ‘Orijinal talimatlar’ ibaresi görülmelidir. 
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(b) Makinaların kullanılacağı ülkenin resmi dili/dillerinde ‘Orijinal talimatların’ bulunmadığı durumlarda, 
imalâtçı veya yetkili temsilcisi veya bu makinayı getiren kişi tarafından söz konusu bölgedeki geçerli dile çeviri 
sağlanmalıdır. Çeviri ‘Orijinal talimatların çevirisi’ ibaresini taşımalıdır. 

(c) Talimatların içeriği yalnızca makinaların amaçlanan kullanımlarını değil aynı zamanda makul bir 
şekilde öngörülebilen olası yanlış kullanımlarını da içermelidir. 

(d) Profesyonel olmayan operatörler tarafından kullanılması düşünülen makinalar için, kullanım 
talimatlarının yazılması ve düzenlenmesinde bu tür operatörlerden makul olarak beklenebilecek genel eğitim 
seviyeleri ve yargıda bulunabilme düzeyleri de göz önünde bulundurulmalıdır.  

1.7.4.2 Talimatların içeriği 

Her bir kullanıcı el kitabı, ilgili olduğu şekilde, en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

(a) İmalatçı ve yetkili temsilcisinin adı ve tam adresi, 

(b) Seri numarası hariç olmak üzere, makina üzerinde işaretlenmiş halde makinanın tanımı (1.7.3 
numaralı paragraf), 

(c) AT Uygunluk Beyanı veya AT Uygunluk Beyanı içeriğini gösteren makinanın özelliklerini veren ve seri 
numarası ve imzanın bulunmasının gerekli olmadığı bir belge, 

(d) Makinanın genel tarifi, 

(e) Makinanın kullanım, bakım ve onarımı ve doğru çalışıp çalışmadığının kontrolü için gerekli çizimler, 
şemalar, tarifler ve açıklamalar, 

(f) Operatörlerin bulunacakları muhtemel iş istasyonlarının tarifi, 

(g) Makinanın kullanım amacının tarifi, 

(h) Makinanın deneyimlerle ortaya çıkması muhtemel olduğu tespit edilen yanlış kullanım şekilleri ile 
ilgili uyarılar, 

(i) Çizimler, şemalar ve bağlantı araçları dahil montaj, takma ve bağlama talimatları ile makinanın monte 
edileceği tesisat veya şasinin tanımlaması, 

(j) Gürültü veya titreşimlerin azaltılmasına yönelik kurulum ve montaj ile ilgili talimatlar, 

(k) Makinanın hizmete sunulmaları ve kullanılmaları ile ilgili talimatlar ve gerekli ise, operatörlerin 
eğitimi ile ilgili talimatlar, 

(l) Yapısal olarak güvenli tasarım tedbirleri, koruma ve uygulanan tamamlayıcı koruyucu tedbirlere 
rağmen giderilemeyen riskler hakkında bilgilendirme, 

(m) Uygun olan durumlarda kişisel koruyucu ekipman da dahil olmak üzere, kullanıcı tarafından alınması 
gereken koruyucu tedbirler hakkında talimatlar, 

(n) Makinaya takılabilecek takımların temel karakteristikleri, 

(o) Makinanın kullanım, nakliye, montaj, hizmet dışı iken sökme, test etme ve öngörülebilir arızalar 
sırasında kararlılık şartını karşıladığı koşullar, 

(p) Taşıma, elleçleme ve depolama işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını teminen, makinanın ve 
varsa ayrı olarak taşınması gereken parçalarının kütlesini veren talimatlar, 
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(q) Kaza veya arıza durumunda izlenecek çalıştırma yöntemi; blokaj oluşumu muhtemel ise, ekipmanın 
güvenli bir şekilde blokajdan kurtarılması için izlenecek çalıştırma yöntemi, 

(r) Kullanıcı tarafından yapılacak olan ayarlama ve bakım çalışmalarının ve uyulması gereken koruyucu 
bakım tedbirlerinin tarifi, 

(s) Ayarlama ve bakım çalışmalarının güvenli bir şekilde yapılması amacıyla tasarlanmış, bu işlemler 
sırasında alınacak koruyucu tedbirleri içeren talimatlar, 

(t) Operatörün sağlık ve güvenliğini etkilediği durumlarda, kullanılacak yedek parçaların özellikleri, 

(u) Hava ile taşınan gürültü emisyonları ile ilgili aşağıdaki bilgiler: 

- 70 dB(A)’yı aşıyorsa, iş istasyonlarındaki A-ağırlıklı emisyon ses basınç seviyesi; bu düzeyin 70 dB(A)’yı 
aşmaması halinde, belirtilmelidir, 

- 63 Pa’ı aşıyorsa, iş istasyonlarındaki C-ağırlıklı anlık tepe ses basınç değeri (20 μPa’a göre 130 dB), 

- İş istasyonlarındaki A-ağırlıklı emisyon ses basınç seviyesi 80 dB(A)’yı aşıyorsa, makinanın yaydığı A-
ağırlıklı ses güç seviyesi. 

Bu değerler söz konusu makinada ölçülen fiili değer olmalı veya üretilecek makinayı temsil eden teknik 
olarak kıyaslanabilir makinadan alınan ölçümlere göre oluşturulan değerler olmalıdır. 

Çok büyük makinalarda, A-ağırlıklı ses güç seviyesi yerine, makina etrafında belirli konumlardaki A-
ağırlıklı emisyon ses basınç seviyeleri gösterilebilir. 

Uyumlaştırılmış standardların uygulanmadığı durumlarda, ses seviyeleri makina için en uygun yöntem 
kullanılarak ölçülmelidir. Ses emisyon değerleri gösterildiğinde, bu değerlere ait belirsizlikler de belirtilmelidir. 
Ölçmeler sırasında makinanın çalışma koşulları ile kullanılan ölçme yöntemi de açıklanmalıdır.  

Çalışma istasyonlarının tanımlanmamış olduğu ya da tanımlanamadığı durumlarda, A-ağırlıklı ses basınç 
değerleri makina yüzeyinden 1 metre mesafede ve zeminden veya erişim platformundan 1,6 metre yükseklikte 
ölçülmelidir. Azami ses basıncının konumu ve değeri belirtilmelidir. 

30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Açık Alanda Kullanılan Teçhizat 
Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelikte (2000/14/AT) ses basınç seviyelerinin 
veya güç seviyelerinin ölçümü için başka şartların öngörülmesi durumunda, bu paragrafın (1.7.4.2) ilgili 
hükümleri yerine anılan yönetmelik uygulanmalıdır.  

(v) Makinanın kişilere özellikle de vücuda yerleştirilen aktif ya da aktif-olmayan cihazlar taşıyan kişilere 
zarar verebilecek iyonize-olmayan ışıma yayması muhtemel ise, operatör ve maruz kalan kişiler için yayılan 
ışıma ile ilgili bilgiler. 

1.7.4.3 Satış dokümanları 

Makinaları tanımlayan satış dokümanları, sağlık ve güvenlik hususları bakımından talimatlara aykırı 
olmamalıdır. Makinanın performans karakteristiklerini tanımlayan satış dokümanları, talimatlarda yer alanlarla 
aynı emisyon bilgilerini içermelidir. 

2 Belirli makina kategorileri için ilave temel sağlık ve güvenlik gerekleri 

Gıda makinaları, kozmetik ve eczacılık ürünlerine yönelik makinalar, elde tutulan veya el ile yönlendirilen 
makinalar, taşınabilir tespit veya diğer darbeli makinalar, ahşap veya benzeri fiziksel özelliklere sahip 
malzemeleri işleme makinaları bu bölümde (Genel İlkeler, Madde 4) tanımlanan bütün temel sağlık ve güvenlik 
gereklerini karşılamalıdır. 
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2.1 Gıda makinaları ve kozmetik veya eczacılık ürünlerine yönelik makinalar 

2.1.1 Genel 

Gıda maddeleri veya kozmetik yada eczacılık ürünleri ile birlikte kullanılması amaçlanan makinalar 
enfeksiyon, hastalık veya bulaşıcı hastalık riskini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir. 

Aşağıdaki şartlara uyulmalıdır: 

(a) Gıda veya kozmetik ya da eczacılık ürünleri ile temas halinde olan veya temas etmesi amaçlanan 
malzemeler ilgili Yönetmeliklerde düzenlenen koşulları karşılamalıdır. Makinalar, bu malzemeler her 
kullanımdan önce temizlenebilecek şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. Bu mümkün değil ise, tek 
kullanımlık parçalar kullanılmalıdır. 

(b) Tek kullanımlık parçaların yüzeyleri dışında, gıda veya kozmetik ya da eczacılık ürünleri ile temas 
halinde olan bütün yüzeyler: 

-  Ek yerleri de dahil olmak üzere, pürüzsüz olmalı ve organik maddelerin yerleşebileceği çıkıntı ve oyuk 
bulunmamalı, 

- Aksamlarının çıkıntıları, kenarları ve girintileri asgari düzeyde olacak şekilde tasarımlanmalı ve imal 
edilmeli, 

- Gerektiğinde kolay sökülebilen parçalar söküldükten sonra kolayca temizlenebilmeli ve dezenfekte 
edilebilmeli; iç yüzeyler, bütünüyle temizlemeye imkân verecek yeterli bir yarıçapta kavislere sahip olmalıdır. 

(c) Gıdalardan, kozmetik ürünlerden veya eczacılık ürünlerinden, bunların yanı sıra temizleme, 
dezenfektasyon ve yıkama sıvılarından çıkan sıvı, gaz ve aerosol makinadan tamamıyla makinadan 
boşaltılabilmelidir (mümkün ise ‘temizleme’ konumunda). 

(d) Makinalar her türlü maddelerin veya özellikle böcekler olmak üzere canlı varlıkların 
temizlenemeyecek bölgelere girmesini veya organik maddelerin bunların içerisinde birikmesini engelleyecek 
şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir 

(e) Makinalar, kullanılan yağlayıcılar dahil olmak üzere sağlığa zarar verecek hiçbir yardımcı madde, gıda, 
kozmetik veya eczacılık ürünleri ile temas halinde olmayacak şekilde tasarlanmalı veya imal edilmelidir. 
Gerektiğinde, makinalar bu şarta sürekli uygunluk kontrol edilebilecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir. 

2.1.2 Talimatlar 

Gıda makinaları veya kozmetik ya da eczacılık ürünleri ile birlikte kullanılması amaçlanan makinalarla 
ilgili talimatlar; temizleme, dezenfekte etme ve yıkama için önerilen ürün ve yöntemleri, sadece kolayca 
erişilebilen bölgeler için değil aynı zamanda erişimi mümkün olmayan ya da önerilmeyen bölgeler için de 
belirtilmelidir. 

2.2 Elde taşınabilen ve/veya el ile yönlendirilen makinalar 

2.2.1 Genel 

Elde taşınabilen ve/veya el ile yönlendirilen makinalar: 

- Makinanın tipine bağlı olarak, makinanın hedeflenen çalışma koşullarında dengesini sağlayacak şekilde 
düzenlenmiş yeterli büyüklükte bir taşıyıcı yüzey ile yeterli sayıda tutamağa ve uygun büyüklükte desteklere 
sahip olmalı, 

- Teknik olarak mümkün olmayan durumlar veya müstakil bir kumanda tertibatının bulunması durumları 
hariç olmak üzere, tutamaklar tamamen güvenli bir şekilde bırakılamadığı durumlarda, operatörün tutamakları 
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bırakmaksızın çalıştırabileceği şekilde düzenlenmiş el ile kumandalı çalıştırma ve durdurma kumanda tertibatları 
ile teçhiz edilmeli, 

- Operatör tutamakları bıraktıktan sonra hiçbir şekilde yanlışlıkla çalışmaya başlama ve/veya çalışmaya 
devam etme riski taşımamalıdır. Bu şart teknik olarak yapılabilir değilse, eşdeğer tedbirler alınmalıdır. 

- Gerekli durumlarda, tehlike bölgesinin ve işlenen malzeme ile takımın hareketinin gözlenmesine izin 
vermelidir. 

Taşınabilir makinaların tutamakları çalıştırma ve durdurmayı doğrudan yapabilecek şekilde 
tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

2.2.1.1 Talimatlar 

Talimatlar, elde taşınabilen ve/veya el ile yönlendirilebilen makinaların ilettiği titreşimlerle ilgili olarak 
aşağıdaki bilgileri vermelidir: 

- 2,5 m/s2 yi aşarsa, el-kol sisteminin maruz kaldığı toplam titreşim değeri. 2,5 m/s2 yi aşmaması 
durumunda bu durum belirtilmeli, 

- Ölçme belirsizliği. 

Bu değerler söz konusu makina için fiilen ölçülen değerler olmalı veya üretilecek makinayı temsil eden 
teknik olarak kıyaslanabilir makinalar için yapılan ölçümlere göre oluşturulan değerler olmalıdır. 

Uyumlaştırılmış standardlar uygulanmıyorsa, titreşim değerleri makinalar için en uygun ölçme yöntemi 
kullanılarak ölçülmelidir. 

Ölçümler sırasında makinaların çalışma koşulları ile kullanılan ölçüm yöntemleri veya uygulanan 
uyumlaştırılmış standardların atıfları belirtilmelidir. 

2.2.2 Taşınabilir tespit makinaları ve diğer darbeli makinalar 

2.2.2.1 Genel 

Taşınabilir tespit makinaları ve diğer darbeli makinalar aşağıdaki hususlar dikkat alınarak tasarımlanmalı 
ve imal edilmelidir: 

- Enerji, darbeye maruz elemana, tertibattan ayrılmayan bir ara aksam vasıtasıyla iletilmeli, 

- Bir harekete geçirici tertibat, makina esas malzeme üzerine yeterli bir baskı ile doğru bir şekilde 
konumlandırılmadıkça darbeyi önlemeli, 

- İstem dışı tetikleme önlenmeli; gerektiğinde, bir darbeyi tetiklemek için harekete geçirici tertibat ile 
kumanda tertibatı üzerinde bir dizi işlem yapılması gerekmeli, 

- Şok durumunda ve taşıma sırasında yanlışlıkla tetikleme önlenmeli, 

- Yükleme ve boşaltma işlemleri kolay ve güvenli bir şekilde yapılmalıdır. 

Gerektiğinde, tertibata talaş mahfazası/mahfazaları takılabilmeli ve makinanın imalâtçısı tarafından 
uygun mahfaza/mahfazalar sağlanmalıdır. 

2.2.2.2. Talimatlar 

Talimatlar aşağıdaki hususlarla ilgili gerekli bilgileri vermelidir: 
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- Makina ile birlikte kullanılabilecek aksesuarlar ve değiştirilebilir teçhizat, 

- Makina ile birlikte kullanılacak uygun tespit elemanları ve diğer darbeli elemanlar, 

- Uygun olduğunda, kullanılacak uygun kartuşlar. 

2.3 Ahşap ve benzer fiziksel özelliklere sahip malzemeleri işleme makinaları 

Ahşap ve benzer fiziksel özelliklere sahip malzemeleri işleme makinaları aşağıdaki şartlara uygun 
olmalıdır: 

(a) Makinalar işlenecek olan parçanın güvenli bir şekilde yerleştirilip yönlendirileceği şekilde 
tasarımlanmalı, imal edilmeli ve teçhiz edilmelidirler; parçanın iş tezgâhı üzerinde elde tutulması durumunda, 
tezgâh çalışma sırasında yeterince dengeli olmalı ve parçanın hareketini engellememeli, 

(b) İş parçalarının veya bunların parçalarının fırlama riskinin bulunduğu durumlarda kullanılması 
muhtemel olan makinalar, bu tip bir fırlamanın önleneceği şekilde veya bu mümkün değil ise, operatörün 
ve/veya tehlikeye maruz personelin fırlamadan zarar görmeyeceği şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmeli, 

(c) Kesici takımlarla dönmekte iken temas etme riskinin olduğu durumlarda, makinalar takımı yeterince 
kısa bir zaman içinde durduracak otomatik fren ile teçhiz edilmeli, 

(d) Takım tam otomatik olmayan bir makinaya takıldığında, bu makina istenmeyen yaralanma risklerini 
önleyecek veya azaltacak şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

3  Makinaların hareketliliği nedeniyle meydana gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla gerekli ilave 
temel sağlık ve güvenlik kuralları 

Hareketli olmaları nedeniyle tehlike arz eden makinalar, bu bölümde (Genel İlkeler, Madde 4) 
tanımlanan bütün temel sağlık ve güvenlik kurallarını karşılamalıdır. 

3.1 Genel 

3.1.1 Tarifler 

(a) Hareketli olması nedeniyle tehlike arz eden makine; 

- Çalışırken hareket etmeyi veya sabit iş istasyonları arasında sürekli veya yarı sürekli hareket gerektiren 
makinayı veya 

- Hareket ettirilmeden çalıştırılan, ancak bir yerden başka bir yere daha kolay bir şekilde hareket 
ettirilebilecek şekilde teçhiz edilebilen makinayı ifade eder. 

(b) Sürücü 

Makinanın hareketinden sorumlu olan operatör. Sürücü, makina ile taşınabilir veya makinaya eşlik 
ederek yaya gidebilir veya makinaya uzaktan kumanda ederek yönlendirebilir. 

3.2. Çalışma konumları 

3.2.1 Sürüş konumu 

Sürüş konumundan görülebilirlik, sürücünün makinayı ve takımlarını, öngörülen kullanım koşulları 
içerisinde, kendisi ve maruz kalabilecek kişiler için tam bir güvenlik içerisinde çalıştırabileceği şekilde olmalıdır. 
Gerekli durumlarda, doğrudan görüşün yeterli olmaması nedeniyle ortaya çıka bilecek tehlikeleri gidermek 
amacıyla uygun tertibat sağlanmalıdır. 
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Üzerinde sürücünün taşındığı makinalar, sürüş konumundan tekerleklere ve paletlere yanlışlıkla temas 
nedeniyle sürücü için bir tehlike oluşturmayacak şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

Makinanın üstüne binmiş sürücünün sürüş konumu, bir riski arttırmaması ve yeterli yer bulunması 
koşulu ile sürücü kabini takılabilecek şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. Kabinde sürücü için ihtiyaç 
duyulan talimatların konacağı bir yer bulunmalıdır. 

3.2.2 Koltuklar 

Operatör veya taşınan diğer personelin, özellikle de 3.4.3 numaralı paragrafta veya 3.4.4 numaralı 
paragrafta belirtilen bir koruyucu yapı ile teçhiz edilmiş makinalar için, makinanın yuvarlanması veya devrilmesi 
nedeniyle, makina parçaları ile zemin arasında ezilme riskinin olduğu durumlarda, bu makinaların oturakları, bu 
personeli işlemler için gerekli hareketlerini ya da oturakların süspansiyonlarının gövdeye göre neden olacağı 
göreceli hareketlerini engellemeyecek tarzda yerlerinde tutacak şekilde tasarımlanmalı veya bir bağlama 
düzeneği ile teçhiz edilmelidirler. Riski artırmaları durumunda bu tür bağlama sistemleri takılmamalıdır. 

3.2.3 Diğer kişiler için konumlar 

Kullanım koşulları sürücüden başka kişilerin zaman zaman veya düzenli olarak makina ile taşınmalarını ya 
da makina üzerinde çalışmalarını gerektiriyorsa, bunların tehlikesiz olarak taşınmalarını veya makina üzerinde 
çalışmalarını sağlayacak uygun konumlar temin edilmelidir. 

3.2.1 numaralı paragrafın ikinci ve üçüncü fıkraları, sürücü dışındaki kişiler için konan yerler için de 
geçerlidir. 

3.3 Kumanda sistemleri 

Gerekiyor ise, kumandaların izinsiz kullanılmasını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır. 

Uzaktan kumanda olması durumunda, her bir kumanda birimi bu birimden kontrol edilecek makinayı 
açık bir biçimde belirtmelidir. 

Uzaktan kumanda sistemi yalnızca aşağıdakileri etkileyecek şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir: 

- İlgili makinayı, 

- İlgili işlevleri. 

Uzaktan kumanda edilen makinalar sadece amaçlanan kumanda biriminden gelen sinyallere cevap 
verecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir. 

3.3.1 Kumanda tertibatları 

Sürücü, yalnızca başka yerlerde bulunan kumanda tertibatlarını kullanmak suretiyle güvenli bir şekilde 
çalıştırabilecek işlevler hariç, makinaları sürücü konumundan çalıştırmak için gerekli bütün kumanda 
tertibatlarını çalıştırabilmelidir. Bu işlevler, özellikle sürücüden başka operatörün sorumlu olduğu veya 
sürücünün bunları güvenli bir şekilde kumanda etmek için sürücü konumunu terk etmesi gereken işlevleri 
kapsar. 

Pedal bulunan durumlarda, pedallar sürücünün asgari hatalı çalışma riski ile güvenli bir biçimde 
çalışmasına imkân verecek şekilde tasarımlanmalı, imal edilmeli ve takılmalıdır. Bunlar kaymaya dirençli bir 
yüzeye sahip olmalı ve kolayca temizlenebilir olmalıdır. 

Kumanda tertibatlarının dikkate değer tehlikeli hareketlere yol açabileceği durumlarda, önceden 
ayarlanmış konuma sahip olanlar hariç olmak üzere, operatör tarafından serbest bırakıldıktan hemen sonra 
derhal ilk konumlarına dönmelidirler. 
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Tekerlekli makinalarda, direksiyon sistemi, kılavuz tekerleklerin maruz kaldığı şokların meydana getirdiği 
direksiyon simidi ya da dönüş kumanda levyesinin kolunun ani hareketlerinin kuvvetini azaltacak şekilde 
tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

Diferansiyeli kilitleyen herhangi bir kumanda, makina hareket ettiği zaman diferansiyelin kilitlemeden 
çıkmasına izin verecek şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

1.2.2 numaralı paragrafın sesli ve/veya görsel uyarı sinyalleri ile ilgili olan altıncı fıkrası sadece geri yönde 
hareket için geçerlidir. 

3.3.2 Çalıştırma/hareket ettirme 

Üzerinde sürücünün bulunduğu kendinden tahrikli makinaların bütün gezinti hareketleri sadece sürücü 
kumanda başında iken mümkün olmalıdır. 

Çalışma amaçlarıyla makinalara çalışma bölgesini aşan tertibatlar takıldığı durumlarda (örneğin 
stabilizatör, bumba gibi), sürücü için makinayı hareket ettirmeden önce, bu tertibatın güvenli bir şekilde 
hareket etmeye imkân verecek belirli bir konumda olduklarını kolayca kontrol edebileceği araçlar temin 
edilmelidir. 

Bu durum, güvenli bir harekete izin vermek üzere, belirli konumlarda olması, gerekirse bu konumlarda 
kilitlenmesi gereken diğer bütün parçalar için de geçerlidir. 

Başka risklere yol açmaması durumunda, makinaların hareketi yukarıda belirtilen parçaların güvenli bir 
şekilde konumlanmalarına bağlı olmalıdır. 

Motor çalıştırılırken, makina istem dışı hareket edememelidir. 

3.3.3 Seyir işlevi 

Karayolu trafik kurallarını ihlal etmeksizin, kendinden tahrikli makinalar ve bunların römorkları, bütün 
müsaade edilen çalışma, yük, hız, zemin ve rampa koşulları altında yavaşlama, durma, frenleme, hareketsiz 
kalma kuralları karşılamalıdır. 

Sürücü kendinden tahrikli makinaları bir ana tertibat vasıtasıyla yavaşlatabilmeli ve durdurabilmelidir. 
Güvenliğin gerektirdiği durumlarda, ana tertibatın arızalanması halinde veya ana tertibatı çalıştırmak için 
gereken enerji beslemesinin olmaması durumunda, yavaşlatmak ve durdurmak için tamamıyla bağımsız ve 
kolay bir şekilde erişilebilir kumanda tertibatına sahip bir acil durum tertibatı bulunmalıdır. 

Güvenliğin gerektirdiği durumlarda, duran makinayı hareketsiz tutabilmek için bir park tertibatı 
sağlanmalıdır. Bu tertibat, tamamen mekanik olması koşuluyla, ikinci paragrafta belirtilen tertibatlardan birisi 
ile birleştirilebilir. 

Uzaktan kumandalı makinalar, çalışmayı otomatik olarak ve derhal durduracak ve aşağıdaki durumlarda 
tehlikeli çalışma ihtimalini önleyecek tertibatlarla teçhiz edilmelidir: 

- Sürücü kontrolü kaybettiğinde, 

- Makina durdurma sinyali aldığında, 

- Sistemin güvenlikle ilgili bir kısmında bir hata tespit edildiğinde, 

- Belirlenmiş bir süre içerisinde hiçbir onay sinyali tespit edilmediğinde, 

1.2.4 numaralı paragraf seyir işlevi için geçerli değildir. 
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3.3.4 Yaya kumandalı makinaların hareketi 

Yaya olarak kumanda edilen kendinden tahrikli makinaların hareketleri sürücünün ilgili kumanda 
tertibatı üzerinde sürekli etki uygulaması ile mümkün olmalıdır. Özellikle, motor çalıştırılırken hareketin 
meydana gelmesi mümkün olmamalıdır. 

Yaya olarak kumanda edilen makinalara ait kumanda sistemleri, makinanın yanlışlıkla hareket 
etmesinden doğan sürücüye yönelik riskleri özellikle de: 

- Ezilme, 

- Döner takımlardan dolayı yaralanma 

risklerini asgariye indirecek şekilde tasarımlanmış olmalıdır. 

Makinaların seyir hızı sürücünün yaya olarak hareket hızı ile uyumlu olmalıdır. 

Döner bir takımın takılabileceği makinalarda, geri dönüş kumandası devreye girdiğinde, makinanın 
hareketi takımın hareketinden kaynaklanması dışında, takımı hareket ettirmek mümkün olmamalıdır. Geri 
dönüş kumandası devreye girdiğinde, geri yönde hareket hızı sürücü için tehlike oluşturmayacak şekilde 
olmalıdır. 

3.3.5 Kumanda devresi arızası 

Takılı olması halinde, güç destekli bir dümenleme sisteminin güç beslemesindeki bir arıza makinanın 
makinayı durdurmak için gerekli süre boyunca dümenlenmesini engellememelidir. 

3.4 Mekanik tehlikelere karşı korunma 

3.4.1 Kontrolsüz hareketler 

Makinalar, hareket ettiklerinde ağırlık merkezlerinin kontrolsüz salınımları (osilasyon) kararlılıklarını 
etkilemeyecek veya yapısı üzerinde aşırı gerilmeler meydana getirmeyecek şekilde tasarımlanmalı, imal edilmeli 
ve uygun olduğunda hareketli destekleri üzerine yerleştirilmelidirler. 

3.4.2 Hareketli aktarma parçaları 

1.3.8.1 numaralı paragrafa istisna olarak, motorlar için, motor bölmesindeki hareketli parçalara erişimi 
önleyen hareketli mahfazaların, bir alet ya da anahtar kullanılarak veya sürüş konumunda bulunan bir kontrolle 
açılmaları gerekiyorsa, bu kontrolün izinsiz erişimi engelleyecek bir kilidi bulunan tamamen kapalı bir kabin 
içinde olması kaydıyla, birbirini kilitleyen tertibatları bulunması gerekmez. 

3.4.3 Yuvarlanma ve devrilme 

Üzerinde sürücü, operatör/operatörler ya da başka kişinin/kişilerin olduğu kendinden tahrikli 
makinalarda, yuvarlanma ya da devrilme riski olduğunda, riski artırmaması koşuluyla, makinaya uygun bir 
koruyucu yapı takılmalıdır. 

Bu yapı, kendisi üzerine yuvarlanma veya devrilme durumunda, makina üzerindeki kişi/kişiler için yeterli 
bir sapma sınırlayıcı hacim sağlaması gerekir. 

Bu yapının ikinci paragrafta belirtilen şartlara uygun olduğunu doğrulamak için, imalâtçı veya yetkili 
temsilcisi, ilgili her bir yapı tipi için uygun testler yapmalı veya yaptırmalıdır. 
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3.4.4 Düşen nesneler 

Sürücü, operatör/operatörler ya da diğer kişi/kişilerin üzerinde olduğu kendinden tahrikli makinalarda 
düşen nesneler veya malzemeler nedeniyle risk olduğunda, makina bu risk göz önünde bulundurularak 
tasarımlanmalı ve imal edilmeli ve ölçüleri imkân veriyorsa uygun bir koruyucu bir yapı ile teçhiz edilmelidir. 

Bu yapı, bir nesne veya malzeme düşmesi durumunda, makina üzerindeki kişi/kişiler için yeterli bir 
sapma sınırlayıcı hacim sağlaması gerekir. 

Bu yapının ikinci paragrafta belirtilen şarta uygun olduğunu doğrulamak için, imalâtçı veya yetkili veya 
yetkili temsilcisi, ilgili her bir yapı tipi için uygun deneyleri yapmalı veya yaptırmalıdır. 

3.4.5 Erişim vasıtaları 

El tutamakları ve basamaklar, operatörün bunları içgüdüsel bir şekilde kullanabileceği ve erişime yardım 
etmek için kumanda tertibatlarını kullanmaya gerek kalmayacağı şekilde tasarlanmalı, imal edilmeli ve 
düzenlenmelidirler. 

3.4.6 Çekme tertibatları 

Çekme veya çekilme amacıyla kullanılan bütün makinalar, kolay ve güvenli bir bağlama ve çözmeyi 
sağlayacak ve kullanım sırasında istenmeyen çözülmeyi önleyecek şekilde tasarımlanmış, imal edilmiş ve 
düzenlenmiş çekme veya kavrama tertibatları ile teçhiz edilmelidir. 

Çekme çubuğu yükü gerektirdiğinde, bu tür makinalara yüke ve zemine uygun taşıma yüzeyine sahip bir 
destek takılmalıdır. 

3.4.7 Kendinden tahrikli makina (veya çekici) ile çekilen makina arasındaki güç aktarımı                                                                
Kendinden tahrikli makinayı (veya çekiciyi) çekilen makinanın ilk sabit yatağına bağlayan sökülebilir mekanik 
aktarma tertibatları, çalışma esnasında hareket eden bir parça, bütün uzunluğu boyunca korunacak şekilde 
tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

Kendinden tahrikli makina (veya çekici) tarafında, sökülebilir mekanik aktarma tertibatının bağlandığı 
güç çıkışı ya kendinden tahrikli makinaya (veya çekiciye) tespit edilip bağlanan bir mahfaza ile ya da eşdeğer bir 
korumayı sağlayacak başka bir tertibat ile korunmalıdır. 

Sökülebilir aktarma tertibatına erişim için bu mahfaza açılabilmelidir. Bir kez yerleştirildiğinde, makina 
(veya çekici) hareket ederken tahrik milinin mahfazaya hasar vermesini önlemek için yeterli alan bulunmalıdır. 

Tahrik edilen makina tarafında, giriş mili makinaya tespit edilmiş olan koruyucu bir muhafaza içerisine 
konulmalıdır. 

Üniversal mafsallı aktarma elemanlarına tork sınırlayıcılar veya avara tertibatı sadece tahrik eden 
makinayı birleştiren taraftan takılabilir. Sökülebilir mekanik aktarma tertibatı buna uygun olarak 
işaretlenmelidir. 

Kendinden tahrikli bir makinaya (veya çekiciye) bağlantı için sökülebilir mekanik aktarma tertibatı 
gerektiren bütün çekilen makinalar, makina ayrıldığı zaman sökülebilir mekanik aktarma tertibatının ve 
mahfazasının zemine veya makina parçalarına temas ederek hasar görmesini önlemek amacıyla, sökülebilir bir 
mekanik aktarma tertibatına bağlantı sistemine sahip olmalıdır. 

Mahfazanın dış tarafındaki parçalar, sökülebilir mekanik aktarma tertibatı ile birlikte dönmeyecek 
şekilde tasarımlanmalı, imal edilmeli ve düzenlenmelidir. Mahfaza, basit üniversal mafsal kullanıldığında 
aktarma elemanını iç çene uçlarına kadar, geniş açılı üniversal mafsal kullanıldığında ise en azından dış mafsal 
ya da mafsalların orta noktasına kadar kapatmalıdır. 
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Çalışma konumlarına erişim araçları sökülebilir mekanik aktarma tertibatına yakın bir yere konmuş ise, 
bunlar, bu amaçlarla tasarımlanıp imal edilmedikleri sürece, şaft mahfazalarının merdiven olarak 
kullanılamayacağı şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

3.5 Diğer tehlikelere karşı korunma 

3.5.1 Aküler 

Akülerin gövdeleri, yuvarlanma veya devrilme sırasında operatörün üzerine elektrolit sıçramayacak ve 
operatörün bulunduğu alanlarda buhar birikmesini önleyecek şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

Makinalar, bu amaçla konmuş olan kolayca erişilebilir bir tertibat yardımıyla akü bağlantısı kesilebilecek 
şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

3.5.2 Yangın 

İmalatçının öngörebileceği tehlikelere bağlı olarak, makinalar, boyutu izin vermesi halinde: 

- Kolayca erişilebilen yangın söndürücülerin takılmasına izin vermeli veya 

- Makinayla bütünleşik yangın söndürücü sistemlerle teçhiz edilmelidir. 

3.5.3 Tehlikeli madde emisyonları 

Makinanın temel işlevi ürünlerin püskürtülmesi ise, 1.5.13 numaralı paragrafın ikinci ve üçüncü fıkraları 
geçerli değildir. Bununla birlikte, operatör bu tür zararlı emisyonlara maruz kalma riskine karşı korunmalıdır. 

3.6 Bilgilendirme ve gösterimler 

3.6.1 İşaretler, sinyaller ve uyarılar 

Bütün makinalarda, gerekli olan yerlerde, kişilerin sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik olarak kullanma, 
ayarlama ve bakım ile ilgili işaretler ve/veya talimat plakaları bulunmalıdır. Bunlar açıkça görülebilir ve silinemez 
bir şekilde seçilmeli, tasarımlanmalı ve yapılmalıdır.  

Kara yolu trafik kurallarını ihlal etmeksizin, çalışma sırasında sürücünün üzerinde sürerek kullandıkları 
makinalarda aşağıdaki ekipmanlar bulunmalıdır: 

- Kişileri uyarmak için sesli bir uyarı tertibatı, 

- Amaçlanan kullanım koşulları ile ilgili ışıklı sinyal sistemi; bu şart sadece yeraltı çalışmalarında kullanılan 
ve elektrik güç kaynağı bulunmayan makinalar için geçerli değildir, 

- Gerektiğinde, römork ile makina arasında sinyalerin çalışması için uygun bir bağlantı olmalıdır. 

Normal kullanım koşullarında kişileri çarpma ve ezilme risklerine maruz bırakan uzaktan kumandalı 
makinalar, makinanın hareketlerini bildirecek araçlarla ya da kişileri bu risklere karşı koruyacak araçlarla teçhiz 
edilmelidir. Aynı durum, kullanım halinde iken tekrarlamalı bir şekilde tek eksen üzerinde ileri geri hareket 
eden, makinanın arkasında kalan alanın sürücü tarafından doğrudan görülemediği makinalar için de geçerlidir. 

Makinalar, uyarı ve sinyal tertibatları yanlışlıkla devreden çıkarılamayacak şekilde imal edilmelidir. 
güvenlik için zorunlu olması halinde bu tertibatlarda, düzgün çalıştıklarını kontrol etme araçları bulunmalı ve 
bunların arızası operatöre bildirilmelidir. 

Makinaların veya takımlarının hareketlerinin özellikle tehlikeli oldukları durumlarda, makinaya, makina 
çalışırken yaklaşılmasını engellemek için uyarılar konulmalıdır; makina çevresinde bulunan kişilerin 
güvenliklerini sağlamak için, işaretler yeterli bir mesafeden okunabilmelidir. 
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3.6.2 İşaretleme 

Aşağıdakiler okunaklı ve silinemez bir şekilde bütün makinalar üzerinde gösterilmelidir: 

- Kilovat (KW) cinsinden anma gücü, 

- Kilogram (kg) cinsinden, en çok kullanılan konfigürasyonun kütlesi ve 

Uygun olduğunda: 

- Newton (N) cinsinden, bağlantı kancasındaki azami çekme çubuğu çekme kuvveti, 

- Newton (N) cinsinden, bağlantı kancası üzerindeki azami düşey yük. 

3.6.3 Talimatlar 

3.6.3.1 Titreşimler 

Talimatlar makina tarafından el kol sistemine veya tüm vücuda iletilen titreşimlerle ilgili olarak aşağıdaki 
bilgileri vermelidir: 

- 2,5 m/s2 yi geçiyorsa, el kol sisteminin maruz kaldığı toplam titreşim değeri. Bu değerin 2,5 m/s2 yi 
geçmediği durumda bunun belirtilmesi gerekir. 

- 0,5 m/s2 yi geçiyorsa, bütün vücudun maruz kaldığı, ağırlıklı ivmelenmenin en yüksek kök ortalama kare 
değeri. Bu değerin 0,5 m/s2 yi geçmediği durumda, bunun belirtilmesi gerekir. 

- Ölçme belirsizliği. 

Bu değerler söz konusu makina için fiilen ölçülen değerler olmalı veya üretilecek makinayı temsil eden 
teknik olarak kıyaslanabilir makinalar için yapılan ölçümlere göre oluşturulan değerler olmalıdır. 

Uyumlaştırılmış standardlar uygulanmıyorsa, titreşim değerleri makinalar için en uygun ölçme yöntemi 
kullanılarak ölçülmelidir. 

Ölçümler sırasında makinaların çalışma koşulları ile kullanılan ölçüm yöntemleri açıklanmalıdır. 

3.6.3.2 Çoklu kullanımlar 

Kullanılan ekipmana bağlı olarak çoklu kullanıma imkân veren makinaların talimatları ile değiştirilebilir 
ekipman talimatlarında ana makina ile buna takılabilecek değiştirilebilir ekipmanların güvenli bir şekilde monte 
edilip kullanımına yönelik gerekli bilgiler bulunmalıdır. 

4 Kaldırma işlemleri nedeniyle meydana gelebilecek tehlikelerin bertaraf edilmesine yönelik ilave 
temel sağlık ve güvenlik gerekleri 

Kaldırma işlemleri nedeniyle tehlike arz eden makinalar, bu bölümde (Genel İlkeler, Madde 4) açıklanan 
temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamalıdır. 

4.1 Genel 

4.1.1 Tarifler 

(a) Kaldırma işlemi; mallardan ve/veya kişilerden oluşan birim yüklerin, belli bir anda, seviye değişikliğini 
gerektiren hareketini, 
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(b) Güdümlü yük; Toplam hareketin, konumu sabit noktalarla belirlenen rijit ya da esnek kılavuzlar 
boyunca yapıldığı yükü, 

(c) Çalışma kat sayısı; imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından garanti edilmiş olan aksamın 
kaldırabileceği üst yük sınır değeri ile aksam üzerinde işaretli azami çalışma yük değeri arasındaki aritmetik 
oranı, 

(d) Deney kat sayısı; kaldırma makinaları veya bir kaldırma aksesuarı üzerinde statik ya da dinamik 
deneyleri yapmak için kullanılan yük ile kaldırma makinası veya kaldırma aksesuarı üzerinde işaretli azami 
çalışma yükü arasındaki aritmetik oranı, 

(e) Statik deney; kaldırma makinalarının veya bir kaldırma aksesuarının önce muayene edilip, uygun bir 
statik deney kat sayısı ile çarpılmış azami çalışma yüküne maruz bırakıldığı, daha sonra da bahse konu yükün 
kaldırılarak, hasar görüp görmediğini tespit etmek için tekrar muayene edildiği deneyi, 

(f) Dinamik deney; kaldırma makinasının, dinamik davranışı açısından, düzgün çalışıp çalışmadığını 
kontrol etmek üzere, olası bütün konfigürasyonlarında, uygun bir dinamik deney kat sayısı ile çarpılmış azami 
çalışma yükü altında çalıştırıldığı, kaldırma makinasının işlevini doğru bir şekilde yaptığını kontrol etmek için 
dinamik davranışının hesaplandığı deneyi, 

(g) Taşıyıcı; makinanın, üstünde ya da içinde, kaldırılacak kişilerin ve/veya eşyaların taşındığı parçasını 
ifade eder. 

4.1.2 Mekanik tehlikelere karşı koruma 

4.1.2.1 Dengesizlikten kaynaklanan riskler 

Makinalar, bütün nakliye, montaj ve demontaj işlemlerinin her aşamasında, öngörülebilir aksam arızaları 
ve talimat el kitabına uygun olarak yapılan deneyler sırasında da dahil olmak üzere, hizmette ve hizmet dışı 
iken, 1.3.1 numaralı paragrafın gerektirdiği kararlılık muhafaza edilecek şekilde tasarımlanmalı ve imal 
edilmelidir. Bu amaçla, imalâtçı veya yetkili temsilcisi uygun olan doğrulama yöntemlerini kullanmalıdır. 

4.1.2.2 Kılavuz raylar ve raylı yollar üzerinde çalışan makinalar 

Makinalar, kılavuz raylar veya raylı yollar üzerinde etkiyerek raydan çıkmayı önleyen tertibatlarla teçhiz 
edilmelidir. Bu tür tertibatlara rağmen, hala raydan çıkma veya ray ya da hareketli aksam arızası riski varsa, 
ekipmanların, aksamın ya da yükün düşmesini veya makinanın devrilmesini önleyen tertibatlar konmalıdır. 

4.1.2.3 Mekanik dayanım 

Makinalar, uygun olduğunda atmosferik faktörlerin ve insanların uyguladığı kuvvetlerin etkileri gerektiği 
şekilde dikkate alınarak, kaldırma aksesuarları ve bunların aksamı, kullanım altında ve de uygun ise kullanım 
dışında, öngörülen montaj ve çalışma koşulları altında ve bütün ilgili konfigürasyonlarda, maruz kaldıkları 
yüklere dayanabilecek kapasitede olmalıdırlar. Bu şart nakliye, montaj ve demontaj sırasında da karşılanmalıdır. 

Makinalar ve kaldırma aksesuarları, amaçlanan kullanımlarını göz önünde tutarak, yorulma ve 
aşınmadan ileri gelen arızaları önleyecek şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidirler. 

Kullanılan malzeme, amaçlanan çalışma ortamına göre, özellikle korozyon, aşınma, darbe, aşırı sıcaklık, 
yorulma, kırılganlık ve yaşlanma gibi faktörler dikkate alınarak seçilmelidir. 

Makinalar ve kaldırma aksesuarları, statik deneylerde aşırı yüke, kalıcı bir şekil bozukluğu veya yapısal bir 
kusur meydana gelmeksizin dayanacak şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidirler. Dayanım hesaplamalarında 
yeterli bir güvenlik düzeyini garanti etmek için seçilen statik deney katsayısı değeri hesaba katılmalıdır. Genel 
bir kural olarak bu katsayı aşağıdaki değerlere sahiptir: 

(a) Manuel çalıştırılan makinalar ve kaldırma aksesuarları: 1,5, 
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(b) Diğer makinalar: 1,25. 

Makinalar dinamik deney katsayısı ile çarpılmış azami çalışma yükü kullanılarak yapılan dinamik 
deneylerden, bir arıza meydana gelmeden, geçecek şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. Bu dinamik 
deney katsayısı yeterli bir güvenlik düzeyini garanti etmek amacıyla seçilir: genel bir kural olarak, bu katsayı 
1,1’e eşittir. Genel bir kural olarak, bu deneyler verilen anma hızlarında yapılır. Şayet makinanın kumanda 
devresi belli sayıda eşzamanlı harekete imkân veriyorsa, deneyler en olumsuz koşullar altında, genel bir kural 
olarak ilgili hareketleri birleştirerek yapılmalıdır. 

4.1.2.4 Kasnak, tambur, dişli çark, halat ve zincirler 

Kasnak, tambur ve dişli çarklar, kendilerine takılacak halat veya zincirlerin boyutu ile orantılı bir çapa 
sahip olmalıdır. 

Tambur ve dişli çarklar, teçhiz edildikleri halat ve zincirlerin gevşemeksizin sarılabilecekleri şekilde 
tasarımlanmalı, imal edilmeli ve takılmalıdırlar. 

Doğrudan yükü kaldırmak veya taşımak için kullanılan halatlar, uçları dışında herhangi bir ek bağı 
içermemelidir. Bununla birlikte, tasarım gereği kullanım ihtiyaçlarına göre düzenli bir şekilde tadil edilmesi 
düşünülen uygulamalarda halat ekleme bağlarına izin verilebilir. 

Halatın bütünü ve uçları, yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına 
sahip olmalıdır. Genel bir kural olarak bu kat sayı 5’tir. 

Kaldırma zincirleri, yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip 
olmalıdır. Genel bir kural olarak bu katsayı 4’tür. 

Yeterli bir çalışma katsayısına ulaşıldığını doğrulamak için, imalâtçı veya yetkili temsilcisi, doğrudan 
kaldırma amaçlı olarak kullanılan her bir halat ve zincir ve halat tipi ve halat uçları için uygun deneyleri yapmalı 
veya yaptırmalıdır. 

4.1.2.5 Kaldırma aksesuarları ve bunların aksamları 

Kaldırma aksesuarları ile bunların aksamları, verilen bir uygulama için belirlenen çalışma koşullarında 
belirtildiği gibi ömür beklentisine uygun olan belli sayıda işletme döngüleri için yorulma ve yaşlanma süreçlerine 
göre ölçülendirilmelidirler. 

Ayrıca: 

(a) Tel-halat/halat-halat ucu kombinasyonlarının çalışma kat sayısı yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak 
şekilde seçilmeli; genel bir kural olarak bu katsayı 5’e eşittir. Halatlar, uç kısımları dışında herhangi bir eklenti 
bağı ihtiva etmemelidir. 

(b) Kaynaklı baklalı zincirler kullanıldığında, bunlar kısa baklalı tipte olmalıdır. Zincirlerin çalışma kat 
sayısı yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmeli; genel bir kural olarak bu kat sayı 4’e eşittir, 

(c) Dokuma halat veya sapanların çalışma katsayısı malzemeye, imalât yöntemine, ölçülerine ve 
kullanıma bağlıdır. Bu katsayı yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmelidir; genel bir kural olarak bu 
kat sayı, kullanılan malzemenin çok iyi kalite olması ve imalât yönteminin kullanım amacına uygun olması 
koşuluyla, 7’ye eşittir. Aksi halde, katsayı, genel bir kural olarak, eşdeğer bir güvenlik düzeyini sağlamak için 
daha yüksek seçilmelidir. Dokuma halatlar ve sapanlarda, herhangi bir düğüm, uçsuz sapanlar hariç olmak üzere 
sapan uçlarındakiler dışında ek bağları veya bağlantılar olmamalıdır, 

(d) Bir sapanı oluşturan ve sapanla birlikte kullanılan bütün metalik aksamlar yeterli bir güvenlik düzeyi 
sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır; genel bir kural olarak bu katsayı 4’e eşittir, 

(e) Çok bacaklı bir sapanın azami çalışma yükü; en zayıf bacağın çalışma katsayısı, bacak sayısı ve sapan 
konfigürasyonuna bağlı bir azaltma faktörü esas alınarak belirlenir, 
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(f) Yeterli bir çalışma kat sayısına ulaşıldığını doğrulamak için, imalâtçı veya yetkili temsilcisi, (a), (b), (c) 
ve (d) şıklarında belirtilen her bir aksam için uygun deneyleri yapmalı veya yaptırmalıdır. 

4.1.2.6 Hareketlerin kumandası 

Hareketlere kumanda eden tertibatlar, üzerine takıldıkları makinaları güvenli durumda tutacak şekilde 
faaliyet göstermelidir. 

(a) Makinalar, aksamlarının hareket büyüklükleri belirtilen sınırlar içerisinde kalacak şekilde 
tasarımlanmalı ve imal edilmeli veya buna yönelik tertibatlarla teçhiz edilmelidir. Uygun olduğunda, bu 
tertibatlar çalışmadan önce bir uyarı sinyali verilmelidir. 

(b) Birden fazla sabit veya raya monte edilmiş olan makinalar, bir çarpışma riski oluşturacak şekilde aynı 
mekânda eş zamanlı olarak manevra edilebiliyorsa, bu tür makinalar bu risklerin önlenmesini sağlayacak 
sistemlerin takılmasına imkân verecek şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

(c) Makinalar, gücün kısmen veya tamamen kesilmesi halinde veya operatör makinayı durdurduğunda 
dahi, yüklerin tehlikeli bir şekilde sürüklenmeyeceği veya serbest ve beklenmedik bir şekilde düşmeyeceği 
şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

(d) Normal çalışma koşullarında, işlevleri bu şekilde çalışmasını gerektiren makinalar hariç olmak üzere, 
yükü sadece sürtünmeli fren ile indirmek mümkün olmamalıdır. 

(e) Tutucu tertibatlar yüklerin yanlışlıkla düşürülmesini önleyecek şekilde tasarımlanmalı ve imal 
edilmelidirler. 

4.1.2.7 Taşıma sırasında yüklerin hareketleri                                                                                                 

Makinaların çalışma konumu, aynı zamanda manevra halinde olabilecek kişi, ekipman veya diğer 
makinalarla bir tehlike oluşturması mümkün olası çarpışmaları önlemek için, hareketli parçaların hareket 
yollarını en geniş açıdan görebilecek şekilde yerleştirilmelidir. 

Yükü yönlendirilen makinalar, yükün, varsa taşıyıcının veya denge ağırlığının hareketinden dolayı kişilerin 
yaralanmasını önleyecek şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

4.1.2.8 Sabit iniş mahallerine hizmet veren makinalar 

4.1.2.8.1 Taşıyıcının hareketleri 

Sabit iniş mahallerine servis yapan makinaların taşıyıcılarının hareketleri, iniş mahallerine doğru 
hareketlerinde ve iniş mahallerinde iken rijit bir şekilde yönlendirilmelidir. Makas sistemleri de rijit kılavuzlama 
olarak kabul edilir. 

4.1.2.8.2 Taşıyıcıya erişim 

Kişilerin taşıyıcıya erişimi söz konusu olduğu durumlarda, makinalar, erişim sırasında, özellikle de 
yüklenirken veya boşaltılırken, taşıyıcı hareketsiz kalacak şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

Makinalar, taşıyıcı ile iniş mahalli arasındaki seviye farkının düşme riski oluşturmamasını sağlayacak 
şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

4.1.2.8.3 Hareket halindeki taşıyıcıya temas nedeniyle oluşan riskler 

4.1.2.7 numaralı paragrafın ikinci fıkrasında ifade edilen gereklilikleri karşılamak için gerekli olduğunda, 
seyir alanı normal çalışma esnasında erişilemez duruma getirilmelidir. 
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Muayene veya bakım sırasında taşıyıcının altında veya üstünde yer alan kişilerin taşıyıcı ile sabit parçalar 
arasında ezilme riskinin olması durumunda, fiziki bir sığınma alanı veya taşıyıcının hareketini bloke edecek 
mekanik tertibatlar vasıtasıyla yeterli bir boşluk sağlanmalıdır. 

4.1.2.8.4 Taşıyıcıdan düşen yük nedeniyle oluşan risk 

Taşıyıcıdan yükün düşmesi nedeniyle bir risk oluşması durumunda, makinalar bu riski önleyecek şekilde 
tasarımlanmalı ve imal edilmelidirler. 

4.1.2.8.5 İniş mahalli 

İniş mahallerinde kişilerin hareketli taşıyıcılara veya diğer hareketli parçalara temasından doğan riskler 
önlenmelidir. 

Taşıyıcının iniş mahallinde bulunmadığında, kişilerin, seyir alanına düşme riskinin bulunduğu 
durumlarda, bu riski önlemek için mahfazalar takılmalıdır. Bu mahfazalar seyir alanı yönünde açılmamalıdır. 
Bunlara, taşıyıcının konumu tarafından kontrol edilen ve 

-  Mahfazalar kapalı duruma gelip kilitleninceye kadar taşıyıcının hareket etme tehlikesini, 

- Taşıyıcı, kendisine ait iniş mahallinde duruncaya kadar, bir mahfazanın açılma tehlikesini 

önleyen bir kilitleme tertibatı takılmalıdır. 

4.1.3 Amaca uygunluk 

Kaldırma makinaları veya kaldırma aksesuarları piyasaya arz edildiklerinde veya ilk defa hizmete 
sunulduklarında, imalâtçı veya yetkili temsilcisi, uygun önlemleri alarak ya da aldırarak, manüel veya güç tahrikli 
olarak kullanıma hazır olan makinaların veya kaldırma aksesuarlarının belirlenen işlevleri güvenli bir şekilde 
yerine getirebilmelerini sağlamalıdır. 

4.1.2.3 numaralı paragrafta belirtilen statik ve dinamik deneyler hizmete sunulmaya hazır bütün 
kaldırma makinalarına uygulanmalıdır. 

Makinaların imalâtçının tesislerinde ya da yetkili temsilcisinin tesislerinde monte edilememesi 
durumunda, kullanım yerinde uygun önlemler alınmalıdır. Aksi halde, imalâtçının tesislerinde veya kullanım 
yerinde önlemler alınabilir. 

4.2 Güç kaynağı manuel olmayan makinalarla ilgili kurallar 

4.2.1 Hareketlerin kumandası 

Makinaların veya ekipmanlarının hareketlerini kumanda etmek için, çalışır konumda tutulduğu sürece 
çalışan kumanda tertibatları kullanılmalıdır. Bununla birlikte yüklerin ya da makinaların çarpma riskinin 
bulunmadığı kısmi veya tam hareket durumlarında, bu tertibatların yerine, operatörün çalışır konumda 
tutulduğu sürece çalışan kumanda tertibatı kullanmasına gerek kalmadan, önceden seçilmiş konumlarda 
otomatik durdurmaya izin veren kumanda tertibatları konabilir. 

4.2.2 Yükleme kumandası 

1000 kg’dan az olmayan azami çalışma yüklerine ya da 40.000 Nm’den az olmayan devrilme 
momentlerine sahip olan makinalar, aşağıdaki durumlarda sürücüyü uyaracak ve tehlikeli hareketleri 
engelleyecek tertibatlarla teçhiz edilmelidir: 

- Azami çalışma yükünün ya da azami çalışma momentinin yükleme nedeniyle aşılmış olması sonucu, 
aşırı yükleme durumları veya 
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- Devrilme momentinin aşılmış olması durumu. 

4.2.3 Halatlarla kılavuzlanan kurulumlar 

Halatlı taşıyıcılar, çekiciler veya çekici taşıyıcıları, denge ağırlıkları ile veya gerilmenin sürekli olarak 
kontrol edilmesini sağlayan bir tertibat ile tutulmalıdır. 

4.3 Bilgi ve işaretler 

4.3.1 Zincir, halat ve şeritler 

Kaldırma zincirleri, halatları ya da şeritlerin grubun bir parçasını oluşturmayan her boyu, bir işaret veya 
bunun mümkün olmadığı durumlarda imalâtçıyı veya yetkili temsilcisini ve ilgili belgeye atıf yaparak tanımlayan 
bir plaka ya da sökülemeyen bir halka taşımalıdır. 

Yukarıda bahsedilen belge en azanından aşağıdaki bilgileri göstermelidir: 

(a) İmalatçının veya uygun olduğunda, yetkili temsilcisinin adı ve adresi, 

(b) Zincir veya halatın aşağıdaki bilgileri içeren bir tanımı: 

- Anma boyutu, 

- Yapısı, 

- Yapıldığı malzeme ve 

- Malzemeye uygulanan herhangi özel bir metalurjik işlem. 

(c) Kullanılan deney yöntemi, 

(d) Zincir ya da halatın hizmet sırasında maruz kalabileceği azami yük. Amaçlanan uygulamalar esas 
alınarak bir değer aralığı verilebilir. 

4.3.2 Kaldırma aksesuarları 

Kaldırma aksesuarları aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: 

- Güvenli bir kullanım için gerekli olduğu durumlarda malzemenin tanımı, 

- Azami çalışma yükü. 

Üzerine bir işaretleme yapılması fiziksel olarak mümkün olmayan kaldırma aksesuarlarında, ilk 
paragrafta bahsedilen özellikler bir plaka ya da eş değer bir malzeme üzerinde gösterilip aksesuara 
iliştirilmelidir. 

Bu özellikler okunaklı olmalı ve aşınma nedeniyle görünürlüğü bozulmayacak veya aksesuarın dayanımını 
tehlikeye sokmayacak bir yere yerleştirilmelidir. 

4.3.3 Kaldırma makinaları 

Azami çalışma yükü makina üzerine belirgin bir şekilde işaretlenmelidir. Bu işaretleme okunaklı, 
silinemez ve kodlanmamış bir biçimde olmalıdır. 

Azami çalışma yükünün makinanın konfigürasyonuna bağlı olduğu durumlarda, her bir çalışma 
konumuna, tercihen diyagram şeklinde ya da çizelgelerle, her bir konfigürasyon için izin verilen çalışma yükünü 
gösteren bir yük plakası takılmalıdır. 
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Sadece eşya taşımaya yönelik ve kişilere erişime imkân verecek bir taşıyıcı ile teçhiz edilmiş makinalar, 
insanların taşınmasını önlemek amacıyla açık ve silinmez bir uyarı taşımalıdır. Bu uyarı erişimin mümkün olduğu 
her yerde görünmelidir. 

4.4 Talimatlar 

4.4.1 Kaldırma aksesuarları 

Her bir kaldırma aksesuarı veya ticari olarak bölünemeyen her parti kaldırma aksesuarı ile birlikte asgari 
olarak aşağıdaki bilgileri veren talimatlar verilmelidir: 

(a) Kullanım amacı, 

(b) Kullanım sınırları (özellikle 4.1.2.6 (e) numaralı paragrafa tam olarak uymayan manyetik veya 
vakumlu tutucular gibi kaldırma aksesuarları için), 

(c) Montaj, kullanım ve bakım talimatları, 

(d) Kullanılan statik deney kat sayısı. 

4.4.2 Kaldırma makinaları 

Kaldırma makinaları ile birlikte aşağıdakiler hakkında bilgi içeren talimatlar verilmelidir: 

(a) Makinaların teknik özellikleri ve özellikle de: 

- Azami çalışma yükü ve uygun durumlarda, 4.3.3 numaralı paragrafın ikinci fıkrasında tanımlanan yük 
plakası veya yük çizelgesinin kopyası, 

- Destekler ya da bağlantı parçalarındaki reaksiyonlar ile uygun olduğunda, rayların karakteristikleri, 

- Uygun olduğu durumlarda, balast kurulum tanımları ve araçları, 

(b) Makina ile birlikte verilmemişse kayıt kütüğü kapsamı, 

(c) Özellikle operatörün yükten kaynaklanan doğrudan görüşteki azalmayı gidermek kullanım tavsiyeleri, 

(d) Uygun olduğu durumlarda, imalâtçı veya yetkili temsilcisi tarafından yapılan statik ve dinamik 
deneyleri ayrıntılı olarak veren bir deney raporu, 

(e) Kullanılacağı şekilde imalâtçının tesislerinde montajı yapılmayan makinalar için, ilk defa hizmete 
sunulmadan önce, 4.1.3 numaralı paragrafta belirtilen önlemleri yerine getirmek için gerekli olan talimatlar. 

5 Yeraltı çalışmalarına yönelik makinalarla ilgili ilave temel sağlık ve güvenlik gerekleri 

Yeraltında çalışmak üzere kullanılan makinalar, bu bölümde tanımlanan temel sağlık ve güvenlik 
kurallarını karşılamalıdır (Genel İlkeler, Madde 4). 

5.1 Dengesizlik nedeniyle oluşan riskler 

Güç tahrikli çatı destekleri hareket sırasında belli bir yönü koruyacak ve yüklemeden önce, yük altında 
iken ve yük bırakıldıktan sonra kaymayacak şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. Bunlar müstakil hidrolik 
direklerin tepe plakaları için bağlantı parçalarıyla teçhiz edilmelidirler. 

5.2 Hareket 

Güç tahrikli çatı destekleri kişilerin engelsiz bir şekilde hareket edebilmelerine imkân tanımalıdır. 
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5.3 Kumanda tertibatları 

Raylar üzerinde çalışan makinaların hareketleri için hızlandırıcı ve fren kumandaları, el ile çalıştırılan tipte 
olmalıdır. Bununla birlikte etkinleştirme tertibatları ayak ile çalıştırılabilir.  

Güç tahrikli çatı desteklerinin kumanda tertibatları, yer değiştirme işlemleri esnasında, operatörlerin 
uygun bir destekle koruma altına alınacakları şekilde tasarımlanmalı ve yerleştirilmelidir. Kumanda tertibatları 
yanlışlıkla boşalmaya karşı korunmalıdır. 

5.4 Durdurma 

Yeraltı çalışmalarında kullanılmaları amaçlanan, raylar üzerinde çalışan kendinden tahrikli makinalar, 
sürücünün hareket kontrolünü kaybetmesi halinde makina hareketini kontrol eden devre üzerinde hareketi 
durduracak şekilde etkiyen bir etkinleştirme tertibatı ile teçhiz edilmelidirler. 

5.5 Yangın 

3.5.2 numaralı paragrafın ikinci şıkkı, yüksek derecede alev alıcı parçalar içeren makinalar için 
zorunludur. 

Yeraltı çalışmalarında kullanılmaları amaçlanan makinaların frenleme sistemleri kıvılcım meydana 
getirmeyecek veya yangına neden olmayacak şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

Yeraltı çalışmalarında kullanılmaları amaçlanan, içten yanmalı motorlu makinalar, sadece düşük 
buharlaşma noktasına sahip yakıt kullanan ve elektrikten kaynaklanan herhangi kıvılcım içermeyen motorlarla 
teçhiz edilmelidir. 

5.6 Egzoz emisyonları 

İçten yanmalı motorların egzoz emisyonları yukarı doğru tahliye edilmemelidir. 

6 Kişilerin kaldırılması nedeniyle belli tehlikeler oluşturan makinalarla ilgili ilave temel sağlık ve 
güvenlik kuralları 

Kişilerin kaldırılması nedeniyle tehlike arz eden makinalar, bu bölümde tanımlanan ilgili bütün temel 
sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamalıdır (Genel İlkeler, Madde 4). 

6.1 Genel 

6.1.1 Mekanik dayanım 

Taşıyıcı, kapak şeklindeki kapıları dahil olmak üzere, taşıyıcı üzerinde müsaade edilen sayıda kişi ve azami 
çalışma yüküne karşılık gelen dayanım ve alanı sağlayacak şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

4.1.2.4 numaralı paragrafta ve 4.1.2.5 numaralı paragrafta belirtilen çalışma katsayıları kişileri 
kaldırmaya yönelik makinalar için yeterli değildir ve genel bir kural olarak, bu değerlerin iki katı alınmalıdır. 
Kişileri veya kişileri ve eşyaları kaldırılması amaçlanan makinalar, taşıyıcı için yeterli bir genel güvenlik düzeyi 
sağlayacak ve taşıyıcının düşme riskini önleyecek şekilde tasarımlanmış ve yerleştirilmiş bir askı veya destek 
sistemi ile teçhiz edilmelidir. 

Taşıyıcıyı asmak için zincir veya halatlar kullanılıyorsa, genel bir kural olarak, her biri kendi bağlantı 
elamanıyla birlikte en az iki bağımsız halat veya zincir gereklidir. 

6.1.2 İnsan gücünden başka güç ile hareket ettirilen makinaların yükleme kumandası 

İmalatçı aşırı yükleme veya devrilme riski olmadığını gösteremediği sürece, azami çalışma yükü ve 
devrilme momentine bakılmaksızın, 4.2.2 numaralı paragrafın hükümleri geçerlidir. 
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6.2 Kumanda tertibatları 

Güvenlik gerekleri başka çözümler öngörmüyorsa, taşıyıcı, genel bir kural olarak, içerisindeki kişilerin, 
taşıyıcının yukarı ve aşağı hareketlerine ve uygun ise, diğer hareketlerine kumanda etme araçlarına sahip olacak 
şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

Çalışma sırasında, bu kumanda tertibatları, acil durdurma tertibatları hariç, aynı hareketlere kumanda 
eden diğer tertibatları iptal etmelidir. 

Bu hareketlere ait kumanda tertibatları, taşıyıcının kendisinin tamamen kapalı olduğu durumlar hariç 
olmak üzere, konumunda tutulduğu sürece çalışan tipte olmalıdır. 

6.3 Taşıyıcılar içerisindeki veya üzerinde kişilere yönelik riskler 

6.3.1 Taşıyıcının hareketleri nedeniyle oluşan riskler  

Kişilerin kaldırılması için kullanılan makinalar taşıyıcının hızlanması veya yavaşlaması sırasında kişiler için 
risk oluşturmayacak şekilde tasarlanmalı, imal edilmeli veya teçhiz edilmelidir. 

6.3.2 Kişilerin taşıyıcıdan düşme riskleri 

Taşıyıcılar, makina ile taşıyıcının hareket halinde oldukları durum dahil olmak üzere, içerideki kişiler için 
düşme riski oluşturacak derecede eğimlenmemelidir. 

Taşıyıcı bir iş istasyonu olarak tasarımlandığında, kararlılığı sağlayacak ve tehlikeli hareketleri önleyecek 
önlemler alınmalıdır. 

1.5.15 numaralı paragrafta belirtilen tedbirler yeterli değilse, taşıyıcılar taşıyıcı üzerinde müsaade edilen 
kişi sayısı için yeterli sayıda uyun bağlantı noktaları ile teçhiz edilmelidir. Bağlantı noktaları, yüksekten düşen 
cisimlere karşı kişisel koruyucu donanım kullanımı için yeterince kuvvetli olmalıdır. 

Zeminlerde veya tavanlardaki kapak şeklindeki kapılar veya yan kapılar yanlışlıkla açılmayı önleyecek 
şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmeli ve beklenmedik bir şekilde açıldıkları takdirde, herhangi bir düşme 
riskini önleyecek yönde açılmalıdır. 

6.3.3 Taşıyıcı üzerine düşen nesnelerden kaynaklanan riskler 

Taşıyıcı üzerine nesne düşmesi ve kişilerin tehlikeye atılması riski olduğu durumlarda, taşıyıcı koruyucu 
bir çatı ile teçhiz edilmelidir. 

6.4 Sabit iniş mahallerine hizmet eden makinalar 

6.4.1 Taşıyıcı içerisindeki veya üzerindeki kişilere yönelik riskler 

Taşıyıcı, taşıyıcı içerisindeki/üzerindeki kişi ve/veya nesnelerin ile sabit ya da hareketli bir parça ile temas 
etmesinden kaynaklanan riskleri önleyecek şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.  

Gerektiğinde, bu şartı yerine getirmek için, taşıyıcı, kapılar kapalı olmadıkça taşıyıcının tehlikeli 
hareketlerini önleyen bir kilitleme tertibatı ile teçhiz edilmiş kapılarla, bütünüyle kapatılmalıdır. Taşıyıcıdan 
düşme riski varsa, taşıyıcı iki mahal arasında durursa kapılar kapalı kalmalıdır. 

Makinalar taşıyıcının yukarı ve aşağı doğru kontrolsüz hareketini önleyecek şekilde tasarımlanmalı, imal 
edilmeli ve gerektiğinde uygun tertibatlarla teçhiz edilmelidir. Bu tertibatlar taşıyıcıyı, azami çalışma yükünde ve 
öngörülebilir azami hız değerinde durdurabilmelidir. 

Durdurma eylemi, yük şartları ne olursa olsun, içerisinde bulunanlara zarar verecek şekilde yavaşlamaya 
yol açmamalıdır. 
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6.4.2 İniş mahallerindeki kumandalar 

İniş mahallerinde acil durumda kullanılanlar dışındaki kumandalar aşağıdaki durumlarda taşıyıcıyı 
harekete geçirmemelidir: 

- Taşıyıcı içerisindeki kumanda tertibatları çalıştırıldığı zaman, 

- Taşıyıcı iniş mahallinde olmadığı zaman. 

6.4.3 Taşıyıcıya erişim 

İniş mahallerindeki ve taşıyıcı üzerindeki mahfazalar, taşınacak insan ve eşya için öngörülebilir kapasiteyi 
hesaba katarak iniş ve binişte taşıyıcıdan güvenli bir şekilde transfer sağlayacak şekilde tasarımlanmalı ve imal 
edilmelidirler. 

6.5 İşaretlemeler 

Taşıyıcı aşağıdakiler dahil olmak üzere, güvenliği sağlamak için gerekli bilgileri taşımalıdır: 

- Taşıyıcıda izin verilen kişi sayısı, 

- Azami çalışma yükü. 

EK II 

Beyanlar 

1 Kapsam 

A Makinaların AT uygunluk beyanı 

Bu beyan ve çevirileri talimatlarla aynı koşullarda [Ek I, 1.7.4.1.(a) ve (b) numaralı paragraflar] 
hazırlanmalı ve daktilo ile ya da büyük harflerle el yazısı ile yazılmış olmalıdır. 

Bu beyan, sadece piyasaya arz edildiği durumdaki makinaya aittir ve sonradan ilave edilen aksam 
ve/veya son kullanıcı tarafından daha sonra yapılacak işlemleri kapsamaz. 

AT Uygunluk Beyanı aşağıdaki hususları içermelidir: 

1) İmalatçının veya varsa yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve açık adresi, 

2)  Teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye’de veya Toplulukta yerleşik olması gereken kişinin 
adı ve adresi, 

3) Jenerik kodlaması, işlevi, modeli, tipi, seri numarası ve ticari adı dahil olmak üzere; makinaların tarifi 
ve tanıtımı, 

4) Makinaların bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşıladığını doğrudan bir şekilde beyan eden bir ifade 
ve uygun durumlarda, makinanın uygun olduğu diğer yönetmelikler ve/veya ilgili hükümlere uygunluğu beyan 
eden benzer bir cümle. Bu atıflar Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayımlanmış metinler olmalıdır, 

5) Uygun olan durumlarda, Ek IX’da belirtilen AT Tip İncelemesini yapan Onaylanmış Kuruluşun adı, 
adresi ve kimlik numarası ile AT Tip İnceleme Belgesi numarası, 

6) Uygun durumlarda, Ek X’da belirtilen Tam Kalite Güvence Sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşun 
adı, adresi ve kimlik numarası, 
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7) Uygun durumlarda, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği şekliyle, kullanılan 
uyumlaştırılmış standartlara atıf, 

8) Uygun durumlarda, kullanılan diğer teknik standartlara ve şartnamelere atıf, 

9) Beyanın yeri ve tarihi, 

10) İmalatçı ya da yetkili temsilcisi adına beyanı hazırlama yetkisi verilmiş olan kişinin kimlik bilgileri ve 
imzası. 

B Kısmen tamamlanmış makinalar için imalatçı beyanı 

Bu beyan ve çevirileri talimatlarla aynı koşullarda (Ek I, 1.7.4.1.(a) ve (b) numaralı paragraflar) 
hazırlanmalı ve daktilo ile ya da büyük harflerle el yazısı ile yazılmış olmalıdır. 

İmalatçı beyanı aşağıdaki hususları içermelidir: 

1) Kısmen tamamlanmış makinaların imalâtçısının veya varsa yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve açık 
adresi, 

2) İlgili teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye’de veya Toplulukta yerleşik olması gereken 
kişinin adı ve adresi, 

3) Jenerik kodlaması, işlevi, modeli, tipi, seri numarası ve ticari adı dahil olmak üzere; kısmen 
tamamlanmış makinaların tarifleri ve tanıtımı, 

4) Bu Yönetmeliğin temel gerekliliklerinin karşılandığını ve ilgili teknik dokümanların Ek VII Kısım B 
hükümlerine uygun olarak hazırlandığını beyan eden bir ifade ve uygun durumlarda, kısmen tamamlanmış 
makinanın diğer ilgili yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eden bir cümle. Bu atıflar Avrupa Birliği Resmi 
Gazetesinde yayımlanmış olan metinler olmalıdır, 

5) Yetkili kuruluşlardan gelecek makul olan bir talebe karşın, kısmen tamamlanmış makina ile ilgili 
bilgilerin sağlanacağına dair bir taahhüt. Bu taahhüt sağlama yöntemini içermeli ve kısmen tamamlanmış 
makina imalâtçısının fikri mülkiyet haklarına bir zarar getirmemelidir, 

6) Kısmen tamamlanmış makinaların, uygulanabilir olduğunda, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu 
beyan edilen nihai makina ile birleştirilinceye kadar hizmete sunulamayacağına dair beyan, 

7) Beyanın yeri ve tarihi, 

8) İmalatçı veya yetkili temsilcisi adına beyanı hazırlama yetkisi verilmiş olan kişinin kimlik bilgileri ve 
imzası. 

2 Beyanı saklama 

Makinaların imalâtçısı veya yetkili temsilcisi orijinal AT Uygunluk Beyanını makinanın son imalât 
tarihinden itibaren en az 10 yıllık bir süre için muhafaza etmelidir. 

Kısmen tamamlanmış makinaların imalâtçısı veya yetkili temsilcisi orijinal İmalatçı Beyanını kısmen 
tamamlanmış makinanın son imalât tarihinden itibaren en az 10 yıllık bir süre için muhafaza etmelidir. 

EK III 

CE işaretlemesi 

“CE” uygunluk işareti aşağıdaki biçimde ‘CE’ baş harflerinden oluşmalıdır: 
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“CE” uygunluk işareti yukarıdaki resimde gösterilen şekle sadık kalmak şartıyla büyütülür veya 
küçültülür. 

“CE” uygunluk işaretinin çeşitli unsurları, esas olarak aynı düşey öçlüye sahip olmalıdır. Bu ölçü 5 
mm’den küçük olmamalıdır. Asgari boyut küçük ölçekli makinalar için değiştirilebilir. 

“CE” uygunluk işareti, aynı teknik kullanılarak, imalâtçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yakınına 
iliştirilmelidir. 

Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının 
(b) bendinde belirtilen Tam Kalite Güvence İşlemlerinin uygulandığı durumlarda, “CE” uygunluk işaretinin 
yanına Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarası yazılmalıdır. 

EK IV 

Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen işlemlerden birisinin 
uygulanması gereken makina kategorileri 

1 Ahşap ya da benzeri fiziki özelliklerdeki malzemeleri veya et ya da benzeri fiziki özelliklerde 
malzemeleri işlemek amacıyla kullanılan aşağıdaki tiplerde (tek ya da çok bıçaklı) dairesel testereler: 

1.1  Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir yataklı veya destekli, iş parçasının el ile veya 
sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslendiği testere makinaları, 

1.2  Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, el ile işletilen ileri geri hareketli testere arabası veya 
sehpası bulunan testere makinaları, 

1.3  Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçasının beslenmesi için birleşik bir mekanik 
tertibatı olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları, 

1.4  Kesme sırasında hareketli bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın hareketi mekanik olan, yüklemesi ve/veya 
boşaltması el ile yapılan testere makinaları, 

2  Ahşap işleme için, el ile beslemeli, planya tezgâhları, 

3  Ahşap işleme için, mekanik bir birleşik besleme tertibatı olan, el ile yükleme ve/veya boşaltmalı, tek 
taraftan yüzey işleyen kalınlık planya tezgâhları, 

4  Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziki özelliklere sahip 
malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki tiplerde şerit testere tezgâhları: 

4.1  Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası için sabit ya da ileri geri hareket ettirilebilen 
bir yatak veya desteği olan testere tezgâhları, 

4.2  İleri geri hareketli bir arabaya monte edilmiş bıçak/bıçakları olan testere tezgâhları, 

5  Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için kullanılan, yukarıdaki 1’den 4’e kadar 
olan paragraflarda ve 7 numaralı paragrafta atıfta bulunulan birleştirilmiş makina tipleri. 
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6  Ahşap işlemek için çeşitli takım tutucularına sahip, el ile beslemeli zıvana tezgâhları, 

7  Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, dikey milli kalıpçı frezeleri, 

8  Ahşap işlemek için taşınabilir zincirli testereler. 

9  Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, hareketli 
çalışma parçalarının kursu 6 mm’den, hızı 30 mm/s’den yüksek olan, abkant presler de dahil olmak üzere, 
presler. 

10   El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (preslemeli) plastik 
kalıplama tezgâhları. 

11  El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (preslemeli) kauçuk 
kalıplama tezgâhları. 

12  Aşağıdaki tiplerdeki yeraltı çalışmalarında kullanılan makinalar: 

12.1  Lokomotif ve dekoviller, 

12.2  Hidrolik güçle çalışan tavan destekleri. 

13  El ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma mekanizmalı çöp kamyonları. 

14  Sökülebilir mekanik transmisyon/aktarma tertibatları ve mahfazaları. 

15  Sökülebilir mekanik transmisyon/aktarma tertibatlarının mahfazaları. 

16  Taşıt bakım liftleri. 

17  Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha fazla bir düşey 
yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar. 

18  Taşınabilir kartuşla-çalıştırılan tespit tezgâhları ve diğer darbeli makinalar. 

19  Kişilerin varlığını algılamak amacıyla tasarımlanmış koruyucu tertibatlar. 

20  9 numaralı paragrafta, 10 numaralı paragrafta ve 11 numaralı paragrafta belirtilen makinalarda 
koruma amaçlı olarak kullanılmak üzere tasarımlanmış, güç tahrikli, kilitlenebilir hareketli mahfazalar. 

21  Güvenlik işlevlerini sağlama amaçlı mantık üniteleri. 

22  Devrilmeye karşı koruyucu yapılar (ROPS). 

23  Düşen nesnelere karşı koruyucu yapılar (FOPS). 

EK V 

Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen emniyet aksamları gösterge 
listesi 

1  Sökülebilir mekanik transmisyon/aktarma tertibatları için mahfazalar. 

2  Kişilerin varlığını algılamak amacıyla tasarımlanmış koruyucu tertibatlar. 
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3 Ek IV’teki 9, 10 ve 11 numaralı paragraflarda belirtilen makinalarda koruma amaçlı olarak kullanılmak 
üzere tasarımlanmış, güç tahrikli, kilitlenebilir hareketli mahfazalar. 

4  Güvenlik işlevlerini sağlamak amaçlı mantık üniteleri. 

5  Makinalardaki tehlike arz edebilecek hareketlerin kontrolü için, arıza tespit etmeye yarayan ilave 
özelliklere sahip olan valflar. 

6  Makinalarda emisyonları tahliye sistemleri. 

7  Makinanın çalışması sırasında, kişileri makinanın hareketli parçalarından korumak amacıyla 
tasarımlanmış mahfazalar ve koruyucu tertibatlar. 

8  Kaldırma makinalarında yükleme ve hareket kumandasını izleme tertibatları. 

9  Kişileri koltuklarında tutan bağlama sistemleri. 

10  Acil durum durdurma tertibatları. 

11  Potansiyel olarak tehlike oluşturan elektrostatik elektrik yüklerinin birikimini önleyecek, boşaltma 
sistemleri. 

12  Ek 1’deki 1.5.7 numaralı paragrafta, 3.4.7 numaralı paragrafta ve 4.1.2.6 numaralı paragrafta 
belirtilen enerji sınırlayıcılar ve tahliye tertibatları. 

13  Gürültü ve titreşim emisyonlarını azaltan sistemler ve tertibatlar. 

14  Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapılar (ROPS). 

15  Düşen Nesnelere Karşı Koruyucu Yapılar (FOPS). 

16  Çift el kumanda tertibatları. 

17  Kişilerin çeşitli seviyeler arasında, kaldırılması ve/veya indirilmesi amacıyla tasarımlanmış ve 
aşağıdaki listede yer alan makina aksamları: 

(a) İniş mahalli kapıların kilitlemek için kullanılan tertibatlar, 

(b) Yük taşıyıcı ünitenin düşmesini ya da kontrolsüz yukarı doğru hareketlerini önleyen tertibatlar, 

(c) Aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar, 

(d) Enerji biriktirici şok sönümleyiciler; 

- Doğrusal olmayan veya 

- Geri dönüş hareketini sönümleyen. 

e) Enerji emen şok sönümleyiciler, 

(f) Düşme önleyici tertibatlar olarak kullanıldığında, hidrolik güç devrelerinin jaklarına takılmış güvenlik 
tertibatları, 

(g) Elektronik aksamları içeren, güvenlik şalterleri biçiminde tasarımlanmış elektrikli güvenlik tertibatları. 
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EK VI 

Kısmen tamamlanmış makinalar için montaj talimatları 

Kısmen tamamlanmış makinaların montaj talimatları, güvenlik ve sağlığa zarar vermeyecek şekilde nihai 
makinaya doğru bir şekilde takılmasını göz önünde bulundurarak, karşılanması gerekli olan şartların tarifini 
içermelidir. 

Montaj talimatları Türkçe ya da imalatçının kabul ettiği Topluluk dillerinden birinde yazılmalıdır. 

EK VII 

A. Makinalar için teknik dosya 

Bu bölüm, teknik dosya hazırlama işlemlerini tanımlamaktadır. Teknik dosya, makinanın bu yönetmeliğin 
gerekleriyle uygun olduğunu göstermelidir. Teknik dosya bu değerlendirme için gerekli olabilecek ölçüde, 
makinanın tasarımını, imalâtını ve işlevini kapsamalıdır. Ek I’in 1.7.4.1 numaralı paragrafındaki özel 
hükümlerinin uygulandığı makina ile ilgili talimatlar hariç olmak üzere, teknik dosya Türkçe veya yetkili 
kuruluşun ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun uygun göreceği bir Topluluk dilinde hazırlanmalıdır. 

1 Teknik dosya, aşağıdakilerden oluşmalıdır: 

 (a) Aşağıdakileri içeren bir imalat dosyası: 

- Makinanın genel bir tarifi, 

- Makinanın işleyişini anlamak için uygun tarifler ve açıklamaların yanı sıra, ilgili makinanın genel bir 
çizimi ile kumanda devrelerinin çizimleri, 

- Makinanın temel güvenlik ve sağlık gereklerine uygunluğunu teyit etmek için gerekli olan hesaplamalar, 
deney sonuçları, belgelerle birlikte tam ayrıntılı çizimler, 

- Takip edilen işlemleri gösteren risk değerlendirmesi hakkındaki aşağıdakileri içeren belgeler: 

(i) Makinaya uygulanan temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin listesi, 

(ii) Tanımlanmış tehlikeleri ortadan kaldırmak veya riskleri azaltmak için uygulanan koruyucu önlemlerin 
tarifi veya uygun olan durumlarda, makina ile ilgili giderilemeyen risklerin belirtilmesi, 

- Kullanılan standardlar ve diğer teknik şartnameler ve bu standardların kapsadığı temel sağlık ve 
güvenlik kurallarının gösterimi, 

- İmalatçı tarafından veya imalâtçı ya da yetkili temsilcisince seçilmiş olan bir kuruluş tarafından yapılan 
testlerin sonuçlarını içeren her türlü teknik rapor, 

- Makina için talimatlarının bir kopyası, 

- Uygun olan durumda, kısmen tamamlanmış makinalar için İmalatçı Beyanı ile bu tip makinalar için ilgili 
montaj talimatları, 

- Uygun olan durumlarda, makina ile bu makinaya takılan diğer ürünler için AT Uygunluk Beyanların 
kopyaları, 

- AT Uygunluk Beyanının bir kopyası 

(b) Seri üretim için, makinaların bu Yönetmeliğin hükümlerine uygunluğu güvenceye almak amacıyla 
yürütülecek dahili tedbirler.  
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İmalatçı, tasarımı ve yapımı itibariyle güvenli bir şekilde monte edilip hizmete sunulma kabiliyetine sahip 
olduğuna karar verebilmek amacıyla tamamlanmış makina, aksamlar veya teçhizatlar üzerinde gerekli araştırma 
ve deneyleri yapmalıdır. İlgili raporlar ve sonuçlar teknik dosyaya ilave edilmelidir. 

2  Bu Ekin 1 numaralı paragrafında bahsedilen teknik dosya, makinanın üretimi tarihini, ya da seri üretim 
halinde, son ünitenin üretim tarihini takip eden en az 10 yıl boyunca, Bakanlığın denetimine hazır tutulmalıdır. 

Teknik dosyanın Türkiye’de ve/veya Topluluk sınırları içinde bulunması gerekmediği gibi, sürekli olarak 
somut biçimde mevcut olması da zorunlu değildir.  

Bununla birlikte, teknik dosya, AT Uygunluk Beyanında belirtilen kişi tarafından, makinanın 
karmaşıklığıyla orantılı bir süre zarfında, derlenip hazır duruma getirilebilmelidir. 

Teknik dosya, temel sağlık ve güvenlik kurallarına uygunluğun doğrulanması için gerekli olan bilgiler 
olmadıkça, makinanın imalâtında kullanılan alt bileşenlerinin ayrıntılı planları ya da diğer özel bilgileri içermek 
zorunda değildir. 

3  Yetkili ulusal kuruluşların gerekçeli talebine karşılık olarak teknik dosyanın sunulmaması, söz konusu 
makinanın temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olmadığından şüphelenmek için yeterli sebep teşkil 
edebilir. 

B. Kısmen tamamlanmış makinalarla ilgili teknik dosya 

Bu bölüm ilgili teknik dosyanın düzenlenmesi işlemini tanımlamaktadır. Dokümantasyon, bu 
yönetmeliğin hangi gerekliliklerinin uygulandığını ve yerine getirildiğini göstermelidir. Teknik dosya, uygulanan 
temel sağlık ve güvenlik kurallarına uygunluğu değerlendirebilmek için gerekli olabilecek ölçüde, kısmen 
tamamlanmış makinanın tasarımını, imalâtını ve işleyişini kapsamalıdır. Teknik dosya, Türkçe veya yetkili 
kuruluşun ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun uygun göreceği bir Topluluk dilinde düzenlenmelidir. 

Dokümantasyonun aşağıdakileri içermelidir: 

(a) Aşağıdakileri içeren bir imalat dosyası: 

- Kısmen tamamlanmış makinanın genel bir çizimi ve kontrol devrelerinin çizimleri, 

-  Kısmen tamamlanmış makinanın uygulanan temel sağlık ve güvenlik kurallarına uygunluğunu teyit - 
etmek için istenilen hesaplamalar, deney sonuçları, belgeler vb. ile desteklenmiş tam ayrıntılı çizimler, 

- Takip edilen işlemleri gösteren olan risk değerlendirmesi hakkındaki aşağıdakileri içeren belgeler: 

(i) Uygulanan ve yerine getirilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin listesi, 

 (ii) Tanımlanmış tehlikeleri ortadan kaldırmak veya riskleri azaltmak için uygulanan koruyucu önlemlerin 
tarifi veya uygun olan durumlarda, giderilemeyen risklerin belirtilmesi, 

(iii) Kullanılan standardlar ve diğer teknik şartnameler ve bu standardların kapsadığı temel sağlık ve 
güvenlik kurallarının gösterimi,  

(iv) İmalatçı veya imalâtçı ya da yetkili temsilcisince seçilen bir kuruluş tarafından yapılan deneylerin 
sonuçlarını içeren her türlü teknik rapor, 

(v) Kısmen tamamlanmış makinalar için hazırlanmış birleştirme talimatlarının bir kopyası, 

(b) Seri imalât için, kısmen tamamlanmış makinaların uygulanan temel sağlık ve güven kurallarına 
uygunluğu güvenceye almak yapılacak olan dahili tedbirler.  
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İmalatçı, tasarımı ve yapımı itibariyle güvenli bir şekilde monte edilip hizmete sunulma kabiliyetine sahip 
olduğuna karar verebilmek amacıyla kısmen tamamlanmış makina, aksamlar veya teçhizatlar üzerinde gerekli 
araştırma ve deneyleri yapmalıdır. İlgili raporlar ve sonuçlar teknik dosyaya ilave edilmelidir. 

İlgili teknik dosya, kısmen tamamlanmış makinanın imalât tarihini, ya da seri üretim halinde, son 
ünitenin imalât tarihini takip eden en az 10 yıl boyunca saklanmalı ve istek halinde Bakanlığın denetimine 
sunulmalıdır. 

Teknik dosyanın Türkiye’de ve/veya Topluluk bölgesi sınırları içerisinde bulunması gerekmediği gibi, 
sürekli olarak somut biçimde mevcut olması da zorunlu değildir. Bununla birlikte, teknik dosya, İmalatçı 
Beyanında belirtilen kişi tarafından, ilgili Yetkili Kuruluşa derlenip hazır duruma getirilebilmelidir. 

Bakanlığın gerekçeli talebine karşılık olarak teknik dosyanın sunulmaması, söz konusu kısmen 
tamamlanmış makinanın temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olmadığından şüphelenmek için yeterli 
sebep teşkil edebilir. 

EK VIII 

Makinaların imalâtında yapılan iç kontrollerle uygunluğun değerlendirilmesi 

1 Bu Ek, aşağıdaki 2 ve 3 numaralı paragraflarda belirtilen yükümlülükleri yerine getiren imalâtçının veya 
yetkili temsilcisinin, söz konusu makinanın bu Yönetmeliğin ilgili gerekliliklerini yerine getirmesini güvenceye 
aldığı ve beyan ettiği işlemi açıklamaktadır. 

2 Bahse konu serinin her bir temsili tipi için imalâtçı veya yetkili temsilcisi, Ek VII Kısım A’da belirtilen 
teknik dosyayı düzenlemelidir. 

3 İmalatçı, imalât sürecinin, Ek VII Kısım A’da belirtilen teknik dosyayla ve bu Yönetmeliğin 
gereklilikleriyle imal edilmiş makinanın uygunluğunu sağlamak için gerekli olan bütün tedbirleri almak 
zorundadır. 

EK IX 

AT Tip İncelemesi 

AT tip incelemesi onaylanmış bir kuruluşun, Ek IV’te belirtilen makinanın temsili bir örneğininin (bundan 
böyle tip olarak adlandırılacaktır) bu Yönetmeliğin hükümlerini karşıladığını onayladığı ve belgelediği işlemdir. 

1 İmalatçı veya yetkili temsilcisi, her bir tip için, Ek VII Kısım A’da belirtilen teknik dosyayı düzenlemelidir. 

2 İmalatçı veya yetkili temsilcisi her bir tip için, kendi tercih ettiği bir onaylanmış kuruluşa AT Tip 
İncelemesi için başvuruda bulunmalıdır. 

Başvuru aşağıdakileri içermelidir: 

- İmalatçı, ya da uygun olan durumda, yetkili temsilcisinin adı ve adresi, 

- Başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığını belirten yazılı beyan, 

- Teknik dosya. 

Bunlara ilave olarak, başvuru sahibi, tipin bir numunesini onaylanmış kuruluşa tahsis etmelidir. Deney 
programı gerektirirse, onaylanmış kuruluş daha fazla numune isteyebilir. 

3 Onaylanmış kuruluş aşağıdaki işlemleri yapmalıdır: 
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3.1 Teknik dosyayı incelemeli ve tipin teknik dosyaya uygun olarak imal edilmiş olup olmadığını kontrol 
etmeli ve hangi unsurların bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen standartların ilgili 
hükümlerine uygun olarak tasarımlandığını ve hangi unsurların aynı standartların hükümlerine dayanmadan 
tasarımlanmadığını tespit etmeli, 

3.2 Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen standartların uygulanmadığı 
durumlarda, uygulanan çözümlerin bu Yönetmeliğin temel sağlık ve güvenlik gereklerini yerine getirip 
getirmediğini sağlamak için uygun muayeneleri, ölçmeleri ve deneyleri yapmalı veya yaptırmalı, 

3.3 Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen uyumlaştırılmış standardların 
kullanılması durumunda, bu standardların fiilen uygulandığını doğrulamak için uygun muayeneleri, ölçmeleri ve 
testleri yapmalı veya yaptırtmalı, 

3.4 Tipin incelenen teknik dosyaya uygun olarak imal edildiğinin kontrol edileceği ve gerekli muayene, 
ölçme ve deneylerin yapılacağı yer konusunda başvuru sahibiyle anlaşılmalıdır. 

4 Tip bu Yönetmeliğin hükümlerini yerine getiriyorsa, onaylanmış kuruluş başvuru sahibi için bir AT tip 
inceleme belgesi düzenlemelidir. Belge, imalâtçı veya yetkili temsilcinin adı ve adresini; onaylanmış tipin 
tanımlanması için gerekli verileri, muayene sonuçlarını ve düzenlenen belgenin tabi olduğu koşulları içermelidir. 

İmalatçı ve onaylanmış kuruluş, bu belgenin, teknik dosyanın ve diğer bütün ilgili belgelerin birer 
kopyasını belgeyi düzenleme tarihinden itibaren 15 yıl süreyle muhafaza etmelidir. 

5 Tip bu Yönetmeliğin hükümlerini yerine getirmiyorsa, onaylanmış kuruluş başvuru sahibine reddetme 
gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde belirterek, AT Tip İnceleme Belgesi vermeyi reddeder. Onaylanmış Kuruluş, bu 
durumdan, başvuru sahibini, diğer onaylanmış kuruluşları ve bildirimi yapan Üye Ülkeyi haberdar eder. Başvuru 
sahibinin karara itiraz yolu bulunmalıdır. 

6 Başvuru sahibi, onaylananmış tiple ilgili bütün değişiklikleri AT Tip İnceleme Belgesi ile ilgili teknik 
dosyayı muhafaza eden onaylanmış kuruluşa bildirmelidir. Onaylanmış Kuruluş, bu değişiklikleri incelemeli ve 
daha sonra mevcut AT Tip İnceleme Belgesinin geçerliliğini doğrulamalı veya değişiklikler temel sağlık ve 
güvenlik gereklerine ya da tipin amaçlanan çalışma şartlarına uygunluktan ödün verme eğilimi gösteriyorsa, 
yeni bir belge düzenlemelidir. 

7 Komisyon, Üye Ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlar, istemeleri halinde, AT Tip İnceleme Belgelerinin 
bir kopyasını elde edebilirler. Geçerli bir sebep sunularak, Komisyon ve Üye Ülkeler teknik dosyanın ve 
onaylanmış kuruluş tarafından yapılmış olan inceleme sonuçlarının bir kopyasını isteyebilirler. 

8 AT Tip İnceleme işlemleri ile ilgili dosyalar ve yazışmalar onaylanmış kuruluşun bulunduğu Üye Ülkenin 
resmi dilinde/dillerinde ya da onaylanmış kuruluş tarafından kabul edilen Topluluğa ait herhangi bir resmi dilde 
yazılmalıdır. 

9 AT Tip İnceleme Belgesinin geçerliliği. 

9.1 Onaylanmış kuruluş, AT Tip İnceleme Belgesinin geçerli kalmasını güvenceye alma hususunda daimi 
bir sorumluluğa sahiptir. Onaylanmış kuruluş, belgenin geçerliliği üzerinde etkisi olabilecek büyük 
değişikliklerden imalâtçıyı haberdar etmelidir. Onaylanmış kuruluş geçerliliğini yitiren belgeleri geri çekmelidir. 

9.2 Söz konusu makinanın imalâtçısı, makinanın son teknik gelişmelere uygun olmasını daimi olarak 
sağlamakla yükümlüdür.  

9.3 İmalatçı her beş yılda bir, Onaylanmış Kuruluştan AT Tip İnceleme Belgesinin geçerliliğinin yeniden 
gözden geçirilmesini talep etmelidir. 

Onaylanmış kuruluş, son teknik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, belgenin geçerliliğini 
koruduğunu onaylarsa, belgeyi ilave bir beş yıl daha yenilemelidir. 
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İmalatçı ve onaylanmış kuruluş bu belgenin, teknik dosyanın ve diğer tüm dokümanların bir kopyasını 
belgenin düzenlenme tarihinden itibaren 15 yıl muhafaza etmelidir. 

9.4 AT Tip muayene belgesinin geçerliliğinin yenilenmediği durumlarda, imalâtçı söz konusu makinanın 
piyasaya arzını durdurmalıdır. 

EK X 

Tam kalite güvencesi 

Bu Ek, Ek IV’te belirtilen tam kalite güvence sistemi kullanılarak imal edilen makinaların uygunluk 
değerlendirmesini ve bir onaylanmış kuruluşun kalite sistemini değerlendirme, onaylama ve uygulamasını 
gözlemleme işlemlerini tanımlar. 

1 İmalatçı tasarım, üretim, son muayene ve deneyler için, 2 numaralı paragrafta belirtildiği şekilde 
onaylanmış bir kalite sistemi yürütmeli ve 3 numaralı paragrafta değinildiği şekilde gözetime tabi olmalıdır. 

2 Kalite sistemi 

2.1  İmalatçı veya yetkili temsilcisi, kalite sistemini değerlendirmek üzere, kendi tercih edeceği bir 
Onaylanmış Kuruluşa başvuruda bulunmalıdır. 

Başvuru aşağıdaki hususları içermelidir: 

- İmalatçı ya da gerekiyorsa yetkili temsilcisinin adı ve adresi, 

- Makinanın tasarım, imalât, muayene, deney ve depolama yerleri, 

- İmalatı tasarlanan Ek IV’te belirtilen her bir makina kategorisinin bir modeli için, Ek VII Kısım A’da 
tanımlanan teknik dosya, 

- Kalite sistemiyle ilgili dokümantasyon, 

- Başka bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunulmadığına dair yazılı bir beyan. 

2.2 Kalite sistemi, makinanın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu sağlamalıdır. İmalatçı tarafından 
uygulanan bütün temel esaslar, gereklilikler ve şartların; önlemler, işlemler ve yazılı talimatlar biçiminde 
sistematik ve düzenli bir şekilde dokümante edilmesi gereklidir. Kalite programları, planlar, el kitapları ve 
kayıtlar gibi kalite sistemi ilgili dokümantasyon, işlemsel ve kalite önlemlerinin yeknesak yorumuna imkân 
verecek şekilde hazırlanmalıdır. 

Kalite sistemi özellikle, aşağıdakilerin yeterli bir tanımını içermelidir: 

- Makinanın tasarımı ve kalitesiyle ilgili olarak kalite hedefleri, kuruluş yapısı ve yönetimin yetki ve 
sorumlulukları, 

- Uygulanacak standartlar dahil olmak üzere; teknik tasarım şartnameleri ve bu Yönetmeliğin 9 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen standartların tam olarak uygulanmadığı durumlarda, bu Yönetmeliğin 
temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin karşılanmasını güvence altına almak için uygulanacak yollar, 

- Bu yönetmelik kapsamındaki makinaları tasarımlarken kullanılacak, tasarım inceleme ve tasarım 
doğrulama teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetleri, 

- Kullanılacak olan karşılık gelen imalât, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçleri ve sistematik 
faaliyetleri, 
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- İmalat öncesinde, imalât sırasında ve sonrasında yürütülecek olan muayeneler ve deneyler ile bunların 
yapılma sıklıkları, 

- Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri ve raporları türünden kalite kayıtları ile ilgili 
personelin nitelikleri hakkında raporlar, 

- Kalite sisteminin verimli işleyişi yanı sıra, makinaların gerekli tasarım ve kalite düzeyine ulaşılmasını 
sağlamak için izleme yöntemleri. 

2.3 Onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin 2.2 numaralı paragrafın gereklerini yerine getirip getirmediğini 
belirlemeye yönelik değerlendirme yapmalıdır. 

Kalite sisteminin, ilgili uyumlaştırılmış standardlara uygun olan unsurlarının, 2.2 numaralı paragrafta 
karşılık gelen gereklerle de uygun olduğu varsayılmalıdır. 

Tetkikçiler ekibinin üyelerinden en az birisi makinanın teknolojisinin değerlendirilmesi hususunda 
deneyimli bir kişi olmalıdır. Değerlendirme işlemi, imalâtçının imalât tesislerinde yürütülecek bir muayeneyi de 
içermelidir. Değerlendirme sırasında, tetkikçiler ekibi, ilgili sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu 
belirlemek amacıyla, 2.1 numaralı paragrafın ikinci fıkrasının üçüncü alt bendinde belirtilen teknik dosyaların 
gözden geçirilmesini sağlamalıdır. 

İmalatçı veya yetkili temsilcisine karar bildirilmelidir. Bildirim, muayene sonuçları ve gerekçeli 
değerlendirme kararını içermelidir. Karara itiraz hakkı olmalıdır. 

2.4 İmalatçı, onaylanmış kalite sisteminin yükümlülüklerini yerine getireceğini ve sistemi etkin ve doğru 
bir şekilde muhafaza edileceğini taahhüt etmelidir. 

İmalatçı veya yetkili temsilcisi, kalite sistemi üzerinde planlanmış herhangi bir değişiklik söz konusu 
olduğu durumlarda, kalite sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşu haberdar etmelidir. 

Onaylanmış kuruluş, önerilen değişiklikleri değerlendirmeli ve değiştirilmiş kalite güvence sisteminin 
2.2’nin numaralı paragrafın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğine veya yeniden bir 
değerlendirme gerekip gerekmediğine karar vermelidir.  

Onaylanmış Kuruluş kararını imalâtçıya bildirmelidir. Bildirim, inceleme sonuçları ile gerekçeli 
değerlendirme kararını içermelidir. 

3 Onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altındaki gözetim 

3.1 Gözetimin amacı, imalâtçının onaylanmış kalite sisteminin gerekliliklerini tam olarak yerine getirip 
getirmediğinin kontrol edilmesidir. 

3.2 İmalatçı, gözetim amacıyla, Onaylanmış Kuruluşun tasarım, imalât, gözetim, deney ve depolama 
yerlerinin erişimine izin vermeli ve Onaylanmış Kuruluşa aşağıda belirtilenler gibi gerekli bütün bilgileri 
sağlamalıdır: 

- Kalite sistemiyle ilgili dokümantasyon, 

- Analiz, hesaplamalar, deneyler sonuçları vb. gibi kalite sisteminin tasarımla ilgili kısımları için sağlanan 
kalite kayıtları, 

- Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliği hakkında raporlar gibi 
kalite sisteminin imalâtla ilgili kısımları için sağlanan ilgili kalite kayıtları. 

3.3 Onaylanmış Kuruluş, imalâtçının kalite sistemini sürdürdüğü ve uyguladığından emin olmak için 
periyodik tetkikler yapmalıdır; bu tetkikler sonrasında, imalâtçıya bir tetkik raporu vermelidir. Periyodik 
tetkiklerin sıklığı, tam bir değerlendirme yapılacak şekilde her 3 yılda bir olmalıdır. 
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3.4 Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş, önceden haber vermeden imalâtçıyı ziyaret edebilir. Bu ilave ziyaret 
ihtiyaçları ve bunların sıklığı Onaylanmış Kuruluşun düzenlediği bir ziyaret gözetimi sistemi temelinde 
belirlenmelidir. Ziyaret gözetimi sisteminde, aşağıdaki faktörler özellikle göz önünde bulundurulmalıdır: 

- Önceki gözetim ziyaretlerinin sonuçları, 

- Düzeltici önlemleri izleme ihtiyacı, 

- Uygun yerlerde, sistemin onaylanmasıyla ilgili özel koşullar, 

- İmalat sürecinin, ölçütlerin veya tekniklerinin organizasyonunda önemli değişiklikler. 

Bu ziyaretler sırasında, Onaylanmış Kuruluş, gerekli görüldüğü durumlarda, sistemin doğru bir şekilde 
işleyip işlemediğini kontrol etmek amacıyla deneyler yapabilir ya da yaptırabilir. Onaylanmış Kuruluş, imalâtçıya 
bir ziyaret raporu ve deney yapılmış ise, bir deney raporu vermelidir. 

4 İmalatçı veya yetkili temsilcisi, aşağıda bahsedilen dokümantasyonu, istenildiği takdirde yetkili ulusal 
kuruluşlara sunmak için, son imalât tarihinden itibaren 10 yıl süreyle hazır bulundurmalıdır: 

- 2.1 numaralı paragrafta belirtilen dokümantasyon, 

- 2.4 numaralı paragrafın üçüncü ve dördüncü fıkralarında ve 3.3 numaralı paragrafta ve 3.4 numaralı 
paragrafta belirtilmiş olan Onaylanmış Kuruluş kararları ve raporları. 

EK XI 

Onaylanmış kuruluş atamaları için dikkate alınması gereken asgari kriterler 

1 Doğrulama deneylerini yapmakla sorumlu olan Onaylanmış Kuruluş, müdürü ve personeli muayene 
edilen makinaların tasarımcısı, imalâtçısı, tedarikçisi veya montajcısı veya bunların yetkili temsilcileri 
olmamalıdır. Bu ilgili taraflar, söz konusu makinaların tasarımında, imalâtında, pazarlanmasında veya bakımında 
doğrudan veya yetkili temsilcisi olarak görev almamalıdır. 

Bu durum, imalâtçı ile Onaylanmış Kuruluş arasındaki teknik bilgi alışverişine engel oluşturmaz. 

2 Onaylanmış Kuruluş ve çalışanları, onaylama testlerini en üst düzeyde mesleki tutarlılık ve teknik 
yeterlilik ile gerçekleştirmeli ve özellikle onaylama işleminin sonucu ile çıkar ilişkisi içerisinde olan kişi veya 
gruplardan gelebilecek, kararlarını ya da muayene sonuçlarını etkileyebilecek nitelikteki, özellikle maddi 
unsurlar başta olmak üzere, her türlü baskı ve telkinlerden uzak olmalıdırlar. 

3 Onaylanmış Kuruluş, uygunluk değerlendirmesini yerine getirebilecek yeterli ve doğru teknik bilgi ve 
deneyime sahip personele sahip olmalıdır. Onaylanmış Kuruluş, kontrollerin yapılması ile ilgili teknik ve idari 
görevleri yerine getirmek için, gerekli araçlara sahip olmalıdır; aynı zamanda istisnai kontroller için de gerekli 
ekipmana erişimi olmalıdır. 

4 Muayeneden sorumlu çalışanların aşağıdaki özelliklere sahip olmaları gerekmektedir: 

- Yeterli bir teknik ve mesleki eğitim, 

- Yapacakları deneylerin gerekleri ile ilgili yeterli bilgi ve bu deneylerle ilgili yeterli deneyim, 

- Deneylerin yapılmasının doğrulanması için gerekli belgeleri, kayıtları ve raporları hazırlayabilme 
yeteneği. 

5 Muayene elemanlarının tarafsızlığı sağlanmalıdır. Ücretleri yaptıkları deney sayısına veya o deneylerin 
sonuçlarına bağlı olmamalıdır. 
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6 Sorumluluk sigortasını, sorumluluğu ulusal yasalara uygun olarak Devletçe karşılanmadıkça veya Üye 
Ülkenin kendisi deneylerden doğrudan sorumlu olmadıkça, Onaylanmış Kuruluş üstlenir. 

7 Onaylanmış Kuruluş elemanları, bu Yönetmelik ya da Yönetmeliğe yürürlük kazandıran herhangi bir 
ulusal yasa hükmü kapsamında görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bütün bilgilerle ilgili olarak 
(faaliyetlerini yürüttükleri Devletin yetkili idari yetkilileri ile karşılıklı yapılan görüşmeler hariç olmak üzere) 
mesleki gizlilik ilkesine riayet edeceklerdir. 

8 Onaylanmış kuruluşlar koordinasyon faaliyetlerine katılmalıdır. Aynı zamanda Avrupa standardizasyon 
çalışmalarında doğrudan yer almalı veya temsil edilmeli veya ilgili standardların durumları hakkında bilgi sahibi 
olmaları sağlanmalıdır. 

9 Üye Ülkeler, bir Onaylanmış Kuruluşun faaliyetlerinin sona ermesi halinde, bu Onaylanmış Kuruluşun 
müşterilerinin dosyalarının başka bir Onaylanmış Kuruluşa gönderilmesini veya bu Onaylanmış Kuruluşu 
onaylayan Üye Ülkede bulundurulmasını sağlamak için gerekli olduğunu düşündükleri bütün önlemleri 
almalıdır. 
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20 Ağustos 2013                                                                                                       Resmi Gazete Sayı: 28741  
 

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma 

ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak özel veya kamuya ait kurum ve kuruluş 
laboratuvarlarının yetkilendirilmesine ilişkin 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 işyerleri ile bu işyerlerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak kişi ve 
kuruluşları kapsar. 

(2) Aşağıda belirtilen faaliyet ve kuruluşlar hakkında bu Yönetmeliğin yetkilendirme hükümleri 
uygulanmaz: 

a) Kendi işyeri ve çalışanlarına yönelik iç kontrol amacıyla iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan 
laboratuvarlarda. 

b) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarlarında. 
(3) Bu Yönetmelik Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun kendi mevzuatı çerçevesinde 

gerçekleştirdiği iş hijyeni ölçüm, test ve analiz faaliyetlerini kapsamaz. 
(4) Çalışanlardan alınan biyolojik numuneler üzerinde yapılan ölçüm, test ve analizleri ve 

çalışanın sağlık durumunu belirlemek üzere yapılan ölçüm, test ve analizler bu Yönetmelik kapsamının 
dışındadır. 

 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanununun 10,  30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
a) Akreditasyon: Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve 

uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve 
düzenli aralıklarla denetlenmesini, 

b) Akreditasyon Kurumu: Türk Akreditasyon Kurumunu (TÜRKAK) veya Avrupa Akreditasyon 
Birliği, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği ve Uluslararası Akreditasyon Forumu ile karşılıklı 
tanınma anlaşması imzalanmış akreditasyon kurumlarından birisini, 

c) Akreditasyon standardı: TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının 
Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardını, 

ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
d) Deney personeli: İş hijyeni ölçüm, analiz, test, numune alma işlemlerini gerçekleştiren 

laboratuvar tarafından yetkilendirilmiş kişiyi, 
e) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü, 
f) İş hijyeni ölçüm, test ve analizi: Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz 

yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, 
vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik, (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik 
tayininin yapılmasını, 

g) Kalite yöneticisi: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen, Tıp, Veteriner, Ziraat, 
Eczacılık, Su Ürünleri Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri veya 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki 
öğretim kurumlarından mezun olmuş ve laboratuvar yönetim sistemi kurulmasından, 
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uygulanmasından, iyileştirilmesinden, tespit edilen eksik ve/veya uygunsuzlukların yönetime 
bildiriminden sorumlu kişiyi, 

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

h) Laboratuvar yöneticisi: En az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen, Tıp, Veteriner, 
Ziraat, Eczacılık, Su Ürünleri Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya ve Biyoloji 
Bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya 
yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmuş, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarından ve 
laboratuvarın yönetiminden sorumlu kişiyi, 

ı) Ön yeterlik belgesi: İş hijyeni ölçüm, test ve analizi kapsamına giren metotlardan henüz 
akreditasyonu bulunmayan ve Yönetmeliğin öngördüğü ilgili diğer şartları yerine getiren laboratuvara 
Genel Müdürlük tarafından verilen “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Ön Yeterlik Belgesi’ni”, 

i) Yerinde inceleme: Genel Müdürlükçe ön yeterlik veya yeterlik belgesi alacak laboratuvarın, 
bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirip getirmediğini belirlemek amacıyla, laboratuvarın 
değerlendirilme ve raporlanmasını, 

j) Yeterlik belgesi: Bu Yönetmelik hükümlerini yerine getiren laboratuvara Genel Müdürlük 
tarafından verilen “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yeterlik Belgesi’ni”, 

k) Yeterlik yoklaması: Genel Müdürlükçe ön yeterlik veya yeterlik belgesi verilmiş 
laboratuvarın, bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun çalışıp çalışmadığının tespiti amacıyla yapılan her 
türlü ani, programlı veya şikâyete bağlı olarak yerinde ve/veya hizmet verilen işyeri ortamında takip 
edilmesini, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yükümlülükler ve Uyulması Gereken Kurallar 

İşverenlerin yükümlülükleri 
MADDE 5 – (1) İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören 

maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak 
zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere 
veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve 
değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. 

(2) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. 
İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya 
iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır. 

(3) İşveren laboratuvarlardan işyerine iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapmak üzere gelen 
laboratuvar personelinin işverenine aşağıdaki hususlarda bilgilendirme yapar: 

a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. 
b) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda 

görevlendirilen kişiler. 
(4) İşveren, laboratuvar personeline iş yerinde yürüttüğü faaliyetler süresince eşlik edecek, işin 

yürütülmesi hakkında bilgi sahibi olan bir kişiyi görevlendirir. 
(5) İşveren, yaptıracağı iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin yapılması sırasında doğru sonuçları 

almak için: 
a) İş hijyeni ölçüm, test veya analizi gerçekleştirecek deney personeline işyerinde kullanılan 

teknolojiler hakkında gerekli bilgileri verir ve personelin çalışanlarla görüşmelerini sağlar. 
b) Laboratuvar tarafından hazırlanan plana göre iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin 

yapılmasını sağlar. 
c) Normal çalışma şartlarında ve üretim kapasitesinde herhangi bir değişiklik yapmadan, gerçek 

sonuçları verecek şekilde çalışmanın sürdürülmesini sağlar. 
ç) İşyerinde ölçümü yapılacak fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler hakkında her türlü bilgi, 

belge ve dokümanı, malzeme güvenlik bilgi formlarını da içerecek şekilde laboratuvarlara verir. 
d) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve 

değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde 
saklanır. 

e) İşyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtlarının saklanmasında mevzuatla belirlenen 
süreler esastır. Ancak mevzuatta belirlenmeyenler için saklama süresi 10 yıldır. 
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(6) İşveren, mevzuat gereği işyerinde yapılacak iş hijyeni ölçüm, test ve analizlere ilişkin 
çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır. 

 
 
Laboratuvarın yükümlülükleri 
MADDE 6 – (1) İşyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 

ikinci fıkrasında belirtilen istisnalar hariç, bu konuda ön yeterlik veya yeterlik belgesine sahip 
laboratuvar tarafından yapılır. 

(2) Laboratuvar, yetki alacağı parametrelerle ilgili konularda akreditasyon standardına uygun 
kalite yönetim sistemi kurar, uygular ve iyileştirir. 

(3) Laboratuvar, sunduğu iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmetleri kapsamında Ek-1’de 
belirtilen parametrelerden herhangi birini bulunduruyorsa, bu parametreye dair kullandığı 
metotlardan, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akreditasyon standardına göre akredite olur. Ek-
1’de belirtilen parametrelerden herhangi biriyle ilgili iş hijyeni ölçüm, test veya analizi yapmıyorsa, 
uyguladığı iş hijyeni ölçüm, test ve analizi kapsamına giren metotların en az birinden, Türk 
Akreditasyon Kurumu tarafından akreditasyon standardına göre akredite olur. 

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasına göre akredite olması zorunlu olmayan parametreleri ölçen ve 
bu parametrelerden akredite olmamış olan laboratuvarın ilgili parametreler için sağlayacağı şartlar 
aşağıda belirtilmiştir: 

a) Kalite yönetim sistemini, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarının doğruluğunu güvenceye 
alacak seviyede dokümante eder. 

b) Sistem dokümantasyonu, ilgili personele iletilir ve bu personel tarafından anlaşılır, ulaşılabilir 
ve uygulanabilir olur. 

c) Talep, teklif veya sözleşmelerin gözden geçirilmesi için bir prosedür oluşturur ve bunların 
sürekliliğini sağlar. 

ç) İş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin kalitesini etkileyen gerekli hizmetlerin, malzemelerin 
seçilmesi ve satın alınması için bir politikaya ve prosedürlere sahip olur. Alınan malzemelerin amaca 
uygunluğu kontrol edilir. 

d) Uygun olmayan iş hijyeni ölçüm, test veya analiz işlemleri için sorumlular ve yetkililer 
belirlenir ve uygunsuzluğun tekrarını önlemek için gerekli bütün tedbirler alınır. Raporlanan iş hijyeni 
ölçüm, test ve analiz sonuçlarında herhangi bir hata tespit edildiğinde, hatanın önemi değerlendirilir, 
ilgili raporda yapılan değerlendirmeye göre revizyon veya geri çekme işlemi yapılır. 

e) Her deney için bir prosedür oluşturularak sadece yetkinliği sağlanmış ve yetkilendirilmiş 
personelin deneyi yapması sağlanır. 

f) Deney personeli, kullandığı cihazlarla ilgili temel eğitimleri alır. Eğitimler, ilgili cihaz 
konusunda yetkin başka bir kurumun verdiği eğitim sertifikası veya bu tip sertifikaya sahip bir kişinin 
verdiği kurum içi eğitimle kayıt altına alınır 

g) Deney personeli kullandığı metoda uygun çalışır ve bu metodun bütün şartlarını yerine 
getirir. 

ğ) Çevre ve yerleşim şartlarının deney sonuçlarını olumsuz etkilememesi için gerekli her türlü 
tedbir alınır. Numune alma veya deney, laboratuvarın tesisleri dışında gerçekleşiyorsa, sonuçları 
etkileyebilecek ortam şartları değerlendirilir ve kayıt altına alınır. 

h) Metotların ve prosedürlerin gerektirdiği şekilde veya çevre şartlarının sonuçların kalitesini 
etkileyebileceği yerlerde, çevre şartlarını izler, kontrol ve kayıt eder. 

ı) Ölçüm belirsizliği tayini için prosedür oluşturulur ve uygulanır. Deneyin doğası gereği ölçüm 
belirsizliği hesaplanamıyorsa, en azından bütün belirsizlik bileşenleri tanımlanmaya çalışılır. 

i) Metodun uygulanabilmesi için gerekli bütün cihazlara sahip olur. 
j) İlgili standartlara, üreticinin sağladığı bilgiler ve kullanım kılavuzu ile kullanım sıklığına göre 

cihazların bakım ve kalibrasyon periyotları belirlenir. Belirlenen periyotlara göre bakım ve 
kalibrasyonları yaptırılır, kayıtları saklanır. 

k) Kalibrasyonlar akredite kalibrasyon laboratuvarlarına yaptırılır. Eğer ihtiyaç duyulan 
kalibrasyonları gerçekleştirecek akredite kuruluş bulunmaması halinde uluslararası izlenebilirliği olan 
kalibrasyon laboratuvarlarında yaptırılır. 
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l) Deneylerin geçerliliğinin izlenebilmesi için iç ve dış kalite kontrol prosedürlerine sahip 
olmalıdır. Düzenli olarak sertifikalı referans malzemeler kullanılır ve/veya ikincil referans malzemeleri 
kullanılarak iç kalite kontrolü yapılır. Yeterlilik deneyleri ve laboratuvarlar arası karşılaştırma 
programlarına iştirak edilir. 

m) Kalite kontrol verileri laboratuvar tarafından analiz edilir. Önceden tanımlanmış olan 
kriterlerin dışında olduğu tespit edilmesi durumunda problemi düzeltmek ve yanlış sonuçların elde 
edilmesini önlemek için planlanmış önlemler uygulanır. 

(5) Laboratuvar aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür: 
a) İşyerinde, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapacak personelin, işyeri kurallarına ve çalışma 

talimatlarına uymasını sağlar. 
b) İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapılan işyerine ait üretim teknolojileri, kullanılan 

hammaddeler gibi işverenin ve işyerinin meslek sırları ile çalışanlara ait sağlık gözetimi bilgileri, 
personel bilgileri gibi gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutar. 

(6) Bütün kalite yönetim sistemi kayıtları, konularına ilişkin ilgili mevzuatın öngördüğü süreler 
göz önünde bulundurularak saklanır. Mevzuatta ölçülen parametrelerle ilgili bir süre belirtilmiyorsa, 
söz konusu kayıtlar en az on yıl süre ile saklanır. 

(7) Laboratuvarın başka adreste faaliyet gösteren şubeleri de ayrı ayrı bu Yönetmelik şartlarını 
haiz olmak ve ön yeterlik veya yeterlik belgesi almak zorundadır. 

 
Metot seçimi 
MADDE 7 – (1) Laboratuvar, metot seçiminde aşağıdaki hususlara uymak zorundadır: 
a) Elde edilen sonuçların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki veya ilgili standartlardaki sınır 

değerler ile karşılaştırılmasına imkân tanıyan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz metotlarını kullanmak. 
b) Yetki alınan metotların güncel hallerini kullanmak ve bulundurmak. 
c) Seçtiği standart metotları uygulayabildiğini teyit etmek. 
ç) Standart olmayan, laboratuvarda geliştirilmiş ve ilavelerle takviye edilmiş veya değiştirilmiş 

standart metotların amaçlanan kullanıma uygun olduklarını teyit etmek için bu metotları geçerli 
kılmak. 

 
Numune alma ve taşıma 
MADDE 8 – (1) Numune alma işlemi ulusal ve/veya uluslararası standartlara ve kullanılan 

metoda göre yapılır. 
(2) İşyerinde solunum yoluyla maruz kalınan etkenler ile ilgili olarak numune alma ve 

değerlendirme stratejileri belirlenirken, TS EN 689 “İşyeri Havası-Solunumla Maruz Kalınan Kimyasal 
Maddelerin Sınır Değerler ile Karşılaştırılması ve Ölçme Stratejisinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz” ve 
benzeri standartların güncel halleri dikkate alınır. 

(3) Numune alma işlemi, kullanılan metotta belirtilen şartlara göre yapılır. Numune alma süresi 
ve numune sayısı, yapılan iş sırasındaki maruziyeti temsil edecek şekilde düzenlenir. 

(4) Kimyasal maddelere maruziyetin tespiti amaçlı iş hijyeni ölçüm, test veya analiz sonuçlarının 
değerlendirilmesine yönelik, uzun süreçli referans süresi bir vardiya 8 saat, kısa süreçli referans süresi 
15 dakikadır. 

(5) İşyerinde çalışanların kişisel maruziyet düzeyleri ölçülürken numune alma cihazı veya pasif 
örnekleyici, çalışan kişinin üzerinde ve solunum bölgesinden numune alacak şekilde kullanılır. 

(6) Sabit nokta ölçümleri, gerekiyorsa çalışanların işyerinde maruziyetlerinin değerlendirilmesi 
için kullanılabilir. İşin sürekli yapılmadığı çalışma ortamlarında, maruziyetin en yüksek olabileceği 
nokta ölçüm noktası olarak alınır. 

(7) Numuneler kullanılan metoda uygun şekilde taşınır. 
 
Numune kabul 
MADDE 9 – (1) Laboratuvar tarafından kabul edilen numuneler laboratuvarca bir kayıt kodu ile 

tanımlanır. Numunenin laboratuvar içerisinde sadece bu kayıt kodu ile tanınması ve birbirinden farklı 
iki numunenin aynı kodu almaması sağlanır. 

(2) Numuneler kullanılan metoda uygun şekilde saklanır. 
(3) Kullanılan metodun öngördüğü şartları taşımayan numuneler, analize alınmaz. 
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Rapor hazırlama 
MADDE 10 – (1) Laboratuvar tarafından yapılan her bir iş hijyeni ölçüm, test ve analizine ait 

sonuçlar, doğru, açık, kesin, tarafsız ve iş hijyeni ölçüm, test ve analiz metotlarında belirtilen bütün 
özel talimatlara uygun bir şekilde rapor haline getirilir. 

(2) Düzenlenen raporlarda, akreditasyon standardının şartlarına uyulur. 
(3) İşyerinin iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapılan bölümleri ve buralarda yapılan işler 

raporlarda açıkça belirtilir. Kişisel maruziyet tespitlerinde tespitin yapıldığı kişinin adı, unvanı ve 
yaptığı iş raporlarda yer alır. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Laboratuvarın Genel Özellikleri ve İlkeleri 
Laboratuvar bölümleri 
MADDE 11 – (1) Laboratuvarda aşağıda belirtilen hizmet bölümlerinin bulunması zorunludur; 
a) En az 15 m2’lik ofis alanı, 
b) Analiz yapan kurumlar için en az 5 m2’lik numunelerin teslim alındığı numune kabul bölümü, 
c) Tartım işleminin yapıldığı laboratuvarda, sonuçların çevre şartlarından olumsuz şekilde 

etkilenmesini engelleyecek en az 5 m2’lik ayrı bir tartım bölümü, 
ç) Enstrümantal analiz cihazlarında çalışılıyorsa, her bir cihaz için en az 5 m2’lik bir alan, 
d) Kimyasal maddeler varsa, bunların depolanması için en az 6 m2’lik ayrı bir bölüm ve bu 

bölümde kimyasal maddelerin, yapısına, risk gruplarına ve saklama koşullarına göre muhafaza 
edecek, gerekiyorsa havalandırma sistemli, kilitlenebilir bir dolap. 

(2) Analiz yapılan laboratuvarlarda çalışma konularına göre fiziksel, kimyasal ve biyolojik etken 
analizlerinin deney sonuçlarının kalitesini olumsuz etkileme ihtimalini ortadan kaldıracak şekilde 
yapılmasını sağlayacak her bir deney için ayrı hizmet bölümleri bulunur. 

 
Asgari özellikler 
MADDE 12 – (1) Laboratuvar, aşağıda yer alan asgari özellik ve nitelikleri taşımak zorundadır: 
a) Kullanılan parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve zehirli gaz içeren gaz tüpleri bina içinde veya 

dışında, kimyasal özelliklerine göre tehlike oluşturmayacak şekilde; boş ve dolu gaz tüpleri ayrı ayrı 
yerlerde, tamamı düşmeye karşı kelepçeli veya zincirle bağlı, dik bir şekilde, her türlü ısı kaynağından, 
açık alev ve kıvılcımlardan, aşındırıcı kimyasallardan uzak, serin ve kuru yerde muhafaza edilir. 

b) Yedek yardımcı malzemelerin ve kimyasal maddelerin, yapısına, risk gruplarına ve saklama 
koşullarına göre muhafaza edecek havalandırma sistemli, bir depo veya uygun düzenlenmiş dolaplar 
bulunur. 

c) Laboratuvarda acil çıkış kapıları bulunur. 
(2) Laboratuvar personeli; laboratuvar yöneticisi, kalite yöneticisi ve deney personeli olmak 

üzere en az üç kişiden oluşur. 
(3) Laboratuvara ait tıbbi ve tehlikeli atıklar ile ilgili işlemler, tıbbî atıkların kontrolü ve tehlikeli 

atıkların kontrolü ile ilgili hazırlanmış olan ulusal mevzuata uygun olarak yürütülür. 
 
Laboratuvarlar arası işbirliği 
MADDE 13 – (1) Laboratuvar, iş yoğunluğu, daha fazla uzmanlığa ihtiyaç duyma veya geçici 

kapasite düşmesi gibi önceden tahmin edilemeyen sebeplerden dolayı hizmet veremediğinde, kendi 
kapsamındaki parametreler için bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeterlik belgesi almış ve 
kapsamında ilgili parametrelerin yer aldığı laboratuvarı kullanabilir. Bu durumda hizmeti yaptıran 
laboratuvar: 

a) Yapamadığı iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmetine ilişkin hizmet yaptırdığı laboratuvarın 
yaptığı işlerden Bakanlığa ve hizmeti alan işverene karşı sorumludur. 

b) Hizmet yaptırdığı laboratuvarların listesini ve yapılan sözleşme örneğini Genel Müdürlüğe 
bildirir. 

c) Hizmet yaptırılan laboratuvarlara ait yeterlik belgesi örneklerini bulundurur. 
ç) Farklı laboratuvardan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmeti alıyor ise, hizmet verilmeye 

başlamadan önce, müşteriye konuya ilişkin yazılı bilgilendirme yapar. 
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Gizlilik 
MADDE 14 – (1) İşyerine ait iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarına ilişkin bilgiler, yargı 

organları veya bu konuda yetkili Bakanlık görevlileri dışında üçüncü şahıslara verilmez. 
 
Personel sağlık ve güvenliği 
MADDE 15 – (1) Laboratuvarda görevli personelin sağlık ve güvenliği için 6331 sayılı İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki yükümlülüklere ek olarak aşağıdaki şartlar sağlanır: 
a) Çalışan bütün personelin gerekli sağlık kontrolleri işe başlamadan ve çalışma süresi boyunca 

ilgili mevzuatın öngördüğü periyotlarda yaptırılır. 
b) Laboratuvarda görev alacak personele, yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım ve diğer 

yardımcı malzemeler verilerek kullanımı sağlanır. 
c) Analiz yapılan bölümlere, o bölümde görevli personel haricindeki kişilerin girişlerini 

engelleyici önlemler alınır. 
ç) Laboratuvarda, ilk yardım malzemelerinin yer aldığı ecza dolabı bulundurulur. 
d) Kimyasal maddelerle çalışma yapılan bölümlerde göz duşu ve acil vücut duşu bulundurulur. 
e) Uçucu kimyasal maddelerin kullanıldığı alanlarda uygun havalandırma sistemi kurulur. 
f) Olası laboratuvar kazaları ile ilgili alınacak tedbirler ile ilgili talimatları da içeren acil durum 

planları hazır bulundurulur. 
g) Laboratuvarda yangın planlaması yapılarak uygun yerlerde yangın söndürme tüpleri ve 

güvenlik ve sağlık işaretleri bulundurulur. 
ğ) Laboratuvarda kullanılan kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları bulundurulur 

ve kolay ulaşılabilir yerlerde saklanır. 
(2) Ölçüm yapılacak işyerinde görev alacak personele, laboratuvar tarafından işe uygun kişisel 

koruyucu donanım ve diğer yardımcı malzemeler verilerek kullanımı işverenin işbirliğinde sağlanır. 
(3) Yapılan yerinde incelemelerde ve yeterlik yoklamalarında, birinci ve ikinci fıkrada yer alan 

personel sağlık ve güvenliği hakkındaki hükümler incelenir ve değerlendirilir. 
 
Bildirim zorunluluğu 
MADDE 16 – (1) Ön yeterlik veya yeterlik belgesi almış laboratuvar; kapatılması, adres 

bilgilerinin değişmesi,  akreditasyon kurumu tarafından akreditasyon belgelerinin geçerliliğinin askıya 
alınması veya iptali gibi durumlar ve bu durumların gerekçesini on iş günü içerisinde Genel 
Müdürlüğe bildirmek zorundadır. 

(2) Laboratuvar, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmetleri sonucunda elde ettiği sonuçları, 
Genel Müdürlüğün internet sitesinde açıklayacağı biçim ve zaman aralıklarıyla Genel Müdürlüğe 
bildirir. 

(3) Laboratuvar personelinde veya deney personelinin yetkilendirildiği iş hijyeni ölçüm, test ve 
analizlerinde herhangi bir değişiklik olduğunda, bu durum on iş günü içinde Genel Müdürlüğe 
bildirilir. 

(4) Laboratuvar, katıldığı yeterlik deneyleri ve karşılaştırma ölçümlerinin sonuçlarını kendilerine 
ulaştıktan sonra on iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Başvuru ve Belgelendirme ile İlgili Usul ve Esaslar 
Belgelendirme yetkisi 
MADDE 17– (1) Laboratuvarın belgelendirilmesi, kapsam genişletilmesi, belgenin geçerliliğinin 

askıya alınması veya iptal edilmesi yetkisi Genel Müdürlüğe aittir. 
(2) Laboratuvarlar belgelendirme ve kapsam genişletme ücretleri Genel Müdürlük Döner 

Sermaye İşletmesi bütçesinde belirlenir. 
 
Başvuru dosyası 
MADDE 18 – (1) Yeterlik belgesi veya ön yeterlik belgesi almak isteyen laboratuar, Ek-2’de 

örneği verilen dilekçe ile Genel Müdürlüğe başvurur. Başvuru dosyasında bulunacak belgeler; 
a) Başvuru dilekçesi Ek-2, 
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b) İşyeri bilgi formu Ek-3, 
c) Yeterlik belgesi başvurusunda, laboratuvarın akreditasyon kurumu tarafından verilmiş 

akreditasyon sertifikası ve kapsamı, 
ç) Ön yeterlik belgesi başvurusunda, laboratuvarın akreditasyon kurumu tarafından onaylanmış 

akreditasyon başvurusunu ve parametre/metot listesini gösterir belge, 
d) Ölçüm belirsizliği hesapları, validasyon ve/veya doğrulama raporları, 
e) Analiz raporlarına imza atmaya yetkili personelin isimlerini ve unvanlarını içeren, laboratuvar 

yöneticisi tarafından onaylanmış imza sirküleri, 
f) Personel bildirim listesi Ek-4, 
g) Laboratuvar sorumlusu ve kalite yöneticisinin onaylı diploma örneği, 
ğ) İş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmeti verilecek parametre listesi ve kullanılan 

metot/standart listesi Ek-5, 
h) İş hijyeni ölçüm, test ve analizinde kullanılacak cihaz, alet ve ekipman listesi (Ek-6), 
ı) İş hijyeni ölçüm, test ve analizinde kullanılacak cihaz, alet ve ekipmanlara ait kalibrasyon 

çizelgesi Ek-7, 
i) İş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapacak personelin ilgili oldukları konularda aldıkları eğitim 

sertifikaları, 
j) Özel laboratuvarların ticaret odasından alınan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 

yayımlanmış olan tüzel kişiliğini gösteren belge, 
k) Özel laboratuvarlardan, bildirilen adreste laboratuvar faaliyetlerinin yürütülebileceğine dair 

"İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” ile laboratuvar yerinin tapusu veya kira sözleşmesinin bir örneğidir. 
(2) Laboratuvar, kullandığı iş hijyeni ölçüm, test ve analiz metotlarına ait Türkçe olarak 

hazırlanmış deney talimatları ile gerektiğinde metotların tam metnini Genel Müdürlüğe bildirir. 
(3) Başvuru dosyası Genel Müdürlüğe elden verilebileceği gibi posta veya kargo yoluyla da 

iletilebilir. Başvuru dosyasının posta veya kargo yoluyla Genel Müdürlüğe ulaştığı tarih, başvuru tarihi 
olarak kabul edilir. 

 
Belge yenileme 
MADDE 19 – (1) Yeterlik belgesine sahip olan ve süre sonunda belgesini yeniletmek isteyen 

laboratuvar, Ek-2’de örneği verilen başvuru dilekçesi ile belge süresinin bitiminden en az yüz yirmi 
gün önce aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat eder: 

a) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında istenenlerden değişiklik olan ve 
eklenen belgeleri. 

b) Yeterlik belgesi sürecinde katılım sağlanan yeterlilik deneyleri ve karşılaştırma ölçümlerinin 
sonuçları. 

(2) Yeterlik belgesi süre bitiminden en az 120 gün öncesinden belge yenilemeye müracaat 
etmeyen laboratuvar, belge yenileme haklarını kaybeder ve Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 
birinci fıkrasında belirtilen hükümler çerçevesinde tekrar yeterlik belgesi için başvurabilir. 

 
Kapsam genişletme 
MADDE 20 – (1) Hizmet verdiği parametrelerde kapsam genişletmek isteyen laboratuvar, Ek-

2’de örneği verilen dilekçe ile Genel Müdürlüğe başvurur. Başvuru dosyasında bulunacak belgeler: 
a) Kapsam genişletilen parametrelerden dolayı bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve 

ikinci fıkralarında istenenlerden değişiklik olan ve eklenen belgeleri. 
b) Kapsam genişletilen parametrelerin varsa Akreditasyon Kurumu tarafından onaylanmış 

akreditasyon başvurusu ve parametre/metot listesini gösterir belge veya akreditasyon belgesi ve 
ekleri. 

c) Kapsam genişletilen parametrelerde katılım sağlanan yeterlilik deneyleri ve karşılaştırma 
ölçümlerinin sonuçları. 

 
Başvuru kabulü 
MADDE 21 – (1) Belge başvuru dosyaları Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek eksik 

belge tespit edilmesi halinde başvuru yapan laboratuvara, inceleme işlemlerinde tespit edilen 
eksikliklerin giderilmesi için bir termin (iş tamamlama) planı hazırlatılır. Termin planının 
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hazırlanmasından sonra bir aydan üç aya kadar süre verilerek eksiklikler giderilir. Belirlenen sürelerde 
eksiklikler giderilmez ise başvuru ücreti iade edilmeksizin dosya iade edilir. Bu laboratuvar, yetki 
almak için tekrar başvurabilir. 

(2) Başvuru dosyası tam olan veya tespit edilen eksiklikleri tamamlamış olan laboratuvara en 
geç 30 iş günü içerisinde yerinde incelemeye gidilir. 
 

Yerinde inceleme 
MADDE 22 – (1) Başvuru yapan laboratuvara yerinde incelemenin tarihi en az on iş günü 

önceden bildirilir. 
(2) Yerinde incelemelerde;  laboratuvar yöneticisi, kalite yöneticisi, deney personeli ve başvuru 

dosyasında bildirilen personelin hazır bulunması gereklidir. 
(3) Laboratuvar yöneticisi, yerinde inceleme heyetine her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve/veya 

göstermek zorundadır. 
(4) Yerinde incelemelerde bu Yönetmeliğin ikinci ve üçüncü bölümlerinde belirtilen hususların 

uygunluğunun kontrolü yapılır. 
(5) Yerinde inceleme yapan yetkililer, başvurusu yapılan parametrelerin tamamının veya gerekli 

gördüklerinin iş hijyeni ölçüm, test veya analizlerinin uygulanmasını ister. 
(6) Yerinde incelemenin tamamlanmasını takiben örneği Ek-8’de verilen Yerinde İnceleme 

Tutanağı, inceleme heyeti tarafından iki nüsha olarak hazırlanır, inceleme heyeti ve laboratuvar 
yöneticisi tarafından imzalanır ve bir kopyası laboratuvar yöneticisine verilir. 

 
Belgelendirme süreci 
MADDE 23 – (1) Yerinde inceleme sırasında tespit edilen eksiklikler ve uygunsuzluklar 

raporlanır. Yerinde incelemenin bitiş tarihini takip eden on iş günü içerisinde laboratuvara bildirilir. 
Başvuru yapan laboratuvara, bu eksiklikleri ve uygunsuzlukları gidermesi için eksiklik ve/veya 
uygunsuzluk bildirim tarihinden itibaren en fazla iki ay süre verilir. Bu süre uzatılmaz. 

(2) Eksiklik ve/veya uygunsuzlukların verilen süre içinde giderilmesini takiben laboratuvar belge 
almaya hak kazanır. 

(3) Eksiklik ve/veya uygunsuzlukların laboratuvar tarafından giderildiğinin bildirilmesinden 
sonra gerek görülmesi halinde ikinci kez yerinde inceleme yapılabilir. Yerinde yapılan ikinci 
incelemede eksikliğin devam ettiğinin tespit edilmesi veya birinci incelemeden sonra iki ay içerisinde 
eksiklik ve/veya uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda: 

a) Eksiklik ve/veya uygunsuzluklar, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 
ncı maddelerle ilgili ise başvuru dosyası iptal edilir. 

b) Tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluklar başvuru kapsamındaki parametreler ile ilgili 
ise, ilgili parametreler kapsam dışı bırakılarak, diğer parametreler için belge düzenlenir. 

 
Ön yeterlik 
MADDE 24 – (1) İlk defa yeterlik belgesi alacak olan laboratuvara; 6 ncı maddenin dördüncü, 

beşinci ve altıncı fıkralarında ve 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen 
hükümleri yerine getirmeleri halinde ve yerinde inceleme sonucu ön yeterlik belgesi Genel Müdürlük 
tarafından, Ek-9 a, Ek 9 b, verilir. 

(2) Laboratuvara ön yeterlik belgesi bir kereye mahsus ve bir yıl süreli olmak üzere verilir. 
(3) Ön yeterlik belgesi başvuruda belirtilen adres ve unvana verilir. 
(4) Ön yeterlik belgesine sahip laboratuvar, bu Yönetmeliğin öngördüğü bütün şartları yerine 

getirdiğinde, yeterlik belgesini almak için başvuruda bulunabilir. 
(5) Ön yeterlik belgesi almış laboratuvar, akreditasyon kurumu tarafından yapılan denetim 

sonuçlarını Genel Müdürlüğe bildirir. 
(6) Ön yeterlik belgesi almış bir laboratuvar, bir yıl sonunda yeterlik belgesi almamışsa ön 

yeterlik belgesi iptal edilir. Ön yeterlik belgesi iptal edilen laboratuvarın kurucu veya ortakları başka 
bir laboratuvar bünyesinde yer aldıkları takdirde bu laboratuvar, ön yeterlik başvurusu yapamaz veya 
varsa ön yeterlik belgesi iptal edilir. 
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İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yeterlik belgesi 
MADDE 25 – (1) Akreditasyon standardına göre akreditasyon kurumu tarafından iş hijyeniyle 

ilgili en az bir metottan akreditasyon belgesi almış ve bu Yönetmeliğin bütün şartlarını sağlayan 
laboratuvara, başvurduğu parametrelerden uygun bulunanları için yeterlik belgesi Ek-10 a ve Ek-10 b 
Genel Müdürlük tarafından verilir. 

(2) Yeterlik belgesi başvuruda belirtilen adres ve unvana verilir. 
(3) Yeterlik belgesinin geçerlilik süresi dört yıldır. 
(4) Yeterlik belgesinin geçerlilik süresi sona erdiğinde, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddenin 

birinci fıkrasına göre yapılan müracaata istinaden yerinde inceleme neticesinde yeterlik belgesinin 
verildiği şartların devamı durumunda belge yenilenir. 

(5) Yeterlik belgesi almış laboratuvar, akreditasyon kurumu tarafından yapılan denetime ait 
uygunsuzlukları ve raporları Genel Müdürlüğe bildirir. 

 
İş hijyeni ölçüm, test ve analiz parametrelerinde kapsam genişletme 
MADDE 26 – (1) Laboratuvar, yeterlik belgesinin geçerli olduğu süre içinde hizmet verdikleri 

parametrelerde kapsam genişletme yapabilir. 
(2) Akreditasyon kapsamındaki parametrelerde yerinde inceleme yapılmadan her zaman 

kapsam genişletme talebi yapılabilir. Yapılan kapsam genişletmenin geçerlilik süresi yeterlik belgesi 
bitimine kadardır. 

(3) Akreditasyon kapsamında olmayan parametrelerde kapsam genişletme başvurusu 
yapıldığında, Genel Müdürlük tarafından yapılan yerinde inceleme sonucuna göre, laboratuvarın 
yeterlik belgesinin kapsamı genişletilir. Yapılan kapsam genişletmenin geçerlilik süresi, yeterlik belgesi 
bitimine kadardır. 

(4) Yeterlik belgesinin geçerlilik süresinin son yılında akreditasyon kapsamında olmayan 
parametrelerde kapsam genişletme yapılmaz. 

(5) Yeterlik belgesi kapsam genişletme içeriğine uygun olarak yeniden düzenlenir. 
(6) Ön yeterlik belgesi almış laboratuvar yeterlik belgesi alana kadar kapsam genişletme 

başvurusunda bulunamaz. 
(7) Kapsam genişletme için başvuruda bulunan laboratuvarın başvurusu, dosya üzerinden veya 

gerek görülürse yerinde inceleme ile değerlendirilir. Dosyasında ya da yerinde yapılan incelemelerde 
eksiklik tespit edildiği takdirde, eksikliklerin giderilmesi için iki ay süre verilir. Laboratuvar eksikliği bu 
süre içerisinde giderir ve eksikliklerin giderildiğine dair belgeleri Genel Müdürlüğe bildirir. 
Laboratuvarın; 

a) Kapsam genişletme dosyası ile ilgili bildirilen eksikliğin verilen sürede giderilmemesi halinde 
kapsam genişletme ücreti iade edilmeksizin kapsam genişletme başvurusu iptal edilir, 

b) Tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzlukların giderilmesinden sonra başvuru dosyasında 
yapılan inceleme sonucunda uygun görülen parametrelerde kapsam genişletmesi yapılır, 

c) Kapsam genişletme başvurularında ikinci kez yerinde inceleme yapılmaz. Uygun görülmeyen 
parametreler kapsama dâhil edilmez. Bu işlem için verilen kapsam genişletme ücreti de iade edilmez. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Laboratuvarın Yeterlik Yoklaması 
Yeterlik yoklaması yetkisi 
MADDE 27 – (1) Laboratuvarın yeterlik yoklaması Genel Müdürlük tarafından yapılır. 
Yeterlik yoklaması 
MADDE 28 – (1) Laboratuvar, bu Yönetmelik esasları dâhilinde en az iki yılda bir haberli veya 

habersiz yeterlik yoklamasına tabi tutulur. 
(2) Haberli yeterlik yoklamalarında, yeterlik yoklaması tarihi, laboratuvara en az on iş günü 

öncesinde bildirilir. 
(3) Laboratuvar yöneticisi ve kalite yöneticisi yeterlik yoklamasına gelen personele bu 

Yönetmelik kapsamında her türlü bilgi ve belgeyi göstermek zorundadır. 
(4) Yeterlik yoklaması sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir: 
a) Bu Yönetmeliğin ikinci bölümünde belirtilen hususların uygunluğunun kontrolü. 
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b) Deney personeline, kapsam dâhilindeki iş hijyeni ölçüm, test ve analiz parametrelerinin 
tamamının veya yeterlik yoklaması personelince gerekli görülenlerin laboratuvar veya hizmet verilen 
işyeri ortamında uygulatılması. 

(5) Yeterlik yoklamasının tamamlanmasını takiben Ek-11’de yer alan Yeterlik Yoklaması 
Tutanağı iki nüsha olarak düzenlenir. Yeterlik yoklaması personeli ve laboratuvar yöneticisi tarafından 
imzalanarak bir nüshası laboratuvar yöneticisine verilir. 

(6) Yeterlik yoklaması bulguları Laboratuvar Değerlendirme Tablosuna göre Ek-12 puanlanır ve 
raporlanarak laboratuvara gönderilir. Yeterlik belgesinin durumu ve kapsamı yeterlik yoklaması 
raporuna göre güncellenerek Genel Müdürlük tarafından ilan edilir. 

 
Yerinde inceleme ve yeterlik yoklaması personeli 
MADDE 29 – (1) Laboratuvarın yeterlik yoklaması ISO 17025 Temel Eğitimi, Ölçüm Belirsizliği, 

Metot Validasyonu eğitimlerini almış yetkili personel tarafından yapılır. 
(2) Yeterlik yoklaması yapılacak metot hakkında yeterliliğe sahip personel bulunamadığı 

hallerde, yeterlik yoklaması personeline destek olmak üzere, Genel Müdürlük konuya ilişkin kurum 
dışından uzmanlık hizmeti alımı yoluna gidebilir. Bu durumda uzman yurt içindeki özel 
laboratuvarlardan herhangi birinden çalışmayan ve tarafsız olanlardan seçilir. 

(3) Kurum dışından hizmet alımı ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. 
 

ALTINCI BÖLÜM 
Belgenin Askıya Alınması ve İptali 

Belgenin veya parametrenin askıya alınması 
MADDE 30 – (1) Laboratuvarın yeterlik belgesini askıya alma işlemleri, Ek-12’deki Laboratuvar 

Değerlendirme Tablosu’nda belirtilen madde ve ceza puanına göre yapılır. Parametre ceza puanı 
100’e ulaşan laboratuvarın, yeterlik belgesindeki ilgili parametresi üç ay süre ile askıya alınır, 
laboratuvar ceza puanı yeterlik belgesi süresi içerisinde 200’e ulaşan laboratuvarın yeterlik belgesi 
iptal edilir. 

(2) Bu ceza puanları Genel Müdürlük tarafından tespit edilen durumlarda işletilir. 
(3) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükmün ihlali halinde, bu ihlal 

düzeltilene kadar laboratuvarın yeterlik belgesi askıya alınır. 
(4) Yeterlilik deneyleri veya karşılaştırma ölçümlerinin sonuçlarının kabul edilebilir sınırların 

dışında olması durumunda bu uygunsuzluğun düzeltildiği ispat edilene kadar, belgenin ilgili 
parametresi askıya alınır. 

(5) Belirli bir parametreyle ilgili yeterlilik deneyleri veya karşılaştırma ölçümlerine yılda en az 
bir kere katılmayan laboratuvarın yeterlik veya ön yeterlik belgesinin ilgili parametresi, yeterlilik 
deneylerine veya karşılaştırma ölçümlerine katılıp olumlu sonuç alana kadar geçerliliği askıya alınır. 

(6) Belge yenileme işlemini tamamlayan laboratuvarların ceza puanları, uygulanmasının 
üzerinden en az bir yıl geçmiş ise silinir. 

(7) Yeterlik belgesine sahip laboratuvarın akreditasyon belgesinin askıya alınması halinde 
belgenin tamamı askıya alınır. Askıya alma süresi akreditasyon belgesinin askıya alınma süresi ile 
aynıdır. 

(8) Yeterlik belgesine sahip laboratuvarın akreditasyon kapsamındaki parametrelerden biri 
veya birkaçı akreditasyon kurumu tarafından akreditasyon belgesi kapsamı dışına çıkartılırsa, 
laboratuvarın yeterlik belgesi akreditasyon belgesi kapsamı dışında kalan parametreler çıkartılarak 
yeniden düzenlenir. 

(9) Belge veya ilgili kapsamın askıya alınma gerekçesine uygun olarak askının başlangıç tarihi 
Genel Müdürlük tarafından belirlenir. 

(10) Yeterlik belgesi sahibi laboratuvarın, hizmet yaptırdığı laboratuvar, hizmet alınan 
parametrelere dair yeterlik belgesine sahip değilse, hizmet alan laboratuvar ile hizmet yaptırdığı 
laboratuvarın yeterlik belgeleri üç ay süre ile askıya alınır. 

(11) Bu Yönetmeliğin  6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (i) bendi hükmünün ihlali halinde 
ilgili parametreye dair yeterlik veya ön yeterlik altı ay süre ile askıya alınır. 

(12) Bu Yönetmeliğin  7 nci maddesinin belirtilen hususlara uyulmadığının tespiti halinde ilgili 
parametreye dair yeterlik veya ön yeterlik üç ay süre ile askıya alınır. 
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(13) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin  üçüncü fıkrasındaki hükmün ihlali durumunda yeterlik 
belgesi altı ay süre ile askıya alınır. 

 
Belgenin askı süreci 
MADDE 31 – (1) Belgenin tamamının askıya alındığı süreçte: 
a) Laboratuvara yeterlik yoklaması yapılmaz. 
b) Belge yenileme süreci ile askı karar tarihinin çakışması da dâhil olmak üzere, askı süresi 

boyunca laboratuvar hakkında herhangi bir işlem yapılmaz. 
(2) Askı süresi içerisinde laboratuvar, belgenin askıya alınması ile ilgili eksikliklerini giderir ve 

eksikliklerini giderdiğine dair bilgiyi ve askının kaldırılmasına ilişkin talebini Genel Müdürlüğe bildirir. 
Süre sonunda laboratuvarın dosyası üzerinde yapılan inceleme veya yeterlik yoklaması sonucunda 
belgenin askısı kaldırılabilir. Gerek duyulması halinde askı süresi sonrasında laboratuvara yeterlik 
yoklaması yapılabilir. 

(3) Belgesi askıda olan laboratuvar, askı süresi boyunca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının 
uygulanmasına esas teşkil edecek iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve numune alma işlemleri yapamaz, 
rapor düzenleyemez. 

 
Belge iptali 
MADDE 32 – (1) Aşağıdaki hallerde laboratuvarın ön yeterlik veya yeterlik belgesi doğrudan 

iptal edilir; 
a) Genel Müdürlüğe yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinde, 
b) Genel Müdürlüğe ibraz edilen belgeler ile iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarında 

tahrifat yapıldığının tespit edildiğinde, 
c) Hizmet sunulan işverenlere ait bilgiler ile numunelerin analiz sonuçlarına ilişkin bilgilerin bu 

Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aykırı şekilde üçüncü şahıslara verildiği tespit edildiğinde, 
ç) Bir yıl içinde iki defa yeterlik belgesinin geçerliliği askıya alındığında, 
d) Yetki alınmamış parametrelerde veya yetki belgesinde bulunmayan metotlar kullanılarak 

rapor düzenlendiği veya iş hijyeni ölçüm, test veya analiz yapılmadan rapor düzenlendiği tespit 
edildiğinde, 

e) Laboratuvarın başka adreste faaliyet gösteren şubeleri için ön yeterlik veya yeterlik belgesi 
almadığı tespit edildiğinde, 

f) Belgelendirme sürecinde ve ileriki süreçlerde Bakanlık personelinin görevini yapmasını 
engelleyici tutum ve davranışlarda bulunulması durumunda. 

(2) Genel Müdürlük tarafından ön yeterlik veya yeterlik belgesi verilmiş laboratuvar, 
kapatılması, adres bilgilerinin değişikliği, akreditasyon belgelerinin askıya alınması veya iptali gibi 
durumlarını, gerekçesi ile birlikte on iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmemesi halinde yeterlik 
belgesi iptal edilir. 

(3) Birinci fıkradaki hükümlere dayanılarak yeterlik belgesi iptal edilen laboratuvarın kurucu 
veya ortaklarının da içinde bulunduğu bir laboratuvarın başvurusu, ortaklığın tesisinden itibaren beş 
yıl süreyle askıya alınır. 

 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
İtiraz 
MADDE 33 – (1) Laboratuvarın iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarına tarafların veya teftişe 

yetkili mercilerin itirazları halinde, yapılan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtları Genel Müdürlük 
tarafından incelenir ve gerek görülürse Genel Müdürlük ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analiz 
sonuçlarını geçersiz kılabilir. İtirazlar iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarını gösteren raporun 
işverene tebliğinden sonra on iş günü içerisinde yapılır. 

 
Laboratuvar sonuçlarının doğrulanması 
MADDE 34 – (1) Laboratuvar, Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş olsa dahi, iş müfettişleri bu 

laboratuvarın sonuçlarını yetkilendirilmiş başka bir laboratuvar tarafından teyidini talep edebilirler. 
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Mevcut laboratuvarlar 
MADDE 35 – (1) İşyerinde kendi çalışanlarına yönelik iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmetleri 

veren laboratuvarların elde ettikleri sonuçlar iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki sınır değerlere 
uyum için esas alınmaz, iş sağlığı ve güvenliği teftişlerinde mevzuat çerçevesinde değerlendirilmez. 

Yeterlik belgesi kapsamının ilanı 
MADDE 36 – (1) Ön yeterlik veya yeterlik belgesi almış laboratuvarlar ve belgelerine ait kapsam 

listeleri Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. 
Uygulama esasları 
MADDE 37 – (1) Bakanlık bu Yönetmelikle ilgili uygulama esaslarını düzenlemek amacıyla tebliğ 

çıkarabilir. 
Yürürlük 
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren iki 

yıl sonra, 6 ncı maddenin diğer fıkraları ve bu Yönetmeliğin diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren 
altı ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
 

EK-1 
 
LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON 

BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ 
 

 
Sıra No Parametre 

1 Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu 

2 İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu 

3 Kişisel Gürültü Maruziyeti 

4 İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri 

5 Kişisel Titreşim Maruziyeti 

6 Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 

7 Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 

8 Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 

9 Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 

10 Havadaki Benzen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 

11 Havadaki Toluen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 

12 Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 

13 Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 

14 Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 

15 Havadaki Civa Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 

16 Toz içerisindeki serbest silis analizi (kişisel ve işyeri ortamı) 

17 Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu 

18 Aydınlatma  

19 Termal Konfor  

20 Manyetik Alan Ölçümleri 

21 Radyasyon Ölçümleri 

22 Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri 
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EK-12 
LABORATUVAR DEĞERLENDİRME TABLOSU 

 
 

Sıra No. İhlal Maddesi İhlal Adı 
Ceza 

Puanı 

Laboratuvar ceza puanları  

1 
5. maddenin  

5. fıkrasının (d) 
bendi 

Yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtları, 
denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmaması.  
(her bir kayıt için) 

10 

2 
6.maddenin 

5.fıkrasının (a) 
bendi 

İşyerinde, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapacak personelin, işyeri kurallarına ve çalışma 
talimatlarına uymaması (gerçekleşen her bir ihlal için) 10 

3 
6.maddenin 

5.fıkrasının (b) 
bendi 

İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapılan işyerine ait üretim teknolojileri, kullanılan 
hammaddeler,  çalışanlara ait sağlık gözetimi bilgileri, personel bilgileri gibi işyerine ait her 
türlü bilginin gizliliğinin sağlanmaması (gerçekleşen her bir ihlal için) 

20 

4 6.maddenin 
6.fıkrası 

Bütün kalite yönetim sistemi kayıtlarının, konularına ilişkin ilgili mevzuatın öngördüğü süreler 
göz önünde bulundurularak saklanmaması (her bir kayıt için) 10 

5 8.maddenin 
1.fıkrası 

Numune alma işleminin ulusal ve/veya uluslararası standartlara ve kullanılan metoda göre 
yapılmaması (Her bir numune için) 10 

6 8.maddenin 
2.fıkrası 

İşyerinde solunum yoluyla maruz kalınan etkenler ile ilgili olarak numune alma ve 
değerlendirme stratejileri belirlenirken TS EN 689 “İşyeri Havası-Solunumla Maruz Kalınan 
Kimyasal Maddelerin Sınır Değerler İle Karşılaştırılması ve Ölçme Stratejisinin 
Değerlendirilmesi İçin Kılavuz” ve benzeri yayınlanan veya yayınlanacak standartların dikkate 
alınmaması 
 

50 

7 8.maddenin 
3.fıkrası 

Numune alma işlemi, ilgili madde için kullanılan metotta belirtilen şartlara göre yapılmaması. 
(Her bir numune için) 10 

8 
8.maddenin 

3.fıkrası 

Numune alma süresi ve numune sayısı, yapılan iş sırasındaki maruziyeti temsil edecek şekilde 
düzenlenmemesi. (Her bir numune için) 10 

9 8.maddenin 
4.fıkrası 

Sonuçların değerlendirilmesine yönelik referans sürelere uyulmaması. (Sonuçların 
değerlendirilmesine yönelik, uzun süreçli referans süresi bir vardiya 8 saat, kısa süreçli referans 
süresi ise 15 dakikadır.) (Her bir iş hijyeni ölçüm, test veya analizi için) 
 

10 

10 8.maddenin 
5.fıkrası 

İşyerinde çalışanların kişisel maruziyet düzeyleri ölçülürken numune alma cihazının veya pasif 
örnekleyicinin, çalışan kişinin üzerinde ve solunum bölgesinden numune alacak şekilde 
kullanılmaması. (Her bir numune için) 

10 

11 
8.maddenin 

6.fıkrası 

İşin sürekli yapılmadığı çalışma ortamlarında, maruziyetin en yüksek olabileceği noktanın sabit 
ölçüm noktası olarak alınmaması. (Her bir iş hijyeni ölçüm, test veya analizi için) 20 

12 
8.maddenin 

7.fıkrası 

Numuneler kullanılan metoda uygun şekilde taşınmaması. (Her bir numune için) 
10 

13 9.maddenin 
1.fıkrası 

Numune kabul ve kodlamadaki uygunsuzluklar (Her bir numune için) 10 

14 9.maddenin 
2.fıkrası 

Numuneler kullanılan metoda uygun şekilde saklanmaması. (Her bir numune için) 
10 

15 9.maddenin 
3.fıkrası 

Kullanılan metodun öngördüğü şartları taşımayan numunelerin analize alınması. (Her bir 
numune için) 10 

16 
10.maddenin 

1.fıkrası 

Laboratuvar tarafından yapılan her bir işyerindeki iş hijyeni ölçüm, test ve analizlere ait 
sonuçların, doğru, açık, kesin, tarafsız ve ölçüm, test ve analiz metotlarında belirtilen bütün 
özel talimatlara uygun bir şekilde rapor haline getirilmemesi. (Her bir rapor için) 

30 

17 10.maddenin 
2.fıkrası 

Düzenlenen raporlarda, TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının 
Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardının şartlarına uyulmaması. (Her bir rapor için) 30 

18 
11.maddenin 
1.fıkrasının (a) 

bendi 

Laboratuvarda, en az 15 m2’lik ofis alanının bulunmaması 
20 
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19 
11.maddenin 
1.fıkrasının (b) 

bendi 

Laboratuvarda, en az 5 m2’lik numunelerin teslim alındığı numune kabul bölümünün 
bulunmaması, (analiz yapan kurumlar için) 20 

20 
11.maddenin 
1.fıkrasının (c) 

bendi 

Laboratuvarda, tartım işleminin yapıldığı laboratuvarda, sonuçların çevre şartlarından olumsuz 
şekilde etkilenmeyecek en az 5 m2’lik ayrı bir tartım bölümünün bulunmaması  20 

21 
11.maddenin 
1.fıkrasının (ç) 

bendi 

Laboratuvarda, enstrümantal analiz cihazlarında çalışılıyorsa her bir cihaz için en az 5 m2’lik bir 
alanın bulunmaması 20 

22 
11.maddenin 
1.fıkrasının (d) 

bendi 

Kimyasal maddeler varsa, bunların depolanması için en az 6 m2’lik ayrı bir bölüm ve bu 
bölümde kimyasal maddelerin, yapısına, risk gruplarına ve saklama koşullarına göre muhafaza 
edecek gerekiyorsa havalandırma sistemli, kilitlenebilir bir dolap bulunmaması 

20 

23 11.maddenin 
2.fıkrası 

Laboratuvarın çalışma konularına göre fiziksel, kimyasal ve biyolojik etken analizlerinin deney 
sonuçlarının kalitesini olumsuz etkileme ihtimalini ortadan kaldıracak şekilde yapılmasını 
sağlayacak her bir deney için ayrı hizmet bölümlerinin bulunmaması 

30 

24 
12.maddenin 
1.fıkrasının (a) 

bendi 

Kullanılan parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve zehirli gaz içeren gaz tüpleri bina içinde veya dışında, 
kimyasal özelliklerine göre tehlike oluşturmayacak şekilde; boş ve dolu gaz tüpleri ayrı ayrı 
yerlerde, tamamı düşmeye karşı kelepçeli veya zincirle bağlı, dik bir şekilde, her türlü ısı 
kaynağından, açık alev ve kıvılcımlardan, aşındırıcı kimyasallardan uzak serin ve kuru yerde 
muhafaza edilmemesi  

30 

25 
12.maddenin 
1.fıkrasının (b) 

bendi 

Yedek yardımcı malzemelerin ve kimyasal maddelerin, yapısına, risk gruplarına ve saklama 
koşullarına göre muhafaza edecek havalandırma sistemli, bir depo veya uygun düzenlenmiş 
dolapların bulunmaması 

30 

26 
12.maddenin 
1.fıkrasının (c) 

bendi 

Laboratuvarda acil çıkış kapılarının bulunmaması 
20 

27 
12.maddenin 

3.fıkrası 

Laboratuvara ait tıbbi atıklar ile ilgili işlemler, tıbbî ve tehlikeli atıklara ilişkin mevzuata uygun 
olarak yürütülmemesi 20 

28 
13.maddenin 
1.fıkrasının (b) 

bendi 

Hizmet yaptırdığı laboratuvarların listesini ve yapılan sözleşme örneğini Genel Müdürlüğe 
bildirmemesi 20 

29 
13.maddenin 
1.fıkrasının (c) 

bendi 

Hizmet yaptırılan laboratuvarlara ait yeterlik belgesi örneklerinin bulundurulmaması 
20 

30 
13.maddenin 
1.fıkrasının (ç) 

bendi 

Farklı laboratuvardan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmeti alıyor ise, hizmet verilmeye 
başlamadan önce, müşteriye konuya ilişkin yazılı bilgilendirme yapmaması 20 

31 
15.maddenin 
1.fıkrasının (a) 

bendi 

Laboratuvarda çalışan bütün personelin gerekli sağlık kontrollerini işe başlamadan önce veya 
çalışma süresi boyunca ilgili mevzuatın öngördüğü periyodlarda yaptırılmaması. 5 

32 
15.maddenin 
1.fıkrasının (b) 

bendi 

Laboratuvarda ve ölçüm yapılacak işyerinde görev alacak personele, yapılan işe uygun kişisel 
koruyucu donanım veya diğer yardımcı malzemelerin verilmemesi veya kullanmalarının 
sağlanmaması. 

10 

33 
15.maddenin 
1.fıkrasının (c) 

bendi 

Analiz yapılan bölümlere, çalışan personel haricindeki kişilerin girişlerini engelleyici önlemler 
alınmaması. 10 

34 
15.maddenin 
1.fıkrasının (ç) 

bendi 

Laboratuvarda, ilk yardım malzemelerin yer aldığı ecza dolabı bulunmaması 
10 

35 
15.maddenin 
1.fıkrasının (d) 

bendi 

Kimyasal maddelerle çalışma yapılan bölümlerde göz banyoları ve acil vücut duşu 
bulunmaması 10 

36 
15.maddenin 
1.fıkrasının (e) 

bendi 

Uçucu kimyasal maddelerin kullanıldığı alanlarda uygun havalandırma sistemi kurulmaması 
20 

37 
15.maddenin 
1.fıkrasının (f) 

bendi 

Olası laboratuvar kazaları ile ilgili alınacak tedbirleri içeren talimatların hazır 
bulundurulmaması 20 

38 
15.maddenin 
1.fıkrasının (g) 

bendi 

Laboratuvarın uygun yerlerinde yangın söndürme tüpleri ile uyarı işaretlerin 
bulundurulmaması, 20 

39 
15.maddenin 
1.fıkrasının (ğ) 

bendi 

Laboratuvarda kullanılan kimyasal maddelerin Malzeme Güvenlik Bilgi formlarının olmaması 
veya kolay ulaşılabilir yerde bulundurulmaması 20 

40 16.maddenin 
2.fıkrası 

Laboratuvarın, iş hijyeni ölçüm test ve analiz hizmetleri sonucunda elde ettiği sonuçları Genel 
Müdürlüğe bildirmemesi. 
(her bir sonuç için) 

10 
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41 16.maddenin 
3.fıkrası 

Laboratuvar personelinde veya deney personelinin yetkilendirildiği iş hijyeni ölçüm, test ve 
analizlerinde herhangi bir değişiklik olduğunda, bu durumun on iş günü içinde Genel 
Müdürlüğe bildirilmemesi 

20 

42 16.maddenin 
4.fıkrası 

Laboratuvarın, katıldığı yeterlik deneyleri ve karşılaştırma ölçümlerinin sonuçlarını on iş günü 
içinde Genel Müdürlüğe bildirilmemesi 20 

Parametreler ceza puanları 

1 (Akredite 
olunmayan 

parametreler 
için geçerlidir) 

6.maddenin 
4.fıkrasının (a) 

bendi 

Laboratuvar, kalite yönetim sistemini, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarının 
doğruluğunu güvenceye alacak seviyede dökümante edilmemesi (gerçekleşen her bir 
deney için) 

10 

2 (Akredite 
olunmayan 

parametreler 
için geçerlidir) 

6.maddenin 
4.fıkrasının (b) 

bendi 

Sistem dokümantasyonu, ilgili personele iletilir ve bu personel tarafından anlaşılır, 
ulaşılabilir ve uygulanabilir olmaması. (gerçekleşen her bir deney için) 

10 

3(Akredite 
olunmayan 

parametreler 
için geçerlidir) 

6.maddenin 
4.fıkrasının (c) 

bendi 

Laboratuvarın, talep, teklif veya sözleşmelerin gözden geçirilmesi için bir prosedür 
oluşturmaması veya bu prosedürün sürekliliğini sağlamaması (gerçekleşen her bir deney 
için) 10 

4(Akredite 
olunmayan 

parametreler 
için geçerlidir) 

6.maddenin 
4.fıkrasının (ç) 

bendi 

Laboratuvarın, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin kalitesini etkileyen gerekli hizmetleri, 
malzemelerin seçilmesi ve satın alınması için bir prosedüre sahip olmaması (gerçekleşen 
her bir deney için) 

10 

Alınan malzemelerin amaca uygunluğunun kontrol edilmemesi (gerçekleşen her bir deney 
için) 10 

5(Akredite 
olunmayan 

parametreler 
için geçerlidir) 

6.maddenin 
4.fıkrasının (d) 

bendi 

Uygun olmayan iş hijyeni ölçüm, test veya analiz işlemleri için sorumlular ve yetkililer 
belirlenerek uygunsuzluğun tekrarını önlemek için gerekli bütün tedbirlerin alınmaması 
(gerçekleşen her bir deney için) 

20 

Raporlanan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarında herhangi bir hata tespit 
edildiğinde geriye yönelik düzeltmelerin yapılmaması (gerçekleşen her bir deney için) 30 

6(Akredite 
olunmayan 

parametreler 
için geçerlidir) 

6.maddenin 
4.fıkrasının (e) 

bendi 

Laboratuvarın, deney personelinin ilgili deneyden yetkinliğini sağlamaması (gerçekleşen 
her bir deney için) 30 

Bu yetkinliğin sağlanması için deney metoduna uygun kriterler belirlenerek bir prosedür 
oluşturulmaması (gerçekleşen her bir deney için) 30 

Deneye ait prosedüre göre yetki almamış personelin deneyi yapması (gerçekleşen her bir 
deney için) 100 

7(Akredite 
olunmayan 

parametreler 
için geçerlidir) 

6.maddenin 
4.fıkrasının (f) 

bendi 

Deney personeli, kullandığı cihazlarla ilgili temel eğitimleri almamış olması. (gerçekleşen 
her bir deney için) 50 

8(Akredite 
olunmayan 

parametreler 
için geçerlidir) 

6.maddenin 
4.fıkrasının (g) 

bendi 

Laboratuvar, kullandığı metoda uygun çalışmaması veya bu metodun bütün şartlarını 
yerine getirmemesi (gerçekleşen her bir deney için) 50 

9(Akredite 
olunmayan 

parametreler 
için geçerlidir) 

6.maddenin 
4.fıkrasının (ğ) 

bendi 

Laboratuvarın, çevre ve yerleşim şartlarının deney sonuçlarını olumsuz etkilememesi için 
gerekli şartların sağlamaması (gerçekleşen her bir deney için) 40 

Numune alma veya deney, laboratuvarın tesisleri dışında gerçekleşiyorsa, sonuçları 
etkileyebilecek ortam şartları değerlendirerek ve kayıt altına alınmaması 20 

10(Akredite 
olunmayan 

parametreler 
için geçerlidir) 

6.maddenin 
4.fıkrasının (h) 

bendi 

Laboratuvarın, metotların ve prosedürlerin gerektirdiği şekilde veya çevre şartlarının 
sonuçların kalitesini etkileyebileceği yerlerde, çevre şartlarını izleyerek, kontrol ve kayıt 
etmemesi.(gerçekleşen her bir deney için) 20 



                                                                                 293                                                                                        İSG YEK 
    

11(Akredite 
olunmayan 

parametreler 
için geçerlidir) 

6.maddenin 
4.fıkrasının (ı) 

bendi 

Laboratuvarın, ölçüm belirsizliği tayini için prosedürlere sahip olmaması veya 
uygulamaması. (gerçekleşen her bir deney için) 20 

Deneyin doğası gereği ölçüm belirsizliği hesaplanamıyorsa en azından bütün belirsizlik 
bileşenleri tanımlanmaya çalışılır (gerçekleşen her bir deney için) 20 

12(Akredite 
olunmayan 

parametreler 
için geçerlidir) 

6.maddenin 
4.fıkrasının (j) 

bendi 

Kullanım sıklığına göre cihazların bakım ve kalibrasyon periyotları belirlenmemesi veya 
belirlenen periyotlara göre bakım ve kalibrasyonların yaptırılmaması veya kayıtlarının 
saklanmaması (gerçekleşen her bir deney için) 50 

13(Akredite 
olunmayan 

parametreler 
için geçerlidir) 

6.maddenin 
4.fıkrasının (k) 

bendi 

Kalibrasyonlar  akredite kalibrasyon laboratuvarlarına yaptırılır. Eğer ihtiyaç duyulan 
kalibrasyonları gerçekleştirecek akredite kuruluş yoksa, uluslararası izlenebilirliği olan 
kalibrasyon laboratuvarlarında yapılmaması (cihazla gerçekleşen her bir deney için), 30 

14(Akredite 
olunmayan 

parametreler 
için geçerlidir) 

6.maddenin 
4.fıkrasının (l) 

bendi 

Laboratuvarın, deneylerin geçerliliğinin izlenebilmesi için iç ve dış kalite kontrol 
prosedürlerine sahip olmaması. 50 

Deneyin doğasına uygun olması halinde düzenli olarak sertifikalı referans malzemeler 
kullanılarak ve/veya ikincil referans malzemeleri kullanılarak iç kalite kontrolün 
yapılmaması. 

50 

15(Akredite 
olunmayan 

parametreler 
için geçerlidir) 

6.maddenin 
4.fıkrasının (m) 

bendi 

Kalite kontrol verileri analiz edilmemesi veya önceden tanımlanmış olan kriterlerin dışında 
olduğu tespit edilmesi durumunda, problemi düzeltmek ve yanlış sonuçların elde 
edilmesini önlemek için planlanmış önlemlerin uygulanmaması.(gerçekleşen her bir deney 
için) 

50 

16(Akredite 
olunmayan 

parametreler 
için geçerlidir) 

6.maddenin 
6.fıkrası 

Bütün kalite yönetim sistemi kayıtları, konularına ilişkin ilgili mevzuatın öngördüğü süreler 
göz önünde bulundurularak saklanılmaması (gerçekleşen her bir deney için) 20 
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24 Temmuz 2013                                                                                                        Resmi Gazete Sayı: 28717 
 

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve 

güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların korunmasını sağlamak için 
asgari gereklilikleri belirlemektir. 

 
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; 
a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak, 
b) Avrupa Birliğinin 29/5/1990 tarihli ve 90/269/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak, 
hazırlanmıştır. 
 
Elle taşıma işi 
MADDE 4 – (1) Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, 

itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan 
ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri 
kapsayan nakletme veya destekleme işlerini ifade eder. 

 
Genel yükümlülük 
MADDE 5 – (1) İşveren; 
a) İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde iş organizasyonu yapmak ve 

yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli 
tedbirleri almakla yükümlüdür. 

b) Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, ek-1`de yer alan hususları dikkate 
alarak elle taşımadan kaynaklanan riskleri azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlar ve 
gerekli düzenlemeleri yapar. 

 
İş ve işin yapıldığı yerin organizasyonu 
MADDE 6 – (1) İşveren, yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda; 
a) İşin mümkün olduğu kadar sağlık ve güvenlik şartlarına uygun yapılabilmesi için işyerinde 

gerekli düzenlemeleri yapar. 
b) Yapılan işteki sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirirken ek-1`de yer alan hususları ve 

yüklerin özelliklerini de göz önünde bulundurur. 
c) Özellikle çalışanların sırt ve bel incinme risklerini önlemek veya azaltmak için, ek-1`de yer 

alan hususlar doğrultusunda çalışma ortamının özellikleri ve yapılan işin gereklerine uygun önlemleri 
alır. 

Bireysel risk faktörleri 
MADDE 7 – (1) Elle taşıma işlerinde, özel politika gerektiren grupların etkilenebileceği 

tehlikelere karşı korunması için; 6331 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 
15 inci maddesinin uygulanmasında ek-2`de belirtilen hususlar dikkate alınır. 

 
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi 
MADDE 8 – (1) İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş 

sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda 
bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar: 

a) Bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler, 
b) Taşınan yükle ilgili genel bilgiler ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin en ağır 

tarafının ağırlık merkezi, 
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c) Bu Yönetmelikte belirtilen hususları da dikkate alarak yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı 
ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler. 

 
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 
MADDE 9 – (1) İşveren; bu Yönetmelikte belirtilen konular ile ilgili çalışanların veya 

temsilcilerinin, 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak görüşlerini alır ve katılımlarını 
sağlar. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 10 – (1) 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elle Taşıma 

İşleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

 
Ek-1 

YÜKLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ 
1. Yükün özellikleri 
Yük; 
- Çok ağır veya çok büyükse, 
- Kaba veya kavranılması zorsa, 
- Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa, 
- Vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumdaysa, 
- Özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekildeyse, 
elle taşınması, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir. 
2. Fiziksel güç gereksinimi 
İş; 
- Çok yorucu ise, 
- Sadece vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa, 
- Yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa, 
- Vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa, 
bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir. 
3. Çalışma ortamının özellikleri 
- Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise, 
- Zeminin düz olmamasından kaynaklanan düşme veya kayma tehlikesi varsa, 
- Çalışma ortam ve şartları, çalışanların yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun bir vücut pozisyonunda 

taşımasına uygun değil ise, 
- İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farkı varsa, 
- Zemin veya üzerinde durulan yer dengesiz ise, 
- Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değil ise, 
bilhassa sırt ve bel incinmesi riskini artırabilir. 
4. İşin gerekleri 
Aşağıda belirtilen çalışma şekillerinden bir veya birden fazlasını gerektiren işler bilhassa sırt ve bel 

incinmesi riskine neden olabilir. 
- Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar, 
- Yetersiz ara ve dinlenme süresi, 
- Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri, 
- İşin gerektirdiği, çalışan tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu. 

Ek-2 
BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ 

Çalışanlar; 
- Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması, 
- Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmaları, 
- Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamaları,    durumunda risk altında olabilirler. 

 

 



                                                                                 296                                                                                        İSG YEK 
    

16 Nisan 2013                                                                                                             Resmi Gazete Sayı: 28620 
 

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ                           
HAKKINDA YÖNETMELİK 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak asgari sağlık ve 

güvenlik önlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamına giren ve ekranlı araçlarla çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerini kapsar. 
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 
a) Hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve sürücü mahallinde, 
b) Taşıma araçlarında aracın kumandasındaki bilgisayar sistemlerinde, 
c) Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde, 
ç) İşyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde, 
d) Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri veri veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı 

cihazlarda, 
e) Ekranlı daktilolarda,  uygulanmaz. 
 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 
a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak, 
b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak, 
c) Avrupa Birliğinin 29/5/1990 tarihli ve 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak, 

hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Ekranlı araç: Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve 

resim gösteren her türlü aracı, 
b) Operatör: Esas işi ekranlı araçlarla çalışmak olan ve normal çalışmasının önemli bir 

bölümünde ekranlı araç kullanan kişiyi, 
c) Çalışma merkezi: Operatörün/çalışanın oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa ya 

da yüzey, operatör/çalışan-makine ara yüz yazılımı, monitör, klavye, yazıcı, telefon, faks, modem ve 
benzeri aksesuar ve ekranlı araçla ilgili tüm donanımların tamamının veya bir kısmının bulunduğu 
çalışma alanını, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hususlar 

İşverenin yükümlülükleri 
MADDE 5 – (1) İşveren, işyerinde gerçekleştireceği risk değerlendirmesinde; çalışma 

merkezlerinde ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan riskleri, özellikle görme, fiziksel sorunlar 
ve mental stresle ilgili riskleri de dikkate alarak, bu risklerin etkileri, yol açabileceği ilave etkiler ile 
risklerin bir arada olmasından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması veya en aza 
indirilmesi için her türlü sağlık ve güvenlik önlemlerini alır. 

(2) Bu Yönetmelik kapsamında alınacak önlemlerin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. 
(3) Ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgari gerekler ek-1’de yer almaktadır. 
 
 



                                                                                 297                                                                                        İSG YEK 
    

 
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi 
MADDE 6 – (1) Ekranlı araçlarla çalışmalarda, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili 

olarak aşağıdaki hususlara uyulur. 
a) İşveren, çalışanlara ve temsilcilerine çalışma yerlerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili bütün 

konularda ve özellikle 5 inci, 7 nci ve 9 uncu maddelerde belirtilen hususlarda bilgi verir. 
b) İşveren; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate 

alarak ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik 
olduğunda gerekli eğitimi verir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; ilgili mevzuatta belirtilen 
periyotlarda ve işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarının gerektirdiği durumlarda 
tekrarlanır. 

(2) Eğitim, özellikle aşağıdaki konuları içerir: 
a) Ekranlı araçlarla çalışmalarda riskler ve korunma yolları, 
b) Doğru oturuş, 
c) Gözlerin korunması, 
ç) Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler, 
d) Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı, 
e) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi, 
f) Ara dinlenmeleri ve egzersizler. 
 
Günlük çalışma düzeni 
MADDE 7 – (1) İşveren, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve 

etkilenmeyi azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yaparak operatörlerin periyodik olarak ara 
vermesini veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını sağlar. 

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 
MADDE 8 – (1) İşveren, çalışanların ve temsilcilerinin bu Yönetmelikte belirtilen konularda 

6331 sayılı Kanunda belirtildiği şekilde görüş ve önerilerini alır ve katılımlarını sağlar. 
 
Gözlerin korunması 
MADDE 9 – (1) İşyerinde, ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ve ekranlı araçlarla 

çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında çalışanların göz muayeneleri yapılır. 
(2) Ekranlı araçlarla çalışmalarda operatörlerin gözlerinin korunması için; 
a) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce, 
b) Yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyeri hekimince belirlenecek düzenli 

aralıklarla, 
c) Ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında, 

göz muayeneleri yapılır. 
(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa 

operatörlere/çalışanlara yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 10 – (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekranlı 

Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Yürürlük 
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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EK– 1 
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA ARANACAK ASGARİ GEREKLER 

1. Ekipman 
a) Genel hususlar 
Bu tür ekipmanların kullanımı çalışanlar için risk kaynağı olmamalıdır. 
 
b) Monitör 
Ekran, operatörün/çalışanın çalışma pozisyonuna uygun mesafede ve göz hizasında olmalıdır. 
Ekranda görünen karakterler, kolayca seçilir şekil ve formda, uygun büyüklükte olmalı, satır ve 

karakterler arasında yeterli boşluk bulunmalıdır. 
Ekran görüntüsü stabil olmalı, görüntü titrememeli ve benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır. 
Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operatör/çalışan tarafından kolaylıkla 

ayarlanabilmelidir. 
Ekran, operatörün/çalışanın ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olmalıdır. 
Ekran, ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılabilir olmalıdır. 
Ekranda kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar olmamalıdır. 
 
c) Klavye 
Klavye, operatörün/çalışanın el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için ekrandan ayrı ve 

hareketli olmalıdır. 
Klavyenin ön tarafına, operatörün/çalışanın bileklerini dayayabileceği özel destek konulmalıdır. 
Operatörün/çalışanın elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır. 
Klavye yüzeyi ışığı yansıtmayacak şekilde mat olmalıdır. 
Klavye tuşlarının özellikleri ve yerleri klavye kullanımını kolaylaştıracak şekilde olmalıdır. 
Klavye tuşları üzerindeki semboller, çalışma pozisyonuna göre kolaylıkla okunabilir ve seçilebilir nitelikte 

olmalıdır. 
 
ç) Çalışma masası veya çalışma yüzeyi 
Çalışma masası veya çalışma yüzeyi; ekran, klavye, dokümanlar ve diğer ilgili malzemelerin rahat bir 

şekilde düzenlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde, yeterli büyüklükte ve ışığı yansıtmayacak nitelikte 
olmalıdır. 

Operatörün/çalışanın rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek şekilde yerleştirilmiş 
ve ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullanılmalıdır. 

Çalışanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli alan olmalıdır. 
 
d) Çalışma sandalyesi 
Sandalye dengeli ve operatörün/çalışanın rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket 

edebileceği şekilde olmalıdır. 
Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır. 
Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir, sırt desteği bele uygun ve esnek olmalıdır. 
İstendiğinde operatöre/çalışana uygun bir ayak desteği sağlanmalıdır. 
 
2. Çalışma ortamı 
a) Gerekli alan 
Operatörün/çalışanın oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için çalışma merkezi 

yeterli genişlikte olmalı ve uygun şekilde düzenlenmelidir. 
 
b) Aydınlatma 
Operatörün/çalışanın gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun aydınlatma şartları 

sağlanmalı, arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunmalıdır. 
Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipman üzerindeki parlama 

ve yansımalar önlenecek şekilde olmalıdır. 
 
c) Yansıma ve parlama 
Çalışma merkezlerinde yansımalara ve parlamalara neden olabilecek ışık gelmesini önlemek amacıyla 

tedbirler alınmalıdır. 
Ekrana gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perdeler kullanılmalıdır. 
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ç) Gürültü 
Çalışma merkezlerinde kullanılan ekipmanın gürültüsü çalışanların dikkatini dağıtmayacak ve karşılıklı 

konuşmayı engellemeyecek düzeyde olmalıdır. 
 
d) Isı 
Çalışma merkezindeki ekipman çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermemelidir. 
 
e) Radyasyon 
Çalışma merkezindeki görünür ışık dışındaki tüm radyasyonların sağlığa zarar vermeyecek düzeylerde 

olması için gerekli önlemler alınmalıdır. 
 
f) Nem 
Çalışma ortamında nem, uygun düzeyde tutulmalı ve bu düzey korunmalıdır. 
 
3. Operatör-Bilgisayar arayüzü 
İşveren, ekranlı araçlarla yapılacak işin düzenlenmesinde ve kullanılacak programların seçiminde 

aşağıdaki hususlara uyar: 
a) Programların işe uygun olması sağlanır. 
b) Programların kolay kullanılabilir ve eğer uygunsa operatörün bilgi düzeyine ve deneyimine göre 

ayarlanabilir olması sağlanır. Operatörün bilgisi dışında programlara müdahale edilemez. 
c) Sistemler çalışanların verimini artıracak ve kolaylık sağlayacak şekilde geri beslemeli olmalıdır. 
ç) Sistemler operatöre uygun hız ve formatta bilgi verecek şekilde olmalıdır. 

             d) Programların, özellikle verilerin algılanması ve kullanılması konusunda yazılım ergonomisi 
prensiplerine uygun olmalıdır. 
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28 Temmuz 2013                                                                                                     Resmi Gazete Sayı: 28721 

 
ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu 

oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için asgari 
gereklilikleri belirlemektir. 

 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamındaki işyerlerinde uygulanır. 
 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine ve 9/1/1985 tarihli ve 

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak 
ve 6/2/2003 tarihli ve 2003/10/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel olarak 
hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) En yüksek ses basıncı (Ptepe): C-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının tepe değerini, 
b) Günlük gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat) [dB(A) re. 20 µPa]: TS 2607 ISO 1999 standardında 

tanımlandığı gibi en yüksek ses basıncının ve anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu A-ağırlıklı bütün 
gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik bir iş günü için zaman ağırlıklı ortalamasını, 

c) Haftalık gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8saat): TS 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı gibi 
A-ağırlıklı günlük gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik beş iş gününden oluşan bir hafta için 
zaman ağırlıklı ortalamasını, 

d) Kanun: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Maruziyet Değerleri ve İşverenlerin Yükümlülükleri 

 
Maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri 
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet eylem değerleri ve 

maruziyet sınır değerleri aşağıda verilmiştir: 
a) En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A) veya (Ptepe) = 112 Pa [135 dB(C) re. 

20 µPa] (20 µPa referans alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan değer). 
b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A) veya (Ptepe) = 140 Pa [137 dB(C) re. 

20 µPa]. 
c) Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya (Ptepe) = 200 Pa [140 dB(C) re. 20 µPa]. 
(2) Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın 

kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır. 
(3) Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz. 
(4) Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin 

olarak tespit edildiği işlerde, maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin 
uygulanmasında günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine, haftalık gürültü maruziyet düzeyi 
kullanılabilir. Bu işlerde; 

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

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



                                                                                 301                                                                                        İSG YEK 
    

 
Maruziyetin belirlenmesi 
MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen 

risk değerlendirmesinde ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü 
ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirler. 

(2) Gürültü ölçümünde kullanılacak yöntem ve cihazlar; 
a) Özellikle ölçülecek olan gürültünün niteliği, maruziyet süresi, çevresel faktörler ve ölçüm 

cihazının nitelikleri dikkate alınarak mevcut şartlara uygun olur. 
b) Gürültü maruziyet düzeyi ve ses basıncı gibi parametrelerin tespit edilebilmesi ile 5 inci 

maddede belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerinin aşılıp aşılmadığına karar 
verilebilmesine imkan sağlar. 

c) Çalışanın kişisel maruziyetini gösterir. 
(3) Değerlendirme ve ölçüm sonuçları, gerektiğinde kullanılmak ve iş müfettişlerinin 

denetimlerinde istenildiğinde gösterilmek üzere uygun bir şekilde saklanır. 
 
          Risklerin değerlendirilmesi 

MADDE 7 – (1) İşveren; 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş 
Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca işyerinde gerçekleştirilen risk 
değerlendirmesinde, gürültüden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken; 

a) Anlık darbeli gürültüye maruziyet dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine, 
b) Maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerine, 
c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık 

ve güvenliklerine olan etkilerine, 
ç) Teknik olarak elde edilebildiği durumlarda, işle ilgili ototoksik maddeler ile gürültü arasındaki 

ve titreşim ile gürültü arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan etkisine, 
d) Kaza riskini azaltmak için kullanılan ve çalışanlar tarafından algılanması gereken uyarı 

sinyalleri ve diğer seslerin gürültü ile etkileşiminin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı 
etkisine, 

e) İş ekipmanlarının gürültü emisyonu hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan 
bilgilerine, 

f) Gürültü emisyonunu azaltan alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına, 
g) Gürültüye maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da 

devam edip etmediğine, 
ğ) Sağlık gözetiminde elde edinilen güncel bilgilere, 
h) Yeterli korumayı sağlayabilecek kulak koruyucularının bulunup bulunmadığına, özel önem 

verir. 
 
Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması 
MADDE 8 – (1) İşveren, risklerin kaynağında kontrol edilebilirliğini ve teknik gelişmeleri dikkate 

alarak, gürültüye maruziyetten kaynaklanan risklerin kaynağında yok edilmesini veya en aza 
indirilmesini sağlar ve 8, 9, 10 ve 11 inci maddelere göre hangi tedbirlerin alınacağını belirler. 

(2) İşveren, maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasında, Kanunun 5 inci maddesinde yer alan 
risklerden korunma ilkelerine uyar ve özellikle; 

a) Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemlerinin seçilmesi, 
b) Yapılan işe göre mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanının 

seçilmesi, 
c) İşyerinin ve çalışılan yerlerin uygun şekilde tasarlanması ve düzenlenmesi, 
ç) İş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimin 

verilmesi, 
d) Gürültünün teknik yollarla azaltılması ve bu amaçla; 
1) Hava yoluyla yayılan gürültünün; perdeleme, kapatma, gürültü emici örtüler ve benzeri 

yöntemlerle azaltılması, 
2) Yapı elemanları yoluyla iletilen gürültünün; yalıtım, sönümleme ve benzeri yöntemlerle 

azaltılması, 
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e) İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulanması, 
f) Gürültünün, iş organizasyonu ile azaltılması ve bu amaçla; 
1) Maruziyet süresi ve düzeyinin sınırlandırılması, 
2) Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerinin düzenlenmesi, 
hususlarını göz önünde bulundurur. 
(3) İşyerinde en yüksek maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespiti halinde, işveren; 
a) Bu maddede belirtilen önlemleri de dikkate alarak, gürültüye maruziyeti azaltmak için teknik 

veya iş organizasyonuna yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar. 
b) Gürültüye maruz kalınan çalışma yerlerini uygun şekilde işaretler. İşaretlenen alanların 

sınırlarını belirleyerek teknik olarak mümkün ise bu alanlara girişlerin kontrollü yapılmasını sağlar. 
(4) İşveren, çalışanların dinlenmesi için ayrılan yerlerdeki gürültü düzeyinin, bu yerlerin 

kullanım şartları ve amacına uygun olmasını sağlar. 
(5) İşveren, bu Yönetmeliğe göre alınacak tedbirlerin, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca özel 

politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumlarına uygun olmasını sağlar. 
 
Kişisel korunma 
MADDE 9 – (1) Gürültüye maruziyetten kaynaklanabilecek riskler, 8 inci maddede belirtilen 

tedbirler ile önlenemiyor ise işveren; 
a) Çalışanın gürültüye maruziyeti 5 inci maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem 

değerlerini aştığında, kulak koruyucu donanımları çalışanların kullanımına hazır halde bulundurur. 
b) Çalışanın gürültüye maruziyeti 5 inci maddede belirtilen en yüksek maruziyet eylem 

değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında, kulak koruyucu donanımların çalışanlar 
tarafından kullanılmasını sağlar ve denetler. 

c) Kulak koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterir ve bu 
madde gereğince alınan kişisel korunma tedbirlerinin etkinliğini kontrol eder. 

(2) İşveren tarafından sağlanan kulak koruyucu donanımlar; 
a) 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların 

İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olur. 

b) İşitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek şekilde seçilir. 
c) Çalışanlar tarafından doğru kullanılır ve korunur. 
ç) Çalışana tam olarak uyar. 
d) Hijyenik şartların gerektirdiği durumlarda çalışana özel olarak sağlanır. 
 
Maruziyetin sınırlandırılması 
MADDE 10 – (1) Çalışanın maruziyeti, hiçbir durumda maruziyet sınır değerlerini aşamaz. Bu 

Yönetmelikte belirtilen bütün kontrol tedbirlerinin alınmasına rağmen, 5 inci maddede belirtilen 
maruziyet sınır değerlerinin aşıldığının tespit edildiği durumlarda, işveren; 

a) Maruziyeti, sınır değerlerin altına indirmek amacıyla gerekli tedbirleri derhal alır. 
b) Maruziyet sınır değerlerinin aşılmasının nedenlerini belirler ve bunun tekrarını önlemek 

amacıyla, koruma ve önlemeye yönelik tedbirleri gözden geçirerek yeniden düzenler. 
 
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi 
MADDE 11 – (1) İşveren, işyerinde 5 inci maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem 

değerlerine eşit veya bu değerlerin üzerindeki gürültüye maruz kalan çalışanların veya temsilcilerinin 
gürültü maruziyeti ile ilgili olarak ve özellikle; 

a) Gürültüden kaynaklanabilecek riskler, 
b) Gürültüden kaynaklanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla alınan 

tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanacağı şartlar, 
c) 5 inci maddede belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri, 
ç) Gürültüden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve gürültü ölçümünün sonuçları ile 

bunların önemi, 
d) Kulak koruyucularının doğru kullanılması, 
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e) İşyerinde gürültüye bağlı işitme kaybı belirtisinin tespit ve bildiriminin nasıl ve neden 
yapılacağı, 

f) Bakanlıkça sağlık gözetimine ilişkin çıkarılacak ilgili mevzuat hükümlerine ve 13 üncü 
maddeye göre, çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı ve sağlık gözetiminin 
amacı, 

g) Gürültü maruziyetini en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları, 
hususlarında bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar. 
 
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 
MADDE 12 – (1) İşveren, bu Yönetmeliğin kapsadığı konularda ve özellikle; 
a) 7 nci maddeye göre gerçekleştirilecek olan risk değerlendirmesi, 
b) 8 inci maddeye göre risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için alınacak önlemlerin 

belirlenmesi ve uygulanacak tedbirler, 
c) 9 uncu maddede belirtilen kulak koruyucularının seçilmesi, 
hususlarında çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar. 
 
Sağlık gözetimi 
MADDE 13 – (1) Gürültüye bağlı olan herhangi bir işitme kaybında erken tanı konulması ve 

çalışanların işitme kabiliyetinin korunması amacıyla; 
a) İşveren; 
1) Kanunun 15 inci maddesine göre gereken durumlarda, 
2) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli görüldüğü hallerde, 
3) İşyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla, 
çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 
b) 5 inci maddede belirtilen en yüksek maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz kalan 

çalışanlar için, işitme testleri işverence yaptırılır. 
c) Risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu gösterdiği yerlerde, 5 

inci maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz kalan çalışanlar 
için de işitme testleri yaptırılabilir. 

(2) İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda tespit edilen işitme kaybının işe bağlı 
gürültü nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde; 

a) Çalışan, işyeri hekimi tarafından, kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilir. 
b) İşveren; 
1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir. 
2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir. 
3) Riskleri önlemek veya azaltmak için çalışanın gürültüye maruz kalmayacağı başka bir işte 

görevlendirilmesi gibi gerekli görülen tedbirleri uygular. 
4) Benzer biçimde gürültüye maruz kalan diğer çalışanların, sağlık durumunun gözden 

geçirilmesini ve düzenli bir sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 14 – (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gürültü 

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Yürürlük 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 

           MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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22 Ağustos 2013                                                                                                 Resmi Gazete Sayı: 28743 
 

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu 

oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gereklilikleri 
belirlemektir. 

 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamındaki işyerlerinde uygulanır. 
 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 
a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine 

dayanılarak, 
b) 25/6/2002 tarihli ve 2002/44/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel 

olarak, hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk 

oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi, 
b) El-kol titreşimi: İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk 

oluşturan ve özellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimi, 
c) Maruziyet eylem değeri: Aşıldığı durumda, çalışanın titreşime maruziyetinden 

kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değeri, 
ç) Maruziyet sınır değeri: Çalışanların bu değer üzerinde bir titreşime kesinlikle maruz 

kalmaması gereken değeri, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Eylem Değerleri 

Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri 
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet sınır değerleri ve 

maruziyet eylem değerleri aşağıda verilmiştir: 
a) El-kol titreşimi için; 
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2. 
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2. 
b) Bütün vücut titreşimi için; 
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2. 
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İşverenin Yükümlülükleri 

Maruziyetin belirlenmesi 
MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde 

gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır, gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik titreşime 
maruziyeti belirler. Bu ölçümler, 20/08/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş 
Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılır. 
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(2) Çalışanın el-kol titreşimine maruziyetinin ölçümü, Ek-1’deki ve bütün vücut titreşimine 
maruziyetinin ölçümü Ek-2’deki 2 nci maddeye uygun olarak yapılır. 

(3) Mekanik titreşime maruziyet düzeyi değerlendirilirken aşağıdakiler dikkate alınır: 
a) Kullanılan ekipmanla yapılan çalışmalardan elde edilen gözlem sonuçları. 
b) Ekipmanın üreticisinden elde edilecek bilgi de dahil olmak üzere, ekipmanda veya ekipmanın 

kullanıldığı özel koşullarda oluşabilecek titreşimin büyüklüğü hakkındaki bilgiler. 
(4) Üçüncü fıkradaki değerlendirme özel aygıt ve uygun yöntem kullanılarak yapılacak ölçüm 

yerine geçmez. 
(5) Değerlendirme ve ölçüm sonuçları, gerektiğinde kullanılmak ve denetimlerde gösterilmek 

üzere uygun bir şekilde saklanır. 
 
Risk değerlendirmesi 
MADDE 7 – (1) İşveren; 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak 

yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca işyerinde 
gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri 
değerlendirirken aşağıda belirtilen hususlara özel önem verir; 

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

b) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine, 
c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık 

ve güvenliklerine olan etkilerine, 
ç) Mekanik titreşim ile çalışma ortamı arasındaki veya mekanik titreşim ile diğer iş ekipmanları 

arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine, 
d) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan 

sağlanan bilgilere, 
e) Mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde tasarlanmış alternatif bir iş 

ekipmanının bulunup bulunmadığına, 
f) Bütün vücut titreşimine maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri 

dışında da devam edip etmediğine, 
g) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına, 
ğ) Sağlık gözetiminden elde edilen uygun en güncel bilgilere. 
 
Maruziyetin önlenmesi veya azaltılması 
MADDE 8 – (1) Riskler ile kaynağında mücadelenin uygulanabilirliği ve teknik gelişmeler dikkate 

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

(2) Maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasında 6331 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan 
risklerden korunma ilkelerine uyulur. 

(3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit 
edilmesi halinde; işveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza indirmek 
için özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak teknik ve organizasyona yönelik önlemleri içeren bir 
eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar: 

a) Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemlerini seçmek. 
b) Yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en düşük düzeyde titreşim oluşturan, 

ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek. 
c) Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma 

yerleri, el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı ekipman 
sağlamak. 

ç) İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları uygulamak. 
d) İşyerini ve çalışma ortamını uygun şekilde tasarlamak ve düzenlemek. 
e) Mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla, iş ekipmanını doğru ve güvenli bir 

şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek. 
f) Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak. 
g) Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenlemek. 
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ğ) Mekanik titreşime maruz kalan çalışana soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlamak. 
(4) İşveren; bu Yönetmeliğe göre alınacak önlemlerin, 6331 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi 

uyarınca özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumlarına uygun olmasını sağlar. 
 
Maruziyetin sınırlandırılması 
MADDE 9 – (1) Çalışanın maruziyeti, hiçbir koşulda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde 

belirtilen maruziyet sınır değerlerini aşmayacaktır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm kontrol 
tedbirlerinin alınmasına rağmen, maruziyet sınır değerinin aşıldığının tespit edildiği durumlarda, 
işveren; 

a) Maruziyeti, maruziyet sınır değerinin altına indirmek üzere gerekli olan tedbirleri derhal alır. 
b) Maruziyet sınır değerinin aşılmasının nedenlerini belirler ve bunun tekrarını önlemek 

amacıyla, koruma ve önlemeye yönelik gerekli tedbirleri alır. 
 
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi 
MADDE 10 – (1) İşveren; işyerinde mekanik titreşime maruz kalan çalışanların veya 

temsilcilerinin, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçları ve özellikle de aşağıdaki 
konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar; 

a) Mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla 
alınan önlemler, 

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem 
değerleri, 

c) Mekanik titreşimden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve ölçüm sonuçları ile 
kullanılan iş ekipmanlarından kaynaklanabilecek yaralanmalar, 

ç) Mekanik titreşime bağlı yaralanma belirtilerinin niçin ve nasıl tespit edileceği ve bildirileceği, 
d) İlgili mevzuata göre, çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı, 
e) Mekanik titreşime maruziyeti en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları. 
 
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 
MADDE 11 – (1) İşveren, 6331 sayılı Kanuna göre bu Yönetmeliğin kapsadığı konular ile ilgili 

çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Sağlık Gözetimi ve Özel Koşullar 

Sağlık gözetimi 
MADDE 12 – (1) Mekanik titreşime maruziyet sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının 

önlenmesi ve erken tanı amacıyla, işveren; 
a) Çalışanların aşağıdaki koşullarda sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar: 
1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken 

durumlarda. 
2) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerektirmesi halinde. 
3) Bu Yönetmelikte belirtilen maruziyet eylem değerlerini aşan mekanik titreşime maruziyetin 

olduğu her durumda. 
b) Sağlık gözetimi sonuçlarını dikkate alarak, gerekli koruyucu önlemleri alır. 
(2) Sağlık gözetimi, aşağıdakilere uygun olarak yürütülür; 
a) Sağlığa zararlı bir etki ya da belirli bir hastalık ile maruziyet arasında bir ilişki olduğu tespit 

edilebildiği durumlarda çalışanların titreşime maruziyeti, 
b) Hastalığın veya etkilenmenin çalışanın özel çalışma koşullarından ortaya çıkma ihtimalinin 

olması, 
c) Hastalık veya etkilenmenin saptanması için geçerli yöntemlerin bulunduğu durumlar. 
(3) Sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda mekanik titreşime maruz kalmanın sonucu olarak 

tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz bir sağlık etkisi saptanması halinde: 
a) Çalışan, işyeri hekimi tarafından kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilir. Çalışanların 

özellikle, maruziyetin sona ermesinin ardından yapılacak sağlık gözetimi ile ilgili bilgi ve önerileri 
alması sağlanır. 
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b) İşveren, tıbbi gizlilik dikkate alınarak, sağlık gözetiminde saptanan dikkate değer bulgular 
hakkında bilgilendirilir. 

c) İşveren; 
1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir, 
2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir, 
3) Çalışanın titreşime maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de dahil, riskleri 

önlemek veya azaltmak için gerekli tüm tedbirleri alır, 
4) Benzer biçimde maruz kalan çalışanların sağlık durumunun gözden geçirilmesi için düzenli bir 

sağlık gözetiminin uygulanmasını sağlar. Böyle durumlarda işyeri hekimi, maruz kalan çalışanlar için 
tıbbi muayene isteyebilir. 

 
Özel koşullar 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından özel koşullar aşağıda belirtilmiştir: 
a) Deniz ve hava taşımacılığında; çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasıyla ilgili genel 

ilkelere uyulması koşuluyla, bütün vücut titreşimi bakımından, işin ve işyerinin özellikleri açısından, 
alınan tüm teknik ve idari önlemlere rağmen maruziyet sınır değerlerine uyulmasının mümkün 
olmadığı koşullarda, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uygulanmaz. 

b) Çalışanın mekanik titreşim maruziyetinin genellikle 5 inci maddede belirtilen maruziyet 
eylem değerlerinin altında olduğu ama zaman zaman belirgin değişiklikler gösterdiği ve maruziyet 
sınır değerini aştığı durumlarda, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uygulanmaz. Bu durumda; 40 
saatlik ortalama maruziyet değeri, maruziyet sınır değerinden düşük olmalı ve çalışma ortamındaki 
farklı kaynakların neden olacağı toplam riskin, maruziyet sınır değerine ulaşıldığında oluşabilecek 
riskten daha az olduğu kanıtlanmalıdır. 

c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen uygulamaya, özel koşullar dikkate alınarak ortaya 
çıkan risklerin en aza indirildiğinin ve ilgili çalışanların uygun sağlık gözetimine tabi tutulduklarının 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince tespit edilmesi halinde dört yıl için izin 
verilebilir. Mevcut durum, iyileştirici koşullar en kısa sürede sağlanarak ortadan kaldırılır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 14 – (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Titreşim 

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Yürürlük 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
 
 

EK 1 
EL – KOL TİTREŞİMİ 
1. Maruziyetin değerlendirilmesi 
El-kol titreşiminde maruziyet düzeyinin değerlendirilmesi sekiz saatlik bir referans döneme A(8) 

normalize edilen günlük maruziyet değerinin hesaplanmasına dayalı olarak,   frekans ağırlıklı ivme değerlerinin 
karelerinin toplamının (rms) (toplam değer) kare kökü olarak ifade edilen, TS EN ISO 5349-1 “Mekanik Titreşim 
– Kişilerin Maruz Kaldığı Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi-Bölüm 1: Genel Kurallar” ile TS 
EN ISO 5349-2 “Mekanik Titreşim – Kişilerin Maruz Kaldığı, Elden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve 
Değerlendirilmesi – Bölüm 2: İşyerlerinde Ölçme Yapmak için Pratik Kılavuz” standartlarına ve bu standartların 
en güncel hallerine göre yapılır. 

 
2. Ölçüm 
Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılan ölçümde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 
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a) Kullanılan yöntemler mekanik titreşime maruz kalan çalışanların kişisel maruziyetini belirleyebilecek 
nitelikte olacaktır. 

b) TS EN ISO 5349-1 ve 2 standartlarına ve bu standartların en güncel hallerine göre, kullanılan cihazlar 
ve yöntemler, ölçülecek mekanik titreşimin karakteristiğine, çevresel etkilere ve ölçüm aygıtlarının özelliklerine 
uyumlu olacaktır. 

c) Çift elle kullanılan aygıtlarda, ölçümler her el için ayrı ayrı yapılacaktır. Maruziyet, her iki eldeki en 
yüksek değer esas alınarak belirlenecek ve diğer el ile ilgili bilgiler de verilecektir. 

 
3. Etkileşim 
Mekanik titreşim, elle yapılan ölçümleri veya göstergelerin okunmasını etkiliyor ise bu Yönetmeliğin 7 nci 

maddesi birinci fıkrasının (ç) bendi dikkate alınacaktır. 
 
4. Dolaylı riskler 
Mekanik titreşim özellikle yapıların dayanıklılığını veya bağlantı yerlerinin güvenliğini etkiliyor ise bu 

Yönetmeliğin 7 nci maddesi birinci fıkrasının (ç)  bendi dikkate alınacaktır. 
 
5. Kişisel koruyucular 
El-kol titreşimine karşı kullanılan kişisel koruyucu donanım, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasında belirtilen önlemler ile ilgili eylem planına dahil edilebilir. 
 
 

EK 2 
BÜTÜN VÜCUT TİTREŞİMİ 
1. Maruziyet değerlendirmesi 
Bütün vücut titreşiminde maruziyet düzeyinin değerlendirilmesi, günlük maruziyet değerinin 

hesaplanmasına dayalı olarak sekiz saatlik dönemde A(8) sürekli ivme eşdeğeri cinsinden tanımlanan en yüksek 
(rms) değeri olarak hesaplanan, TS EN 1032+A1:2011 “Mekanik Titreşim – Titreşim Emisyon Değerinin 
Belirlenmesi Amacıyla Hareketli Makinelerin Deneye Tabi Tutulması” ile TS ISO 2631-1 “Mekanik Titreşim ve 
Şok-Tüm Vücut Titreşime Maruz Kalma Değerlendirilmesi-Bölüm 1:Genel Kurallar” standartlarına ve bu 
standartların en güncel hallerine göre yapılır. 

Deniz taşımacılığında, 1 Hz`in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınacaktır. 
2. Ölçüm 
Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılan ölçümde kullanılan yöntemler, söz konusu mekanik 

titreşime maruz kalan çalışanların kişisel maruziyetini belirleyebilecek nitelikte olacaktır. Kullanılan yöntemler; 
ölçülecek mekanik titreşimin özelliklerine, çevresel etkilere ve ölçüm aygıtlarının özelliklerine uygun olacaktır. 

 
3. Etkileşim 
Mekanik titreşim, elle yapılan ölçümleri veya göstergelerin okunmasını etkiliyor ise bu Yönetmeliğin 7 nci 

maddesi birinci fıkrasının (ç) bendi dikkate alınacaktır. 
 
4. Dolaylı riskler 
Mekanik titreşim özellikle yapıların dayanıklılığını veya bağlantı yerlerinin güvenliğini etkiliyor ise bu 

Yönetmeliğin 7 nci maddesi birinci fıkrasının (ç) bendi dikkate alınacaktır. 
 
5. Maruziyetin kapsamı 

Özellikle, yapılan işin doğası gereği çalışanın, işverenin gözetimindeki dinlenme tesislerinden yararlandığı 
yerlerde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi birinci fıkrasının (f) bendi uygulanacaktır. Bu tesislerdeki bütün vücut 
titreşimi, "zorunlu haller" dışında kullanım amaçlarına ve koşullarına uygun düzeye indirilecektir. 
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05 Kasım 2013                                                                                                            Resmi Gazete Sayı: 28812 

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM                                                                                                                             
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin 
önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde 
çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli tedbirlere dair usul ve 
esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
kapsamına giren işyerlerinde; çalışanların yaptıkları işlerden dolayı toz maruziyetinin olabileceği 
işyerlerinde uygulanır. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Asbest : 

1) Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4, 

2) Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5, 

3) Grünerit Asbest (Amosit) CAS No 12172-73-5, 

4) Krizotil, CAS No 12001-29-5, CAS No132207-32-0, 

5) Krosidolit, CAS No 12001-28-4, 

6) Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6, lifli silikatlarını, 

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 

c) Genel Müdürlük (İSGGM): İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü, 

ç) ILO: Uluslararası Çalışma Örgütünü, 

d) İnert toz: Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya 
fonksiyonel bozukluk yapmayan tozları, 

e) İSGÜM: İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünü, 

f) Kristal yapıda SiO2: Kuvars, tridimit ve kristobaliti, 

g) Lifsi tozlar: Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu 
eninin üç katından büyük olan parçacıkları, 
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ğ) Okuyucu: ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması konusunda eğitim 
almış hekimi, 

h) Pnömokonyoz (Akciğer Toz Hastalığı): Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku 
reaksiyonu ile oluşan hastalığı, 

ı) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu, 

i) Solunabilir toz: Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf 
yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozları, 

j) Standart akciğer radyografisi: En az 35x35 cm ebatında ILO Uluslararası Pnömokonyoz 
Radyografileri Sınıflandırılması kriterlerine göre değerlendirilebilir akciğer radyografisini veya dijital 
akciğer radyografisini, 

k) Toz: Bu Yönetmeliğe göre işyeri ortam havasına yayılan veya yayılma potansiyeli olan 
parçacıkları, 

l) Toz ölçümü: İşyeri ortam havasındaki toz miktarının gravimetrik esasa veya lifsi tozlarda lif 
sayısına göre belirlenmesini, 

m) Tozla Mücadele Komisyonu (TMK): Bu Yönetmelik çerçevesinde çalışma hayatında tozla ilgili 
konularda ihtiyaç ve öncelikleri belirleyerek teknik ve tıbbi açıdan görüş ve öneri hazırlamak amacıyla 
Bakanlıkça oluşturulan komisyonu, 

n) Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer (ZAOD/TWA): Günlük 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen 
veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değeri,  ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM                                                                                                                             
İşverenin Yükümlülükleri ve Risk Değerlendirmesi 

İşverenin yükümlülükleri 

MADDE 5 – (1) İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz 
maruziyetini önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli tüm koruyucu ve 
önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür. 

(2) İşveren, ayrıca tozdan kaynaklanan maruziyetin önlenmesinde; 

a) İkame yöntemi uygulanarak, toz oluşumuna neden olabilecek tehlikeli madde yerine 
çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan maddelerin 
kullanılmasını, 

b) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonunun yapılmasını ve toplu koruma 
yöntemlerinin uygulanmasını, 

c) Toz çıkışını önlemek için uygun mühendislik yöntemlerinin kullanılmasını, 

ç) İşyerlerinin çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyulan yeterli temiz 
havanın bulunmasını, 

d) Alınan önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda çalışanlara tozun niteliğine uygun kişisel 
koruyucu donanımların verilmesini ve kullanılmasını, 

e) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve 
gözetim yapılmasını, 

f) İşyerlerinde oluşan atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olarak 
bertaraf edilmesini, sağlar. 
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Risk değerlendirmesi 

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini tehlikeye atacak, işyerinde bulunan 
tozlardan kaynaklanan olumsuz etkileri belirlemek üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 
29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 
Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. 

(2) Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate 
alınır. 

a) Ortamda bulunan tozun çeşidi, 

b) Ortamda bulunan tozun sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları, 

c) Maruziyetin düzeyi, süresi ve sıklığı, 

ç) Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan mesleki maruziyet sınır değerleri, 

d) Toz ölçüm sonuçları, 

e) Alınması gereken önleyici tedbirleri, 

f) Varsa daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                                                                                                             
Tozla Mücadele Komisyonu, Toz Ölçümleri ve Maruziyet Sınır Değerleri 

Tozla mücadele komisyonu 

MADDE 7 – (1) İSGGM Genel Müdürü veya Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür 
Yardımcısı başkanlığında; Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından birer temsilci ile İş Teftiş Kurulu Başkanlığından iş 
sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili bir iş müfettişi, SGK’den bir temsilci, Genel 
Müdürlükten bir hekim ile bir mühendis veya bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, en çok üyesi olan 
çalışan ve işveren konfederasyonlarından birer temsilci ve Bakanlıkça uygun görülecek tozla 
mücadele ve toza bağlı meslek hastalıkları konularında çalışmaları bulunan üniversitelerin tıp ve 
mühendislik fakültelerinden birer öğretim üyesinin katılımıyla bir komisyon kurulur. Bu komisyon 
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Bu komisyon yılda iki defa toplanır. Komisyon, Bakanlığın ve komisyon üyelerinin isteği 
üzerine olağanüstü toplanarak gelen görüş ve önerileri değerlendirir. Komisyon tozla ilgili hangi 
sektörlerde rehber hazırlanması gerektiğine karar verir ve bu rehberlerin hazırlanmasında hangi 
kurum ve/veya kuruluşların görev alacağını belirler. 

(3) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür. 

Toz ölçümleri 

MADDE 8 – (1) İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde 20/8/2013 tarihli ve 
28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar 
Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla; 

a) Risk değerlendirmesi sonucuna göre belirlenen periyodik aralıklarla toz ölçümlerinin 
yapılmasını, 

b) İşyerinde çalışanların toz maruziyetinin bulunduğu koşullarda herhangi bir değişiklik 
olduğunda bu ölçümlerin tekrarlanmasını, 
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c) Ölçüm sonuçlarının, Ek-1’de belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak 
değerlendirilmesini, 

ç) İşyerinde yapılacak denetimler için toz ölçümlerinin Genel Müdürlükçe ön yeterlik veya 
yeterlik belgesi verilen laboratuvarlarca yapılmasını sağlar. 

Maruziyet sınır değerleri 

MADDE 9 – (1) Tozlar için mesleki maruziyet sınır değerleri, Ek-1'de yer alan tabloda belirtilen 
değerlerin üstünde olamaz. 

(2) Tozlu işyerlerinde toz oluşumunun önlenmesi, tozun çalışma ortamına yayılmadan 
kaynağında yok edilmesi veya tozun bastırılması gibi diğer yöntemler ile toz yoğunluğunun Ek-1'deki 
değerlerin altına düşürülmesi için çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar sonucunda toz ölçümü yenilenir ve 
toz yoğunluğunun uyulması gereken değerde olduğu veya altına düştüğü tespit edildiğinde çalışma 
izni verilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                                                                                                             
Sağlık Gözetimi, Pnömokonyozdan Korunma ve Pnömokonyoz Tanısı ile İlgili İşlemler 

Sağlık gözetimi 

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde çalışan ve çalışacak kişilerin 
yapılacak sağlık gözetiminde aşağıdaki hususlar dikkate alınır. 

a) 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık 
Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan İşe Giriş / 
Periyodik Muayene Formu örneğine göre yapılır. 

b) Çalışanların sağlık gözetimi; risk değerlendirmesi, aralıklarla yapılan toz ölçüm sonuçları ve 
tozun cinsi dikkate alınarak işyeri hekimince belirlenen sıklıkta tekrarlanır ve her çalışan için sağlık 
kaydı tutulur. 

c) Pnömokonyoz yönünden yapılan periyodik sağlık muayenelerinde Ek-2’de verilen 
“Pnömokonyoz Tanı Şeması” dikkate alınır. 

ç) Sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, çalışanın 
toza maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dahil, her türlü koruyucu ve önleyici tedbirleri belirler 
ve tavsiyelerde bulunur. 

d) İşyeri hekimi, çalışanın maruziyetinin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık 
değerlendirmesi ile ilgili bilgi verir ve maruziyetin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi 
gereken süreyi belirleyebilir. 

e) Çalışan veya işveren sağlık muayenesi ve tetkiklerinin yeniden yapılmasını isteme hakkına 
sahiptir. 

Akciğer radyografilerinin değerlendirilmesi 

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen durumlarda ve işyeri hekimince belirlenen sıklıkta ILO 
Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılmasına uygun standartlarda akciğer 
radyografileri çekilir. 

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren asbest ve türleri, kuvars içeren tozların bulunabileceği 
işyerlerinde; risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçları ile çalışanların sağlık durumları dikkate alınarak 
hangi sıklıkta standart akciğer radyografilerinin çekileceği işyeri hekimince belirlenir. 
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(3) Bu Yönetmelik kapsamına giren asbest ve türleri, kuvars içeren tozların bulunabileceği 
işyerlerinde çalışanların standart akciğer radyografileri okuyucu tarafından ILO Uluslararası 
Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılmasına göre değerlendirilir. Farklılık gösteren değerlendirme 
sonuçları, okuyucular tarafından birlikte değerlendirilerek nihai sonuçlar işverene yazılı olarak 
bildirilir. 

(4) Okuyucu listeleri, İSGGM veya İSGÜM’ün internet sayfasından temin edilebilir. 

(5) Bu Yönetmelik kapsamına giren asbest ve türleri, kuvars içeren tozlar hariç diğer tozların 
bulunduğu işyerlerinde çalışanların ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılmasına 
uygun standartlarda akciğer radyografisi işyeri hekimi tarafından maruz kalınan tozun özellikleri de 
dikkate alınarak değerlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde ileri tetkik ve değerlendirme için, 
okuyucuya gönderilebilir. 

Pnömokonyoz olgularının belirlenmesi 

MADDE 12 – (1) Ek-3’te verilen ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi 
Çizelgesi’ne göre okuyucuların nihai değerlendirme sonuçlarına ilişkin raporunu alan işveren; 

a) Kategori 0 olarak değerlendirilenlerin; aralıklı muayenelerle takibinin yapılmasını, 

b) Kategori 1 ve üzeri olarak değerlendirilenlerin; SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet 
sunucularına sevkini sağlar. 

(2) Meslek hastalıkları tıbbi tanısında yetkili sağlık kuruluşu, düzenlediği raporların birer 
örneğini ilgili işverene gönderir. 

Pnömokonyoz tanısı alan çalışanların çalışma durumu 

MADDE 13 – (1) İşveren, meslek hastalıkları tanısında yetkili sağlık kuruluşunun çalışanla ilgili 
düzenlediği raporda belirtilen çalışma koşullarını sağlamakla yükümlüdür. 

Kayıtların saklanması 

MADDE 14 – (1) İşveren, işyerinde çalışanların yaptıkları iş, çalışma süresi, toz ölçüm sonuçları 
ile kişisel sağlık dosyalarının kayıtlarını ilgili mevzuatta ayrıca belirlenmemişse çalışanın işten ayrılma 
tarihinden itibaren on beş yıl süreyle saklar. İşyeri ortamındaki tozlardan kaynaklanan hastalıkların 
yükümlülük süresi bu süreyi aşan işyerlerinde, evrakların saklanması hastalıkların yükümlülük 
süresine göre uzar. Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, 
yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını ve diğer kayıtları ister, önceki işveren de dosyanın bir 
örneğini onaylayarak gönderir. 

(2) Çalışanlar kendilerine ait kayıtların bir örneğini alabilirler. Çalışanlar ve/veya çalışan 
temsilcileri de kayıtlar hakkında isimsiz olarak genel bilgileri alabilirler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM                                                                                                                                                                   
Eğitim 

Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi 

MADDE 15 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ve 17 nci 
maddelerinde ve 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı 
ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak 
kaydıyla çalışanların ve temsilcilerinin eğitim ve bilgilendirilmelerini sağlar. Bu eğitim ve 
bilgilendirilmeler özellikle aşağıdaki hususları içerir. 

a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler, 
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b) İşyerinde bulunan tozun çeşidinin tanınması, tozdan kaynaklanan sağlık ve güvenlik riskleri, 
meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgiler, 

c) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikelerden koruması için yapılması gerekenler 
ve alınacak önlemler, 

ç) Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve bakımı. 

 Pnömokonyoz okuyucu eğitimi 

MADDE 16 – (1) ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması Okuyucu eğitimi 
İSGÜM tarafından düzenlenir. Eğitimi başarılı ile bitiren hekimlere Ek-4’teki örneğine uygun sertifika 
düzenlenir. 

ALTINCI BÖLÜM                                                                                                                                                         
Çeşitli ve Son Hükümler 

Tozla mücadele birimleri 

MADDE 17 – (1) İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla 14/9/1990 tarihli ve 20635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden 
ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik hükümleri 
gereğince kurulmuş olan Tozla Mücadele Birimleri iç kontrol amacıyla işyerlerinde toz ölçümü 
yapmaya devam edebilirler. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 18 – (1) 14/9/1990 tarihli ve 20635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden ve 
Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Yürürlük                                                                                                                                                                         
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin; 

a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi 20/8/2015 tarihinde, 

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. 

Yürütme MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür  

 

TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU                                                                                          EK-1 (*)(**) 

 

 

Maddenin Adı CAS No (1) Toplam Toz Miktarı 

TWA/ZAOD (mg/m3)  (2) 

Solunabilir Toz Miktarı 
TWA/ZAOD 

(mg/m3) (2) 

Alfa-alumina 1344-28-1 15 5 

Aluminyum Metal  7429-90-5 15 5 

Amonyum sülfamat 7773-06-0 15 5 

Bakır tozu 7440-50-8  1 
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Ferbam 14484-64-1 15  

Ferro vanadyum tozu 12604-58-9  1 

Gümüş  7440-22-4 

 

 0.1 

Grafit, sentetik  15 5 

Jips  13397-24-5 15 5 

Kalsiyum Karbonat(Mermer) 1317-65-3 15 5 

Kalsiyum Karbonat (Kireçtaşı) 1317-65-3 15 5 

Kalsiyum hidroksit 1305-62-0 15 5 

Kalsiyum silikat 1344-95-2 15 5 

Kalsiyum sülfat 7778-18-9 15 5 

Kaolin 1332-58-7 15 5 

Keten 463-51-4 0.5   0.9 

Kobalt metali, tozu ve buharı  7440-48-4  0.1 

Magnezit 546-93-0 15 5 

Malatiyon 121-75-5 15  

Methoxychlor 72-43-5 15  

Molibdenyum (Mo olarak) 

Çözünebilir Bileşikler 

7439-98-7   

5 

Molibdenyum  7439-98-7  15 

Nişasta 9005-25-8 15 5 

Odun tozu                                            5 

Paraquat 4685-14-7  0.5 

Pamuk tozu (Çırçır, hallaç, iplik)   0.5 

Pamuk tozu (Dokuma)   0.75  

Pamuk tozu (Konfeksiyon)   1 

Paratiyon 56-38-2 0.1  

Pentaeritritol 115-77-5 15 5 

Pikloram 1918-02-1 15 5 

Paris alçısı 26499-65-0 15 5 

Platinyum ( Pt) 

Çözünebilir tuzları 

7440-06-4   

0.002 

Portland çimentosu 65997-15-1 15 5 
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Rouge (Demir III- oksit)  15 5 

Sakkaroz 57-50-1 15 5 

Selüloz(kağıt tozu) 9004-34-6 15 5 

Silikon 7440-21-3 15 5 

Silikon karbür 409-21-2 15 5 

Tahıl  (yulaf, buğday, arpa…)  10  

Tantal, metal ve oksit toz 7440-25-7  5 

Tellüryum ve bileşikleri (Te olarak) 13494-80-9 0.1  

Temephos ( O,O′-(thiodi-4,1-phenylene) bis(O,O-
dimethyl phosphorothioate) 

3383-96-8 15 5 

4,4'-Tiyobis (6-tert  Butil-m-kresol) 96-69-5 15 5 

Titanyum dioksit  13463-67-7 15  

Vanadyum (V2O5 toz olarak) 1314-62-1 0.5  

Zımpara 12415-34-8 15 5 

ÖZELLİĞİ OLAN KAYAÇ VEYA MİNERALLER MARUZİYET EŞİK SINIR DEĞERLERİ 

Kayaç-mineral TWA     

Asbest  0,1 lif / cm3 

Silika (Kristal Yapıda)  

Kuvars (Solunabilir)   10mg/m3    
%SiO2+2 

Kuvars (Toplam)   30mg/m3    
%SiO2+2 

Kristobalit :Formülle hesaplanan kuvars değerinin ½ si kullanılır.  

Tridimit: Formülle hesaplanan kuvars değerinin ½ si kullanılır. 

Baryum sülfat 7727-43-7 15 5 

Benomil 17804-35-2 15 5 

Bizmut tellurit                      1304-82-1 15 5 

Bor oksit 1303-86-2 15  

2-Chloro-6 (trichloromethyl)  pyridine                 1929-82-4 15 5 

Çinko oksit 1314-13-2 15 5 

Çinko  siterat    557-05-1 15 5 

Clopidol 2971-90-6 15 5 

Disiklopentadien demir 102-54-5 15 5 
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Mineral Sınır Değer (mg/m3) 

Amorf yapıda (doğal diatomalı toprak içeren ) 

 80 mg/m³ 

% SiO2+2   

Silikatlar (%1’den az kristal silika içeren) 

Mika  

Talk (Asbest içermeyen) 

Talk (asbest içeren) (***) 

Sabuntaşı  

Portland Çimentosu 

Grafit (Doğal) 

Kömür Tozu:  

%5 ve daha az SiO2 içeren solunabilir toz 
2.4 mg/ m³ 

 

%5’ten fazla SiO2 içeren solunabilir toz 

    

10mg/m³    
% SiO2+2   

İnert veya İstenmeyen Toz  

Solunabilir Kısım  5 mg/ m³ 

Toplam Toz   15 mg/ m³ 

 

( * )   1910.1000 numaralı OSHA standardına paralel olarak hazırlanmıştır.  

(**) 6331 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevzuatın uygulanmasında uluslararası kuruluşlarca yayımlanmış sınır değerler de dikkate 
alınabilir. 

(***) 25/1/2013 tarihli 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte 
belirtilen değer alınmalıdır. 

(1)  CAS            :  Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. 

(2)  mg/m3  : 20 0C sıcaklıkta ve 101,3 kPa (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan              
 maddenin miligram cinsinden miktarı. 

 

Mineral Lifler lif/cm3 TWA/ZAOD 

Çapı ≤3.5 µm, uzunluğu≥ 10 µm. olan lifler 

Taş yünü 3 lif/cm3 5 mg/m3 

Fırın Curuf yünü 3 lif/cm3 5 mg/m3 

Sentetik Cam yünü 3 lif/cm3 5 mg/m3 
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02 Ekim 2014                                                                                                        Resmi Gazete Sayı: 29137 

 TOZLA MÜCADELE İLE İLGİLİ UYGULAMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; pnömokonyoz yönünden değerlendirme yapacak 

okuyucuların eğitimleri, sayısı, okuyucuların pnömokonyoz değerlendirmedeki süreçleri ve buna bağlı 
işveren yükümlülükleri ile pnömokonyoz yönünden değerlendirilecek akciğer radyografileri ile ilgili 
usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) 5/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tozla Mücadele 

Yönetmeliği kapsamındaki işyerlerine uygulanır. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu 

maddesi, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi ile Tozla Mücadele Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; 
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
b) ILO: Uluslararası Çalışma Örgütünü, 
c) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü, 
ç) İSGÜM: Genel Müdürlüğe bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünü, 
d) Okuyucu: ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılması konusunda eğitim 

almış hekimi, 
e) Rehber: Güncel ILO Pnömokonyoz Radyografilerinin Uluslararası Sınıflandırması rehberini, 
f) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu, 
g) Akciğer radyografisi: En az 35x35 cm ebadında ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri 

Sınıflandırılması Rehberindeki kriterlere göre değerlendirilebilir standart akciğer radyografisini veya 
dijital akciğer radyografisini, 

ğ) ILO standart radyografileri: Rehberde yer alan kriterlere göre akciğer radyografilerinin 
pnömokonyoz yönünden sınıflandırma işlemi sırasında kullanılan, ILO’dan temin edilen; standart 
radyografileri veya standart radyografilerin dijital görüntülerini, 

h) Yönetmelik: Tozla Mücadele Yönetmeliğini, ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Okuyucu Eğitimi ve Değerlendirme 

Pnömokonyoz okuyucu eğitimi 
MADDE 5 – (1) Pnömokonyoz okuyucu eğitimleri aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenir: 
a) ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması okuyucu eğitimi İSGÜM 

tarafından düzenlenir. 
b) Okuyucu olmak isteyen hekimler için başvuru ile ilgili hususlar İSGÜM resmi internet 

adresinden duyurulur. 
(2) 11/10/2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte 

Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde geçen, sigortalıların 
meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu 
raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık hizmeti sunucularında görevli hekimlerin başvuruları öncelikli 
değerlendirilir. 

(3) Eğitimi başarı ile bitiren hekimlere Yönetmeliğin Ek-4’ündeki örneğe uygun sertifika 
düzenlenir. 

(4) Başvurular dâhil okuyucu eğitimine dair iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılması ile 
ilgili düzenlemeler İSGÜM tarafından belirlenir. 
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Akciğer radyografisi ve pnömokonyoz yönünden değerlendirme süreci 
MADDE 6 – (1) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen 

durumlarda ve pnömokonyoz yapan tozlara maruz kalan çalışanlar için işyeri hekimince belirlenen 
sıklıkta ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri Sınıflandırılmasına uygun olarak rehberde yer 
alan standartlarda akciğer radyografileri çekilir. 

(2) Pnömokonyoz yönünden yapılan periyodik sağlık muayenelerinde Yönetmeliğin Ek-2’sinde 
verilen “Pnömokonyoz Tanı Şeması” dikkate alınır. 

 
Akciğer radyografisi teknik kalitesi 
MADDE 7 – (1) Akciğer radyografisinin teknik kalitesini değerlendirmek için kullanılan 

derecelendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir; 
a) 1. Derece: İyi kalitede olan radyografi, 
b) 2. Derece: Kabul edilebilir, pnömokonyoz radyografisi sınıflandırmasını bozması muhtemel 

teknik hatası olmayan radyografi, 
c) 3. Derece: Kabul edilebilir, bazı teknik hataları olan fakat sınıflandırma amaçları için hala 

yeterli nitelikte olan radyografi, 
ç) 4. Derece: Sınıflandırma amaçları için kabul edilemez olan radyografi 
olarak ifade edilir. 
(2) Eğer teknik kalite 1. derece değilse, teknik hatalar hakkında bir yorum yapılmalıdır. 
(3) Çekilen akciğer radyografilerinin teknik kalitesi birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde 

belirtilen derecelerden birinde olmalıdır. 
(4) Sınıflandırma için kabul edilemez olan 4. derecede çekilen akciğer radyografilerinin 

okuyucular tarafından değerlendirmeye alınmaz. 
(5) Okuyucular, akciğer radyografilerinin teknik kalitesinin 4. derece olduğunu tespit etmesi 

durumunda nihai sonuç raporunda belirtir. İşveren, nihai sonuç raporunda 4. derece olarak kendisine 
bildirilen akciğer radyografisine sahip çalışanlarının tekrar akciğer radyografilerinin çektirilmesini 
sağlar. 

 
Görüntüleme 
MADDE 8 – (1) Sınıflandırılacak radyografiler ve standart radyografilerin görüntülenebilmesi 

için negatoskoplar; okuyucunun çapı sadece bir milimetre olan opasiteleri görebilmesi için yaklaşık 
250 milimetrelik bir mesafede olmalıdır. Gerektiğinde bu mesafe iki misline kadar çıkartılabilir. Aynı 
zamanda radyografinin tümünü değerlendirmek esastır. 

(2) Akciğer radyografisinin konulacağı negataskop en az iki gözlü olmalıdır. Sınıflandırılacak 
radyografi ile ILO standart radyografiler arası kıyaslamaya olanak veren en az üç gözlü negatoskopun 
kullanılması önerilmektedir. 

(3) Değerlendirilecek radyografi ortaya, karşılaştırma için kullanılacak ILO standart 
radyografileri yanlara konulmalıdır. Diğer ILO standart radyografileride karşılaştırma için okuyucunun 
kolayca erişebileceği bir mesafede olmalıdır. 

(4) Dijital akciğer radyografilerinde rehberdeki kriterlere ve standartlara uyularak okuma 
yapılır. 

(5) Dijital akciğer radyografilerinin görüntüsünün incelenmesi, değerlendirilmesi ve 
sınıflandırılması işleminde, ILO’dan temin edilen, ILO standart radyografilerinin dijital görüntüleri 
kullanılır. 

(6) Dijital akciğer radyografi görüntüleri, tanısal radyoloji için tasarlanmış medikal düz panel 
monitörlerde görüntülenmelidir. Diyagonal ekran, her görüntü için en az 21 inç (54 cm), maksimuma 
minimum aydınlatma oranı en az 50, maksimum en az 250 kandela/m , piksel aralığı 210 µm daha 
büyük olmayacak şekilde ve çözünürlük an az 2,5 çizgi çifti/mm olacak şekilde olmalıdır. Dijital akciğer 
radyografi görüntüsü ve ILO standart radyografilerinin dijital görüntüleri, eş zamanlı, aynı boyutlarda 
ve yan yana görüntülenmelidir. 

(7) Görüntüleme yüzeyleri temiz ve aydınlatma yoğunluğu bütün yüzeylerde aynı olmalıdır. 
(8) Odadaki genel aydınlatma, doğrudan gün ışığı olmaksızın düşük düzeyde olmalıdır. Oda 

sessiz, rahat ve dikkat dağıtıcı şeylerden uzak olmalı ve radyografi oturur pozisyonda okunmalıdır. 
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Okuyucu sayısı, rapor ve rapor sonuçları ile kayıtların saklama süresi 
MADDE 9 – (1) Çalışanların pnömokonyoz yönünden akciğer radyografilerinin 

değerlendirilmesi, en az iki okuyucu tarafından yapılır. 
(2) Okuyuculardan her biri radyografilerin değerlendirmesini bağımsız olarak rehbere göre 

yapar. 
(3) Okuyucular arasında farklılık gösteren değerlendirme sonuçları, okuyucular tarafından 

birlikte değerlendirilerek nihai değerlendirme sonuçları işverene yazılı olarak bildirilir. 
(4) Okuyucuların nihai değerlendirme sonuçlarına ilişkin raporunu alan işveren Yönetmeliğin 

Ek-3’ünde verilen “ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi Çizelgesi”ne göre; 
a) “Kategori 0” olarak değerlendirilenlerin aralıklı muayenelerle takibinin yapılmasını sağlar, 
b) “Kategori 1 ve üzeri” olarak değerlendirilenlerin raporlarını rapor sahibi ile birlikte, sağlık 

kurulu raporu düzenlemeye yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularına sevkini sağlamak üzere SGK il 
müdürlüğüne gönderir. 

(5) Yetkili sağlık hizmet sunucusu, düzenlediği raporların birer örneğini ilgili işverene gönderir. 
İşveren, meslek hastalığı tanısı konulması durumunda yetkili sağlık hizmet sunucusunun, çalışanla 
ilgili düzenlediği raporda belirtilen hususları dikkate alarak uygun çalışma koşullarını sağlar. 

(6) İşyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, çalışanın toza maruz kalacağı işlerde 
çalıştırılmaması da dâhil, her türlü koruyucu ve önleyici tedbirleri belirler ve işverene tavsiyelerde 
bulunur. 

(7) Çalışanların sağlığı ile ilgili düzenlenen her türlü form, tetkik, sonuç ve raporlar çalışanın 
kişisel sağlık dosyasında saklanır. Mevzuatta özel olarak belirtilmeyen kişisel sağlık dosyalarının 
kayıtları çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren 15 yıl süreyle işveren tarafından saklanır. 

(8) İşyeri ortamındaki tozlardan kaynaklanan hastalıkların yükümlülük süresinin bu süreyi 
aşması halinde, evrakların işyerinde saklanması hastalıkların yükümlülük süresine göre uzar. 

(9) Dijital akciğer radyografileri, ILO Rehberinin “ILO sınıflandırmasının dijital göğüs radyografi 
görüntülerinin sınıflamada kullanımı” ile ilgili kriterlerine göre arşivlenir. 

Dijital akciğer radyografileri 
MADDE 10 – (1) Dijital akciğer radyografileri, ILO Rehberinin “ILO sınıflandırmasının dijital 

göğüs radyografi görüntülerinin sınıflamada kullanımı” ile ilgili kriterlerine uyulur. 
Okuyucu listeleri 
MADDE 11 – (1) Okuyucu listeleri, Genel Müdürlük veya İSGÜM’ün internet sayfasında ilân 

edilir. 
Yürürlük 
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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12 Ağustos 2013                                                                                                         Resmi Gazete Sayı: 28733 

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ                            
HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM                                                                                                                          
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde 
işlem gören kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması muhtemel 
risklerden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları 
belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
kapsamına giren ve kimyasal maddelerin bulunduğu, kullanıldığı veya herhangi bir şekilde işlem 
gördüğü tüm işyerlerini kapsar. 

(2) Sağlık ve güvenlik önlemleri özel mevzuatla düzenlenen; kimyasal maddelerle çalışmalarda, 
radyoaktif maddelerle çalışmalarda, zararlı kimyasal maddelerin işyeri dışında taşınmasında, sözü 
edilen özel mevzuatta belirtilen önlemler ile birlikte bu Yönetmeliğin uygulama kabiliyeti olan 
hükümleri de uygulanır. 

(3) 6/8/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen veya Mutajen 
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak 
kaydı ile işyerinde bulunan kanserojen ve mutajen maddeler ile ilgili olarak bu Yönetmelik hükümleri 
de uygulanır. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 

a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak, 

b) 7/4/1998 tarihli ve 1998/24/EC sayılı, 29/5/1991 tarihli ve 1991/322/EEC sayılı, 8/6/2000 
tarihli ve 2000/39/EC sayılı, 7/2/2006 tarihli ve 2006/15/EC sayılı, 17/12/2009 tarihli ve 2009/161/EU 
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktiflerine paralel olarak, hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Alerjik madde: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana 
getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin 
ortaya çıkmasına neden olan maddeleri, 

b) Alevlenir madde: Parlama noktası 21°C - 55°C arasında olan sıvı haldeki maddeleri, 

c) Aşındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddeleri, 

ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
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d) Biyolojik sınır değeri: Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki 
konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırını, 

e) Çevre için tehlikeli madde: Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için 
hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddeleri, 

f) Çok kolay alevlenir madde: 0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşük kaynama 
noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında 
yanabilen, gaz haldeki maddeleri, 

g) Çok toksik madde: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla 
emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, 

ğ) Kanserojen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan kanserojen maddeyi, 

h) Kimyasal madde: Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya 
atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz olunup 
olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımları, 

ı) Kimyasal maddelerin kullanıldığı işlemler: Bu maddelerin üretilmesi, işlenmesi, kullanılması, 
depolanması, taşınması, atık ve artıkların arıtılması veya uzaklaştırılması işlemlerini, 

i) Kolay alevlenir madde: Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında 
ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen maddeyi veya ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden 
yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki 
maddeyi veya parlama noktası 21°C’nin altında olan sıvı haldeki maddeyi veya su veya nemli hava ile 
temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddeleri, 

j) Mesleki maruziyet sınır değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların 
solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı 
ortalamasının üst sınırını, 

k) Mutajen madde: Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan mutajen maddeyi, 

l) Oksitleyici madde: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında 
önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeleri, 

m) Patlayıcı madde: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon 
verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test 
koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki maddeleri, 

n) Sağlık gözetimi: Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık 
durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmeleri, 

o) Solunum bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm 
yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısını, 

ö) Tahriş edici madde: Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan 
temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak 
sınıflandırılmayan maddeleri, 
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p) Tehlikeli kimyasal madde: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, 
toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve 
çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeleri ve müstahzarları veya yukarıda 
sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve 
kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli nedeni ile çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk 
oluşturabilecek maddeleri veya mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddeleri, 

r) Toksik madde: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla 
emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, 

s) Üreme için toksik madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde 
erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu etkileyecek 
kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran 
maddeleri, 

ş) Zararlı madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı 
üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeleri, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM                                                                                                                             
İşverenin Yükümlülükleri 

Genel yükümlülük 

MADDE 5 – (1) İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere 
maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu 
maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. 

Risk değerlendirmesi 

MADDE 6 – (1) İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek 
ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz 
etkilerini belirlemek üzere, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı 
ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde risk değerlendirmesi 
yapmakla yükümlüdür. 

(2) Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen 
hususlar özellikle dikkate alınır: 

a) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları. 

b) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu. 

c) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi. 

ç) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı. 

d) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri. 

e) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi. 

f) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları. 

g) Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile 
etkileşimleri. 
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(3) İşveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan risk değerlendirmesi için gerekli olan ek 
bilgileri edinir. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal maddelerin yürürlükteki 
mevzuatta yer alan özel risk değerlendirmelerini de içerir. 

(4) Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirilmesi yapılarak 
belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra başlanır. 

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemler 

MADDE 7 – (1) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların sağlık ve güvenliği 
yönünden riskler aşağıdaki önlemlerle ortadan kaldırılır veya en az düzeye indirilir: 

a) İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılır. 

b) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda çalışan ile yapılır. 

c) Çalışanların maruz kalacakları madde miktarlarının ve maruziyet sürelerinin mümkün olan en 
az düzeyde olması sağlanır. 

ç) İşyerinde kullanılması gereken kimyasal madde miktarı en az düzeyde tutulur. 

d) İşyeri bina ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz tutulur. 

e) Çalışanların kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanır. 

f) Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların işyerinde en uygun şekilde işlenmesi, 
kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır. 

g) İkame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine çalışanların sağlık ve güvenliği 
yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde kullanılır. Yapılan işin özelliği 
nedeniyle ikame yöntemi kullanılamıyorsa, risk değerlendirmesi sonucuna göre ve öncelik sırasıyla 
aşağıdaki tedbirler alınarak risk azaltılır: 

1) Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek bakım onarım işleri de dahil 
tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda ve teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun proses 
ve mühendislik kontrol sistemleri seçilir ve uygun makine, malzeme ve ekipman kullanılır. 

2) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi 
kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanır. 

3) Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden çalışanların toplu olarak korunması için 
alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri 
uygulanır. 

ğ) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve 
gözetim sağlanır. 

h) İşveren, çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak 
ölçümünün ve analizinin yapılmasını sağlar. İşyerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini 
etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanır. Ölçüm sonuçları, 
bu Yönetmelik eklerinde belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilir. 

ı) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, bu maddenin birinci 
fıkrasının (h) bendinde belirtilen ölçüm sonuçlarını da göz önünde bulundurur. Mesleki maruziyet 
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sınır değerlerinin aşıldığı her durumda, işveren bu durumun en kısa sürede giderilmesi için koruyucu 
ve önleyici tedbirleri alır. 

i) 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Patlayıcı 
Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla işveren, 
risk değerlendirmesi sonuçlarını ve risk önleme prensiplerini temel alarak, çalışanları kimyasal 
maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden korumak için, bu 
maddelerin işlenmesi, depolanması, taşınması ve birbirini etkileyebilecek kimyasal maddelerin 
birbirleriyle temasının önlenmesi de dâhil olmak üzere, yapılan işin özelliğine uygun olarak aşağıda 
belirtilen öncelik sırasına göre teknik önlemleri alır ve idari düzenlemeleri yapar: 

1) İşyerinde parlayıcı ve patlayıcı maddelerin tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması ve kimyasal 
olarak kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması önlenir. Bu mümkün değilse, 

2) İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması 
önlenir. Kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesine sebep olabilecek 
şartlar ortadan kaldırılır. Bu da mümkün değilse, 

3) Parlayıcı ve/veya patlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya 
kimyasal olarak kararsız madde ve karışımlarının zararlı fiziksel etkilerinden çalışanların zarar 
görmesini önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınır. 

j) İş ekipmanı ve çalışanların korunması için sağlanan koruyucu sistemlerin tasarımı, imali ve 
temini, sağlık ve güvenlik yönünden yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yapılır. İşveren, patlayıcı 
ortamlarda kullanılacak bütün donanım ve koruyucu sistemlerin 30/12/2006 tarihli ve 26392 4 üncü 
Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve 
Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)  hükümlerine uygun olmasını sağlar. 

k) Patlama basıncının etkisini azaltacak düzenlemeler yapılır. 

l) Tesis, makine ve ekipmanın sürekli kontrol altında tutulması sağlanır. 

m) İşyerlerinde, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot bulunan depolama tanklarının 
yerleştirilmesinde Ek-4’te belirtilen asgari güvenlik mesafelerine uyulur. 

Acil durumlar 

MADDE 8 – (1) İşveren, 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla işyerindeki 
tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak acil durumlarda özellikle aşağıdaki hususlar dikkate 
alınır: 

a) Acil durumların olumsuz etkilerini azaltacak önleyici tedbirler derhal alınır ve çalışanlar 
durumdan haberdar edilir. Acil durumun en kısa sürede normale dönmesi için gerekli çalışmalar 
yapılır ve etkilenmiş alana sadece bakım, onarım ve zorunlu işlerin yapılması için acil durumlarda 
görevlendirilen çalışanlar ile işyeri dışından olay yerine intikal eden ekiplerin girmesine izin verilir. 

b) Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun kişisel koruyucu donanım ve özel 
güvenlik ekipmanı verilir ve acil durum devam ettiği sürece kullanmaları sağlanır. Uygun kişisel 
koruyucu donanımı ve özel güvenlik ekipmanı bulunmayan kişilerin etkilenmiş alana girmesine izin 
verilmez. 

c) Tehlikeli kimyasallarla ilgili bilgiler ve acil durum müdahale ve tahliye prosedürleri kullanıma 
hazır bulundurulur. İşyerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalışanların ve işyeri dışındaki ilk 
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yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet gösteren 
kuruluşların bu bilgilere ve prosedürlere kolayca ulaşabilmeleri sağlanır. Bu bilgiler; 

1) İşyerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalışanların ve işyeri dışındaki ilk yardım, acil 
tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet gösteren kuruluşların önceden 
hazır olabilmeleri ve uygun müdahaleyi yapabilmeleri için, yapılan işteki tehlikeleri, alınacak önlemleri 
ve yapılacak işleri, 

2) Acil durumda ortaya çıkması muhtemel özel tehlike ve yapılacak işler hakkındaki bilgileri, 
içerir. 

Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi 

MADDE 9 – (1) İşveren, 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla 
çalışanların ve temsilcilerin eğitimini ve bilgilendirilmelerini sağlar.  Bu eğitim ve bilgilendirilmeler 
özellikle aşağıdaki hususları içerir: 

a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgileri. 

b) İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili bu maddelerin 
tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer 
yasal düzenlemeler hakkında bilgileri. 

c) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikeye atmamaları için gerekli önlemleri ve 
yapılması gerekenleri. 

ç) Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik bilgi 
formları hakkındaki bilgileri. 

d) Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili 
mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri. 

(2) Tehlikeli kimyasallarla yapılan çalışmalarda çalışanlara veya temsilcilerine verilecek eğitim 
ve bilgiler, yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine bağlı olarak, 
sözlü talimat ve yazılı bilgilerle desteklenmiş eğitim şeklinde olur. Bu bilgiler değişen şartlara göre 
güncellenir. 

(3) Kimyasal madde üreticileri veya tedarikçileri, işverenin talep etmesi halinde, risk 
değerlendirmesi için gerekli olan, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan hususlar ile ilgili tüm 
bilgileri vermek zorundadır. 

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması 

MADDE 10 – (1) İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda 6331 sayılı Kanunun 
18 inci maddesine uygun olarak çalışanların ve/veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını 
sağlar. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                                                                                                             
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yasaklar                                                                                                                                                                                         
MADDE 11 – (1) Ek-3’te liste halinde belirtilen kimyasal maddelerle yapılacak çalışmalarda aşağıda 
belirtilen hususlara uyulur: 

a) Çalışanların, Ek-3’te belirtilen kimyasal maddelerden veya bu maddelerin kullanıldığı 
işlemlerden kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerinden korunması için bu maddelerin belirtilen 
oranlardan fazla bulunması halinde bu maddelerin üretilmesi, kullanılması ve işlemlerin yapılması 
yasaktır. 

b) Ancak, tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve çalışanların bu maddelere 
maruziyetlerinin önlenmesi şartı ile Bakanlıktan izin alınarak Ek-3’te belirtilen maddelerle sadece 
aşağıdaki hallerde çalışma yapılır; 

1) Bilimsel araştırma ve deneylerde, 

2) Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması işlerinde, 

3) Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde. 

c) (b) bendinde belirtilen çalışmalar için izin isteyenler; 

1) İzin isteme nedeni, 

2) Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları, 

3) Bu maddelerde çalışacakların sayısı, 

4) Maddelerin kullanılacağı işler, reaksiyonlar ve prosesler, 

5) Çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek için alınan önlemler, 

hakkındaki bilgileri Bakanlığa vermekle yükümlüdür. 

Sağlık gözetimi                                                                                                                                                                        
MADDE 12 – (1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca; 

a) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık yönünden risk altında olduğu saptanan 
çalışanlar uygun sağlık gözetimine tabi tutulur. 

b) İşyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınır ve bu 
gözetimler özellikle; 

1) Belirli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden olduğu bilinen 
tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu olduğu, 

2) Çalışanların özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılığının 

 bulunduğu, 

3) Çalışanlar üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde olduğu,  
durumlarda yapılır. 
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c) Bu gözetimler, hastalık ve etkilenmeyi tespit edecek geçerli tekniklerin bulunduğu 
durumlarda yapılır. 

ç) Ek-2’de belirtilen biyolojik sınır değeri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda, 
aynı ek’teki prosedüre uygun sağlık gözetimi yapılır. Çalışanlar bu işe başlamadan önce bu durumdan 
haberdar edilir. 

d) Sağlık gözetimine tabi tutulan her çalışan için kişisel sağlık ve maruziyet kayıtları tutulur ve 
güncellenir. 

e) Kişisel sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, yapılan sağlık gözetimi ve kişinin maruziyet düzeyi 
izleme sonuçlarının bir özetini içerir. Sağlık gözetiminde biyolojik izleme ve gerekli incelemeler yer 
alır. 

f) İleriki bir tarihte değerlendirilmesi açısından, sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, gizliliği de 
dikkate alarak, uygun bir şekilde tutulur ve muhafaza edilir. 

g) Kayıtların bir örneği, istenmesi halinde Bakanlığa verilir. 

ğ) Çalışanlar, kendilerine ait sağlık muayene sonuçları ve etkilenme düzeylerine ait bilgileri 
görme hakkına sahiptir. 

h) İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde, işveren sağlık ve maruziyet kayıtlarını Sosyal 
Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne teslim eder. 

ı) Sağlık gözetimi sonucunda; işyerinde tehlikeli kimyasal maddeye maruz kalan çalışanda, bu 
maddeden kaynaklanan tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz sağlık etkisi görülmesi veya biyolojik 
sınır değerin aşıldığının tespit edilmesi halinde, çalışan durumdan haberdar edilir ve kendisine 
yapılması gerekli sağlık gözetimi ile ilgili gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir. Bu durumda; 

1) Yapılan risk değerlendirmesi gözden geçirilir ve gerek görülmesi halinde yenilenir. 

2) 7 nci maddeye göre riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik mevcut önlemler gözden 
geçirilir ve gereken önlemler alınır. 

3) Çalışanın yaptığı işten alınarak tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet riskinin olmadığı başka 
bir işte çalıştırılması da dahil riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin 
alınmasında, işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının, diğer uzman kişilerin veya Bakanlık yetkililerinin 
önerileri dikkate alınır. 

4) Tehlikeli kimyasal maddelere maruz kalan başka çalışanlar da varsa sağlık durumları kontrol 
edilir ve bu çalışanlar sürekli sağlık gözetimi altında tutulur. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik                                                                                                                                            
MADDE 13 – (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

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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EK – 1(*) (**) 

MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ 

EINECS (1) CAS (2) Maddenin Adı 

Sınır Değer 
Özel 
İşaret (3) 

TWA (4) 

(8 Saat) 

STEL (5) 

(15 Dak.) 
mg/m3 (6) ppm (7) mg/m3 ppm  

  Baryum (Ba olarak çözünür bileşikleri) 0,5 - - - - 

  
Civa oksit ve civa klorid dahil olmak 
üzere civa ve iki değerlikli inorganik 
civa bileşikleri (civa olarak ölçülen) (8) 

0,02 - - - - 

  Florürler (inorganik) 2,5 - - - - 
231-131-3  Gümüş  (Ag olarak çözünür bileşikleri) 0,01 - - - - 
  İnorganik kurşun ve bileşikleri 0,15 - - - - 

  Kalay (Kalay olarak inorganik 
bileşikleri) (9) 2 - - - - 

  

Metalik Krom, İnorganik Krom (II)  

Bileşikleri ve İnorganik Krom (III) 
Bileşikleri (çözünmez) 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

200-193-3 54-11-5 Nikotin 0,5 - - - Deri 
200-467-2 60-29-7 Dietileter 308 100 616 200 - 
200-579-1 64-18-6 Formik asit 9 5 - - - 
2 005 807 64-19-7 Asetik asit 25 10 - - - 
200-659-6 67-56-1 Metanol 260 200 - - Deri 
200-662-2 67-64-1 Aseton 1210 500 - - - 
200-663-8 67-66-3 Kloroform 10 2 - - Deri 
200-679-5 68-12-2 N,N Dimetilformamid 15 5 30 10 Deri 
200-756-3 71-55-6 1,1,1-Trikloroetan 555 100 1110 200 - 
200-830-5 75-00-3 Kloroetan 268 100 - - - 
200-834-7 75-04-7 Etilamin 9,4 5 - - - 
200-835-2 75-05-8 Asetonitril 70 40 - - Deri 
200-843-6 75-15-0 Karbon disülfit 15 5 - - Deri 
200-863-5 75-34-3 1,1-Dikloroetan 412 100 - - Deri 
200-870-3 75-44-5 Fosgen 0,08 0,02 0,4 0,1 - 
200-871-9 75-45-6 Klorodiflorometan 3600 1000 - - - 
201-142-8 78-78-4 İzopentan 3000 1000 - - - 
201-159-0 78-93-3 Butanon 600 200 900 300 - 
201-176-3 79-09-4 Propionikasit 31 10 62 20 - 
201-245-8 80-05-7 Bisfenol A (solunabilir toz) 10 - - - - 
201-297-1 80-62-6 Metil metakrilat - 50 - 100 - 
2 018 659 88-89-1 Pikrik asit (9)  0,1 - - - - 
2 020 495 91-20-3 Naftalin 50 10 - - - 
202-422-2 95-47-6 o-Ksilen 221 50 442 100 Deri 
202-425-9 95-50-1 1,2-Diklorobenzen 122 20 306 50 Deri 
202-436-9 95-63-6 1,2,4-Trimetilbenzen 100 20 - - - 
202-500-6 96-33-3 Metilakrilat 18 5 36 10 - 
202-704-5 98-82-8 Kümen 100 20 250 50 Deri 
202-705-0 98-83-9 2-Fenilpropen 246 50 492 100 - 
202-716-0 98-95-3 Nitrobenzen 1 0,2 - - Deri 
202-849-4 100-41-4 Etilbenzen 442 100 884 200 Deri 
203-313-2 105-60-2 e-Kaprolaktam  (toz veya buharı) 10 - 40 - - 
203-388-1 106-35-4 Heptan-3-on 95 20 - - - 
203-396-5 106-42-3 p-Ksilen 221 50 442 100 Deri 
203-400-5 106-46-7 1,4-Diklorobenzen 122 20 306 50 - 
203-470-7 107-18-6 Allil alkol 4,8 2 12,1 5 Deri 
203-473-3 107-21-1 Etilen glikol 52 20 104 40 Deri 
203-539-1 107-98-2 1-Metoksipropanol-2 375 100 568 150 Deri 
203-545-4 108-05-4 Vinil asetat 17,6 5 35,2 10 - 
203-550-1 108-10-1 4-Metilpentan-2-on 83 20 208 50 - 
203-576-3 108-38-3 m-Ksilen 221 50 442 100 Deri 
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203-585-2 108-46-3 Resorsinol 45 10 - - Deri 
203-603-9 108-65-6 2-Metoksi-1-metiletilasetat 275 50 550 100 Deri 
203-604-4 108-67-8 Mesitilen (Trimetilbenzen’ler) 100 20 - - - 
203-625-9 108-88-3 Toluen 192 50 384 100 Deri 
203-628-5 108-90-7 Monoklorobenzen 23 5 70 15 - 
203-631-1 108-94-1 Siklohegzanon 40,8 10 81,6 20 Deri 
203-632-7 108-95-2 Fenol 8 2 16 4 Deri 
203-692-4 109-66-0 Pentan 3000 1000 - - - 
203-713-7 109-86-4 2-Metoksietanol - 1 - - Deri 
203-716-3 109-89-7 Dietilamin 15 5 30 10 - 
203-726-8 109-99-9 Tetrahidrofuran 150 50 300 100 Deri 
203-737-8 110-12-3 5-Metilhegzan-2-on 95 20 - - - 
203-767-1 110-43-0 Heptan-2-on 238 50 475 100 Deri 
203-772-9 110-49-6 2-Metioksietil asetat - 1 - - Deri 
203-777-6 110-54-3 n-Hekzan 72 20 - - - 
203-804-1 110-80-5 2-Etoksi etanol 8 2 - - Deri 
203-806-2 110-82-7 Siklohekzan 700 200 - - - 
203-808-3 110-85-0 Piperazin 0,1 - 0,3 - - 
2 038 099 110-86-1 Piridin (9) 15 5 - - - 
203-815-1 110-91-8 Morfolin 36 10 72 20 - 
203-839-2 111-15-9 2-Etoksietil asetat 11 2 - - Deri 
203-905-0 111-76-2 2-Butoksietanol 98 20 246 50 Deri 
203-906-6 111-77-3 2-(2-Metoksietoksi)etanol 50,1 10 - - Deri 
203-933-3 112-07-2 2-Butoksietil asetat 133 20 333 50 Deri 
203-961-6 112-34-5 2-(2-Bütoksietoksi)etanol 67,5 10 101,2 15 - 
204-065-8 115-10-6 Dimetileter 1920 1000 - - - 
204-428-0 120-82-1 1,2,4-Triklorobenzen 15,1 2 37,8 5 Deri 
204-469-4 121-44-8 Trietilamin 8,4 2 12,6 3 Deri 
204-661-8 123-91-1 1,4 Dioksan 73 20 - - - 
204-662-3 123-92-2 İzopentilasetat 270 50 540 100 - 
204-696-9 124-38-9 Karbondioksit 9000 5000 - - - 
204-697-4 124-40-3 Dimetilamin 3,8 2 9,4 5 - 
204-826-4 127-19-5 N,N-Dimetilasetamid 36 10 72 20 Deri 
205-438-8 140-88-5 Etilakrilat 21 5 42 10 - 
205-480-7 141-32-2 n-Butilakrilat 11 2 53 10 - 
205-483-3 141-43-5 2-Aminoetanol 2,5 1 7,6 3 Deri 
205-563-8 142-82-5 n-Heptan 2085 500 - - - 
205-634-3 144-62-7 Oksalik asit 1 - - - - 
206-992-3 420-04-2 Siyanamid 1 0,58 - - Deri 
207-343-7 463-82-1 Neopentan 3000 1000 - - - 
208-394-8 526-73-8 1,2,3-Trimetilbenzen 100 20 - - - 
208-793-7 541-85-5 5-Metilheptan-3-on 53 10 107 20 - 
 620-11-1 3-Pentilasetat 270 50 540 100 - 
210-866-3 624-83-9 Metilizosiyanat - - - 0,02 - 
 625-16-1 Amilasetat (tert) 270 50 540 100 - 
210-946-8 626-38-0 1-Metilbutilasetat 270 50 540 100 - 
211-047-3 628-63-7 Pentilasetat 270 50 540 100 - 
212-828-1 872-50-4 n-Metil-2-pirolidon 40 10 80 20 Deri 
2 151 373 1305-62-0 Kalsiyumdihidroksit (9) 5 - - - - 
215-236-1 1314-56-3 Difosfor pentaoksit 1 - - - - 
215-242-4 1314-80-3 Difosfor pentasülfür 1 - - - - 
2 152 932 1319-77-3 Krezoller (Tüm izomerleri) (9) 22 5 - - - 
215-535-7 1330-20-7 Ksilen (karışım izomerleri, saf) 221 50 442 100 Deri 
216-653-1 1634-04-4 Tersiyer-bütil-metil-eter 183,5 50 367 100 - 
222-995-2 3689-24-5 Sulfotep 0,1 - - - Deri 
2 311 161 7440-06-4 Platin (Metalik) (9) 1 - - - - 
231-131-3 7440-22-4 Gümüş (metalik) 0,1 - - - - 
2 314 843 7580-67-8 Lityumhidrür (9) 0,025 - - - - 
231-634-8 7664-39-3 Hidrojen  florür 1,5 1,8 2,5 3 - 
231-639-5 7664-93-9 Sülfürik asit (buharı) (10) (11) 0,05 - - - - 
231-595-7 7647-01-0 Hidrojen klorür 8 5 15 10 - 
231-633-2 7664-38-2 Ortofosforik asit 1 - 2 - - 
231-635-3 7664-41-7 Amonyak  (anhidroz) 14 20 36 50 - 
231-714-2 7697-37-2 Nitrik asit - - 2,6 1 - 
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231-778-1 7726-95-6 Brom 0,7 0,1 - - - 
231-954-8 7782-41-4 Flor 1,58 1 3,16 2 - 
231-959-5 7782-50-5 Klor - - 1,5 0,5 - 
231-977-3 7783-06-4 Hidrojen sülfit 7 5 14 10 - 
231-978-9 7783-07-5 Dihidrojen selenür 0,07 0,02 0,17 0,05 - 
232-260-8 7803-51-2 Fosfin 0,14 0,1 0,28 0,2 - 
 8003-34-7 Piretrum (hassasiyete neden olan 

laktonlardan arındırlmış) 
1 - - - - 

233-060-3 10026-13-8 Fosfor pentaklorür 1 - - - - 
233-113-0 10035-10-6 Hidrojen bromür - - 6,7 2 - 
2 332 710 10102-43-9 Azotmonoksit 30 25 - - - 
247-852-1 26628-22-8 Sodyum azid 0,1 - 0,3 - Deri 
252-104-2 34590-94-8 (2-Metoksimetiletoksi)-propanol 308 50 - - Deri 

( * )   1998 / 24 / EC, 2000 / 39 / EC, 1991 / 322 / EC, 2006 / 15 / EC ve 2009 / 161 / EU sayılı Direktiflerin ekleridir.  

(**) 6331 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevzuatın uygulanmasında uluslararası kuruluşlarca yayımlanmış sınır değerler 
de dikkate alınabilir. 

( 1  )  EINECS      :  Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri. 

( 2  )  CAS            :  Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.  

( 3 )  Özel işaret   :  “Deri” işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir. 

( 4  )  TWA :8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama. 

( 5  )  STEL :Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri. 

( 6  )  mg/m3     :20 oC sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan maddenin 
miligram cinsinden miktarı. 

( 7  )  ppm    :1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3). 

 ( 8  )            :Civa ve iki değerlikli inorganik bileşiklerine maruziyetin izlenmesinde (belirlenmesinde), mesleki maruziyet sınır 
değerlerini tamamlayıcı ilgili biyolojik izleme teknikleri de dikkate alınacaktır. 

( 9  )  :Sağlığa etkileri konusunda, sınırlı bilimsel veri bulunan maddeler. 

( 10 )  :Uygun maruziyet izleme yöntemi seçilirken, ortamda bulunabilecek diğer sülfür bileşiklerinin olası  
sınırlamaları ve etkileşimleri de dikkate alınacaktır.  

( 11 )  Buhar    :Gırtlağı geçen ve havanın iletildiği kanallara (soluk borusu, bifürkasyonlar) ve ciğerin solunum ile  ilgili 
bölgelerine (toraks) nüfuz eden ortalama 10 µm çapındaki solunabilir partiküller  olarak tanımlanır. 

EK – 2 

BİYOLOJİK SINIR DEĞERLER  VE SAĞLIK GÖZETİMİ ÖNLEMLERİ 

1.                 Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri 
1.1.             Biyolojik izleme, absorbsiyon spektrometri veya eşdeğer sonucu veren bir başka metod kullanılarak, kanda 
kurşun seviyesinin (PbB) ölçümünü de kapsar.  

Bağlayıcı biyolojik sınır değer:  70 μg Pb/100 ml kan. 

1.2.             Aşağıdaki durumlarda tıbbi gözetim yapılır: 
1.2.1.        Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 
0.075 mg/m3 ten fazla ise,  
1.2.2.        Çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 μg Pb/100 ml kandan fazla ise. 
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EK – 3 

KULLANIMI YASAK OLAN KİMYASAL MADDELER İLE YAPILMASI YASAKLANAN İŞLER 

 

Aşağıda belirtilen kimyasal maddelerin ithali, üretimi ve bu maddelerin işyerinde kullanımı ile kimyasal maddeler ihtiva eden 
aşağıda belirtilen işlerin yapılması yasaktır. Ancak bu maddelerin başka bir kimyasal madde içindeki veya atık maddedeki 
konsantrasyonu, aşağıda verilen limit değerlerin altında bulunuyorsa bu yasak uygulanmaz.  

a)          Kimyasal Maddeler: 
 

EINECS No ( 1 ) CAS No ( 2 ) Madde Adı 
Yasak Uygulanmayacak 

Limit Değer 
202-080-4 91-59-8 2-naftilamin ve tuzları % 0,1 (ağırlıkça) 
202-177-1 92-67-1 4-aminodifenil ve tuzları % 0,1 (ağırlıkça) 
202-199-1 92-87-5 Benzidin ve tuzları % 0,1 (ağırlıkça) 
202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenil % 0,1 (ağırlıkça) 

( 1 ) EINECS : Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri.  

( 2 ) CAS : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. 

b)         Yapılan işler : - 

EK – 4 

SIVI OKSİJEN, SIVI ARGON VE SIVI AZOT DEPOLAMA TANKLARI İLE İLGİLİ GÜVENLİK MESAFELERİ 

 a) Sıvı Oksijen tankları için: 

Tablo 1: Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar. 

Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m) 
  0-10 1 
11-50 2 
 51-100 3 
101-200 4 
201-10000 5 

Tablo 2: Araç park yerleri, işyerinin sınırları, açık alev ve sigara içmeye izin verilen yerler, yüksek basınçlı yanmayan gaz 
depoları, yüksek ve orta gerilimdeki elektrik transformatörleri, yanıcı malzeme depoları (ahşap bina ve yapılar), her türlü 
makine ve ekipman, maden ocakları, kanal ve logarlar, kuyu ve benzeri  yapılar, yanıcı gaz ve sıvı  boru hatlarındaki vanalar, 
flanşlar ve ek yerleri ile  oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar. 

Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m) 
0-100 3 
101-200 4 
201-400 5 
401-1000 6 
1001-2000 10 
2001-3000 13 
3001-10000 15 

Tablo 3: Ofis, kantin, çalışanların ve ziyaretçilerin toplandığı bina ve benzeri yerler, kompresör, vantilatör, hava çekiş yerleri, 
yüksek miktarda parlayıcı gaz ve LPG’nin ulusal kanunlara uygun olarak depolandığı yerler ile oksijen tankı arasındaki 
uzaklıklar.  

Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m) 
    0-400 5 
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  401-1000 6 
1001-2000 10 
2001-3000 13 
3001-4000 14 
  4001-10000 15 

b) Sıvı Argon ve Sıvı Azot tankları için:  

Tablo 1: Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile sıvı argon ve sıvı azot depolama tankı arasındaki 
uzaklıklar. 

Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m) 
0-100 1 
101-600 2 
601-1000 3 
1001-3000 4 
3001-10000 5 

Tablo 2: Araç park yerleri, açık alev ve sigara içilmesine izin verilen yerler, yüksek basınçlı yanmayan gaz depoları, kantin, 
çalışanların ve ziyaretçilerin toplandığı bina ve benzeri yerler, sabit parlayıcı gaz depoları, parlayıcı sıvı ve LPG depoları, 
yanıcı, parlayıcı, gaz ve sıvı boru hatlarındaki vana ve flanş gibi ek yerleri ile sıvı argon ve sıvı azot depolama tankı  arasındaki 
uzaklıklar.  

Tank kapasitesi (m3) Uzaklık (m) 
0-100 3 
101-200 4 
201-400 5 
401-600 6 
601-900 7 
901-1000 8 
1001-2000 10 
2001-3000 12 
3001-4000 14 
4001-10000 15 
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25 Ocak 2013                                                                                                            Resmi Gazete Sayı: 28539 
 

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, 

uzaklaştırma çalışmalarında asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak 
sağlık risklerinden korunması, sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesidir. 

 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamına giren, asbest veya asbestli malzeme ile yapılan çalışmalarda, asbest tozuna maruziyetin 
olabileceği tüm işlerde ve işyerlerinde uygulanır. 

 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 
a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesi ile 

9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak, 

b) 19/9/1983 tarihli ve 83/477/EEC sayılı, 25/6/1991 tarihli ve 91/382/EEC sayılı Avrupa 
Konseyi Direktifleri ile 27/3/2003 tarihli ve 2003/18/EC sayılı ve 30/11/2009 tarihli ve 2009/148/EC 
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktiflerine paralel olarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Asbest: 
1) Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4, 
2) Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5, 
3) Grünerit Asbest (Amosit), CAS No 12172-73-5, 
4) Krizotil, CAS No 12001-29-5, CAS No 132207-32-0, 
5) Krosidolit, CAS No 12001-28-4, 
6) Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6 lifli silikatları, 
b) Asbest söküm çalışanı: Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim 

programını tamamlamış ve kurs bitirme belgesi almış çalışanı, 
c) Asbest söküm uzmanı: Yönetmelik kapsamında belirtilen işlemlerin uygulanması aşamasında 

işveren tarafından sorumluluk verilen, Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim 
programını bitirip, sınavda başarılı olarak kurs bitirme belgesi alan kişiyi, 

ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
d) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü, 
e) İSGÜM: İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünü, 
f) Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer (ZAOD/TWA): Günlük 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen 

veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değeri ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Kullanım yasağı 
MADDE 5 – (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydı 

ile asbest konusunda aşağıdaki hükümlere uyulur. 
a) Asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı, 
b) Asbest içeren her türlü ürünün ithalatı ve satılması, 
c) Asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi yasaktır. 
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Risk değerlendirmesi 
MADDE 6 – (1) İşveren, asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda, asbestin türü ve 

fiziksel özellikleri ile çalışanların maruziyet derecesini dikkate alarak risk değerlendirmesi yapmakla 
yükümlüdür. 

(2) Risk değerlendirmesi yapılırken çalışanlar veya temsilcilerinin görüşleri alınır. 
(3) Risk değerlendirmesinde çalışılan ortam havasındaki asbest miktarının belirlenmiş sınır 

değerin altında olduğunun ortaya çıkması halinde; 
a) Sadece, kolay kırılmayan malzeme ile çalışılan, geçici ve kısa süreli tamir ve bakım işlerinde, 
b) Asbest liflerinin sıkı şekilde bağlı olduğu malzemenin bozulmadan ve parçalanmadan 

uzaklaştırılması işlerinde, 
c) İyi durumdaki asbestli malzemenin paketlenmesi işlerinde, 
ç) Ortam havasının izlenmesi ve kontrolü işleri ile malzemelerde asbest bulunup 

bulunmadığının tespiti için örnek alınması işlerinde, 
bu Yönetmeliğin 9 uncu, 16 ncı ve 17 nci madde hükümleri uygulanmayabilir. 
(4) Gerek görüldüğünde ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan farklı 

asbestli malzeme ile karşılaşılması durumunda risk değerlendirmesi yeniden yapılır. 
 
Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri 
MADDE 7 – (1) İşveren, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine başlamadan önce, 

asbest içerebilecek malzeme ve yerlerini belirlemek için tesis, bina, gemi ve benzeri yapı ve 
sistemlerde inceleme yaparak gereken tedbirleri alır. Yıkım izni için 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 
ilgili hükümleri uygulanır. İşverenin çalışma yaptığı herhangi bir yapı veya ortamda asbest veya 
asbestli malzeme bulunduğu şüphesi varsa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

(2) İşveren; asbest içerebilecek malzemelerin, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma 
işlerini 8 inci maddede belirtilen uzman nezaretinde ve yine aynı maddede belirtilen çalışanlarca 
yapılmasını sağlar. 

(3) Teknik önlemler alınmasına rağmen, havadaki asbest konsantrasyonunun 11 inci maddede 
belirtilen sınır değeri aşabileceği söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma gibi belirli işlerde; 
çalışanların korunması için işveren, özellikle aşağıda belirtilen önlemleri alır. 

a) Uygun solunum sistemi koruyucusu ve diğer kişisel koruyucu donanım ile bunları kullanacak 
çalışanların ve çalışma sürelerinin belirlenmesi ve kişisel koruyucuların kullanılmasını sağlar. 

b) Sınır değerin aşılması ihtimali olan yerlere uyarı levhalarının konulmasını sağlar. 
c) Asbest veya asbestli malzemeden çıkan tozun, tesis veya çalışma alanı dışına yayılmasını 

önler. 
(4) Bu maddede belirtilen işlere başlamadan önce, alınacak önlemler hususunda çalışanlar veya 

temsilcilerini bilgilendirir ve onların görüşlerini alır. 
 
Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işini yapmaya yetkili kişiler 
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işler, asbest söküm uzmanı nezaretinde asbest 

söküm çalışanı tarafından yapılır. 
(2) Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine ilişkin bir mesleki eğitim 

belgesine sahip olanlardan 19 uncu maddede bahsi geçen kurs bitirme belgesi istenmez. 
(3) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almış olanlardan bu iş için ayrıca mesleki eğitim belgesi 

istenmez. 
 
Bildirim ve iş planı 
MADDE 9 – (1) İşveren, bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce iş planı 

hazırlamak ve işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iş planı ile birlikte 
bildirimde bulunmakla yükümlüdür. 

a) Bildirimde aşağıdaki hususlar yer alır; 
1) İşyerinin ticari unvanı ve adresi, 
2) Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı, 
3) Yapılacak işler ve işlemler, 
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4) Çalışan sayısı, 
5) İşe başlama tarihi ve işin tahmini süresi, 
6) Asbest söküm uzmanı belgesi, 
7) Asbest söküm çalışanı belgesi. 
(2) İş planında, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için yapılan risk değerlendirmesi 

çerçevesinde işyerinde alınacak önlemler belirtilir. Bu planda özellikle; 
a) İşin çeşidi ve tahmini süresi, 
b) İşin yürütüleceği yer, 
c) Asbest ve/veya asbest içeren malzemelerin uzaklaştırılmasında kullanılacak metot, 
ç) Asbest sökümü ve uzaklaştırılması işleminde kullanılacak ekipmanın özellikleri, 
d) İşi yapanların korunmaları ve arındırılmaları, 
e) İşlem sırasında ortamda veya yakınında bulunan diğer kişilerin korunması, 
f) Asbest ve/veya asbestli malzemelerin yerinde kalmasının daha büyük bir risk oluşturmadığı 

haller dışında, yıkıma başlanmadan önce bina ve tesislerden bu malzemelerin uzaklaştırılması 
işlemlerine ilişkin hususlar yer alır. 

(3) İşveren ve/veya temsilcileri, asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlemleri 
tamamlandığında, işyerinde asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm 
sonuçlarını da içeren bir belge düzenlenmesini sağlar. 

(4) Akredite olmuş ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş laboratuvarlarca düzenlenen bu belge 
ve ölçüm sonuçlarını içeren rapor işveren ve/veya temsilcileri tarafından Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğüne teslim edilir. 

(5) Çalışanlar ve/veya temsilcileri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılan bildirimle ilgili 
tüm belgeleri talep etme ve görme hakkına sahiptir. 

 
Asbest ölçümleri 
MADDE 10 – (1) Asbest ölçme ve numune alma işlemleri akredite olmuş ve Genel Müdürlükçe 

yetkilendirilmiş laboratuvarlarca aşağıda belirtildiği şekilde yapılır. 
a) İşe başlamadan önce yapılan risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınarak, 11 inci 

maddede belirtilen sınır değere uygunluğu sağlamak için çalışma ortamından düzenli olarak alınan 
asbest numunelerinde lif sayımı yapılır. 

b) Ölçüm için kullanılan numune alma metodu, çalışanların asbest ve/veya asbestli 
malzemeden kaynaklanan tozun kişisel maruziyetini gösterecek şekilde uygulanır ve numune alan 
kişinin korunması için de gerekli önlemler alınır. 

c) Numune alma yerleri belirlenirken çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin de görüşleri 
alınır. 

ç) Numuneler bu konuda görevli akredite ve yetkilendirilmiş laboratuvar çalışanları tarafından 
alınır. Alınan numunelerin analizi, (e) bendinde belirtildiği şekilde, lif saymak için uygun araç gereçle 
donatılmış akredite ve yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılır. 

d) Numune alma süresi, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile sekiz saatlik çalışma 
süresinde (bir vardiya) çalışanın maruziyetini belirleyecek şekilde düzenlenir. 

e) Lif sayımı, faz-kontrast mikroskobu kullanılarak Dünya Sağlık Örgütünün 1997 yılında tavsiye 
ettiği metotla veya eşdeğer sonuçları veren başka bir metotla yapılır. 

(2) Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan 
daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan lifler hesaba katılır. 

 
Sınır değer 
MADDE 11 – (1) İşveren, bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı 

havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TWA) 0,1 
lif/cm3’ü geçmemesini sağlar. 

 
Sınır değerlerin aşılmasının önlenmesi 
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalarda, çalışanların bu malzemelerden 

çıkan toza maruziyetinin en aza indirilmesi ve her durumda asbestin ortam havasındaki miktarının 11 
inci maddede belirtilen sınır değeri aşmaması için özellikle aşağıda belirtilen önlemler alınır: 
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a) Bu Yönetmelik kapsamına giren çalışmalar mümkün olan en az sayıda çalışan ile yapılır. 
b) Çalışma sistemi, asbest tozu çıkarmayacak şekilde tecrit edilecek, bu mümkün değilse çıkan 

tozun ortama yayılması önlenecek şekilde tasarlanır. 
c) Asbeste maruziyet riski olan çalışmaların yapıldığı yerlerin ve kullanılan ekipman temizlik ve 

bakım işlerinin düzenli ve etkili şekilde yapılması sağlanır. 
ç) Asbest veya toz çıkaran asbestli malzemeler, sızdırmaz uygun paketler içerisinde taşınır ve 

diğer malzemelerden ayrı olarak depolanır. 
d) Asbest içeren atıklar derhal toplanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki 

işaretlemeler kullanılarak içinde asbest olduğunu gösterecek şekilde etiketlenip sızdırmaz paketler 
içinde en kısa zamanda işyerinden uzaklaştırılır ve ilgili mevzuata uygun şekilde yok edilir. 

 
Sınır değerin aşılması 
MADDE 13 – (1) 11 inci maddede verilen sınır değerin aşılması halinde; 
a) Sınır değerin aşılmasının nedenleri tespit edilerek asbest konsantrasyonunun bu değerin 

altına inmesi için derhal gerekli önlemler alınır. Çalışanların korunması için uygun önlemler alınıncaya 
kadar etkilenmiş alanda çalışma yapılamaz. 

b) Alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını belirlemek için ortam havasında tekrar asbest 
konsantrasyonu ölçümü yapılır. 

c) Maruziyetin diğer önlemlerle azaltılmasının mümkün olmadığı ve ancak solunum sistemi 
koruyucusu kullanılarak sınır değere uyumun mümkün olduğu hallerde, çalışanların koruyucu ile 
çalışmaları süreklilik arz edemez, her bir çalışanın çalışacağı azami süre önceden belirlenir ve bu süre 
kesinlikle aşılamaz. Koruyucu kullanılarak yapılan çalışma süresince, fiziki şartlar, iklim şartları ve 
çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak uygun dinlenme araları verilir. 

 
Genel önlemler 
MADDE 14 – (1) Asbest veya asbestli malzeme tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda 

aşağıdaki önlemler alınır. 
a) Asbest olduğu belirlenen çalışma alanlarında; 
1) Gerekli işaretlemeler yapılır ve uyarı levhaları konulur. 
2) Görevli olanlar dışındaki çalışanların girmesi önlenir. 
3) Sigara içilmesi yasak olan alanlar belirlenir. 
4) Yeme içme için ayrılan yerler, asbest tozu ile kirlenme riski bulunan yerlerin dışında seçilir. 
b) Asbestle çalışılan işyerlerinde; 
1) Çalışanlara koruyucu giysi, solunum cihazları gibi yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanım 

verilir. 
2) Kişisel koruyucu donanımlar işyeri dışına çıkarılmaz. Koruyucu giysiler işyerinde veya temizlik 

işlerinin yapıldığı yerlerde temizlenir ve işyerinden yalnızca kapalı kaplar içerisinde çıkarılır. 
3) Koruyucu giysiler ile çalışanların kendilerine ait giysileri ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilir. 
4) Çalışanlara uygun el ve yüz yıkama yerleri, tozlu işlerde ise duş imkanı sağlanır. 
5) Kullanılan kişisel koruyucu donanımlar, özel olarak belirlenmiş yerlerde saklanır, her 

kullanımdan sonra kontrol edilip temizlenir, tamir ve bakımı yapılır. 
(2) Birinci fıkrada belirtilen önlemler için çalışanlara herhangi bir mali yük getirilemez. 
 
Çalışanların ve/veya temsilcilerinin bilgilendirilmesi 
MADDE 15 – (1) İşveren gözetiminde asbest söküm uzmanınca; asbest söküm çalışanına, 

işyerinde diğer çalışanlara ve çalışan temsilcilerine aşağıdaki konularda yeterli bilgi verilir. 
a) Asbest ve/veya asbestli malzemeden yayılan tozun neden olabileceği sağlık riskleri, 
b) Yönetmelikte belirtilen sınır değerler ve ortam havasında sürekli yapılması gereken ölçümler, 
c) Sigara içilmemesi de dahil uyulması gereken hijyen kuralları, 
ç) Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve alınacak önlemler, 
d) Asbest maruziyetini en aza indirmek için tasarlanmış özel önlemler. 
(2) Birinci fıkrada yer alan önlemlere ek olarak; 
a) Çalışan ve temsilcilerine, ortam havasındaki asbest konsantrasyonu ölçüm sonuçları 

hakkında bilgi verilir ve bu sonuçlarla ilgili gerekli açıklamalar yapılır. 
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b) 11 inci maddede belirtilen sınır değerin aşıldığı hallerde, çalışanlar ve temsilcileri bu 
durumdan derhal haberdar edilir, nedenleri bildirilir ve alınacak önlemler hakkında görüş 
alışverişinde bulunulur. Acil bir durumda alınan önlemler çalışan ve temsilcilerine bildirilir. 

 
Sağlık gözetimi 
MADDE 16 – (1) Çalışanlar aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine 

tabi tutulur. 
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki işleri ilk defa yapacak kişinin, önce işyeri hekimi tarafından 

genel sağlık durumu değerlendirilir ve Ek-I’de belirtildiği şekilde, özellikle solunum sistemi 
muayeneleri başta olmak üzere genel sistemik fizik muayene ile diğer tetkik ve kontrolleri yapılır. 
İşyeri hekimi, risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarını dikkate alarak çalışanların sağlık durumlarını 
değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre akciğer radyografilerini uygun sürelerle tekrarlar, bu 
süre 2 yılı aşamaz. 

b) Sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, çalışanın 
asbeste maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dahil her türlü koruyucu ve önleyici tedbirleri 
belirleyerek işverene önerilerde bulunur. 

c) Çalışanlara maruziyetin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık 
değerlendirmeleri ile ilgili bilgi verilir. Hekim, maruziyetin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin 
devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir. 

ç) Çalışan ve/veya işveren sağlık muayene ve tetkiklerinin yeniden yapılmasını isteme hakkına 
sahiptir. 

 
Kayıtların tutulması 
MADDE 17 – (1) Asbestle çalışılan işyerlerinde işverenler aşağıda belirtilen kayıtları tutmak ve 

bunları saklamakla yükümlüdürler: 
a) Asbest söküm işini yapan veya yaptıran işveren, asbest sökümünde görev alanların yaptıkları 

işleri, çalışma süresini ve maruziyet düzeyini belirten kayıtları tutar ve saklar. İşyeri hekimi, diğer 
sağlık personeli veya sağlıktan sorumlu kurum ve kuruluşlar talep etmeleri halinde bu kayıtları 
inceleyebilir. Çalışanlar kendilerine ait kayıtların bir örneğini alabilirler. Çalışan ve/veya temsilcileri 
kayıtlar hakkında isimsiz olarak genel bilgileri alabilirler. 

b) Asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az 40 yıl süreyle saklanır. 
c) İşyerinin çalışanlarıyla devri halinde kayıtlar devredilen işletmeye teslim edilir. 
ç) İşyerinin kapanması halinde kayıtlar Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilir. 
Asbestoz ve mezotelyoma kayıtları 
MADDE 18 – (1) Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilen veya Sosyal Güvenlik Kurumuna 

bildirilen asbestoz ve mezotelyoma vakaları ile ilgili kayıtlar bu Kurum tarafından tutulur. 
 
Eğitim programları 
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek eğitimlerin programı, usul ve esasları ile 

asbest söküm uzmanının nitelikleri, Tozla Mücadele Yönetmeliğinde düzenlenen Tozla Mücadele 
Komisyonunun önerileri de göz önünde bulundurularak Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından 
belirlenir ve tebliğ olarak yayımlanır. 

(2) Asbest söküm uzmanlarının eğitimi İSGÜM tarafından yürütülür. 
(3) Tebliğde belirlenen programa uygun olarak kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren 

sendikaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve Bakanlıkça işyeri hekimliği ve iş güvenliği 
uzmanlığı eğitimi için yetkilendirilen kurumlar tarafından düzenlenecek asbest söküm çalışanlarının 
eğitimleri, asbest söküm uzmanları tarafından verilir. 

(4) Eğitimleri veren kurum ve kuruluşlar tarafından eğitimin sonunda sınav yapılarak başarılı 
olan katılımcılara kurs bitirme belgesi düzenlenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Uygulama esasları 
MADDE 20 – (1) Bakanlık bu Yönetmelikle ilgili uygulama esaslarını düzenlemek amacıyla tebliğ 

çıkarabilir. 
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 21 – (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle 

Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Belge düzenleme 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm 

sonuçlarını da içeren belge, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası yürürlüğe girene kadar geçen sürede 
uygun araç gereçle donatılmış laboratuvarlarca düzenlenerek Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 
teslim edilir. 

 
Asbestin laboratuvarlarca ölçümü 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 10 uncu maddenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar 21 inci madde ile 

yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. 
 
Yürürlük 
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin; 
a) 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 10 uncu maddesi yayımı tarihinden 1 yıl sonra, 
b) 19 uncu maddesi yayımı tarihinden 6 ay sonra, 
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

 
EK – I 

 
(1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen sağlık gözetimleri ile ilgili hususlar şunlardır: 
a) Mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hastalıklara sebep olabilir. 
1) Asbestoz 
2) Mezotelyoma 
3) Akciğer kanseri (bronşiyal karsinom) 
4) Mide-bağırsak kanseri 
b) İşyeri hekimi ve/veya diğer sağlık personeli, asbeste maruz kalan çalışanların her birinin maruz kalma 

durumunu ve çalışma şartlarını izlemekle yükümlüdür. 
c) Çalışanların sağlık muayeneleri, iş sağlığı prensip ve uygulamalarına uygun şekilde yapılır ve en az 

aşağıdaki hususları içerir. 
1) Çalışanın mesleki ve tıbbi özgeçmişi ile ilgili kayıtlarının tutulması, 
2) Her çalışanın genel sistemik fizik muayenesi ve özellikle solunum sistemi muayenesini, 
3) Yukarıda belirtilen muayeneler yapılırken gerekli gizlilik esasına dikkat edilmesi, 
4) 35x35 standart akciğer radyografisinin veya dijital akciğer radyografisinin çekilmesi, 
5) Solunum fonksiyon testinin yapılması (Solunan havanın hacmi ve hızı). 
ç) Uygun olarak yapılan sağlık gözetimi sonucunda, çalışanın sağlığında şüpheli durum saptandığında, 

hekim mevzuata uygun olarak çalışanın ileri tetkiklerinin yapılmasını ve ilgili uzman tarafından 
değerlendirilmesini isteyebilir. Ayrıca çalışana sağlık durumu ile ilgili bilgi verilir. Benzer biçimde maruz kalan 
diğer çalışanların sağlık durumu da gözden geçirilir. 

d) Yapılan sağlık gözetimi ile ilgili olarak her çalışanın kişisel sağlık kaydı tutulur ve güncellenir. Bu 
kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde incelenebilecek şekilde saklanır. 

e) İşyeri hekimi, iş sağlığındaki gelişmeleri göz önüne alarak balgam sitoloji testi, bilgisayarlı tomografi, 
tomodansitometri gibi daha ileri tetkikler isteyebilir. 
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06 Ağustos 2013                                                                                                      Resmi Gazete Sayı : 28730 
 

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE                                                         
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere 

maruziyetinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunması için bu maddelere 
maruziyetin önlenmesi ve sınır değerler de dâhil olmak üzere asgari gerekliliklerin belirlenmesidir. 

 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamına giren ve çalışanların kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin 
yapıldığı işyerlerinde uygulanır. 

(2) Asbest ile çalışmalarda, 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümlerle 
birlikte bu Yönetmelik hükümleri de uygulanır. 

(3) Radyasyonla birlikte farklı kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetin olduğu işlerde, 
radyasyonla ilgili özel mevzuatla birlikte bu Yönetmelik hükümleri de uygulanır. Yalnızca radyasyona 
maruziyetin söz konusu olduğu işlerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 

 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 
a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak,  
b) Avrupa Birliğinin 29/4/2004 tarihli ve 2004/37/EC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak, 
hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
b) Kanserojen madde; 
1) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden 

olabilecek veya kanser oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları, 
2) Ek-1’de belirtilen maddeler, işlemler ve bu işlemler sırasında ortaya çıkan madde veya 

müstahzarı, 
c) Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal 

genetik hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek madde veya 
müstahzarları, 

ç) Sınır değer: Aksi belirtilmedikçe kanserojen veya mutajen maddenin, çalışanın solunum 
bölgesinde bulunan havadaki, Ek-2’de belirlenen referans zaman aralığındaki, zaman ağırlıklı 
ortalama konsantrasyonunu, 

d) Solunum bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm 
yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısını, 

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

İşverenlerin Yükümlülükleri 
Risklerin değerlendirilmesi 
MADDE 5 – (1) İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İş 

Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca işyerinde gerçekleştirilen risk 
değerlendirmesinde; kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde 
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çalışanların; bu maddelere maruziyet türü, maruziyet düzeyi ve maruziyet süresini belirleyerek riskleri 
değerlendirir ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini belirler. 

(2) Risk değerlendirmesinde kanserojen veya mutajen maddelerin, deri yolu da dâhil olmak 
üzere vücuda giriş yollarının tümü dikkate alınır. 

(3) Risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken, belirli risklerden etkilenecek çalışanların sağlık ve 
güvenlikleri ile kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu istekleri özel olarak 
dikkate alınır. 

 
Kullanımın azaltılması 
MADDE 6 – (1) İşverenler; 
a) Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla teknik olarak mümkün olduğu hâllerde,  

tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde, müstahzar veya işlem kullanarak işyerindeki kanserojen veya 
mutajen maddelerin kullanımını azaltır. 

b) Kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma 
sonuçlarını, istenmesi hâlinde Bakanlığa verir. 

 
Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması 
MADDE 7 – (1) Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin 

önlenmesi ve azaltılması için; 
a) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlık ve güvenliği 

yönünden risk bulunduğunun ortaya çıkması hâlinde çalışanların tehlikeli maddelere maruziyeti 
önlenir. 

b) Kanserojen veya mutajen maddelerin tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarıyla 
değiştirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hâllerde, bu maddelerin üretiminde ve 
kullanılmasında teknik imkânlara göre kapalı sistemler kullanılır. 

c) Kapalı sistemle çalışmanın teknik olarak mümkün olmadığı hâllerde, çalışanların maruziyeti 
mümkün olan en az düzeye indirilir. 

ç) Çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyeti, Ek-2’de verilen sınır değerleri 
aşamaz. 

d) İşveren kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde;  
1) İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarını belirler ve yapılan iş için 

gereken miktardan fazla madde bulunmasını önler. 
2) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısının mümkün 

olan en az sayıda olmasını sağlar. 
3) Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza 

indirmek için işlem tasarımını uygun şekilde yapar ve gerekli mühendislik kontrol önlemlerinin 
alınmasını sağlar. 

4) Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma sistemi 
veya diğer yöntemlerle, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan ortamdan dışarı 
atılmasını sağlar. 

5) Herhangi bir kaza sonucunda veya beklenmeyen bir şekilde kanserojen veya mutajen 
maddelerin ortama yayılması hâlinde, bu durumun erken tespiti için uygun ölçüm sistemleri 
bulunmasını sağlar. 

6) Uygun çalışma yöntemleri ve işlemlerin kullanılmasını sağlar. 
7) Alınan diğer önlemlerle toplu korumanın sağlanamadığı veya maruziyetin önlenemediği 

durumlarda uygun kişisel korunma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlar. 
8) Özellikle çalışma ortam zemini, duvarlar ve diğer yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesini ve 

hijyen şartlarını sağlar. 
9) Çalışanları bilgilendirir. 
10) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma riski bulunan yerleri 

uygun ikaz levhaları ve güvenlik işaretleri ile belirler. Bu yerlerde sigara kullanılmasının ve yeme, 
içmenin yasak olduğunu belirten ikaz levhalarını bulundurur. 

11) İlgili mevzuat gereği hazırlanacak acil durum planında, yüksek düzeyde maruziyete neden 
olabilecek durumlara yönelik eylemler de planlanır.  
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12) Kanserojen veya mutajen maddelerin güvenli şekilde depolanması, taşınması veya işlem 
görmesi için bu maddelerin açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplarda 
bulundurulmasını sağlar. Bu maddelerin kullanıldığı ve depolandığı alanlara görevli olmayanların giriş 
ve çıkışlarını kontrol altında tutar. 

13) Atıkların çalışanlar tarafından güvenli bir şekilde toplanması, depolanması ve uzaklaştırılıp 
zararsız hale getirilmesinde açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplar 
kullanılmasını sağlar. 

(2) Kanserojen veya mutajen maddeler, 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete`de 
yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve 8/9/2009 tarihli ve 
2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tehlikeli Malların Karayolu ile 
Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) hükümlerine uygun olarak taşınır. 

 
Yetkili makama bilgi verilmesi 
MADDE 8 – (1) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve 

güvenliği yönünden risk bulunduğu saptanan işlerde, Bakanlıkça istendiğinde, işveren aşağıdaki 
konularda yeterli bilgileri verir. 

a) İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu maddelerin 
kullanılma nedeni. 

b) Kanserojen veya mutajen maddelerin işyerinde üretilen ve kullanılan miktarı. 
c) Maruz kalan çalışan sayısı. 
ç) Alınan koruyucu önlemler. 
d) Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü. 
e) Maruziyetin türü ve düzeyi. 
f) İkame yapılıp yapılamadığı. 
 
Öngörülemeyen maruziyet 
MADDE 9 – (1) Çalışanların yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir 

olay veya kaza hâlinde; 
a) İşveren, çalışanlara durum hakkında derhal bilgi verir. 
b) Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kaldırılıp, durum normale dönünceye kadar; 
1) Etkilenmiş alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak çalışanların girmesine izin 

verilir. 
2) Etkilenmiş alana girecek çalışanların koruyucu giysi ve solunum koruyucu ekipman 

kullanmaları sağlanarak, her bir çalışan etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli çalıştırılır ve 
bu durumun süreklilik arz etmesi engellenir. 

3) Koruma sağlanmayanların etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmez. 
 
Öngörülebilir maruziyet 
MADDE 10 – (1) İşveren; çalışanların maruziyetinin önemli ölçüde artma ihtimali olan ve 

çalışanların maruziyetini azaltıcı tüm teknik koruyucu önlemlerin hâlihazırda alınmış olduğu bakım, 
onarım gibi işlerde; 

a) Genel sorumlulukları devam etmek şartıyla, çalışanlar ve/veya temsilcilerine danıştıktan 
sonra, bu işlerde çalışanların korunmasını sağlamak ve maruziyetlerini asgari süreye indirmek için 
gerekli önlemleri belirler ve alır. 

b) Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek koşulların devamı süresince, çalışanların 
koruyucu giysi ve solunum koruyucu ekipman kullanmalarını sağlar. Bu koşullardaki çalışmaların 
mümkün olduğunca kısa süreli olmasını sağlayarak bu koşulların süreklilik arz etmesini engeller. 

c) Bu işlerin yapıldığı alanları belirleyerek açık bir şekilde işaretler ve yetkili olmayan kişilerin bu 
alanlara girmesini önler. 

 
Riskli alanlara giriş 
MADDE 11 – (1) İşveren; işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesine göre sağlık ve 

güvenlik yönünden risk bulunan alanlara, sadece işi veya görevi gereği bu alana girmesi gereken 
çalışanlara izin verir, bunların dışındakilerin girmemesi için gerekli önlemleri alır. 



                                                                                 343                                                                                        İSG YEK 
    

 
Hijyen ve kişisel korunma 
MADDE 12 – (1) İşveren kanserojen veya mutajen maddelerle kirlenme ihtimali olan işlerde 

aşağıdaki önlemleri alır. 
a) Bu işlerin yapıldığı yerlerde çalışanların yemeleri, içmeleri ve sigara kullanmaları önlenir. 
b) Çalışanlara, koruyucu giysi veya uygun özel giysi verilir ve bunların günlük kıyafetlerinden 

ayrı yerlerde saklanabilmesi için birbirinden ayrı elbise dolapları bulundurulur. 
c) Çalışanlara uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanır. 
ç) Kişisel koruyucu donanımların özel yerlerde ve uygun şartlarda saklanması sağlanır ve her 

kullanımdan sonra ve mümkünse kullanmadan önce kontrol edilerek temizlenir, tamir edilir veya 
değiştirilir. 

(2) İşveren bu maddede belirtilen tedbirlerin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. 
 
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi 
MADDE 13 – (1) İşveren; çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak yeterli ve uygun eğitim almalarını sağlar ve 
özellikle aşağıdaki konularda çalışanlara gerekli bilgi ve talimatı verir. 

a) İşyerinde kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin riskleri ve etkileri. 
b) Tütün kullanımının getirebileceği ek riskler de dâhil sağlığı etkileyebilecek riskler. 
c) Maruziyeti önlemek için alınan ve alınacak önlemler. 
ç) Hijyen kuralları. 
d) Kişisel koruyucu donanımların kullanılması. 
e) Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dâhil yapılması gereken işler. 
f) Kanserojen veya mutajen madde içeren tesis ve kapların üzerinde bulunması gereken 

anlaşılır ve okunaklı etiketler ile açıkça görülebilir uyarı ve tehlike işaretleri. 
 (2) Yeni bir risk ortaya çıktığında veya mevcut risklerde değişiklik olduğunda eğitim yenilenir ve 

gerektiği durumlarda belirli aralıklarla tekrarlanır. 
Çalışanların bilgi alma hakkı 
MADDE 14 – (1) Çalışanlar ve/veya temsilcileri, bu Yönetmelik hükümlerinin işyerinde 

uygulanmasını izleme ve özellikle aşağıdaki konularda uygulamalara katılma hakkına sahiptir. 
a) İşverenin kişisel koruyucu donanımı belirleme sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, koruyucu 

donanımın seçimi ve kullanılmasının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkilerinin belirlenmesinde. 
b) İşverenin sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendinde belirtilen işlerde alınacak önlemlerin belirlenmesinde. 
(2) 10 uncu maddede belirtilen işler de dâhil olmak üzere maruziyetin yüksek olabileceği 

durumlar hakkında, çalışanlar ve/veya temsilcileri en kısa sürede bilgilendirilir. Olayın nedenleri, 
alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler ve durumun düzeltilmesi için yapılması gereken işler 
hakkında bilgi verilir. 

(3) İşyerinde kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları 
temin edilip, ilgili çalışan ve/veya temsilcilerinin bunlara kolayca ulaşabilmeleri sağlanır. 

(4) İşveren, risk değerlendirmesine göre, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden riskli olan 
işlerde çalışanların güncellenmiş listesini ve bunların maruziyet durumlarını belirten kayıtları tutar. 

(5) Yukarıda belirtilen liste ve kayıtları; işyeri hekimi, işyerinde sağlık ve güvenlikten sorumlu 
kişiler ve/veya yetkili merciler inceleme hakkına sahiptirler. 

(6) Her çalışan kendisi ile ilgili listedeki kişisel bilgileri alma hakkına sahiptir. 
(7) Çalışanlar ve/veya temsilcileri bilgilerin tümünü isimsiz olarak alma hakkına sahiptir. 
 
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 
MADDE 15 – (1) İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda çalışanların ve/veya 

temsilcilerinin 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak; görüşlerini alır, teklif getirme 
hakkını tanır ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını ve katılımlarını sağlar. 

(2) Çalışanların ve/veya temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için alınan 
önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı 
hakları kısıtlanamaz. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Sağlık gözetimi  
MADDE 16 – (1) İşveren; kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu oluşabilecek 

sağlık sorunlarına erken tanı konulması ve çalışanların bu maddelere maruziyetinden 
kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmaları amacıyla maruziyet öncesinde ve daha 
sonra da düzenli aralıklarla; 

a) Çalışanların aşağıdaki durumlarda sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 
1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında. 
2) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerektirmesi hâlinde. 
b) İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak şekilde 

gerekli düzenlemeleri yapar. 
(2) Yapılan sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda saptanan sağlık sorununun kanserojen veya 

mutajen maddelere maruziyet nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde; 
a) Çalışanların sağlık gözetimine yönelik kişisel sağlık kayıtları tutulur ve işyeri hekimi 

tarafından çalışanlara yönelik alınması gereken koruyucu veya önleyici tedbirler önerilir. 
b) Çalışana, maruziyet sonrasında takip edilmesi gereken sağlık gözetimi ile ilgili bilgi ve 

tavsiyeler verilir. 
c) İşveren; 
1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir. 
2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir. 
3) Riskleri önlemek veya azaltmak için gerekli görülen ve çalışanın kanserojen veya mutajen 

maddelere maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de dâhil benzeri önlemleri uygular. 
4) İşyeri hekiminin gerekli gördüğü durumlarda; benzer biçimde maruz kalan çalışanların da 

düzenli bir şekilde sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 
(3) Çalışanın kendisi veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini 

isteyebilir. Çalışanlar, kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahiptir. 
(4) Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar Ek-3’te verilmiştir. 
(5) İşyerinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kanserojen veya mutajen 

maddelere maruziyet nedeniyle oluştuğu ön tanısı konulan tüm kanser vakaları 6331 sayılı Kanunun 
14 üncü maddesi uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. 

 
Kayıtların saklanması 
MADDE 17 – (1) 14 üncü ve 16 ncı maddelerde belirtilen kayıtlar maruziyetin sona ermesinden 

sonra en az 40 yıl süre ile saklanır. 
(2) İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren bu kayıtları Sosyal Güvenlik Kurumu İl 

Müdürlüğüne teslim eder. 
 
Kanserojen veya mutajen maddeler ve sınır değerleri 
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında; kanserojen veya mutajen madde olarak, 

26/12/2008 tarihli ve 27092 Mükerrer sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve 
Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer 
alan Ek-2`deki sınıflandırma dikkate alınır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanmış olan 
listeler de dikkate alınabilir.  

(2) Kanserojen veya mutajen maddelerin sınır değerleri Ek-2`de verilmiştir. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 19 – (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen ve 

Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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EK-1 
 

Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde atıf yapılan 
maddeler ve işlemler: 

1. Üreamin üretimi. 
2. Kömür kurumu, kömür katranı ve ziftinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonlara maruziyete 

neden olan işler. 
3. Bakır-nikel cevherinin kavrulması ve elektro rafinasyonu işleminde açığa çıkan toz, serpinti ve dumana 

maruziyete neden olan işler. 
4. Kuvvetli asit işlemi ile isopropil alkol üretimi. 
5. Sert odun tozuna maruziyete neden olan işler. 

 
 

EK-2 
MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ 

 

Maddenin adı EINECS(1) CAS(2) Sınır Değerler 
Açıklama mg/ m3(3) ppm(4) 

Benzen 200-753-7 71-43-2 3.25(5) 1(5) Deri(6) 

Vinilklorür monomeri 200-831 75-01-4 7.77(5) 3(5) — 
Sert ağaç tozları — — 5.0(5)(7) — — 

 
(1)  EINECS: Mevcut kimyasal maddelerin Avrupa envanteri. 
(2)  CAS: Kimyasal abstrakt servis numarası. 
(3)  mg/m3: Bir metre küp havadaki maddenin miligram olarak değeri (20°C sıcaklıkta ve 760 mm Cıva 
basıncında). 
(4)  ppm: Bir metre küp havadaki maddenin mililitre olarak değeri (mililitre/metreküp). 
(5)  Sekiz saatlik referans zamanına göre hesaplanan veya ölçülen değer. 
(6)  Deri yoluyla da maruziyetin olabildiği durumlar. 
(7)  Sert ağaç tozu diğer ağaç tozları ile karışık ise karışımın tümü için bu değer uygulanır. 
 

 
EK-3 

 
Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar: 
1. Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan çalışanların sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi 

ve diğer sağlık personeli, çalışanların sağlık durumlarını ve maruziyet koşullarını bilmelidir. 
2. Çalışanların sağlık gözetimi, 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi hükümlerine uygun olarak yürütülmeli 

ve aşağıdaki hususları içermelidir: 
a) Çalışanların mesleki ve tıbbi öz geçmişleri ile ilgili kayıtların tutulması. 
b) Çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması. 
c) Çalışanlarda, ilk ve geri döndürülebilir etkilerinin tespitinin yanı sıra mümkün olduğu hallerde biyolojik 

izlemenin yapılması. 
d) Sağlık gözetimi kapsamında, çalışanlara iş sağlığı alanında en son geliştirilen testlerin uygulanması. 
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15 Haziran 2013                                                                                        Resmi Gazete Sayı: 28678 
 

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların işyerindeki biyolojik etkenlere 

maruziyetinden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve bu 
risklerden korunmasına dair asgari hükümleri düzenlemektir. 

 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 
a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren işyerlerinde; 

çalışanların yaptıkları işlerden dolayı biyolojik etkenlere maruz kaldıkları veya maruz kalabilecekleri 
işleri, 

b) Biyolojik etkenle doğrudan çalışılmayan veya biyolojik etkenin kullanılmadığı ancak, 
çalışanların biyolojik etkene maruziyetine neden olabilecek Ek–I’de yer alan işleri, 

kapsar. 
(2) Maruz kalınan ve/veya kalınabilecek etken, çalışanlar için tanımlanabilir sağlık riski 

oluşturmayan grup 1 biyolojik etkenler sınıfında ise Ek–VI’nın birinci paragrafında belirtilen hususlara 
uyulmak kaydı ile 9 uncu, 15 inci ve 18 inci maddeler uygulanmaz. 

 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 
a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak, 
b) Avrupa Birliğinin 18/9/2000 tarihli ve 2000/54/EC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak 

hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen: 
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
b) Biyolojik etkenler: Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, 

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

c) Hücre kültürü: Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in–vitro olarak 
geliştirilmesini, 

ç) Mikroorganizma: Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel 
veya hücresel yapıda olmayan mikrobiyolojik varlığı, ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 
Risk Düzeyi ve Risklerin Belirlenmesi 

Risk düzeyi 
MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan biyolojik etkenler, 

enfeksiyon risk düzeyine göre aşağıdaki 4 risk grubunda sınıflandırılır: 
a) Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler. 
b) Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, 

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

c) Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike 
oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan 
biyolojik etkenler. 
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ç) Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike 
oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan 
biyolojik etkenler. 

 
Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 
MADDE 6 – (1) Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, çalışanın 

sağlık ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri 
belirlemek için, çalışanın maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenir. 

(2) Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk 
değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır. 

(3) Risk değerlendirmesi, çalışanın biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını etkileyebilecek 
herhangi bir değişiklik olduğunda yenilenir. 

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen risk değerlendirmesinde, 29/12/2012 tarihli ve 
28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde 
yer alan hükümler ile aşağıda sayılan hususlar dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılır: 

a) İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması. 
b) Yetkili makamların, çalışanların sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına 

alınması hakkındaki önerileri. 
c) Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler. 
ç) Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler. 
d) Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıklar ile ilgili bilgiler. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İşverenlerin Yükümlülükleri 

İkâme 
MADDE 7 – (1) İşveren, yapılan işin özelliğine göre zararlı biyolojik etkenleri kullanmaktan 

kaçınır ve mevcut bilgiler ışığında, biyolojik etkenleri kullanım şartlarında durumuna uygun olarak 
çalışanların sağlığı için tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanlar ile ikame eder. 

 
Risklerin azaltılması 
MADDE 8 – (1) İşveren, işyerinde biyolojik etkenlere maruziyet riskinin azaltılması için 

aşağıdaki önlemleri alır: 
a) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, çalışanların sağlık ve güvenliği için risk olduğu 

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

alınarak, sağlık ve güvenlik yönünden yeterli korumayı sağlayacak şekilde, çalışanların maruziyet 
düzeyinin en aza indirilmesi için özellikle aşağıdaki önlemleri alır: 

1) Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısı, mümkün olan en az sayıda tutulur. 
2) Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını 

önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. 
3) Öncelikle toplu koruma önlemleri alınır veya maruziyetin başka yollarla önlenemediği 

durumlarda kişisel korunma yöntemleri uygulanır. 
4) Hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kazara dışarıya taşınması veya 

sızmasının önlenmesi veya azaltılmasını sağlamaya uygun olur. 
5) Ek–II’de verilen biyolojik risk işareti ile birlikte 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğinde yer alan ilgili diğer uyarı işaretleri 
de kullanılır. 

6) Biyolojik etkenleri içeren kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanır. 
7) Gerektiğinde, kullanılan biyolojik etkenlerin muhafaza edildikleri ortam dışında bulunup 

bulunmadığının belirlenmesi için 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) 
bendine göre yürürlüğe konulan Yönetmeliğe uygun ölçümler yapılır. 

8) Atıkların, gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar tarafından güvenli bir 
biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması 
da dâhil uygun yöntemlerle yapılır. 
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9) Biyolojik etkenlerin işyeri içinde güvenli bir şekilde kullanılması ve taşınması için gerekli 
düzenlemeler yapılır. 

 
Bakanlığın bilgilendirilmesi 
MADDE 9 – (1) Risk değerlendirmesi sonuçları, çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk 

bulunduğunu ortaya koyuyorsa, Bakanlıkça istenmesi halinde, işveren aşağıdaki konularda gerekli 
bilgileri çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne verir: 

a) Risk değerlendirmesinin sonuçları. 
b) Çalışanların biyolojik etkenlere maruz kaldığı veya kalma ihtimali bulunan işler. 
c) Maruz kalan çalışan sayısı. 
ç) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık 

personelinin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliği. 
d) Çalışma şekli ve yöntemleri de dâhil olmak üzere alınan koruyucu ve önleyici tedbirler. 
e) Çalışanların, grup 3 veya grup 4’te biyolojik etkenlere ait fiziksel korumalarının ortadan 

kalkması sonucu oluşacak maruziyetten korunması için yapılan acil eylem planı. 
(2) İşveren, biyolojik etkenin ortama yayılmasına ve insanda ciddi enfeksiyona veya hastalığa 

sebep olabilecek herhangi bir kaza veya olayı derhal Bakanlığa ve Sağlık Bakanlığına bildirir. 
(3) İşletmenin faaliyeti sona erdiğinde, 13 üncü maddesine göre düzenlenen biyolojik etkene 

maruz kalan çalışanların listesi ile 16 ncı maddeye göre tutulan tüm tıbbi kayıtlar çalışma ve iş kurumu 
il müdürlüğüne verilir. 

 
Hijyen ve kişisel korunma 
MADDE 10 – (1) İşverenler, çalışanların biyolojik etkenlerle çalışmaya bağlı sağlık veya güvenlik 

riskleriyle karşılaştıkları bütün işlerde, aşağıdaki önlemleri alırlar: 
a) Çalışanların, biyolojik etkenlerin bulaşma riskinin olduğu çalışma alanlarında yiyip içmeleri 

engellenir. 
b) Çalışanlara uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel giysi sağlanır. 
c) Çalışanlara, göz yıkama sıvıları ve/veya cilt antiseptikleri de dahil, uygun ve yeterli temizlik 

malzemeleri bulunan yıkanma ve tuvalet imkanları sağlanır. 
ç) Gerekli koruyucu donanım ve ekipman, belirlenmiş bir yerde uygun olarak muhafaza edilir. 

Her kullanımdan sonra ve mümkünse kullanımdan önce kontrol edilip temizlenir. Koruyucu donanım 
ve ekipman, kullanımından önce bozuksa tamir edilir veya değiştirilir. 

d) İnsan ve hayvan kaynaklı numunelerin alınması, işlem yapılması ve incelenmesi yöntemleri 
belirlenir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen koruyucu giysiler de dahil, biyolojik etkenlerle kirlenmiş olabilecek 
iş giysileri ve koruyucu ekipman, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılır ve diğer giysilerden ayrı 
bir yerde muhafaza edilir. İşverence, kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucu ekipmanın 
dekontaminasyonu ve temizliği sağlanır, gerektiğinde imha edilir. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralara göre alınan önlemlerin maliyeti çalışanlara yansıtılmaz. 
 
Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi 
MADDE 11 – (1) İşveren, işyerinde çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin uygun ve yeterli 

eğitim almalarını sağlar ve özellikle aşağıda belirtilen konularda gerekli bilgi ve talimatları verir: 
a) Olası sağlık riskleri. 
b) Maruziyeti önlemek için alınacak önlemler. 
c) Hijyen gerekleri. 
ç) Koruyucu donanım ve giysilerin kullanımı ve giyilmesi. 
d) Herhangi bir olay anında ve/veya olayların önlenmesinde çalışanlarca yapılması gereken 

adımlar. 
(2) Eğitim, biyolojik etkenlerle teması içeren çalışmalara başlanmadan önce verilir. Değişen ve 

ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir. Gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır. 
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Özel durumlarda çalışanın bilgilendirilmesi 
MADDE 12 – (1) İşveren; biyolojik etkenlerle çalışma sırasında oluşan ciddi bir kaza veya olay 

durumunda veya grup 4 biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda, işyerinde asgari takip edilecek 
prosedürleri içeren yazılı talimatları sağlar ve mümkün olduğu yerlerde uyarıları görünür şekilde asar. 

(2) Çalışanlar, biyolojik etkenlerin kullanımı sırasında meydana gelen herhangi bir kaza veya 
olayı, işyerinde görevli iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya işveren veya işveren vekiline derhal 
bildirir. 

(3) İşverenler, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasından doğan ve insanda ciddi enfeksiyona 
ve/veya hastalığa neden olabilecek kaza veya olayı, çalışanlara ve/veya çalışan temsilcilerine derhal 
bildirir. İşverenler, kazanın sebeplerini ve durumu düzeltmek için alınan önlemleri de en kısa 
zamanda çalışanlara ve/veya çalışan temsilcilerine bildirir. 

(4) Her çalışan, 13 üncü maddede belirtilen ve kişisel olarak kendisini ilgilendiren bilgilere 
ulaşma hakkına sahiptir. 

(5) Çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin, çalıştıkları konu ile ilgili ortak bilgilere 
ulaşabilmeleri sağlanır. 

(6) İşverenler, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri istemeleri halinde 
çalışanlara ve/veya çalışan temsilcilerine verir. 

 
Biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesi 
MADDE 13 – (1) İşverenler, grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların 

listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, 
kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutar. 

(2) Bu liste ve kayıtlar, maruziyet sona erdikten sonra en az onbeş yıl saklanır; ancak aşağıda 
belirtilen enfeksiyonlara neden olabilecek biyolojik etkenlere maruziyet söz konusu olduğunda, bu 
liste, bilinen son maruziyetten sonra en az kırk yıl boyunca saklanır: 

a) Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyet. 
b) Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis 

edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet. 
c) Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik 

etkenlere maruziyet. 
ç) Tedaviye rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuçlanan biyolojik 

etkenlere maruziyet. 
d) Uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet. 
(3) İşyerinde görevli işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya bu konuyla ilgili diğer sorumlu 

kişilerin birinci fıkrada belirtilen listeye ulaşabilmeleri sağlanır. 
 
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması 
MADDE 14 – (1) İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda 6331 sayılı Kanunun 18 inci 

maddesine uygun olarak, çalışanların ve/veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar. 
 
Bakanlığa bildirim 
MADDE 15 – (1) İşverenler, aşağıdaki biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve iş 

kurumu il müdürlüğüne ön bildirimde bulunur: 
a) Grup 2 biyolojik etkenler. 
b) Grup 3 biyolojik etkenler. 
c) Grup 4 biyolojik etkenler. 
(2) Bu bildirim işin başlamasından en az otuz gün önce yapılır. Üçüncü fıkrasında belirtilen 

hususlar saklı kalmak kaydı ile işveren, grup 4’te yer alan her bir biyolojik etkeni veya geçici olarak 
kendisinin yaptığı sınıflandırmaya göre grup 3’te yer alan yeni bir biyolojik etkeni ilk defa 
kullandığında da ön bildirimde bulunur. 

(3) Grup 4 biyolojik etkenlerle ilgili tanı hizmeti veren laboratuvarlar için, hizmetin içeriği 
hakkında başlangıçta bildirimde bulunulur. 

(4) İşyerinde bildirimi geçersiz kılan, proses ve/veya işlemlerde sağlık veya güvenliği önemli 
ölçüde etkileyecek büyük değişiklikler olduğunda, bildirim yeniden yapılır. 
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(5) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sözü edilen bildirim; 
a) İşyerinin unvan ve adresini, 
b) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer 

sağlık personelinin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliğini, 
c) Risk değerlendirmesinin sonucunu, 
ç) Biyolojik etken türlerini, 
d) Öngörülen korunma ve önleme tedbirlerini,  içerir. 
 
Sağlık gözetimi 
MADDE 16 – (1) Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda işveren çalışanların, çalışmalara 

başlamadan önce ve işin devamı süresince düzenli aralıklarla sağlık gözetimine tabi tutulmalarını 
sağlar. 

(2) Yapılan risk değerlendirmesi, özel koruma önlemleri alınması gereken çalışanları tanımlar. 
(3) Maruz kaldıkları veya kalmış olabilecekleri biyolojik etkene karşı henüz bağışıklığı olmayan 

çalışanlar için gerektiğinde, Sağlık Bakanlığının işyerinin bulunduğu ildeki yetkili birimleri ile işbirliği 
içinde uygun aşılar yapılır. İşverenler, aşı bulundurduklarında Ek-VII’de belirtilen hususları dikkate alır. 

(4) Bir çalışanın, maruziyete bağlı olduğundan kuşkulanılan bir enfeksiyona ve/veya hastalığa 
yakalandığı saptandığında, işyeri hekimi, benzer biçimde maruz kalmış diğer çalışanların da aynı 
şekilde sağlık gözetimine tabi tutulmasını sağlar. Bu durumda maruziyet riski yeniden değerlendirilir. 

(5) Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son 
bulmasından sonra en az onbeş yıl süre ile saklanır. 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özel 
durumlarda kişisel tıbbi kayıtlar bilinen son maruziyetten itibaren kırk yıl süre ile saklanır. 

(6) İşyeri hekimi her bir çalışan için alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler ile ilgili olarak 
önerilerde bulunur. 

(7) Maruziyetin sona ermesinden sonra yapılacak herhangi bir sağlık gözetimi ile ilgili olarak 
çalışanlara gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir. 

(8) Çalışanlar, kendileriyle ilgili sağlık gözetimi sonuçları hakkında bilgi edinebilir ve ilgili 
çalışanlar veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının gözden geçirilmesini isteyebilir. 

(9) Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili hususlar Ek-IV’te verilmiştir. 
(10) Biyolojik etkenlere mesleki maruziyet sonucu meydana gelen her hastalık veya ölüm 

vakaları Bakanlığa bildirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Özel Hükümler 

Tanı laboratuvarları dışında kalan insan sağlığı ve veterinerlikle ilgili hizmetler 
MADDE 17 – (1) Tanı laboratuvarları dışında kalan, insan sağlığı ve veterinerlik hizmeti verilen 

işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılırken, aşağıdaki hususlara özellikle dikkat edilir: 
a) Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve örneklerde biyolojik 

etkenlerin varlığı hakkındaki belirsizlikler. 
b) Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve örneklerde var olduğu 

bilinen veya var olduğundan şüphe edilen biyolojik etkenlerin oluşturduğu tehlike. 
c) İşin doğasından kaynaklanan riskler. 
(2) Çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden korumak için aşağıdaki hususları da içeren uygun 

önlemler alınır: 
a) Uygun dekontaminasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin belirlenmesi. 
b) Biyolojik etkenlerin bulaştığı atıkların risksiz bir şekilde işlenmesini ve ortadan kaldırılmasını 

sağlayacak uygun yöntemlerin kullanılması. 
(3) Grup 3 veya grup 4 biyolojik etkenlerle enfekte olan veya olduğundan şüphelenilen hasta 

insanların veya hayvanların bulunduğu izolasyon yerlerinde, enfeksiyon riskini en aza indirmek için, 
Ek-V’in (A) sütununda belirtilen önlemler alınır. 

 
Endüstriyel işlemler, laboratuvarlar ve hayvan barınakları için özel önlemler 
MADDE 18 – (1) Teşhis laboratuvarları da dahil, laboratuvarlarda ve grup 2, grup 3 ve grup 4 

biyolojik etkenlerle bilhassa enfekte edilmiş veya bunları taşıyan veya taşıdıklarından şüphe edilen 
laboratuvar hayvanlarının barınaklarında aşağıdaki önlemler alınır: 
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a) Araştırma, geliştirme, öğretim veya tanı amacıyla grup 2, grup 3 ve grup 4 biyolojik 
etkenlerle çalışmaların yürütüldüğü laboratuvarlarda, enfeksiyon riskini asgariye indirmek için Ek-V’te 
belirtilen önlemler alınır. 

b) Risk değerlendirmesini takiben biyolojik etkenin risk derecesine göre fiziksel koruma düzeyi 
tespit edilir ve Ek-V’te belirtilen önlemler alınır. Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerle çalışmalar; 

1) Grup 2 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 2 olan, 
2) Grup 3 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 3 olan, 
3) Grup 4 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 4 olan, 
çalışma alanlarında yürütülür. 
c) İnsanda hastalığa yol açabilecek fakat asıl amaçları kültür veya onların konsantre halinde 

bulunmaları gibi biyolojik etkenlerle çalışmak olmayan, biyolojik etkenleri içerip içermediği belirsiz 
olan maddelerle yapılan laboratuvar çalışmalarında koruma düzeyi en az 2 olan önlemler uygulanır. 
Bakanlıkça daha alt düzeydeki koruma önlemlerinin yeterli olduğu belirtilmedikçe, gerekli olduğu 
bilinen ya da şüphelenilen durumlarda koruma düzeyi 3 veya 4 olan önlemler uygulanır. 

(2) Grup 2, grup 3 veya grup 4’te yer alan biyolojik etkenlerin kullanıldığı sanayi proseslerinde 
aşağıdaki önlemler alınır; 

a) Birinci fıkranın (b) bendinde tanımlanan koruma ilkeleri, Ek-VI’da belirtilen uygulamaya 
yönelik önlemler ve uygun prosedürler esas alınarak sanayi proseslerine de uygulanır. 

b) Grup 2, grup 3 veya grup 4’te yer alan biyolojik etkenlerin kullanılması ile ilgili risk 
değerlendirmesine göre, bu etkenlerin sanayide kullanılmasında alınması gereken önlemlerin neler 
olduğuna karar vermeye Bakanlık yetkilidir. 

(3) Çalışanlar için ciddi sağlık riski oluşturabilecek, ancak kesin bir değerlendirme yapılamayan 
biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerinde koruma düzeyi en az 3 olan önlemler alınır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 19 – (1) 10/6/2004 tarihli ve 25488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyolojik 

Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
         Yürürlük 

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
         Yürütme 
             MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

EK–I 
BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYETİN OLABİLECEĞİ BAZI İŞLER LİSTESİ 

1- Gıda üretilen fabrikalarda çalışma. 
2- Tarımda çalışma. 
3- Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma. 
4- Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalışma. 
5- Mikrobiyolojik teşhis laboratuvarları dışındaki klinik, veterinerlik ve teşhis laboratuvarlarındaki çalışma. 
6- Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma. 
7- Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma. 

EK–II 

BİYOLOJİK TEHLİKE İŞARETİ ( Sarı zemin üzerine siyah sembol) 
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EK–III 

BİYOLOJİK RİSK SINIFLANDIRILMIŞ BİYOLOJİK ETKENLER LİSTESİ 
Açıklamalar 

1– Bu Yönetmeliğin kapsamına uygun olarak, sınıflandırma listesine yalnızca insanı enfekte ettiği bilinen etkenler dâhil 
edilmiştir.  

Gerekli yerlerde, bu etkenlerin toksik ve alerji yapma potansiyelleri belirtilmiştir. 

İnsanı etkilemediği bilinen hayvan ve bitki patojenleri çıkarılmıştır. 

Sınıflandırılmış biyolojik etkenler listesine, genetik olarak yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar dâhil edilmemiştir. 

2– Sınıflandırılmış etkenler listesi sağlıklı çalışanlarda o etkenlerin yaptıkları etkilere dayandırılmıştır. 

Önceden var olan bir hastalık, ilaç kullanımı, kazanılmış bağışıklık, gebelik veya emzirme gibi bir nedenle ya da başka bir 
nedenden dolayı bir kişinin duyarlılığının etkilenebileceği özel durumlardaki etkiler dikkate alınmamıştır. 

Bu tür çalışanlardaki ek riskler bu Yönetmelikte öngörülen risk değerlendirmesi kapsamında ele alınacaktır. 

Grup 3 veya Grup 4 de yer alan biyolojik etkenlere maruz kalınan veya maruz kalınabilecek bazı sanayi proseslerinde, 
laboratuvar çalışmalarında veya hayvanlarla yapılan çalışmalarda bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine uygun teknik önlemler 
alınacaktır. 

3 – Herhangi bir biyolojik etkenin Grup 2, Grup 3 veya Grup 4 de sınıflandırılmamış olması ve listede yer almaması, bu 
biyolojik etkenin Grup 1 de yer aldığı anlamına gelmez. 
Listede, birden çok türünün insanda patojen olduğu bilinen etkenlerin hastalıklara en fazla neden olduğu bilinen türleri yer 
alacak ayrıca, aynı cinsin diğer türlerinin de sağlığı etkileyebileceğini gösteren daha genel bir bilgi bulunacaktır.  

Sınıflandırılmış biyolojik etkenler listesinde yer alan bir cinsin patojen olmadığı bilinen türleri ve tipleri (strains) listeye 
alınmamıştır.    

4– Bir suş (strain) zayıflatıldığında ya da bilinen virülans genlerini yitirdiğinde, ait olduğu ve işyerindeki uygun risk 
değerlendirmesine bağlı ana suşun sınıflandırılması için gerek görülen korumanın mutlak olarak uygulanması gerekli 
değildir.  

Örneğin, böyle bir suş, koruyucu veya tedavi edici amaçlar için bir ürün veya bu ürünün bir parçası olarak kullanıldığı 
durumlarda. 

5– Bu listeyi oluşturmak için kullanılan sınıflandırılmış etkenlerin nomenklatürü (bilimsel adlandırması) bu listenin 
hazırlandığı tarihteki etkenlerin taksonomisi (hayvan veya bitkilerin tasnifi) ve nomenklatürü ile ilgili uluslararası 
anlaşmalara uygundur. 

6– Sınıflandırılmış biyolojik etkenler listesi, oluşturulduğundaki bilgileri yansıtır ve en güncel bilgiyi yansıtacak şekilde 
güncellenir. 

7- İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve bu ekte yer almayan bütün virüslerin hastalığa neden olmadığı 
kanıtlanmadıkça en az Grup 2’de sınıflandırılmış sayılacaktır. 

8– Grup 3 de sınıflandırılan ve karşılarında (**) işareti bulunan biyolojik etkenler, genel olarak hava yolu ile bulaşıcı 
olmadıklarından çalışanlar için sınırlı enfeksiyon riski taşırlar. 

9– İşyerinde, parazitlerin sınıflandırılması sonucuna göre belirlenen koruma düzeyine uygun gerekler, sadece insanda 
enfeksiyona neden olabilecek parazitin yaşam döngüsünün evrelerine uygulanır. 

10– Bu listede ayrıca biyolojik etkenin alerjik veya toksik reaksiyonlara sebep olma ihtimalinin bulunduğunu, etkili aşısının 
olduğunu veya maruz kalan çalışanların isim listesinin 15 yıldan daha fazla tutulmasının tavsiye edildiği de gösterilmiştir.  
         Bu göstergeler aşağıdaki harflerle ifade edilir. 

A: Olası alerjik etkileri olan. 

D: Bu biyolojik etkene maruz kalan çalışanların listesinin bilinen son maruziyetten sonra 15 yıldan daha fazla 
saklanması gereken. 

T: Toksin üretimi olan. 

V: Etkili aşısı bulunan. 
Koruyucu aşılamanın uygulanması Ek–VII’de verilen kılavuza göre yürütülecektir. 
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BAKTERİLER VE BENZER ORGANİZMALAR 
Listede görülen biyolojik etkenler için “spp.” ifadesi, insanda patojen olduğu bilinen diğer türleri belirtir. 

 
Biyolojik Etken Sınıflandırma  Notlar 

Actinobacillus actinomycetemcomitans 2   

Actinomadura madurae 2 

Actinomadura pelletieri 2 

Actinomyces gerencseriae 2 

Actinomyces israelii  2 

Actinomyces pyogenes 2 

Actinomyces spp.  2 

Arcanobacterium haemolyticum (corynebacterium 

 haemolyticum) 2  

Bacillus anthracis  3 

Bacteroides fragilis  2 

Bartonella bacilliformis 2 

Bartonella quintana (Rochalimea quintana) 2 

Bartonella (Rochalimea) spp.  2 

Bordetella bronchiseptica 2 

Bordetella parapertussis  2 

Bordetella pertussis  2  V 

Borrelia burgdorferi 2 

Borrelia duttonii 2 

Borrelia recurrentis  2 

Borrelia spp.  2 

Brucella abortus  3 

Brucella canis  3 

Brucella melitensis  3 

Brucella suis 3 

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3 

Burkholderia pseudomallei(Pseudomonas pseudomallei)  3 

Campylabacter fetus  2 

Campylabacter jejuni 2 

Campylabacter spp.  2  

Cardiobacterium hominis  2 

Chlamydia pneumoniae  2 

Chlamydia trachomatis  2 

Chlamydia psittaci  (avian suşları) 3 
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Chlamydia psittaci   (diğer suşları) 2 

Clostridium botulinum  2  T  

Clostridium perfringens 2 

Clostridium tetani  2 T, V 

Clostridium spp.  2 

Corynebacterium diphteriae  2  T, V 

Corynebacterium minutissimum  2 

Corynebacterium pseudotuberculosis 2  

Corynebacterium spp.  2 

Coxiella burnetii 3 

Edwardsiella tarda  2 

Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) 2 

Ehrlichia spp. 2 

Eikenella corrodens  2 

Enterobacter aerogenes/cloacae  2 

Enterobacter spp.  2 

Enterococcus spp.  2 

Erysipelothrix rhusiopathiae  2 

Escherichia coli (patojen olmayan suşları dışındakiler) 2 

Escherichia coli, verocytotoxigenic suşları  

(örn. O157: H7 veya  O103)  3 (**)  T  

Flavobacterium meningosepticum  2 

Fluoribacter bozemanae (Legionella)  2 

Francisella tularensis (Tip A)  3 

Francisella tularensis (Tip B)  2 

Fusobacterium necrophorum  2 

Gardnerella vaginalis  2 

Haemophilus ducreyi 2 

Haemophilus influenzae  2 

Haemophilus spp.  2 

Helicobacter pylori  2 

Klebsiella oxytoca 2 

Klebsiella pneumoniae  2 

Klebsiella spp. 2 

Legionella pneumophila  2 

Legionella spp. 2 

Leptospira interrogans  (bütün serovarları) 2 
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Listeria monocytogenes  2 

Listeria ivanovii  2 

Morganella morganii  2 

Mycobacterium africanum  3  V 

Mycobacterium avium / intracellulare  2 

Mycobacterium bovis (BCG suşu hariç) 3  V 

Mycobacterium chelonae  2 

Mycobacterium fortuitum 2 

Mycobacterium kansasii  2 

Mycobacterium leprae  3 

Mycobacterium malmoense  2 

Mycobacterium marinum  2 

Mycobacterium microti  3 (**) 

Mycobacterium paratuberculosis  2 

Mycobacterium scrofulaceum 2 

Mycobacterium simiae 2 

Mycobacterium szulgai 2 

Mycobacterium tuberculosis 3  V 

Mycobacterium ulcerans  3 (**) 

Mycobacterium xenopi  2 

Mycobacterium caviae 2 

Mycoplasma hominis  2 

Mycoplasma pneumoniae  2 

Neisseria gonorrhoeae 2 

Neisseria meningitidis 2  V 

Nocardia asteroides  2 

Nocardia brasiliensis  2 

Nocardia farcinica  2 

Nocardia nova  2 

Nocardia otitidiscaviarum 2 

Pasteurella multocida 2 

Pasteurella spp. 2 

Peptostreptococcus anaerobius 2 

Plesiomonas shigelloides 2 

Porphyromonas spp. 2 

Prevotella spp. 2 

Proteus mirabilis 2 
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Proteus penneri 2 

Proteus vulgaris 2 

Providencia alcalifaciens 2 

Providencia rettgeri 2 

Providencia spp. 2 

Pseudomonas aeruginosa 2 

Rhodococcus equi 2 

Rickettsia akari 3 (**) 

Rickettsia canada 3 (**) 

Rickettsia conorii 3 

Rickettsia montana 3 (**) 

Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 3 

Rickettsia prowazekii 3 

Rickettsia rickettsii 3 

Rickettsia tsutsugamushi 3 

Rickettsia spp. 2 

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) 2 

Salmonella Arizonae 2 

Salmonella Enteritidis 2 

Salmonella Typhimurium 2 

Salmonella Paratyphi A,B,C 2 V 

Salmonella Typhi 3 (**)  V 

Salmonella  (diğer serovarları) 2 

Serpulina spp. 2 

Shigella boydii 2 

Shigella dysenteriae (Tip 1) 3 (**)  T 

Shigella dysenteriae (Tip 1 den farklı diğerleri) 2 

Shigella flexneri 2 

Shigella sonnei 2 

Staphylococcus aureus 2 

Streptobacillus moniliformis 2 

Streptococcus pneumoniae 2 

Streptococcus pyogenes 2 

Streptococcus suis 2 

Streptococcus spp. 2 

Treponema carateum 2 

Treponema pallidum  2 
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Treponema pertenue 2 

Treponema spp. 2 

Vibrio cholerae (El Tor dahil) 2 

Vibrio parahaemolyticus 2 

Vibrio spp. 2 

Yersinia enterocolitica 2 

Yersinia pestis 3 V 

Yersinia pseudotuberculosis 2 

Yersinia spp. 2 

(**) Bkz.  Açıklamalar (8 ) 

 

VİRÜSLER (*) 

Biyolojik Etken  Sınıflandırma Notlar 
Adenoviridae  2 

Arenaviridae 

 LCM–Lassa–Virüs complex (old world arena virüsleri): 

 Lassa virüsü  4 

 Lymphocytic (suşları) 3 

 Lymphocytic choriomeningitis  

              virüsü(diğer suşları)                                                   2 

 Mopeia virüsü  2  

 Diğer LCM–Lassa complex virüsleri  2 

 Tacaribe –Virus– Complex (new world arena virüsleri):  

 Guanarito virüsü 4  

 Junin virüsü 4 

 Sabia virüsü  4 

 Machupo virüsü  4 

 Flexal virüsü  3  

 Diğer Tacaribe complex virüsleri  2 

Astroviridae  2 

Bunyaviridae  

 Belgrade (Dobrava olarak da bilinir) 3 

 Bhanja  2 

 Bunyamwera virüsü 2 

 Germiston  2 

 Oropouche virüsü 3  

 Sin Nombre (Muerto Canyon)  3 
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 California encephalitis virüsü  2 

 Hantavirüsleri : 

 Hantaan (Korean haemorrhagic fever)  3 

 Seoul virüsü  3 

 Puumala virüsü 2 

 Prospect Hill virüsü 2 

 Diğer hantavirüsleri  2 

 Nairovirüsleri : 

 Crimean–Congo haemorrhagic fever  4 

 Hazara virüsü  2 

 Phlebovirüsleri : 

 Rift Valley fever  3  V 

 Sandfly fever  2 

 Toscana virüsü  2 

 Patojenik  olduğu bilinen diğer bunyaviridaeler  2 

Calciviridae 

 Hepatitis E virüsü 3 (**) 

 Norwalk virüsü  2 

 Diğer calciviridae 2 

Coronaviridae  2 

Filoviridae  

 Ebola virüsü  4 

 Marburg virüsü  4 

Flaviviridae  

 Australia encephalitis (Murray Valley encephalitis) 3 

 Central European tick–borne encephalitis virüsü 3 (**)  V 

 Absettarov  3 

 Hanzalova  3 

 Hypr  3 

 Kumlinge  3 

 Dengue virüsü Tip 1–4  3 

 Hepatitis C virüsü  3 (**) D 

 Hepatitis G 3 (**)  D 

 Japanese B encephalitis  3  V 

 Kyasanur Forest  3  V 

 Louping ill  3 (**) 

 Omsk (a)  3 V 
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 Powassan  3 

 Rocio 3 

 Russian spring–summer encephalitis (TBE)(a) 3 V 

 St Louis encephalitis 3 

 Wesselsbron virüsü  3(**) 

 West Nile fever virüsü 3 

 Yellow fever  3  V 

 Patojenik  olduğu bilinen diğer flavi virüsleri  2 

Hepadnaviridae  

 Hepatitis B virüsü  3 (**)  V, D 

 Hepatitis D virüsü (Delta) (b)  3 (**)  V, D 

Herpesviridae  

 Cytomegalo virüsü  2 

 Epstein–Barr virüsü  2 

 Herpesvirus simiae (B virüsü)  3 

 Herpes simplex virüsü Tip 1 ve 2  2 

 Herpesvirus varicella–zoster  2 

 Human B–lymphotropic virüsü (HBLV–HHV6)  2 

 Human herpes virüsü 7  2 

 Human herpes virüsü 8  2  D 

Orthomyxoviridae  

 İnfluenza virüsleri Tip A, B ve C  2  V (c) 

 Tick–borne ortomyxovrirdae: Dhori ve Thogoto virusu  2 

Papovaviridae 

 BK ve JC virüsleri  2  D (d) 

 Human papillomavirüsleri  2  D (d) 

Paramyxoviridae 

 Measles virüsü  2  V 

 Mumps virüsü 2  V 

 Newcastel disease virüsü  2 

 Parainfluenza virüsleri Tip 1 – 4 2 

 Respiratory syncytial virüsü  2 

Parvoviridae 

 Human parvovirüsü (B 19)  2 

Picornaviridae  

 Acute haemorrhagic conjunctivitis virüsü (AHC) 2 

 Coxsackie virüsleri  2 
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 Echo virüsleri  2 

 Hepatitis A virüsü (insan entero virüsü Tip 72)  2 V 

 Poliovirüsleri 2  V 

 Rhinovirüsleri  2 

Poxviridae  

 Buffalopox virüsü (e)  2 

 Cowpox virüsü 2 

 Elephantpox virüsü (f)  2 

 Milkers  node virüsü  2 

 Molluscum contagiosum virüsü  2 

 Monkeypox virüsü  3   V 

 Orf virüsü 2 

 Rabbitpox virüsü (g)  2 

 Vaccinia virüsü 2 

 Variola (major minor) virüsü  4   V 

 Whitepox virüsü (“Variola virüsü”)  4   V 

 Yatapox virüsü (Tana & Yaba)  2 

Reoviridae 

 Coltivirüsü  2 

 Human rotavirüsleri  2 

 Orbivirüsleri  2 

 Reovirüsleri  2 

Retroviridae  

 Human immunodeficiency virüsleri  3(**)  D 

 Human T-cell lymphotropic virüsleri(HTLV), 

       Tip1ve 2                                                                           3(**)  D 

 SIV virüsü (h)  3(**) 

Rhabdoviridae 

 Rabies virüsü  3(**)  V 

 Visicular stomatitis virüsü  2 

Togaviridae  

 Alfavirüsleri : 

 Eastern equine encephalomyelitis  3  V 

 Bebaru virüsü  2 

 Chikungunya virüsü  3(**) 

 Everglades virüsü  3(**) 

 Mayaro virüsü  3 
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 Mucambo virüsü  3 (**) 

 Ndumu virüsü  3 

 O’nyong–nyong virüsü 2 

 Ross River virüsü  2 

 Semliki forest virüsü  2 

 Sindbis virüsü  2 

 Tonate virüsü 3(**) 

 Venezuelan equine encephalomyelitis  3  V 

 Western equine encephalomyelitis  3  V 

 Bilinen diğer alpha virüsleri  2 

 Rubivirüsü (rubella)  2 V 

Toroviridae  2 

Sınıflandırılmamış virüsler 

 Equine morbillivirüsü 4 

 Henüz tanımlanmamış Hepatitis virüsleri  3 (**) D 

Bulaşabilir spongiform ansefalopatiler (TSEs) 

ile birlikte nadiren görülen etkenler  

 Creutzfeldt– Jakob hastalığı 3 (**)            D (d) 

 Variant Creutzfeldt– Jakob hastalığı  3 (**)  D (d) 

 Bovine spongiform ansefalopatiler (BSE) ve 

  ilgili diğer hayvan  TSE leri (i)  3 (**) D (d) 

 Gertsmann– Straussler–Scheinker sendromu  3 (**)  D (d) 

 Kuru  3 (**)  D (d)  

(*) Bkz.  Açıklamalar (7) 

(**) Bkz.  Açıklamalar (8) 

(a) Tick–borne encephalitis. 
(b) Hepatit D virüsü yalnızca hepatit B virüsü ile aynı anda veya ikincil olarak enfekte olmuş çalışanlarda patojendir.  

Bunun için, Hepatit B aşısı yalnızca Hepatit B virüsünden etkilenmemiş çalışanları  Hepatit D virüsüne (Delta) karşı koruyacaktır.  

(c) Yalnızca (A) ve (B) Tipleri için 
(d) Bu etkenlerle doğrudan temas olan işler için önerilir. 
(e) İki virüs tanımlanmıştır: birisi, Buffalopox tipi, diğeri de Vaccinia virüsünün bir türüdür. 
(f) Cowpox virüsünün türüdür. 
(g) Vaccinianın bir türüdür. 
(h) Bugün için, simian kökenli diğer retrovirüslerin insanda hastalık yaptığı hakkında bir kanıt yoktur. Bu virüslerle çalışılırken, önlem 

olarak,  üçüncü düzey korunma önerilir. 
(i) Diğer hayvan TSE lerine yol açan etkenlerin insanda enfeksiyona yol açtığı hakkında kanıt yoktur. Bununla birlikte 3. risk grubunda (**) 

yer alan etkenler için alınacak önlemler, laboratuvar çalışmaları için de tavsiye edilen önlemlerdir. İkinci düzey korunmanın yeterli 
olduğu scrapie etkeninin tanımlanması ilgili laboratuvarlar bunun dışındadır. 

 
PARAZİTLER 

Biyolojik Etkenler  Sınıflandırma  Notlar 
Acanthamoeba castellani 2 

Ancylostoma duodenale 2 

Angiostrongylus cantonensis 2 
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Angiostrongylus costaricensis 2 

Ascaris lumbricoides 2  A 

Ascaris suum 2  A 

Babesia divergens 2 

Babesia microti 2 

Balantidium coli 2 

Brugia malayi 2 

Brugia pahangi 2 

Capillaria philippinensis 2 

Capillaria spp. 2 

Clonorchis sinensis 2 

Clonorchis viverrini 2 

Cryptosporidium parvum 2 

Cryptosporidium spp. 2 

Cyclospora cayetanensis 2 

Dipetalonema streptocerca 2 

Diphylobothrium latum 2 

Dracunculus medinensis 2 

Echinococcus granulosus 3 (**) 

Echinococcus multilocularis 3 (**) 

Echinococcus vogeli 3 (**) 

Entemoeba histolytica 2 

Fasciola gigantica 2 

Fasciola hepatica 2 

Fasciolopsis buski 2 

Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2 

Hymenolepis diminuta 2 

Hymenolepis nana 2 

Leishmania brasiliensis 3 (**) 

Leishmania donovani 3 (**) 

Leishmania ethiopica 2 

Leishmania mexicana 2 

Leishmania peruviana 2 

Leishmania tropica 2 

Leishmania major 2 

Leishmania spp. 2 

Loa loa 2 
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Mansonella ozzardi 2 

Mansonella perstans 2 

Naegleria fowleri 3 

Necator americanus 2 

Onchocerca volvulus 2 

Opisthorchis felineus 2 

Opisthorchis spp. 2 

Paragonimus westermani 2 

Plasmodium falciparum 3 (**) 

Pasmodium spp. (human ve simian) 2 

Sarcocystis suihominis 2 

Schistosoma haematobium 2 

Schistosoma intercalatum 2 

Schistosoma japonicum 2 

Schistosoma mansoni 2 

Schistosoma mekongi 2 

Strongyloides stercoralis 2 

Strongyloides spp. 2 

Taenia saginata 2 

Taenia solium 3 (**) 

Toxocara canis 2 

Toxoplasma gondii 2 

Trichinella spiralis 2 

Trichuris trichiura 2 

Trypanosoma brucei brucei 2 

Trypanosoma brucei gambiense 2 

Trypanosoma brucei rhodesiense 3 (**) 
Trypanosoma cruzi 3 

Wuchereria bancrofti 2 

(**) Bkz.  Açıklamalar (8) 

 
MANTARLAR 
Biyolojik Etken  Sınıflandırma Notlar 

Aspergillus fumigatus 2  A 

Blastomyces dermatitidis (ajellomyces dermatitidis) 3 

Candida albicans 2 A 

Candida tropicalis 2 

Cladophialophora bantiana (önceki; Xylohypha             

bantiana,   Cladosporium bantianum or trichoides) 3 
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Coccidioides immitis 3  A 

Cryptococcus neoformans var. Neoformans  

(Flobasidiella neoformans var.  neoformans) 2  A 

Cryptococcus neoformans var. Gattii  

(Flobasidiella bacillispora)                                                     2  A 

Emmonsia parva var. Parva 2 

Emmonsia parva var. Crescens 2 

Epidermophyton floccosum 2  A 

Fonsecaea compacta 2 

Fonsecaea pedrosoi 2 

Histoplasma capsulatum var. capsulatum  

 (Ajellomyces capsulatus)                                                       3 

Histoplasma capsulatum duboisii 3 

Madurella grisea 2 

Madurella mycetomatis 2 

Microsporum spp. 2  A 

Neotestudina rosatii 2 

Paracoccidioides brasiliensis 3 

Penicillium marneffei 2  A 

Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii) 2 

Scedosporium prolificans (inflatum) 2 

Sporothrix schenckii 2 

Trichophyton rubrum 2 

Trichophyton spp. 2 

 

 

 

 
EK–IV 

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  
 

1- Biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların sağlık gözetiminden sorumlu olan işyeri hekimi, çalışanların sağlık 
durumlarını ve maruziyet koşullarını bilmelidir. 

2- Çalışanların sağlık gözetimi, işyeri hekimliğinin uygulama ve prensiplerine uygun olarak yürütülmeli ve 
aşağıdaki önlemleri içermelidir:  

- Çalışanların mesleki ve tıbbi özgeçmişleri ile ilgili kayıtlarının tutulması, 
- Çalışanların kişisel sağlık durumunun değerlendirilmesi, 
- Uygun ise, erken ve geri dönüşü olan etkilerin saptanmasının yanı sıra biyolojik ölçümleme.  

3- Sağlık gözetimi yapılırken, her çalışan için, işyeri hekimliğinde ulaşılabilen son bilgiler ışığında, konu ile ilgili daha 
ileri testler yapılmasına karar verilebilir. 
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EK–V 

KORUMA DÜZEYLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER İLE İLGİLİ GÖSTERGELER 

Bu ekte yer alan önlemler, çalışanlara yönelik risk değerlendirmesine, işin ve ilgili biyolojik etkenin doğasına göre 
uygulanacaktır. 

A–    Koruma Önlemleri B–   Koruma Düzeyleri  

2 3 4 

1. Çalışma yeri, aynı bina içinde yürütülen 
diğer çalışmalardan  ayrılmış olacaktır. 

Gerekmez Önerilir Zorunlu  

 

2. Çalışma yerine giren ve çıkan hava HEPA (*) 
veya benzeri filtrelerle filtre edilecektir. 

Gerekmez Zorunlu, 

çıkan havada 

Zorunlu, 

çıkan ve giren havada 

3. Çalışma yerine yalnızca görevli çalışanların 
girmesine izin verilecektir. 

Önerilir Zorunlu Zorunlu, 

hava sızdırmaz araç ile 

4. Çalışma yeri, dezenfeksiyon yapılmasına 
olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.  

Gerekmez Önerilir Zorunlu 

5. Özel dezenfeksiyon yöntemleri. Zorunlu Zorunlu Zorunlu 

6. Çalışma yerindeki hava negatif basınçta 
tutulmalıdır. 

Gerekmez Önerilir Zorunlu 

 

7. Etkili vektör kontrolü.  
      (Örnek; kemirgenler ve  böcekler) 

Önerilir Zorunlu Zorunlu 

 

8. Temizlemesi kolay ve su geçirmez yüzeyler. Zorunlu, 

tezgah ve iş masaları 
için 

Zorunlu, 

tezgah ve zeminler 
için 

Zorunlu, 

tezgah, yer, duvar, 
tavan için 

9. Asit, alkali, çözücü ve dezenfek–tanlara 
dayanıklı yüzeyler. 

Önerilir Zorunlu Zorunlu 

10. Biyolojik etken için güvenli depolama. Zorunlu Zorunlu Zorunlu, 

emniyetli depolama 

11. Çalışma yerinde bulunanların görülebildiği 
gözetleme penceresi veya benzeri. 

Önerilir Önerilir Zorunlu 

 

12. Bir laboratuvarda yalnızca kendi 
malzemeleri kullanılmalıdır. 

Gerekmez Önerilir Zorunlu 

 

13. Herhangi bir hayvanın da dahil olduğu 
bütün enfekte maddeler bir güvenli bir 
kabin, veya yalıtılmış bir yerde veya diğer 
uygun bir kapta işleme tabi tutulmalıdır. 

Uygun olması 
halinde 

Zorunlu, 

enfeksiyonun 
havayla bulaştığı 
hallerde 

Zorunlu 

 

14. Hayvan ölülerinin yok edilmesi için yakma 
fırını. 

Önerilir Zorunlu, mevcutsa Zorunlu, 

alan içinde 

(*) HEPA (High Efficiency Particulate Air) : Büyüklüğü 0,3 mikron olan aerosolları, maksimum 1,52 metre/dakika hava akım hızında, 
minimum % 99,97 oranında tutabilen özellikte kuru tip değiştirilebilir filtre.  
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EK–VI 

ENDÜSTRİYEL İŞLEMLERDE ALINACAK ÖNLEMLER 
 

Grup 1 biyolojik etkenler: 

Canlı zayıflatılmış (attenüe) aşılar dahil Grup 1 biyolojik etkenlerle çalışmalar için genel mesleki güvenlik ve hijyen ilkelerine 
uyulacaktır. 

Grup 2, Grup 3 ve Grup 4 biyolojik etkenler: 

İşlemin bir bölümü veya belirli bir işlemle ilgili risk değerlendirmesi sonucuna göre aşağıdaki farklı kategorilere karşılık gelen 
koruma önlemleri bir arada seçilerek uygulanabilir.  

A–  Alınacak Önlemler 
B–  Koruma düzeyi 

2 3 4 

1. Canlı organizmalar, prosesi çevreden fiziksel 
olarak ayıran bir sistemde işleme tabi 
tutulacaktır. 

Zorunlu Zorunlu Zorunlu 

2. Kapalı sistemden çıkan ekzost gazlarının 
tahliyesi şu şekilde olacaktır. 

En az düzeyde sızdırır Sızdırmaz Sızdırmaz 

3. Numunelerin toplanması, kapalı bir sisteme 
materyallerin ilavesi ve bir başka kapalı sisteme 
canlı organizmanın transferi işlemleri şu şekilde 
olacaktır. 

En az düzeyde sızdırır Sızdırmaz Sızdırmaz 

4. Büyük miktardaki kültür sıvıları, canlı 
organizmalar için yandaki önlemler alınmadıkça 
kapalı sistemden uzaklaştırılmayacaktır. 

Geçerli yollarla 
inaktive edilmeli 

Geçerli fiziksel ve 
kimyasal yolla 
inaktive edilmeli 

Geçerli fiziksel ve 
kimyasal yolla inaktive 
edilmeli 

5. Sızdırmazlık sistemleri şöyle dizayn edilecektir. En az düzeyde sızdırır Sızdırmaz Sızdırmaz 

6. Kapalı sistemler kontrollü alanlarda  olacaktır. İsteğe bağlı İsteğe bağlı Zorunlu, ve bu amaçla 
oluşturulmuş 

a) Biyotehlike işareti yapıştırılacaktır. İsteğe bağlı Zorunlu Zorunlu 

b) Bu alanlara yalnızca görevli olan kişilerin 
girmesine izin verilecektir. 

İsteğe bağlı Zorunlu Zorunlu, hava sızdırmaz 
araç ile 

c) Personel koruyucu giysi giyecektir. Zorunlu, 

iş giysisi  

Zorunlu Zorunlu 

Giriş ve çıkışlarda 
tümüyle değiştirilecek 

d) Personel için dekontaminasyon ve yıkanma 
imkanları sağlanacaktır. 

Zorunlu Zorunlu Zorunlu 

e) Personel kontrollü alandan ayrılmadan 
önce duş alacaktır. 

Gerekmez İsteğe bağlı Zorunlu 

f) Lavabo ve duşlardan gelen atık sıvılar 
toplanacak ve tahliyeden önce inaktive 
edilecektir. 

Gerekmez İsteğe bağlı Zorunlu  

 

g) Kontrollü alan, ortam havasının 
kirlenmesini minimize etmek için yeterince 
havalandırılacaktır. 

İsteğe bağlı İsteğe bağlı Zorunlu 

h) Kontrollü alanın atmosferi negatif hava 
basıncında tutulacaktır. 

Gerekmez İsteğe bağlı Zorunlu 

i) Kontrollü alana giren ve çıkan hava HEPA 
özellikli filtre ile filtre edilecektir. 

Gerekmez İsteğe bağlı Zorunlu 

j) Kontrollü alan kapalı sistemin tümünü 
(bütün müştemilatı ile birlikte) içine alacak 
şekilde dizayn edilecektir. 

Gerekmez İsteğe bağlı Zorunlu 
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k) Kontrollü alan buharla dezenfekte 
edilmesine uygun şekilde sızdırmaz 
olacaktır. 

Gerekmez İsteğe bağlı Zorunlu 

l) Atık sıvılar son tahliyeden önce işlemden 
geçirilecektir. 

Geçerli yolla inaktive 
edilmeli 

Geçerli fiziksel ve 
kimyasal yolla 
inaktive edilmeli 

Geçerli fiziksel ve 
kimyasal yolla inaktive 
edilmeli 

 

 
EK–VII 

 
KORUYUCU AŞI UYGULAMA KLAVUZU 

 

Aşağıdaki hususlar, koruyucu aşılamanın uygulanmasında hesaba katılacaktır. 

 

1- Biyolojik etkenlere maruz kalanlar, etkene karşı etkili bir aşı varsa aşılanacaktır. 
2- Aşılama, ilgili mevzuat ve uygulamalara uygun yürütülecektir. Çalışanlar, aşılanmanın ve aşılanmamanın sakıncaları ve 

yararları hakkında bilgilendirilecektir. 
3- Aşılama bedeli çalışana yüklenmeyecektir. 
4- İstendiğinde yetkililere gösterilmek üzere, ilgili her çalışan için bir aşılama belgesi düzenlenecektir. 
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19 Eylül 2013                                                                                                              Resmi Gazete Sayı: 28770 

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı ve 
yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için 
uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 
 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
kapsamına giren maden işyerlerini kapsar. 
 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 
a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak, 
b) 3/12/1992 tarihli ve 92/104/EEC sayılı Avrupa Birliği Direktifi ile 3/11/1992 tarihli ve sayılı 
92/91/EEC Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak, hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Ateşleme: Kazı işlerinde deliklere doldurulmuş olan patlayıcı maddelerin patlatılmasını, 
b) Ateşleyici: Patlayıcı madde kullanılması koşullarını yerine getirmek üzere, yeterlik belgesine sahip 
kişiyi, 
c) Ayak: Maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan yeri, 
ç) Baca: Maden içerisinden sürülen galeriyi, 
d) Baraj: Yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri, 
e) Bür: Yerüstüyle bağlantısı olmayan kuyuyu, 
f) Cep: Galeri, varagel ve vinç dip ve başlarıyla ara katlarında ve ızgaralarda görevli çalışanların ve 
ateşleme görevlilerinin korunmaları amacıyla serbestçe sığınabilecekleri biçimde yapılan yuvaları, 
g) Çatlak: Ana kütleden ayrılmış, her an düşebilecek parçaları, 
ğ) Çatlak sökümü: Bir kademenin kazı işlerinin devamı sırasında ana kitleden ayrılmış, düşebilecek 
durumdaki parçaların temizlenmesini, 
h) Freno: Varagel üzerinde taşımayı sağlayan sistemi, 
ı) Grizu: Metanın havayla karışımını, 
i) Kademe: Açık işletmelerde belirli aralık, kot ve eğimlerle meydana getirilen basamak şeklindeki 
çalışma yerlerini, 
j) Kanun: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, 
k) Lağım: Taş içerisinde sürülen galeriyi, 
l) Nefeslik: Ocak havasının giriş ve çıkış yolunu, 
m) Ocak: Kuyuları ve giriş çıkış yollarıyla yeraltındaki bütün kazıları, bu kazılardan çıkan pasanın 
çıkartıldığı yatımlı ve düz galerileri, diğer yolları ve üretim yerlerini, çıkarma, taşıma, havalandırma 
tesislerini, yeraltında kullanılan enerjinin sağlanmasında ve iletilmesinde kullanılan sabit tesisleri, açık 
işletmelerde giriş çıkış yolları ile tüm maden kazıları, bu kazılardan çıkan pasanın döküldüğü döküm 
sahalarını, 
n) Röset: Kuyu ve başaşağıların dip ve başlarının katlardaki yatay yollarla olan bağlantı yerlerini, 
o) Sıkılama: Lağım deliklerine patlayıcı madde konulduktan sonra kalan boşluğun gerektiği biçimde 
doldurulmasını, 
ö) Sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı işyerleri: Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması, 
arama amacıyla sondaj yapılması, çıkarılan madenlerin işlenmesi hariç satışa hazırlanması işlerini, 
p) Şev: Kademe, alın ve yüzlerindeki eğimi, 
r) Topuk: İşletmelerde güvenlik için bırakılan maden kısımlarını, 
s) Varagel: Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve karşılıklı ağırlık 
esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma yerini, 
ş) Yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerleri: Madenlerin yeraltı veya yerüstünden 
çıkarılması, madenlerin çıkarma amacıyla araştırılması, çıkarılan madenlerin işlenmesi hariç, satışa 
hazırlanması işlerini, ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
İşverenlerin ve Çalışanların Yükümlülükleri 

İşverenin genel yükümlülükleri 
MADDE 5 – (1) İşveren aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür: 
a) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla; 
1) İşyerleri, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde tasarlanır, inşa edilir, 
teçhiz edilir, hizmete alınır, işletilir ve bakımı yapılır. 
2) İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin nezaretinde ve sorumluluğu altında yapılır. 
3) Özel riski bulunan işler yalnızca bu işlerle ilgili özel eğitim alan ehil kişiler tarafından ve talimatlara 
uygun olarak yapılır. 
4) Tüm güvenlik talimatları çalışanların anlayacağı şekilde hazırlanır. 
5) 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında 
Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlanır ve yılda en az bir defa olmak üzere 
düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır. 
(2) İşveren, 
a) Kanunun 4, 10, 14 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen hükümler doğrultusunda sağlık ve güvenlik 
dokümanı hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlar. 
b) Sağlık ve güvenlik dokümanında özellikle aşağıdaki hususların yer almasını sağlar: 
1) Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler dahil olmak üzere risklerin 
belirlenmesi ve değerlendirilmesi. 
2) Bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak uygun tedbirler ile bu Yönetmelik 
kapsamında hazırlanması gereken yönergelerin ve planların hazırlanması. 
3) Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, kullanılması ve bakımının yapılması. 
c) Sağlık ve güvenlik dokümanının işyerinde çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanmasını ve önemli 
değişiklikler veya ilave yapıldığında ya da işyerinde meydana gelen iş kazası; çalışan, işyeri ya da iş 
ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaylardan sonra gözden 
geçirilmesini ve ihtiyaç halinde revize edilmesini sağlar. 
(3) İşveren, Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca gerekli kayıt ve bildirimleri yapar. 
(4) Bir işyerinde birden çok işverene ait çalışanların bulunması durumunda, her işveren kendi 
kontrolü altındaki işlerden sorumludur. Ancak işyerinin tamamından sorumlu olan işveren, 
çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını koordine eder. 
Kendisine ait sağlık ve güvenlik dokümanında koordinasyonun amacını ve bu koordinasyonu sağlamak 
için alınacak tedbirler ile uygulanacak yöntemleri belirler. Bu koordinasyon her bir işverenin Kanunda 
belirtilen sorumluluğunu etkilemez. 
 
Çalışanların yükümlülükleri 
MADDE 6 – (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği bakımından, ilgili mevzuatın öngördüğü esaslara ve 
işverenin bunlara uygun olarak vereceği emir ve talimata uymak zorundadırlar. 
 
Patlama, yangın ve zararlı ortam havasından korunma 
MADDE 7 – (1) İşveren, patlama ve yangın çıkmasını ve bunların olumsuz etkilerini önlemek üzere, 
patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam havasının oluşmasını önlemek, yapılan işlemlerin doğası gereği 
patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, 
patlama ve yangın başlangıçlarını tespit etmek, yayılmasını önlemek ve mücadele etmek için yapılan 
işe uygun tedbirler alır. 
 
Kaçış ve kurtarma araçları 
MADDE 8 – (1) İşveren, bir tehlike anında çalışanların çalışma yerlerini en kısa zamanda ve güvenli bir 
şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma araçlarını sağlar ve kullanıma hazır bulundurur. 
 
İletişim, uyarı ve alarm sistemleri 
MADDE 9 – (1) İşveren, işyerinin bütününde gerekli haberleşme ve iletişim sistemini kurar. 
(2) İşveren, ihtiyaç halinde yardım, kaçış ve kurtarma işlemlerinin derhal uygulamaya konulabilmesi 
için gerekli uyarı ve diğer iletişim sistemlerini hazır bulundurur. 
 
Çalışanların bilgilendirilmesi 
MADDE 10 – (1) Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışanlar veya temsilcileri, 
işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili alınması gereken tüm tedbirler ve bu Yönetmeliğin, özellikle 5, 6, 7 
ve 8 inci maddelerinin uygulanması hakkında bilgilendirilir. 
(2) Bu bilgiler çalışanlar tarafından erişilebilir ve anlaşılır şekilde olur. 
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Sağlık gözetimi 
MADDE 11 – (1) Kanunun 15 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışanların; 
a) Yapmakta oldukları işlerde maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık 
gözetimine tabi tutulmaları sağlanır. 
b) İşe girişlerinde ve işin devamı süresince periyodik olarak sağlık gözetimleri yapılır. 
 
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 
MADDE 12 – (1) İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda Kanunun 18 inci maddesine uygun 
olarak çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar. 
 
Asgari sağlık ve güvenlik gerekleri 
MADDE 13 – (1) İşveren, eklerde belirtilen hususların işyerinin, yapılan işin, şartların veya özel bir 
riskin gerektirdiği tüm durumlarda uygulanmasını sağlar. 
(2) İşveren; 
a) Yeraltı ve yerüstü maden işleri ile sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı işyerlerinde ek-1’de, 
b) Yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerleri ek-2’de, 
c) Yeraltı maden işlerinin yapıldığı işyerleri ek-3’te, 
ç) Sondajla maden çıkarılan işyerlerinde ek-4’te 
belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklere uymak zorundadır. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler 
MADDE 14 – (1) 11/3/1997 tarihli ve 22930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Grizulu Ocaklarda 
Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 13/4/1997 tarihli ve 22963 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Deniz, Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında Yönetmelik, 
28/5/1997 tarihli ve 23002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı Maden İşletmelerinde Elektrikli 
Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 21/2/2004 tarihli ve 25380 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile 
22/2/2004 tarihli ve 25381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde 
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği  yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
EK MADDE 1 – (Değişik:RG-10/3/2015-29291)(1) 

(1) İşveren; yeraltı kömür madenlerinde faaliyet alanının herhangi bir yerinde iş sağlığı ve güvenliğini 
etkileyecek olayın (göçük, gaz ve toz patlaması, zehirli veya boğucu gaz intişarı ve benzeri) meydana 
gelmesi durumunda tüm çalışanların acil durum planında belirtilen kaçış güzergâhlarına uygun olarak 
sağlıklı ve güvenli bir şekilde yer üstüne intikalini sağlamak için; 
a) Faaliyet alanları ile yeryüzüne çıkış ağzı arasında oksijenli ferdi kurtarıcı değişim veya dolum 
istasyonları kurmak zorundadır. Bu iki nokta arasında oksijenli ferdi kurtarıcı değişim veya dolum 
istasyonu kurulup kurulmayacağına, kurulacaksa hangi mesafeler arasında olacağına aşağıda 
belirtilen Tablo-1 ve Tablo-2’deki şartlar çerçevesinde tercih edilen oksijenli ferdi kurtarıcıların 
özellikleri dikkate alınarak karar verir. Oksijenli ferdi kurtarıcı değişim veya dolum istasyonları 
yeraltında yaşanan göçük, su baskını, patlama, yangın gibi acil durumlardan etkilenmeyecek şekilde 
teçhiz eder. 
b) Yeraltı kömür madenleri için bu kaçış hız ve sürelerini belirlerken; kaçış yolundaki engeller, galeri 
yüksekliği ve eğimi, madenin jeolojik yapısı ile kaçış yolunu aynı anda kullanacak kişi sayısı gibi 
hususları göz önünde bulundurur. 

Tablo-1: Kuyu, Desandre, Galeri ve Taban Yollarında Kaçış Hızları 

Eğim 
(Derece) 

Kuyu, Desandre, Galeri, Taban Yolları 
Çıkışta Kaçış Hızı 

(m/dakika) 
İnişte Kaçış Hızı 

(m/dakika) 
0->10 40 45 

10->20 25 30 
20->45 15 20 

>45 (Kuyu, Bür) 4 8 

                                                             
(1) Bu değişiklik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer. 
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Tablo-2: Üretim Alanlarında Kaçış Hızları 
Eğim (Derece) Damar Kalınlığı 

(m) 
Üretim Alanlarında 

Çıkışta Kaçış Hızı 
(m/dakika) 

İnişte Kaçış Hızı 
(m/dakika) 

0->20 0.50->1.00 8 8 
0->20 1.00->1.40 10 10 
0->20 1.40->1.80 15 15 
0->20 >1.80 20 25 

20->45 >1.00 10 15 
>45 (Kelebe, Fere) >1.00 4 8 

 
c) Kirli hava akımının bulunduğu nefeslik ve benzeri yollarda çalışanların seçilecek oksijenli ferdi 
kurtarıcı ile sağlıklı ve güvenli bir şekilde yeryüzüne ulaşamayacak mesafede bulunmaları durumunda, 
seçilecek oksijenli ferdi kurtarıcının özelliği ve nefeslik yollarının şartları dikkate alınarak uygun 
yerlerde değişim istasyonu kurulur. 
ç) Lağımlarda 30 metrede bir, taban yollarında 20 metrede bir ve başyukarılarda 10 metrede bir 
basınçlı hava teneffüs istasyonu kurulur ve acil durum planlarında gösterilir. 
d) İşveren, istasyonlarda bulunacak donanım sayısı ve ekipmanını, acil durumlarda o istasyondan 
yararlanması beklenen çalışan sayısının en az %10 fazlası olacak şekilde belirler. 
e) Bu madde kapsamında alınacak önlemlerin, gerek işletme ruhsatı başvurusunda düzenlenen 
maden işletme projesinde gerekse de maden işletme projelerinin revize edilmesinde projede 
bulunması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanması 
sağlanır. 
 
Sağlık ve güvenlik dokümanlarının geçerliliği 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 21/2/2004 tarihli ve 25380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı ve 
Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile 22/2/2004 tarihli ve 25381 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği hükümleri kapsamında hazırlanan mevcut sağlık ve güvenlik dokümanları bir yıl içerisinde 
bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. 
 
Yeraltındaki ana yollar için geçiş hükmü 
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-10/3/2015-29291)  
(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce işletme ruhsatı alan yeraltı maden işyerlerinin insan nakli 
yapılan galerilerinde; eğimin 18 dereceyi geçmesi halinde ana yollara uygun fren sistemi ve 
koruyucularla donatılmış mekanik vasıtalarla insanların taşınması için gerekli çalışmalar 1/1/2017 
tarihine kadar tamamlanır. Diğer işyerlerinde ise Ek-3’ün 4.1 inci bendi uygulanır. 
 
Yürürlük 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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EK- 1 
 

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİ İLE YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLERİNİN 
YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ GENEL HÜKÜMLER 

 
1. Organizasyon ve gözetim 
1.1. İşyerlerinin organizasyonu 
1.1.1. İşyerleri tehlikelere karşı yeterli koruma sağlanacak şekilde organize edilir. Çalışanların sağlık ve 
güvenliğini tehlikeye atmamak için işyerindeki tehlikeli veya atık maddeler uzaklaştırılır veya kontrol altında 
tutularak işyerinin her zaman düzenli bir durumda olması sağlanır. 
1.1.2. Çalışma mahalleri, çalışanların işlerini kolayca yapabilmeleri için ergonomik esaslara uygun şekilde 
tasarlanır ve kurulur. 
1.1.3. İşyerleri, muhtemel çevre şartlarına dayanabilecek şekilde tasarlanır, inşa edilir, kurulur, işletilir, kontrol 
edilir ve bakımı yapılır. İşyerlerinin, kullanım amacına uygun yapıda ve sağlamlıkta olması sağlanır. 
1.1.4. Çalışma mahallinde çalışanın yalnız çalışması durumunda, uygun gözetim yapılır.  
1.1.5. İşyerinin varsa ocağını da kapsayacak şekilde gerekli haberleşme ve iletişim, uygun yollarla sağlanır. 
1.1.6. İşyerlerinde çalışanlara dair kayıtlar tutulur. Ocağa giriş ve çıkışlar ile çalışanların bulunduğu yerler 
belirtilerek kayıt altına alınır. (Ek cümleler:RG-10/3/2015-29291)(2) Ayrıca, yeraltı maden ocaklarında, 
yeraltında çalışacakların giriş-çıkışlarının ve bulundukları yerlerin her an doğru bir şekilde yerüstünde takip 
edilebileceği bir sistem kurulur. Bu sistemde kullanılan ekipmanlar, kablolar ve tamamlayıcı unsurların 
yeraltında yaşanan göçük, su baskını, patlama, yangın gibi acil hallere karşı korumalı olması ve bu hallerde de 
çalışabilir durumda olması sağlanır. Sistem tarafından tutulan kayıtlar en az bir yıl süreyle saklanır. 
1.1.7. Ocak yönetimince yazılı izin verilmemiş kimseler ocağa giremezler. Yazılı izin almış olanlar ise, ocağa 
ancak yetkili bir çalışanın eşliğinde girebilirler.  
1.1.8.  Bu Yönetmelikte öngörülen kayıtların tutulmasından ve saklanmasından işveren sorumludur.  
1.2. (Değişik:RG-10/3/2015-29291) Her işyerinde işveren tarafından atanmış, çalışmanın devam ettiği sürece 
görev yapacak, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip yetkili kişi veya kişiler bulunur. 
1.3. Gözetim ve denetim 
1.3.1. (Değişik:RG-10/3/2015-29291) Yapılan tüm çalışmalarda, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasının 
sağlanması için işverence atanan, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip yetkili kişi veya kişiler tarafından gerekli 
gözetim ve denetim yapılır. Sağlık ve güvenlik dokümanında, gerekli görülmesi halinde çalışılan yerler gözetim 
yapan kişi tarafından her vardiyada en az bir defa kontrol edilir. Yetkili kişi olma kriterlerine sahip olmak şartıyla 
yukarıda belirtilen gözetim görevini işverenin kendisi üstlenebilir. 
1.3.2. Tek vardiyayla çalışılan işyerlerinde veya tatil gibi güvenliği riske sokacak kadar ara verilmesinden sonra, 
çalışanlar ocağa girmeden ve herhangi bir faaliyete başlanmadan önce, sorumlu kişiler tarafından ocağın her 
yeri sağlık ve güvenlik yönünden denetlenir; çalışamaya uygun şartların varlığı tespit edilmeden ocağa 
girilmesine izin verilmez.  
1.4. Her işyerinde kendilerine verilen işi yapabilmek için gerekli beceri, tecrübe ve eğitime sahip yeterli sayıda 
kalifiye çalışan bulundurulur. 
1.5. Çalışanlara sağlık ve güvenliklerini sağlayabilmeleri için yeterli bilgi, talimat ve eğitim verilir ve bu eğitimler 
tekrarlanır. İşveren, çalışanlara verilen talimatların kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini 
tehlikeye atmalarını önleyecek şekilde kolay anlaşılır olmasını sağlar. 
1.6. Her işyeri için çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması, patlayıcı maddelerin taşınması, depo 
edilmesi ve iş ekipmanlarının güvenli bir şekilde kullanılması için gerekli kuralları belirleyen yazılı talimatlar 
hazırlanır. Bu talimatlar, acil durum ekipmanlarının kullanımına ve işyerinde veya işyeri yakınındaki herhangi bir 
acil durumda nasıl hareket edileceğine ilişkin bilgileri de kapsar. 
1.7. Güvenli çalışma yöntemleri: Her işyerinde ya da her işte güvenli çalışma yöntemleri uygulanır. Tesis, tahkim 
ve onarım işleri yapacak olanlar için gerekli güvenlik tedbirleri alınır. 
1.7.1. Ocakların girilmesi yasaklanan kısımları, uyarı levhalarıyla belirtilir. Bu levhalar, tüm çalışanlar tarafından 
kolayca görülecek ve anlaşılacak biçimde hazırlanır ve yerleştirilir.  
1.7.2. Muhtemel istenmeyen bir durumda kolayca fark edilemeyecek veya yardıma gidilemeyecek yerler ile 
kuyu içinde yapılan tesis, tahkim ve onarım işlerinde çalışanlar tek başına çalıştırılamaz.           
1.8. Sağlık ve güvenlik dokümanı 
1.8.1. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü saklı kalmak kaydı ile işveren, hem 
olağan hem de olağanüstü durumlarda çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak üzere alınması gerekli tüm 
tedbirlerin sağlık ve güvenlik dokümanında yer almasını sağlar. 
1.8.2. Sağlık ve güvenlik dokümanı düzenli olarak güncelleştirilir ve denetim için işyerinde bulundurulur. 
İşyerindeki çalışmalar sağlık ve güvenlik dokümanına uygun olarak yürütülür. 

                                                             
(2) Bu değişiklik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer. 
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 1.9. Sağlık ve güvenlik dokümanında, gerekli görülmesi halinde, hem tehlikeli işlerin yapılmasında hem de diğer 
işlerle etkileşmesi sonucu ciddi tehlikelere neden olabilecek rutin işlerin yapılmasında bir çalışma izin sistemi 
uygulanır. Yapılacak işten önce, iş sırasında ve iş bitiminde uyulacak şartları ve alınacak tedbirleri belirten 
çalışma izni, çalışmaya başlanmadan önce yetkili bir kişi tarafından yazılı olarak verilir. 
1.10. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi dahil olmak üzere çalışanların sağlığını ve güvenliğini 
korumak için alınan tedbirleri, bu Yönetmeliğe uygunluğunu sağlamak için, düzenli aralıklarla gözden geçirir. 
2. Mekanik ve elektrikli ekipman ve tesisatlar 
2.1. Genel 
2.1.1. Mekanik ve elektrikli ekipmanın seçimi, kurulması, uygun yerlere yerleştirilmesi, hizmete alınması, 
işletilmesi ve bakımında, çalışanların sağlık ve güvenliği için, bu Yönetmelik hükümleri ile 3/3/2009 tarihli ve 
27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) ile 25/4/2013 tarihli ve 
28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 
hükümleri dikkate alınır. Gazların, buharların veya buharlaşabilen sıvıların alev alarak tutuşması sonucu yangın 
veya patlama riski olan bir ortamda kullanılacak iş ekipmanları, bu tür ortamlarda kullanmaya uygun özellikte 
olmalıdır. İş ekipmanları, gerektiğinde uyumlaştırılmış ulusal standartlara sahip, uygun koruma tertibatları ve 
arıza durumunda ekipmanın güvenli kalmasını sağlayacak sistemler ile donatılır. 
2.1.2. İşyerinde, elektrik şebekesini ve şebekedeki sabit aygıt ve tesislerin yerlerini gösteren, ölçekli, ayrıntılı ve 
güncel bir plan bulundurulur. Yetkisiz kimselerin elektrik aygıtlarını almasının ve kullanmasının yasak olduğunu, 
yangın anında yapılacak işleri, elektrik devresini kesmekle görevli kişilerle haberleşme biçimini ve gerekli diğer 
bilgileri kapsayan talimatlar hazırlanır ve uygun yerlere asılır.  
2.1.3. Elektrik tesisleri, uygun ölçü, kontrol, gösterge, uyarı ve kumanda aygıtlarıyla donatılır.  
2.1.4. Elektrikli aygıtlar, çevrenin sıcaklığı da hesaba katılarak, önceden tespit edilmiş en yüksek sıcaklıkta 
çalışabilecek biçimde kurulur ve kullanılır.  
2.1.5. Gerektiğinde kullanılmak üzere, uygun yerlere, herhangi bir şebeke kısmının akımını tamamen kesecek 
devre kesicileri yerleştirilir.  
2.1.6. Yeraltı (Ek ibare:RG-10/3/2015-29291) kömür ocaklarında kullanılacak ekipman ve tesisatlar ile bu tip 
madenlerin grizu gazı ve/veya yanıcı tozlar tarafından muhtemel tehlike oluşturabilecek yerüstü tesislerinde 
kullanılan parçalar 30/12/2006 tarihli ve 26392 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel 
Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)’te belirtilen I. Grup 
(Değişik ibare:RG-10/3/2015-29291) Teçhizatın uygun kategorisinde olmalıdır.  
2.1.7. Çalışma gerilimi 42 voltun üzerinde ise, elektrik kaçağı yapabilecek elektrikli aygıtlar ve madeni kısımlar, 
topraklamayla güvenlik altına alınır. Ocak içi şebekesine ve buna bağlı devrelere ait topraklama iletkenlerinde 
kesiklik veya kopukluk bulunmayacak; kablo ekleme kutuları veya başlıklarında, güvenli biçimde köprüleme 
yapılır. Bağlantı yerlerinde boya, oksit ve pas nedeniyle topraklama direncinin yükselmesine izin verilmez.  
2.1.8. Elektrik tesisatıyla ilgili mevzuat, başka bir topraklama sistemine izin vermedikçe, ocak içi şebekesinin 
herhangi bir noktasındaki topraklama, ancak ocak dışındaki bir topraklama tesisiyle birleştirilerek yapılabilir. 
2.1.9. (Ek:RG-10/3/2015-29291)(3) Bant konveyörler antistatik ve alev yürütmez özellikte olmalı; ısınmayı veya 
tutuşmayı tespit etmek üzere sensörler ve ortaya çıkabilecek herhangi bir yangının ilerlemesini durduracak 
sıklıkta soğutma/söndürme sistemi ile donatılmalıdır.  
2.2. Aşırı güçlere karşı koruma 
2.2.1. Yeraltındaki tesis ve aygıtları, gerilimin aşırı yükselmelerine karşı korumak amacıyla, yerüstünde gerekli 
yerlere parafudr vb. koruyucular yerleştirilir.  
2.2.2. Her şebeke ve devredeki akımın nominal değeri üstüne çıkmasına karşı gerekli otomatik koruma aygıtları 
(devre kesiciler) kullanılır. 
2.2.3. Devre kesiciler, bağlı oldukları devrelerin akımını güvenlikle ve süratle kesebilecek biçimde seçilmiş 
olmalıdır. Devre kesiciler, devreyi otomatik olarak kestiklerinde, kendi kendilerine tekrar kapanmayacak 
özellikte olmalı ve dış etkilere karşı korunmalıdır.  
2.3. Deney ve kontrol aletleri, normal kullanışları sırasında tehlike meydana getirmeyecek biçimde yapılmış 
olmalıdır.  
2.4. Yapılan kontrol ve deneylerde tehlike meydana getirecek biçimde hasara uğramış veya bozulmuş oldukları 
görülen kablolar, derhal onarıma alınır veya sağlamlarıyla değiştirilir. Hasara uğramış veya bozulmuş kablolar, 
esaslı biçimde onarılıp kontrol edilmedikçe tekrar kullanılamaz.  
2.5. Mekanik iş ekipmanları ve tesisler, sağlam, kusursuz ve kullanım amacına uygun olmalıdır. Elektrikli 
ekipmanların ve tesislerin gücü ve boyutları, kullanım amacına uygun olmalıdır. Mekanik ve elektrikli iş 
ekipmanları ile tesisat tehlike meydana getirmeyecek şekilde kurulur ve korunur. 
2.6. Tehlike meydana getirebilecek uzaktan kumandalı makinaların üzerine, uyarı levhaları konur ve bunlar, 
durdurma düzenleriyle donatılır.  

                                                             
(3) Bu değişiklik 1/9/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 
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2.7. Her türlü elektrik kullanımı ve elektrik tesisatının işletilmesiyle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri 
yanında ilgili diğer mevzuat hükümleri de uygulanır.  
3. Bakım ve onarım 
3.1. Mekanik ve elektrikli ekipmanlar ile tesislerin kontrolü, bakımı ve gerektiğinde testlerinin düzenli bir şekilde 
yapılmasını sağlayacak uygun bakım planı yapılır. Ekipmanların ve tesislerin bütün kısımlarının kontrol, bakım, 
onarım ve testleri yetkili kişiler tarafından yapılır. Bakım ve onarımdan sonra, ekipman ve tesisler kullanıma 
alınmadan önce kontrol edilir. Yapılan kontrol ve testlerle ilgili kayıt tutulur ve bu kayıtlar uygun şekilde 
saklanır. 
3.2. Güvenlik ekipmanları ve makinaların koruyucu düzenleri her zaman kullanıma hazır ve çalışır durumda 
bulundurulur ve düzenli aralıklarla kontrol edilir. Bu ekipmanların bakımı yapılan iş dikkate alınarak yapılır. 
4. Kuyuların Kontrolü 
4.1. Sondaj kuyusu açılması işlemleri sırasında kullanılmak üzere püskürme ve yeraltında bulunan zehirli ve 
patlayıcı gazların yayılması gibi risklerden korunmak için uygun kontrol ekipmanı bulundurulur. Bu ekipmanların 
dağılımında, açılan kuyular ve yürütülen işlemler dikkate alınır. 
4.2. Petrol, doğal gaz, jeotermal ve kaya gazı sondajlarında mutlaka kuyu kontrol donanımları bulundurulması 
zorunludur. Bu donanımlar her kuyu için kurulur ve bu donanımların çalışır durumda olması sağlanır. Gaz ve sıvı 
püskürme ihtimali bulunan diğer sondaj kuyularında da kurulur ve işletilir. 
4.3. Sondaj kuyusu açılması işlemleri sırasında kullanılmak üzere, püskürme gibi risklerden korunmak için uygun 
kontrol ekipmanı ve gerektiğinde kuyuyu susturmak amacıyla sondaj çamurunu ağırlaştırmak için bant vb. 
malzemeleri bulundurulur. Bu ekipmanların ve malzemelerin dağılımında, açılan kuyular ve yürütülen işlemler 
dikkate alınır. 
5. Patlama riski, yangın tehlikesi ve zararlı ortam havasına karşı korunma 
5.1. Genel 
5.1.1. Ortam havasında sağlığa zararlı ve/veya patlayıcı maddelerin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve 
bu maddelerin konsantrasyonunun ölçülmesi için gerekli tedbirler alınır. Sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli 
görülmesi halinde, elektrikli tesisatlar ve içten patlamalı motorların gücünü otomatik olarak kesen aygıtlar, 
belirlenmiş yerlerdeki gaz birikimlerini otomatik ve devamlı olarak ölçen kontrol aygıtları ve otomatik alarm 
sistemleri sağlanır. Otomatik ve mekanik ölçüm sonuçları sağlık ve güvenlik dokümanında öngörüldüğü şekilde 
kayıt altına alınır ve saklanır. 
5.1.2. Yangın veya patlama tehlikesi bulunan ortamlarda tütün ve tütün ürünlerinin içilmesine izin verilmez. Bu 
tür ocaklara sigara, pipo, puro, kibrit, çakmak vb. madde ve malzemeler sokulmaz. Yangın çıkması veya patlama 
meydana gelmesine karşı yeterli tedbir alınmadığı sürece, açık alev kullanılması ve kıvılcım çıkarabilecek veya 
tutuşmaya neden olabilecek herhangi bir tutuşturucu kaynakla çalışma yapılması yasaklanır. 
5.2. Patlama risklerinden korunma 
5.2.1. Patlayıcı ortam oluşmasına ve birikmesine karşı gerekli tüm tedbirler alınır. 
5.2.2. Patlama riski bulunan yerlerde, patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek için gerekli tüm tedbirler alınır. 
5.2.3. Alınması gerekli tedbir ve kullanılacak ekipmanı ayrıntılı olarak belirten patlamayı önleme planı hazırlanır. 
5.3. Zararlı ortam havasından korunma 
5.3.1. Zararlı maddelerin ortam havasına karıştığı veya karışabileceği yerlerde; 
a) Zararlı maddelerin çıkışının kaynağında engellenmesi, 
b) Kaynağından emilmesi veya uzaklaştırılması, 
c) Bu maddelerin ortam havasındaki yoğunluğunun azaltılması, 
gibi tedbirler alınarak çalışanların risk altında olması önlenir. Bu tedbirlerle ilgili uygulanan sistem, çalışanların 
risk altında olmasını önleyecek şekilde ve zararlı maddeleri ortam havasından uzaklaştıracak kapasitede 
olmalıdır. 
5.3.2. Çalışanların, ortam havasında bulunan tozun zararlı etkilerinden korunması için bu Yönetmelik hükümleri 
ile beraber Bakanlıkça çıkarılan tozla mücadeleyle ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınır. 
5.3.3. 2/7/2013  tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde 
Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışanların zararlı ortam havasına maruz 
kalabilecekleri yerlerde yeterli sayıda uygun solunum ve canlandırma ekipmanı bulundurulur. Bu yerlerde bu 
ekipmanı kullanabilecek eğitime sahip yeterli sayıda çalışan bulunur. Bu ekipman uygun yerlerde saklanır ve 
korunur. 
5.3.4. Ortam havasında zehirli gazların bulunduğu veya bulunabileceği yerlerde, alınan tedbirler ve mevcut 
koruyucu donanımla ilgili detayları kapsayan bir koruma planı hazır bulundurulur. 
5.4. Yangından korunma 
5.4.1. Sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenmiş olan kaynaklardan yangının başlaması ve yayılmasına karşı 
işyerlerinin planlanması, kurulması, donatılması, işletmeye alınması, işletilmesi ve bakımında gerekli tedbirler 
alınır. Yangınla hızlı ve etkili mücadele için gerekli tertibat hazırlanır. Yangın çıkma ihtimali bulunan yerler yağ, 
kükürt, kömür tozu vb. kolay yanabilecek maddelerden temizlenir. 
5.4.2. İşyerleri, uygun yangın söndürme ekipmanları ve gereken hallerde yangın detektörleri ve alarm sistemleri 
ile donatılır. 
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5.4.3. Otomatik olmayan yangın söndürme ekipmanları, kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olmalı ve gerektiğinde 
zarar görme ihtimaline karşı korunmalıdır. 
5.4.4. Bu Yönetmeliğin 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen hükümler gereğince, yangından korunma, yangın 
başlangıcını ve yayılmasını tespit ve yangınla mücadele konusunda alınacak tedbirlerle ilgili detayları kapsayan 
yangından korunma planı çalışılan yerlerde bulundurulur. 
5.4.5. Yangınla mücadele ekipmanları, 11/9/2013  tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık ve 
Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde işaretlenir. Bu işaretler uygun yerlere konur ve kalıcı 
olur. 
5.4.6. (Değişik:RG-10/3/2015-29291) Kendiliğinden yanmaya elverişli madenlerde, bekleme barajları dahil 
olmak üzere gerekli tedbirler alınır. Yangın veya sızdırmazlık bekleme barajları üretimi biten panoların ya da 
herhangi bir yangın riskine karşı asgari olarak her üretim panosunun alt taban ve üst taban yollarında kurulur, 
bunlar dışında kurulacak bölgeler sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenir. Ocağın ana hava giriş ve çıkışında 
bir yangın tehlikesine karşı, ocağın giriş ve çıkışını tamamen kapatabilecek miktarda malzeme bulundurulur. 
Üretimi biten eski imalat ve panolardaki kalıcı bekleme barajları hava sızdırmaz, basınca dayanıklı ve tahrip 
olmayacak şekilde kurulur ve ocak gazları yönünden sürekli kontrol altında bulundurulur.  Bu barajlar, baraj 
arkalarında oluşabilecek gaz basıncı ve su baskınına karşı dayanımı hesaplanarak kurularak sağlık ve güvenlik 
dokümanında belirtilir. Barajların arkasında bulunan oksijen, metan, karbonmonoksit, hidrojensülfür vb. ocak 
gazları ile sıcaklık ölçümleri 10 günde bir, değişiklik tespit edilmesi halinde sürekli yapılır ve kayıt altına alınır. 
Barajların açılmasında gerekli güvenlik tedbirleri alınır. Bu barajlar hazırlanacak olan yeraltı çalışma planlarında 
gösterilir.  
6. Patlayıcı maddeler ve ateşleyiciler 
6.1. Patlayıcı maddelerin ve ateşleyicilerin depolanması, taşınması ve kullanılması, sadece bu konuda yetkili ve 
ehil kişiler tarafından yapılır. Bu işler, çalışanlar için risk oluşturmayacak şekilde organize edilir ve yürütülür. 
6.2. İşletmelerin yapısına uygun nitelikte patlayıcı maddeler ve kapsüller kullanılır. Patlayıcı maddeleri yeterlilik 
belgesine sahip ateşleyicilerden başkasının almasına ve ateşlemesine izin verilmemelidir. 
6.3. Yeraltındaki patlayıcı madde depoları, bir patlama halinde, çalışanların çalıştığı yerlere, yollara ve ana 
havalandırma yoluna zarar vermeyecek ve çalışanlar için tehlike oluşturmayacak uzaklıkta, çatlak ve göçük 
yapmayacak, olabildiğince su sızdırmayacak, alt ve üst kattaki çalışmalara zarar vermeyecek ve çalışmalardan 
zarar görmeyecek bir yerde olmalıdır. Patlayıcı madde depolarının yakınında çalışma yapılırken,  yangın ve 
patlamaya neden olunmaması için sağlık ve güvenlik tedbirleri alınır ve hiçbir tutuşturucu kaynakla çalışma 
yapılmaz. 50 kilogramdan az patlayıcı madde bulunan depolara ana yoldan 90 derecelik bir, daha çok patlayıcı 
madde bulunan depolara 90 derecelik iki dirsek oluşturan yolla girilmeli ve patlayıcı madde deponun son 
kısmına konulmalıdır. Bir patlama olasılığına karşı, patlayıcı madde depolarının karşısına, dirseklerden en az üç 
metre derinlikte hız kesici cepler yapılmalıdır. Yeraltı deposunda, sıcaklığın 8 dereceden aşağı ve 30 dereceden 
yukarı olmaması sağlanır. Patlayıcı madde dağıtımı, depo çıkışındaki özel bir cepte yapılır ve buralarda statik 
elektrik boşalmasına karşı gereken tedbirler alınır. 
6.4. Patlayıcı maddeler özel sandıklar içinde taşınır ve bu sandıkların içine başka bir madde konulamaz. 
Kapsüllerle diğer patlayıcı maddeler aynı kap içinde bir arada bulundurulamaz ve taşınamaz. 
6.5. Ateşleyici, manyeto ve sandıkların anahtarlarını kendi üzerinde bulundurur. Ateşleyicinin vücudundaki 
statik elektriğin boşaltılması için gerekli tedbirler alınır. Bir kişinin taşıyabileceği patlayıcı madde miktarı 10 
kilogramı geçemez. 
6.6. Patlayıcı madde depolarında, patlayıcı madde ve bu maddelerin tüketim kaydı tutulur. 
6.7. Patlayıcı madde lağım deliği iyice temizlendikten ve gerekli hallerde yastık maddesi yerleştirildikten sonra 
doldurulur ve sıkılandıktan sonra ateşlenir. Sıkılama maddesinin boyu 40 santimetreye kadar olan kartuşlar için 
35 santimetredir. Fazla her kartuş için, kartuş boyunun yarısı kadar, sıkılama maddesi eklenir. Patlayıcı 
maddenin boyu, delik derinliğinin yarısını geçemez. Artan boşluk, sıkılama maddesiyle doldurulur. Sorumlu 
kişiler, sıkılama madde ve gereçlerini ateşleme yerinin yakınında bulundururlar. Lağım deliklerinin doldurulması 
ve sıkılanması, bizzat ateşleyici veya onun gözetim ve sorumluluğu altında bu konuda deneyimli usta veya 
çalışan tarafından yapılır. Kartuşlar lağım deliklerine şekillerinin bozulmamasına özen gösterilerek zorlanmadan 
sokulur. Sıkılama iletken olmayan özel çubuklarla yapılır. Fitiller ve kapsüller özel kapsül pensesiyle sıkıştırılır. 
Kapsüller kartuşlara ateşleme yapılacağı sırada yerleştirilir ve lağım delikleri ancak ateşlenecekleri zaman 
doldurulur.  
6.8. Kapsül tellerinin uçlarının temizlenmesi, birbirlerine ve ateşleme tellerine bağlanması ve ateşlenmesi işini 
bizzat ateşleyici yapar. Lağım atılacak yeri en son ateşleyici terk eder. Beşten çok lağımın aynı zamanda 
ateşlenmesi seri halinde elektrikle yapılır. Yanıcı ve parlayıcı gazlar bulunan tozların yanması ve patlaması 
tehlikesi olan ocaklarda, fitille ateşleme yapılamaz. 
6.9. Elektrikli kapsülle ateşleme yapılan yerlerde lağım deliklerine teknik amonyum nitratın doldurulmasında 
kullanılan pnömatik ve mekanik araçlar uygun biçimde topraklanır. Doldurulacak lağım sayısı, elektrikli 
ateşleme aracının patlatabileceği kapsül sayısının yarısını geçemez. Ateşlemeden önce, bütün bağlantılar 
gözden geçirilir ve özel ölçüm aygıtları ile devre kontrolü yapılır. 
6.10. Gerekli çevre güvenliği alınmadan ateşleme yapılmaz. 
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6.11. Lağım atıldıktan sonra, elektrikli ateşlemede en az 5 dakika, fitil veya benzeri ateşlemede 1 saat geçmeden 
ve yetkili kimseler tarafından dikkatle muayene edilip tehlike kalmadığı bildirilmedikçe ateşleme alanına 
kimsenin girmesine izin verilmez. Lağım deliğinde patlamamış patlayıcı maddenin kaldığı veya bundan 
kuşkulanıldığı takdirde, ortamın güvenliği sağlanıncaya kadar ateşleme alanına kimse giremez. Patlamamış 
patlayıcı madde artıkları, bir sorumlu kişinin gözetiminde, mümkünse o lağımı delen çalışan tarafından, 
patlamamış lağım deliğinin en az 30 santimetre yakınında, ona paralel başka bir delik delinip doldurularak 
ateşlenir. Delinme, doldurulma, ateşleme ve pasanın kaldırılması sırasında, çalışma alanında, görevlilerden 
başkasının bulunması yasaktır. Patlamamış kartuş ve kapsüller bulunması ihtimaline karşı, pasalar elle kaldırılır 
ve kartuş ve kapsüller aranır; bulunamadığı takdirde, bu pasanın doldurulduğu araba, katarlara bağlanmaz. Bu 
arabaların üzerine tehlike işareti konur; güvenlik tedbirleri altında tek olarak ocak dışına çıkarılır; dikkatle 
boşaltılır ve bulunacak patlayıcı maddeler ambara teslim edilir. Ateşleyici, lağım deliğinde kalan patlamamış 
patlayıcı maddeleri zararsız hale sokamazsa, bacadaki çalışmayı durdurur; kendisinden sonraki vardiya 
ateşleyicisine durumu bildirerek bacayı teslim eder ve sorumlu kişilere gerekli bilgileri bizzat verir.  
6.12. Patlayıcı maddelere ilişkin yönerge: Patlayıcı maddelerin taşınması ve depo edilmesine ilişkin esaslar 
hususunda, ilgili mevzuat hükümlerinin de göz önünde tutulduğu ve aşağıdaki ayrıntıları kapsayan bir yönerge 
hazırlanır. Bu Yönergede; 
a) Patlayıcı madde depolarının yerini gösterir planlar, 
b) Ateşleyiciler ile patlayıcı madde depolarına girmeye yetkili çalışanların listesi, 
c) Patlayıcıları nem, bozulma ve donmaya karşı korumak için alınacak tedbirler, 
ç) Patlayıcı madde tüketim planı, 
d) Tecrit (ayırma) tedbirleri, 
e) Havalandırma, 
f) Patlama ve yangına karşı alınacak tedbirler, 
g) Yangın halinde gaz ve dumanların boşaltılması, 
ğ) Patlayıcı maddelerin taşınmasına dair kuralları,  ile ilgili hususlar yer alır. 
7. Kimyasal ve radyoaktif maddeler 
7.1. Kimyasal maddelerin kullanıldığı çalışmalarda çalışanların sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için, bu 
Yönetmelik hükümleri ile 12/8/2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır. 
7.2. Radyoaktif maden ve minerallerin arama, üretim ve çıkarılmasıyla ilgili çalışmalarda bunların zararlı 
etkilerini giderici önleyici ya da koruyucu tedbirler alınır.  
8. Ulaşım yolları  
8.1. Çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşabilmek ve acil bir durumda hızlı ve güvenli bir şekilde bu yerleri 
terk edebilmek için ulaşım yolları sağlanır.  
8.2. Merdivenler, yükleme platform ve rampaları dahil bütün ulaşım yolları, yayalar veya araçlar için kolay, 
güvenli ve uygun geçişi sağlayacak, uygun eğimde ve yakınındaki çalışanları tehlikeye düşürmeyecek şekilde 
hesaplanır, boyutlandırılır ve yapılır.  
8.3. Yayaların kullandığı ve/veya araçlarla malzeme taşımada kullanılan yollar, kullanıcı sayısına ve işyerinde 
yapılan işin özelliğine uygun boyutlarda olmalıdır.  Madenin üretim yöntemi ve teknik özellikleri göz önünde 
bulundurularak çalışanların çalışma yerlerine ulaşmaları için gerekli teçhizat, donanım ve araç sağlanır. 
Malzeme taşınan yollarda yayalar için yeterli güvenlik mesafesi bırakılır. 
8.4. Araç trafiğine açık yollar ile kapılar, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında yeterli mesafe 
bulunur. 
8.5. Çalışanların korunması amacıyla araç yolları ve geçişler açıkça işaretlenir ve yeterli düzeyde aydınlatılır. 
8.6. Çalışma sahasında motorlu taşıtlar ve araç trafiğinin bulunması durumunda, trafik kurallarına uygun 
düzenleme yapılır. 
8.7. Yaya yolları ve taşıma yolları dahil tüm ulaşım yollarında gidiş gelişi zorlaştırıcı engeller ve malzeme 
döküntüleri bulunmaması sağlanır.  
9. Taşıma ile ilgili hususlar 
9.1. Kurtarma işleri gibi özel durumlar hariç olmak üzere çalışanlar sadece insan taşımak için imal edilmiş 
araçlarla taşınır. Bu taşıtlarda gerekli hız limitleri belirlenerek bu limitlere uyulması sağlanır ve bu taşıtlar sağlık 
ve güvenlik açısından uygun durdurma tertibatıyla donatılır. 
9.2. Ocakta kullanılan tüm mobil ekipmanlar görünürlüğü ve hareket yönünün ayırt edilmesini sağlayacak 
gerekli işaret lambalarıyla donatılır. Lokomotiflerin önünde beyaz veya sarı, son arabanın arkasında da kolay 
görülür kırmızı bir işaret lambası bulundurulur.  
9.3. Konveyörlerin tehlikeli kısımları, özellikle baş ve kuyruk tamburları, uygun ve güvenlikli bir koruyucu altında 
bulundurulur. Konveyörlerin eğimi, konveyörler üzerinde taşınan madde veya malzemenin kayması sonucu 
tehlike meydana getirebilecek derecedeyse, bu tehlikeyi önleyecek özel tedbirler alınır.  
9.4. Konveyörler, makiniste işaret vermek üzere işaretleşme araçlarıyla veya herhangi bir noktada 
durdurabilecek bir düzenle donatılır. Bu araçlar çalışırken bir sorumlunun sürekli gözetimi altında bulundurulur. 
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9.5. Uyumlaştırılmış ulusal standartlara ve yapılan işe uygun taşıyıcı halatlar kullanılır. Halatlar ve halat tellerinin 
uygun testleri yapılır. Halatlar ve halat telleri, her kullanım öncesinde kontrol edilir ve periyodik olarak bakımları 
yapılır. 
10. Açık alandaki çalışmalar 
10.1. İşyerindeki açık çalışma yerleri, yollar ve çalışanların kullandığı diğer açık alanlar yaya ve araç trafiğinin 
güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. 
10.2. Açık çalışma alanları gün ışığının yeterli olmadığı hallerde uygun şekilde aydınlatılır. 
10.3. Açık alanda yapılan çalışmalarda aşağıdaki düzenlemeler yapılır: 
a) Çalışanlar, olumsuz hava koşullarına ve gerekli hallerde cisim düşmelerine karşı korunur. 
b) Gürültü, gaz, buhar, toz veya güneş gibi dış etkilerin olumsuz sonuçlarından çalışanların korunması sağlanır. 
c) Çalışanlar, herhangi bir tehlike durumunda işyerini hemen terk edebilmeli veya kısa sürede yardım 
alabilmelidir. 
ç) Çalışanların kaymaları veya düşmeleri önlenir. 
11. Tehlikeli alanlar 
11.1. Tehlikeli alanlar açıkça görülebilir şekilde işaretlenir ve gerekli olduğu durumlarda etrafı engellerle çevrilir. 
11.2. Yapılan işin özelliği nedeniyle malzeme veya çalışanların düşmesi dahil risk bulunan tehlikeli alanlara, 
görevli olmayan kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle engellenir. 
11.3. Merdivenler ve yüksekte çalışma gerektiren yerlerde çalışanların güvenliğini sağlamak üzere gerekli bütün 
tedbirler alınır. 
11.4. Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan kişilerin korunması için uygun tedbirler alınır.      
11.5. Silo ve kuyu gibi yerlere gerekli güvenlik tedbirleri alınarak girilir. Dik damarlardaki çalışma yerlerinde 
parça düşmelerine karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınır. Lağım atılmaları vb. nedenlerle çalışmaların 
durdurulup çalışanların dışarıya çıkarıldığı hallerde, kuyu denetlenerek sağlık ve güvenlik yönünden yeterli 
olduğu tespit edilmeden hiç kimsenin kuyuya inmesine izin verilmez.              
11.6. Ocaklara kesici ve yaralayıcı alet, silah veya alkollü içki sokulamaz.       
12.Yeraltı ve yüzey suları 
12.1 İşletmelerin yeraltı ve yerüstü çalışmalarında suların meydana getireceği tehlikelere karşı gerekli sağlık ve 
güvenlik tedbirleri alınır. 
13. Kaçış yolları ve imdat çıkışları 
13.1. Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri 
için gerekli tedbirler alınır. 
13.2. Acil çıkış yolları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana veya toplanma noktasına veya tahliye noktasına 
açılır ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz. 
13.3. Acil çıkış yollarının ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne ve 
çalışanların sayısına uygun olması sağlanır. 
13.4. Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapıları; acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca 
açabilecekleri şekilde olur. 
13.5. Acil çıkış kapıları kilitli olmaz. Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı 
zorlaştıracak hiçbir engel bulundurulmaz. 
13.6. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı 
sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunur. 
13.7. Acil çıkış yolları ve kapıları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. 
14. Arama, kurtarma ve tahliye  
14.1. (Değişik:RG-10/3/2015-29291) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, çalışanlar 
herhangi bir acil durumda nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitilirler. Arama, kurtarma ve tahliye 
konusunda yeterli sayıda destek elemanı görevlendirilir. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin 11 
inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında görevlendirilen destek elemanı sayısının 10’dan az olduğu ocaklarda 
en az 10 çalışanın konu ile ilgili eğitim alması sağlanır. Çalışan sayısının 10’dan az olduğu durumlarda bu eğitimi 
her çalışanın alması sağlanır. Bu eğitimler; yapılan işin niteliğine uygun olarak ve gerekli teorik ve pratik 
eğitimleri içerecek şekilde verilir, belgelendirilir ve bu eğitimler her altı ayda bir yenilenir. Arama, kurtarma ve 
tahliye için kullanılacak ekipmanlar, kolayca ulaşılabilecek uygun yerlerde kullanıma hazır durumda 
bulundurulur ve Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaretlenir. 
14.2. Kaçışın zor olduğu, zaman aldığı veya sağlığa zararlı havanın solunabileceği veya oluşabileceği yerlerde, 
temiz hava sağlayan taşınabilir solunum cihazları bulundurulur. Bu cihazlar en kısa sürede ve kolaylıkla 
ulaşılabilir ve kullanıma hazır şekilde muhafaza edilir. 
14.3. Yer altı ve yerüstü maden işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde 
müdahale edebilmesi için uygun bir kurtarma istasyonu kurulur. (Ek cümle:RG-10/3/2015-29291) Bu 
istasyonda bulunacak malzeme ve ekipmanların özellikleri ve sayısı ile bu ekipmanların periyodik kontrolleri ve 
kalibrasyon sıklıkları sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilir. Ancak, yarıçapı en çok 50 kilometre olan alan 
içinde bulunan maden işyerleri, merkezi bir yerde, ortaklaşa bir kurtarma istasyonu kurabilirler. Bu hüküm, aynı 
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işyerinin çeşitli ocakları için de geçerlidir. İşyerleri, bu istasyonun kuruluş ve yönetim giderlerini, çalıştırdıkları 
çalışanların sayısına göre aralarında paylaşırlar.  
15. Güvenlik tatbikatları: (Değişik cümle:RG-10/3/2015-29291) İşyerlerinde altı ayda bir acil durum planları 
yenilenir, tatbikatlar en geç altı ayda bir yapılır ve bu Yönetmeliğin Ek-1’inin 2.1.6 ncı bendinde belirtilen uygun 
ekipmanlar vasıtasıyla tatbikatların görüntüsü kaydedilerek gerekli tutanaklar düzenlenir. Bu tatbikatların 
amacı, acil durum ekipmanının kullanılması veya işletilmesi dahil acil durumlarda özel görevi bulunan 
çalışanların eğitim ve becerilerinin kontrol edilmesidir. Görevli çalışanlara, uygun yerlerde, bu ekipmanların 
doğru bir şekilde kullanılması veya işletilmesi hususunda da tatbikat yaptırılır. Tatbikatta kullanılan bütün acil 
durum ekipmanı test edilir, temizlenir ve yeniden dolumu yapılır veya yenilenir. Kullanılan bütün taşınabilir 
ekipmanlar muhafaza edildikleri yerlerine geri konulur. 
16. İlk yardım  
16.1. İlk yardım ekipmanları, çalışma şartlarının gerektirdiği her yerde bulundurulur ve yapılan işin özelliğine 
uygun olur. İlk yardım ekipmanları, uygun bir şekilde işaretlenir ve kolay ulaşılabilir yerlerde bulundurulur.  
16.2. İşyerinin büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre işyerinde bir ya da daha fazla ilk yardım odası 
bulunur. Bu odalarda, kaza halinde yapılacak işleri belirten ilk yardım talimatı kolay görülebilecek şekilde asılır.   
16.3. İlk yardım odaları yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilir ve sedyeler kolay erişilebilir 
yerlerde bulundurulur. Bu yerler Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. 
16.4. İlkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği 
esaslarına göre destek elemanı görevlendirilir. 
17. Doğal ve suni aydınlatma 
17.1. Çalışanların sağlık ve güvenliği için her işyerinin yeteri kadar aydınlık olması sağlanır. 
17.2. Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için işyerlerinin mümkün olduğunca doğal ışık alması sağlanır 
ve hava şartları göz önünde bulundurularak suni aydınlatma ile donatılır. 
17.3. Çalışılan yerlerdeki ve geçitlerdeki aydınlatma tesisatı, çalışanlar için risk oluşturmayacak tipte olur ve 
uygun şekilde yerleştirilir.  
17.4. Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli 
aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunur. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, çalışanlara 
kişisel aydınlatma araçları verilir. 
17.5. Aydınlatma tesisatı; işlemlerin kontrol ve kumanda edildiği alanların, kaçış yollarının, yükleme alanlarının 
ve tehlikeli alanların, sürekli aydınlık olmasını sağlayacak şekilde yapılır. Bu aydınlatma, çalışmaların sürekli 
olmadığı işyerlerinde, çalışanların bulunduğu sürece yapılır. 
18. Gürültü, titreşim ve toz 
18.1. Çalışanların, gürültü, titreşim ve tozun zararlı etkilerinden korunması için 28/7/2013 tarihli ve 28721 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ile 
22/8/2013 tarihli ve 28743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden 
Korunmalarına Dair Yönetmelik ile beraber Bakanlıkça çıkarılan tozla mücadeleyle ilgili mevzuat hükümleri 
dikkate alınır. 
19. Hafriyat dökme yerleri ve atık sahaları: Hafriyat dökme yerleri, atık yığınları ve sahaları ile çöktürme 
havuzları, sağlam ve dayanıklı olmalı, çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde 
tasarlanmalı, inşa edilmeli, işletilmeli ve bakımı yapılmalıdır. 
20. Sıhhi tesisler 
20.1. Soyunma yerleri, elbise dolapları 
20.1.1. Çalışmaları sırasında özel iş elbiseleri giymek durumunda olan çalışanlar için uygun soyunma yerleri 
sağlanır. Soyunma yerleri kolaylıkla ulaşılabilecek yerlerde ve yeterli büyüklükte kurulur ve buralarda oturma 
yerleri bulunur. 
20.1.2. Soyunma odaları yeterince geniş olur ve burada her çalışan için çalışma saatleri içinde elbiselerini 
koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunur. Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan 
yerlerde, iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için, elbise dolapları yan yana iki bölmeli 
olur veya iki ayrı elbise dolabı verilir. Islak iş elbiselerinin kurutulabilmesi için gerekli imkanlar sağlanır. 
20.1.3. Kadınlar ve erkekler için ayrı soyunma yerleri olmalıdır. 
20.1.4. Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde çalışanların elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer sağlanır. 
20.2. Duşlar ve lavabolar  
20.2.1. Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde çalışanlar için uygun duş tesisleri yapılır. 
Duşlar kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı olur. 
20.2.2. Duşlar çalışanların rahatça yıkanabilecekleri genişlikte ve uygun hijyenik şartlarda olur. Duşlarda sıcak ve 
soğuk akan su bulunur. 
20.2.3. Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında, gerekiyorsa akar 
sıcak suyu da bulunan lavabolar bulunur. Lavabolar erkek ve kadın çalışanlar için ayrı ayrı olur. 
20.3. Çalışma yerlerine, dinlenme odalarına, soyunma yerlerine, duş ve yıkanma yerlerine yakın yerlerde yeterli 
sayıda tuvalet ve lavabo bulunur. Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadın çalışanlar için ayrı ayrı olur. Yeraltı 
ocaklarının, bu bölümde sözü edilen sıhhi tesisleri yerüstünde bulunabilir. 
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21. Yerüstü yardımcı tesislerine ilişkin özel hükümler 
21.1. İşyerleri, muhtemel çevre şartlarına dayanabilecek şekilde tasarlanır, inşa edilir, kurulur, işletilir, kontrol 
edilir ve bakımı yapılır. İşyerleri, kullanım amacına uygun yapıda ve sağlamlıkta olur. 
21.2. Zeminler, duvarlar, tavanlar ve çatılar 
21.2.1. İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz ve kaymaz bir 
şekilde olmalı, tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller bulunmamalıdır. İşyerinde yapılan işin niteliği ve 
çalışanların yaptıkları iş dikkate alınarak işyeri bölümleri ısıya karşı uygun şekilde yalıtılır. 
21.2.2. İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları, duvarlar ve tavan, uygun hijyen şartlarını sağlayacak şekilde 
temizlemeye elverişli malzemeden yapılır. 
21.2.3. İşyeri binaları, avlular, geçitler, yollar veya benzeri yerlerde bulunan saydam veya yarı saydam duvarlar 
ile özellikle camlı bölmeler; güvenli malzemeden yapılır, açık bir şekilde işaretlenir veya çarpma ve kırılmaya 
karşı uygun şekilde korunur. 
21.2.4. Yeterli sağlamlıkta olmayan çatılara çıkılmasına ve buralarda çalışılmasına, güvenli çalışmayı sağlayacak 
ekipman olmadan izin verilmez. 
21.3. Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi ve çalışma yerinde hareket serbestliği 
21.3.1. Çalışma yerinin taban alanı, yüksekliği ve hava hacmi, çalışanların rahat çalışmaları, sağlık ve 
güvenliklerini riske atmadan işlerini yürütebilmeleri için yeterli olmalıdır. 
21.3.2. Çalışanın işini yaptığı yerde rahat hareket edebilmesi ve işini güvenli bir şekilde yapabilmesi için yeterli 
serbest alan bulunur. 
21.4. Pencereler 
21.4.1. Pencereler, tavan pencereleri ve havalandırma araçları; açılıp kapanması, ayarlanması ve 
sabitleştirilmesi güvenli olacak şekilde tasarlanır ve yapılır. Bunlar, açık olduklarında çalışanlar için herhangi bir 
tehlike arz etmeyecek şekilde yerleştirilir. 
21.4.2. Pencereler ve tavan pencereleri, risk meydana getirmeyecek şekilde temizlenebilir olmalıdır. 
22.5. Kapılar ve girişler 
22.5.1. Kapılar ve girişlerin yeri, sayısı ve boyutları ile yapıldıkları malzemeler, kullanıldıkları odalara, alanlara, 
kullanım amaçlarına ve çalışanların rahatça girip çıkmalarına uygun olmalıdır. 
22.5.2. Saydam kapıların üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenir. 
22.5.3. Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılır veya karşı tarafın görülmesini sağlayan 
saydam kısımları bulunur. 
22.5.4. Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri, çalışanlar için tehlike meydana getirmeyecek şekilde 
güvenli malzemeden yapılmalı veya kırılmalara karşı korunmalıdır. 
22.5.5. Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve istenmeyen şekilde devrilmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunur. 
22.5.6. Yukarı doğru açılan kapılarda istenmeyen şekilde aşağı düşmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunur. 
22.5.7. Kaçış yollarında bulunan kapılar uygun şekilde işaretlenir. Bu kapılar yardım almaksızın her zaman ve her 
durumda içeriden açılabilir özellikte olur. 
22.5.8. Araçların geçtiği geçit ve kapılar yayaların geçişi için güvenli değilse bu mahallerde yayalar için ayrı geçiş 
kapıları bulunur, bu kapılar açıkça işaretlenir ve bu kapıların önlerinde hiçbir engel bulundurulmaz. 
22.5.9. Mekanik kapılar çalışanlar için kaza riski taşımayacak şekilde çalışır. Bu kapılarda kolay fark edilebilir ve 
ulaşılabilir, acil durdurma cihazları bulunur ve herhangi bir güç kesilmesinde, otomatik olarak açılır olmaması 
durumunda, kapıların el ile de açılabilir olması sağlanır. 
22.5.10. Herhangi bir yere girişi engellemek için zincir veya benzeri araçlar kullanıldığında, bunlar açıkça 
görülebilir olmalı ve buralara yasaklama veya uyarıyı belirten uygun işaretler konulmalıdır. 
22.6. Kapalı işyerlerinin havalandırılması 
22.6.1. Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz 
hava bulunması sağlanır. Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması 
sağlanır. Havalandırma sisteminin çalışmaması durumunda arızayı bildiren uyarı sistemi bulunur. 
22.6.2. Suni havalandırma sistemlerinde hava akımı, çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde olur. Çalışma ortamı 
havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek artık ve pislikler derhal dışarı atılır. 
22.7. Ortam sıcaklığı 
22.7.1. Çalışılan ortamın sıcaklığı çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olmalıdır. 
22.7.2. Dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, bekleme yerleri, yemekhaneler, kantinler ve ilk 
yardım odaları kullanım amacına göre yeterli sıcaklıkta olmalıdır. 
22.7.3. İşyerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencereler, çatı aydınlatmaları ve cam kısımlar güneş ışığının 
olumsuz etkilerini önleyecek şekilde olmalıdır. 
22.8. Dinlenme yerleri 
22.8.1. Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya 10 ve daha 
fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde uygun bir dinlenme yeri sağlanır. İş aralarında uygun dinlenme imkanı 
bulunan büro ve benzeri işlerde ayrıca dinlenme yeri aranmaz. 
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22.8.2. Dinlenme yerleri yeteri kadar geniş olmalı ve buralarda çalışanlar için yeterli sayıda arkalıklı oturma 
yerleri ve masalar bulundurulmalıdır. 
22.8.3. Dinlenme yerlerinde sigara içmeyenleri sigara dumanından korumak üzere gerekli düzenleme yapılır. 
22.8.4. Çalışma süresince, işin gereği olarak düzenli ve sık ara veriliyorsa ve ayrı bir dinlenme yeri yoksa 
çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan hallerde, bu aralarda çalışanların dinlenebileceği uygun 
yerler sağlanır. Bu yerlerde sigara içmeyenleri sigara dumanından korumak üzere gerekli düzenleme yapılır. 
23. Gebe ve emziren kadınlar: Gebe ve emziren kadınlar için 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına 
Dair Yönetmelik hükümleri dikkate alınır. 
24. Engelli çalışanlar: Engelli çalışanların çalıştığı işyerlerinde bu çalışanların durumları dikkate alınarak gerekli 
düzenleme yapılır. Bu düzenleme özellikle engelli çalışanların doğrudan çalıştığı yerler ile kullandıkları kapılar, 
geçiş yerleri, merdivenler, duşlar, lavabolar ve tuvaletlerde yapılır. 
 
 

EK- 2 
 

YERÜSTÜ MADEN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER 
 

1. İşletme 
1.1. İşyerinde yapılacak çalışmalar sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilen toprak kayması veya çökmesi riski 
ile ilgili hususlar dikkate alınarak planlanır. Kazı yüzeyleri ve şevlerin eğimi ve yüksekliği zeminin yapısına ve 
sağlamlığına ve uygulanan çalışma yöntemlerine uygun olur. 
1.2. Her çalışma öncesinde, çalışma mahallinden ve nakliyat yollarından daha üst seviyelerdeki şevlerde ve kazı 
yüzeylerinde toprak ve kaya düşmelerine karşı gerekli kontroller yapılır. Gerekli yerlerde ölçümleme işleri de 
yapılır. 
1.3. Düz ve meyilli yüzeylerdeki çalışmalar, zeminin sağlamlığını ve dengesini bozmayacak şekilde yapılır. 
1.4. Çalışma yapılan her kademeye ait en az bir adet çalışma yolu olur. 
1.5. Kademe ve nakliyat yolları kullanılan araçlara uygun sağlamlıkta olur. Buralar araçların güvenli hareket 
edebileceği özellikte yapılır ve bakımları sağlanır. 
1.6. Döküm sahası, kademe gibi iş makinelerinin düşme tehlikesi olan yerlerde yeterli yükseklikte güvenlik 
bariyerleri yapılır. 
1.7. Kazı yapılan ve lağım atılan kademe cepheleri, şantiyeler çalışanların geçtiği bunlara yakın yollar, taşıma 
yolları, kitle ve blok kayması ve parça düşmesi olasılığı yönünden sürekli olarak denetlenir. Varsa tehlike 
giderilmeden bu işle görevlendirilen çalışanlardan başkası buralarda çalıştırılmaz. 
1.8. Yıldırım düşmesi tehlikesi varsa; elektrikli kapsülle ateşleme yapılan açık ocaklarda, lağım delikleri gerekli 
tedbirler alınmadan doldurulmaz. Tehlike lağımın doldurulması sırasında meydana gelmişse doldurma işlemi 
derhal durdurulup, patlamanın olağan etki alanı dışına çıkılır ve tehlike geçinceye kadar bu alana kimsenin 
girmemesi için gerekli tedbirler alınır. Ek-1’de yer alan patlayıcı maddelere ilişkin yönergede bu maddede yer 
alan hususlar da belirtilir. 
1.9. Ateşlemelerden ve donmaları izleyen arazi gevşemesi kar, yağmur vb. doğal olaylardan sonra, yeniden işe 
başlamalarda, kademe yüzleri ve çevresi bu işe ayrılmış deneyimli çalışanlar tarafından yukarıdan başlanıp 
aşağıya doğru sürdürülmek suretiyle çatlak sökümü yapılarak temizlenir. Bu çalışmalar  gerekli iş sağlığı ve 
güvenliği tedbirleri alınarak yapılır. 
1.10. Kazı ya da lağımlarla oyularak kademe alınlarının askıya alınması (ters ıskarpa) suretiyle çalışılması 
yasaktır.  
1.11. Elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda kademe yüksekliği 3 metreyi geçemez. Bu ocaklarda şev açısı 
ise, jeolojik ve yapısal özellikler de dikkate alınarak, sağlam arazide 60 dereceyi, çöküntülü ve ezik arazide, kum, 
çakıl ve dere tortuları olan yerlerde, killi tabakalarda, ayrışıma uğramış kalkerlerde, parçalanmış volkanik taş ve 
tüflerde 45 dereceyi, kaygan ve sulu yerlerde 30 dereceyi geçemez.                
1.12. Açık işletmelere ilişkin yönerge: Kazıcı ve doldurucu makinaların çalıştırıldığı veya derin lağım deliklerinin 
uygulandığı işyerlerinde ilgili mevzuat hükümlerinin de göz önünde tutulduğu ve aşağıdaki ayrıntıları kapsayan 
yönerge hazırlanır. Bu Yönergede; 
a) Kademelere verilecek en çok yükseklik, 
b) Güvenle çalışmaya imkan verecek kademe düzlüğü, genişliği, 
c) Çalışılan yerin özelliğine, jeolojik, tektonik yapısına ve fiziksel özelliğine göre kademelere verilmesi gereken 
şev derecesi, 
ç) Lağım atılacak yerin özelliğine göre, lağım derinliği, lağım aralıkları ve lağım deliğiyle kademe yüzünün dibi 
arasındaki uzaklık ve buna göre konulması gereken patlayıcı madde miktarı, 
d) Ateşleme sırasında çalışanların ve makinaların güvenlikleri için alınması gereken tedbirler, 
e) Makinaların çalışma koşulları, manevra yerleri, yükleme, taşıma ve boşaltma işlerinde uygulanacak güvenlik 
tedbirleri, 



                                                                                 381                                                                                        İSG YEK 
    

f) Patlayıcı madde doldurma, sıkılama ve ateşleme sırasında alınacak güvenlik tedbirleri, 
g) Çalışma yerlerine görevlilerden başkalarının girmesine karşı tedbirler, 
ğ) Patlayıcı maddelerin depolanması, kullanılacakları yere güvenli biçimde taşınmaları ve kullanılmalarına ilişkin 
tedbirler,  gibi hususlar yer alır. 
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YERALTI MADEN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK  
ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER 

 
1. Yeraltı çalışma planları (imalat haritası) 
1.1. Yeraltı çalışmalarını açıkça gösterecek (Değişik ibare:RG-10/3/2015-29291) şeklinde üç boyutlu bir yeraltı 
çalışma planı hazırlanır. Yollar, üretim alanları ile çalışmayı ve güvenliği etkileyebileceği beklenen diğer özellikler 
bu planın üzerinde gösterilir ve bu planlar kolayca ulaşılabilir şekilde muhafaza edilir. Planlar sağlık ve güvenlik 
yönünden gerekli olduğu sürece saklanır. (Ek cümle:RG-10/3/2015-29291) Ayrıca bu plan ölçekli olarak 
elektronik ortamda da üç boyutlu olarak hazırlanır. 
1.2. Yeraltı çalışma planları en geç ayda bir güncelleştirilir ve işyerinde bulundurulur. 
1.3. Eski çalışma yerleri, ocak içinde veya çevresinde su bulunması muhtemel tabakalar, faylar ve su kaynakları 
gibi doğal ve arızi su birikintilerinin durumu, genişliği ve derinliğiyle ilgili bütün bilgiler, ayrıntılı olarak imalat 
haritalarına işlenir.  
2. Tüm yeraltı çalışmalarında, çalışanların kolayca ulaşabileceği, birbirinden bağımsız ve güvenli yapıda en az iki 
ayrı yoldan yerüstü bağlantısı bulunur. Bu yollar arasındaki topuk 30 metreden aşağı olmaz, bu yolların ağızları 
aynı çatı altında bulundurulmaz. 
3. Yeraltı çalışma yerleri ve yollar 
3.1. Yeraltı çalışmalarının yapıldığı yerler, çalışanların en az riskle çalışabilecekleri ve hareket edebilecekleri 
şekilde yapılır, işletilir, teçhiz edilir ve bakımı sağlanır.  
3.2. Yollar, çalışanların gidecekleri yerleri kolayca bulabilecekleri şekilde işaretlenir.  
3.3. Taşıma elle veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde, yaya yolları galeri tabanından en az 180 santimetre 
yükseklikte ve araçlarla galerinin yan duvarlarından birisi arasında en az 60 santimetre mesafe kalacak şekilde 
bırakılır. 
3.4. Yaya yolu bırakılmasına imkan yoksa ve taşıma sırasında çalışanların geliş ve gidişine veya çalışmasına izin 
verilmişse, yolların yan duvarlarında, uygun aralıklarla, en az iki kişinin sığabileceği yeterli boyutlarda cepler 
yapılır. Bu cepler boş ve temiz tutulur ve kolayca görünür hale getirilir. Taşımanın bantlarla yapıldığı yollar bu 
hükmün dışındadır. 
3.5. Arabaların kancalandığı veya kancalarının çözüldüğü yerlerde doldurma ve boşaltma merkezlerinde gerekli 
aydınlatma yapılır ve galeri kesitleri çalışmaları tehlikeye sokmayacak şekilde boyutlandırılır.  
3.6. Taşıma yollarında,  varageller ve kuyularda malzeme taşınmasında kullanılan araçların ve özellikle katarların 
yoldan kaçmalarını önlemek, çalışanların bu tehlikeli durumlardan korunmalarını sağlamak üzere, gerekli sağlık 
ve güvenlik tedbirleri alınır. 
3.7. Yeraltı tesislerinde uygun işaretleşme sistemi kurulur. 
3.8. (Ek:RG-10/3/2015-29291) Başyukarılarda insan, malzeme, hava yolu ile kazıdan elde edilen cevher ve pasa 
yolları birbirinden ayrılır, buralarda aynada ilerleme yapılırken kapak uygulanır. 
4. Nakliyat  
4.1. Taşıma araçları sürücülerin, kullanıcıların ve civarda bulunan diğer çalışanların sağlık ve güvenliği için uygun 
şekilde kurulur, çalıştırılır ve bakımı yapılır. (Ek cümleler:RG-10/3/2015-29291) İnsan naklinin yapıldığı eğimli 
galerilerde; eğim 18 dereceyi geçemez. Bu durumun sağlanamadığı eğimli ana yollarda insanların taşınması 
uygun fren sistemi ve koruyucularla donatılmış mekanik vasıtalarla yapılır. 
4.2. İnsan taşımasında kullanılan mekanik araçlar uygun şekilde kurulur ve yazılı talimatlar uyarınca kullanılır. 
4.3. Tek çıkarma sistemli kuyularda insan taşınması süresince, malzeme taşınması yasaktır. İki çıkarma sistemli 
kuyularda kompartımanların birinde insan taşınırken diğerinde malzeme taşınabilir. 
4.4. Taşıma yollarındaki hava içinde patlamaya neden olabilecek miktarda kömür tozu bulunan veya metan 
oranı % 0.3’ü geçen kömür ocaklarıyla kükürt tozu bulunan kükürt ocaklarında, elektrikli lokomotifler 
kullanılmaz.  
4.5. Kömür ve kükürt ocaklarında, benzinli lokomotiflerin ve benzinle çalışan araçların kullanılması yasaktır. 
Dizel lokomotiflerde egzoz gazlarının tehlikesine karşı, uygun sistemler kullanılması zorunludur.  
4.6. Freno ve vinçlerle taşıma yapılırken çalışanların vinç ve varageller ile taşıma yapılan yollardan yürüyerek 
iniş çıkışı yasaktır. Vinç ve varagellere ancak taşıma durdurulduğu zaman ve saççının izni alınarak girilir. İlgililer, 
bu durumlarda, önceden, gerekli güvenlik tedbirlerini alırlar.  
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4.7. Ocaklarda kullanılacak mekanik taşıt sistemine, sistemin çalışmasına, özel işaretleşme kurallarına, 
arabaların yönetimine ve durdurulmasına, arabalara binmesine izin verilen kancacıların uymak zorunda 
oldukları kurallara, yoldan çıkan ve devrilen arabaların yola konulmasında uygulanacak esaslara, asılacak uyarı 
levhalarına ilişkin aşağıdaki ayrıntıları kapsayan ve ilgili mevzuat hükümlerinin de göz önünde tutulduğu bir 
yönerge hazırlanır. Yönerge ve yönergenin öngördüğü uyarı levhaları uygun yerlere asılır ve tüm ocak 
personeline öğretilir. Çalışanların görebileceği yerlere asılır. Bu Yönergede; 
a) İnsan taşıması sırasında alınacak güvenlik tedbirleri, 
b) Taşıma yapılan yerlerde uyulacak kurallar, görevlendirilen kişiler, 
c) Elle veya mekanik vasıtalarla taşımalar sırasında kullanılacak güzergahlar,  
ç) Bakım ve onarım gibi durumlarda görevlendirilecek kişiler, 
d) Zorunlu hallerde taşıma vasıtalarının hareketlerinin düzenlenmesi, kancalama ve kanca kesilmesi ve 
durdurulması için gerekli araç ve gereçler, 
e) Nakliyat sırasında uygun kesit, ebat ve eğimde yolun bulunması ile ilgili hususlar, 
f) Hız ile ilgili hususlar, 
g) Freno ve vinçlerle taşıma yapılırken çalışanların yürüyerek iniş çıkışı ile ilgili gerekli güvenlik tedbirleri, 
ğ) Her kafeste veya kafesin her katında taşınabilecek çalışan sayısı ile kafesler ve halatlarla ilgili güvenlik 
tedbirleri,   gibi hususlar yer alır.  
5. Kuyularda taşıma 
5.1. Halatların veya bağlama düzeninin kopması, kayması vb. durumlarda, kafeslerde ani düşmeleri önlemek 
üzere gerekli tedbirler alınır. 
5.2. Taşıma halatıyla kafes arasındaki bağlayıcı parçaların (koşum düzeni) maruz kalabilecekleri dinamik çarpma 
ve gerilmeler de hesaba katılmış olmak koşuluyla, yapımda uygulanacak güvenlik katsayısı, kafesin taşıyacağı en 
çok statik yüke nazaran en az 12 olmalıdır. Güvenlik zincirleri kullanılması gerektiğinde, zincirler merkez askı 
çubuğunun kopması olasılığına karşı, kafesin maruz kalacağı çarpmanın olabildiğince hafif olmasını 
sağlayabilecek boyda olmalıdır. Halatların ve karşı ağırlıkla kafes arasındaki bağlayıcı parçaların güvenliğini 
sağlayacak gerekli tedbirler ayrıca alınır.  
5.3. Taşıyıcı halatla kafes arasındaki koşum düzeni, altı ayda en az bir kez, zincirler, ayırma kancaları ve diğer 
parçalar sökülmek, parçaların kesitleri uygun aletlerle ölçülmek suretiyle aşınma, pas ve çatlak bulunup 
bulunmadığı yönünden muayene edilir. Muayeneler ve parça değiştirmeleri yetkililerin gözetimi altında yapılır. 
Bütün bağlama düzeni, yapımcı firmanın taahhüt ettiği süre ve esaslar içerisinde kalmak üzere, işletmenin 
çalışma koşullarına göre, sorumlu kişiler tarafından belirlenecek bir devreden sonra değiştirilir. Bağlama ve 
koşum parçalarının tamamının veya bir kısmının değiştirilmeleri halinde, hizmete konmadan önce, uygun ve 
yeterli bir yükleme deneyiyle dayanıklılıkları ölçülür. Muayene ve deneylerin sonuçları rapor defterine yazılır.  
6. Doldurma istasyonları ve garajlar 
6.1. Doldurma istasyonu ve lokomotif garajı, taşıma yollarından ayrı olarak, yanmaz maddelerden yapılır. 
İstasyonlar, yeterli biçimde aydınlatılır ve havalandırılır. Buraların açık alevli ışık kaynaklarıyla aydınlatılması 
yasaktır.  
6.2. Doldurma istasyonlarının hava dönüş yolu, yangın anında zararlı gazların doğrudan ana hava dönüş yoluna 
gidebileceği biçimde düzenlenir.  
6.3. Akümülatörlü lokomotiflerin akümülatörlerinin ocak içerisinde doldurulmaları ve değiştirilmeleri aşağıda 
belirtilen koşullarda ve doldurma istasyonlarında yapılır: 
a) Doldurma odaları ve istasyonları amaca uygun biçimde donatılır. 
b) Buralar iyice havalandırılır ve çıkan hava doğrudan ana hava dönüş yoluna verilir. 
c) Oda ve istasyonlar yanmaz malzemeden yapılır. 
ç) Elektrolitle yapmalara karşı koruma tedbirleri alınır. 
d) Elektrik tesisatı bu gibi yerler için kabul edilir tipten olur. 
e) Aydınlatma armatörlerinin bakımı düzenli olarak yapılır. 
 
7. Tahkimat  
7.1. Bütün yeraltı işlerinde, taş, toprak, kömür, cevher vb. maddelerin kayma ve düşmelerini önlemek üzere, 
uygun ve yeterli tahkimat yapılır. Tavanlar, yan duvarlar ve tahkimat düzenli olarak muayene edilir. Çalışılan 
yerin güvenilir şekilde tahkimini, gereğinde derhal onarımını, değiştirilmesini veya takviyesini sağlayacak 
tedbirler alınır. 
7.2. Tahkimat, planlara ve yazılı talimatlara uygun olarak yapılır ve bu talimatlar sorumlu kişilerin rapor 
defterinde bulundurulur. 
7.3. Galeriler zeminin sağlamlığı ve dayanıklılığı açısından düzenli olarak kontrol edilir ve tahkimatların bakımı 
düzenli olarak yapılır. 
7.4. Tahkimatın onarımı, değiştirilmesi, ileri alınması ve sökülmesi sırasında gerekli güvenlik tedbirleri alınır. 
7.5. Tavanlarda ve yanlardaki boşluklar doldurulur ve sıkıştırılır. Bir daha kullanılmayacak olan yollarda dolgu ile 
ilgili gerekli tedbirler alınır.  
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7.6. Ocak grizulu veya damar kendi kendine yanmaya elverişli ise ayak arkası, tavan veya yanlarda meydana 
gelen boşluklar sıkıca doldurulur ve diğer sağlık ve güvenlik tedbirleri alınır. 
7.7. Yeraltı maden ocaklarında açık tutulması gereken her yerde tavan kendini taşıyacak kadar sağlam 
olmadıkça tahkimat yapılması zorunludur. Tahkimat yapılması zorunlu olan ocaklarda aşağıdaki ayrıntıları 
kapsayan ve ilgili mevzuat hükümlerinin de göz önünde tutulduğu bir yönerge hazırlanır ve çalışanların 
görebileceği yerlere asılır. Bu Yönergede; 
a) Ocakta tahkimat gerektiren her kısımda (ayak, tavan vb.) tahkimattan sorumlu çalışanın belirlenmesi, 
b) Tahkimatın yapılması sırasında çevre güvenliğinin alınması, 
c) Çalışma yapılan her ayakta uygun nitelik, miktar ve ebatlarda tahkimat malzemesinin bulunması, 
ç) Çalışılan yerin özelliğine, jeolojik, tektonik yapısına ve fiziksel ve kimyasal özelliğine göre kademelere uygun 
tahkimat yapılması ile ilgili gerekli tedbirler, 
d) Kendiliğinden yanmaya meyilli ve grizulu ocaklarda tahkimat yapılması ile ilgili gerekli tedbirler, 
e) Güvenle çalışmaya imkan verecek arın düzlüğü ile ayak baş ve dibi arasındaki hiza genişliği ilgili tedbirler, 
f) Tavan tahkimatının geri kazanılması, 
g) Ayak arkasının düşürülmesi, 
ile ilgili hususlar yer alır. 
8. Havalandırma 
8.1. Çalışma yapılan bütün yeraltı işletmelerinde uygun havalandırma sağlanır. Üretime başlamadan önce, her 
ocakta, uygun bir havalandırma sistemi kurulur. Ocaklarda; 
a) Sağlığa uygun solunabilir hava sağlanması, 
b) Ortamdaki patlama riskinin ve solunabilir toz konsantrasyonunun kontrol altında tutulması, 
c) Kullanılan çalışma yöntemi ve çalışanların fiziki faaliyetleri dikkate alınarak çalışma şartlarına uygun hava 
özelliklerinin sağlanması ve bu durumun sürdürülebilmesi için sürekli havalandırma yapılması, zorunludur. 
8.2. 8.1 numaralı maddede belirtilen şartların doğal havalandırma ile sağlanamadığı yerlerde, havalandırma bir 
veya daha fazla mekanik sistemle sağlanır. Havalandırmanın sürekliliğini ve kararlılığını sağlayacak tedbirler 
alınır. Mekanik havalandırma sistemi kullanılan ocaklarda hava akımı mümkünse doğal hava akımı 
doğrultusunda yönlendirilir. Havalandırma sistemlerinin devre dışı kalmaması için bu sistemler devamlı surette 
izlenir ve istenmeyen devre dışı kalmaları bildirecek otomatik alarm sistemi bulunur. 
8.3. Havalandırma ile ilgili değerler periyodik olarak ölçülür ve ölçüm sonuçları kaydedilir. Havalandırma 
sisteminin detaylarını kapsayan bir havalandırma planı hazırlanır, periyodik olarak güncellenir ve işyerinde hazır 
bulundurulur. (Ek cümleler:RG-10/3/2015-29291) Ocaktaki hava miktarı; temiz hava giriş yolu ve havanın 
ayrıldığı bütün kollarda dâhil olacak şekilde, hava ölçüm istasyonları kurularak, gerekli ölçümler yapılmak 
suretiyle takip edilir. Bu ölçümler sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilen sıklıklara göre yapılır ve 
havalandırma defterine kaydedilir. Hava hızı her halde 0,5 m/s’den az olamaz. 
8.4. İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslik yollarında, eğimli ve düz 
yollarda, hava hızı, saniyede 8 metreyi geçmez. 
8.5. (Değişik:RG-10/3/2015-29291) Havasında % 19’dan az oksijen, % 2’den çok metan, % 0.5’ten çok 
karbondioksit, 50 ppm (%0.005) den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde gerekli 
güvenlik önlemleri alınarak mevcut olan tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla önleyici faaliyetler ve kurtarma 
çalışmaları dışında çalışılmaz. 8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojensülfür oranı 20 ppm (% 
0,002)’dir. 
8.6. Terk edilen veya yeterince havalandırılamayan yerler çalışanların girmesini önleyecek biçimde kapatılır ve 
üzerlerine uyarı işareti konulur. Çalışmanın bittiği yerlerle terk edilmiş katlar, çalışılan yerlerden ve hava 
yollarından topuk veya gaz sızdırmaz barajlarla ayrılır. Buna imkân olmadığı hallerde buralardan gelecek kirli 
hava en kısa yoldan nefesliğe verilerek dışarı atılır. Buralar sorumlu kişilerce her vardiyada denetlenir. 
 8.7. Havalandırma sistemi kapı ve perdelerle havayı yönlendirecek şekilde düzenlenir. Kapı ve perdeler nakliyat 
esnasında havalandırma sistemini olumsuz etkilemeyecek şekilde ayarlanır. Ana hava giriş ve çıkış yolları 
arasında bulunan barajlar, hava köprüleri ve kapılar, bir patlama veya yangın halinde kolayca yıkılmayacak 
sağlamlıkta ve dayanımda yapılır.  
 8.8. Ana vantilatör ve aspiratörler birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağına bağlanır. Bu enerji 
kaynaklarından birinin durması halinde diğer kaynağın ocak havalandırmasını aksatmayacak en kısa zamanda 
devreye girmesi sağlanır. 
 8.9. Ocağın çeşitli kısımlarında, sıcaklık ve nem oranı düzenli olarak ölçülür. Nem oranı göz önünde 
bulundurularak hava sıcaklığının sağlığa zararlı düzeye yükselmemesi için gerekli tedbirler alınır. Bu düzeye 
yaklaşıldığında ölçme işlemi her gün gerekli görülecek aralıklarla yapılır ve ölçme sonuçları havalandırma 
defterine yazılır. Söz konusu şartların sağlık için tehlikeli olması halinde çalışma geçici olarak durdurulur. 
 8.10. Hava giriş kuyusundan kömür tozu girmesini önlemek üzere yerüstünde gerekli tedbirler alınır. Ayrıca 
kuyular ve çevreleri belirli aralıklarla toz birikintilerinden temizlenir. Tozların havaya karışmasına engel olacak 
tedbirler alınmadığı takdirde ocak dışında hava giriş kuyusuna 80 metreden daha yakın eleme ve ayıklama tesisi 
kurulmaz. 
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 8.11. Havalandırma ile ilgili aşağıdaki ayrıntıları kapsayan ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan 
bir yönerge hazırlanır ve çalışanların görebileceği yerlere asılır. Bu Yönergede; 
a) Havalandırma sisteminin doğal ya da cebri olarak sağlandığına dair bilgi, 
b) Havalandırma planı hakkında bilgi, 
c) Havalandırmayı etkileyebilecek durumlar, 
ç)  Havalandırmanın yapılmadığı bölgeler, 
d) Hava ölçümlerinin kim tarafından, hangi aralıklarla ve nerelerde yapılacağı, 
e) Yapılacak gaz ölçümleri, 
f) Ölçümler sonrasında alınacak tedbirler,  ile ilgili hususlar yer alır. 
9. Patlayıcı madde kullanım yasağı 
9.1. Patlayıcı madde; 
a) Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde % 1 veya daha çok metan bulunan 
kısımlarda, 
b) Grizu bulunması muhtemel yerler, grizu kontrolü yapılamayan eski veya yeni imalat boşlukları veya çatlakları 
olan yerlerde, 
c) Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında, 
ç) Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında, kullanılmaz. 
10. Grizulu maden ocakları 
10.1. Yeraltı çalışmalarında yanıcı veya patlayıcı ortam oluşması riski meydana getirecek miktarda metan gazı 
çıkma ihtimalinin olduğu yerler grizulu kabul edilir. 
10.2. Bacalar, ani grizu boşalabilecek yönlerde veya grizu bulunabilecek eski çalışma yerlerinde devam ettirildiği 
takdirde, yapısal özellikler göz önünde bulundurularak en az 25 metre boyunda kontrol sondajları yapılması 
sağlanır. Kontrol sondaj deliklerinde, grizu veya tehlikeli gazların varlığı anlaşılırsa, iş durdurulur; çalışanlar söz 
konusu yeri terk eder; giriş yeri kapatılır, durum yetkililere derhal haber verilerek gerekli çalışmaların yapılması 
sağlanır. 
10.3. Grizulu ocaklarda havalandırma ile ilgili değerler her vardiyada ölçülür, metan gazı ölçümleri bu ölçümlerle 
beraber yapılır. Havada % 1’den çok metan gazı tespitinde, bu oran  % 1’in altına düşünceye kadar ölçümler 
aralıksız sürdürülür. Üretim ünitelerinden dönüş havası içinde ve üretim yerlerindeki gazların birikebileceği 
yerlerde metan gazı seviyesi sürekli olarak izlenir. (Ek cümleler:RG-10/3/2015-29291) Merkezi izleme sistemine 
bağlı sensörler; oksijen, metan, karbonmonoksit, hidrojensülfür, sıcaklık ve hava hızı değerlerini ölçecek şekilde, 
sayıları ve yerleri sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilerek yerleştirilir. Ancak, bu sensörler, asgari olarak, 
ocağın ana hava giriş yolunda, üretim bölgelerinin her birinin temiz hava giriş ve hava dönüş yollarında, hazırlık 
çalışması yapılan bölgelerin hava dönüş yollarında ve ocağın kirli havasının ocak dışına çıktığı nefesliklerde 
bulunur. Sensör ölçümleri; farklı ölçüm metotlarıyla doğrulanır. Bu ölçümler sağlık ve güvenlik dokümanında 
belirtilen sıklıklara göre yapılır ve havalandırma defterine kaydedilir. Merkezi izleme sistemine bağlı sensörler 
ile bu sisteme bağlı diğer tamamlayıcı unsurların bakım ve onarımı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerine uygun olması sağlanır. 
10.4. Bütün grizulu ocakların, havalandırma planında tespit edilen istasyonlarında, en geç 10 günde bir gerekli 
ölçümler yapılır. Hava akımını etkileyecek bir değişikliğin olması durumunda gerekli ölçümler yenilenir. (Ek 
cümleler:RG-10/3/2015-29291) Ocakta yeterli sayıda kalibre edilmiş seyyar gaz ölçüm cihazları bulundurulur, 
birbirinden ayrı noktalarda çalışan her ekipte en az bir adet cihaz bulunur. Bu cihazlar metan, karbonmonoksit, 
oksijen ve hidrojensülfür gazlarını ölçecek özellikte olur. Bu cihazlarla; sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilen 
sıklıkta ocağın çalışan bulunan bölgelerinde, baraj önlerinde, hava istasyonlarında ve su ceplerinde ölçümler 
yapılarak, bu ölçümler havalandırma defterine kaydedilir. Herhangi bir cihazın arızalanması halinde kullanıma 
hazır yeterli sayıda yedek cihaz bulundurulur. 
10.5. Havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle sağlanır. 
10.6. Çalışmalar metan gazı çıkışı dikkate alınarak yürütülür. Metan gazından kaynaklanacak riskleri mümkün 
olduğunca ortadan kaldıracak tedbirler alınır. 
10.7. (Değişik:RG-10/3/2015-29291) Tali havalandırma sadece ana havalandırma akışı ile bağlantısı bulunan 
hazırlık ve kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerde uygulanır. Tali havalandırmada kısa devreyi önleyecek 
tedbirler alınır. Tali havalandırmada kullanılan vantüpler antistatik ve alev yürütmez özellikte olur. 
10.8. Havalandırma esas itibariyle aşağıdan yukarıya doğru yapılır. Eğimi hiçbir kısımda % 10’ u geçmeyen 
kesitinin herhangi bir noktasında grizu toplanmasına imkân bulunmayan ve grizu birikimini önleyecek hava 
akımı sağlanan galeriler havalandırma bakımından düz sayılır. 
10.9. Hazırlık işleri veya grizu birikimlerini dağıtmak amacıyla yapılan işler dışında, bölmeyle veya borularla 
havalandırma yapılmaz. 
10.10. Grizu birikintileri, tehlike doğurmayacak biçimde temizlenir.  
10.11. Aynı hava akımı üzerinde bulunan ve aynı anda çalışılan yerlerin sayısı, hava miktarına ve grizu çıkışına 
göre düzenlenir. Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve damar içindeki düz ve eğimli yollarda metan 
oranı % 1,5’u, bunların bağlandığı hava dönüş yollarında % 1’i geçmez. 
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10.12. (Değişik:RG-10/3/2015-29291)(4) Grizulu veya yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu 
ocaklarda, tüm çalışanlar çalışma süresince, yanlarında Ek-1 inci maddede yer alan tabloda belirtilen kaçış 
sürelerini ve TS-EN 13794 sayılı standartta belirtilen kriterleri sağlayacak oksijenli ferdi kurtarıcı bulundurur ve 
gerektiğinde kullanır. 
10.13. Bütün grizulu ocaklarda her biri tek başına ocağın havalandırılmasını sağlayacak güçte, birinin herhangi 
bir nedenle durması halinde diğeri derhal çalışacak durumda iki havalandırma grubu bulunur. 
10.14. Havasında % 2’den çok metan tespit edilen ocaklarda veya ocak kısımlarında, çalışanların kurtarılması ve 
grizunun temizlenmesi dışında çalışma yapılmaz. Temizlik çalışmalarında bulunacak kişilerin konu ile ilgili özel 
eğitim alması zorunludur. Metan oranının çalışma ortamında sık sık değiştiği hallerde, metan oranına göre 
ayarlı, ses ve ışık uyarısı yapan metan dedektörü bulundurulur veya bir merkezden izlenebilecek otomatik 
kontrol sistemi kurulur. 
10.15. Genel havasındaki metan oranı % 1,5’i geçen yerlerdeki iletkenlerin ve elektrikli aygıtların gerilimi derhal 
kesilir ve şartlar düzelmedikçe yeniden verilmez. (Ek cümle:RG-10/3/2015-29291) Ancak, I. Grup Teçhizatın M1 
kategorisinde olan ekipmanlar bu hükmün dışındadır. 
10.16. Grizulu maden ocaklarında yalnız bu tür ocaklar için uygun olan patlayıcı maddeler ve ateşleyiciler 
kullanılır. 
10.17. Ateşleyici grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce 25 metre yarıçapındaki bir alan içinde ve 
özellikle tavandaki boşluklar, çatlaklar ve oyuklarda grizu ölçümü yapar. Bu ölçmede % 1 veya daha yüksek 
oranda metan tespit edilirse lağımlar doldurulmaz. 
10.18. Ateşleyici, lağımların doldurulmasından sonra ve ateşlemeden önce ölçümü tekrarlar. Metan oranı % 1’in 
altındaysa lağımlar ateşlenir, üstündeyse % 1’in altına düşünceye kadar ateşleme yapılmaz. Kömür tozu bulunan 
veya kömür tozu oluşabilecek kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, ateşlenecek yerlerde lağım delikleri 
doldurulmadan önce taş tozu serpmek, sulamak gibi koruyucu tedbirler alınır. 
10.19. Sigara içmek, içmek amacıyla tütün mamulleri ile alev ve kıvılcım çıkarabilecek her türlü maddeyi taşımak 
ve bulundurmak yasaktır. 
10.20. Alevle kesme, kaynak yapma ve benzeri diğer işlemlere, çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumaya 
yönelik özel tedbirler alınması kaydıyla sadece istisnai durumlarda izin verilir. 
10.21. Yerüstünde ocaktan çıkan grizu veya diğer zararlı gazların tehlike oluşturmasını önlemek üzere gerekli 
güvenlik tedbirleri alınır. 
10.22. (Ek:RG-10/3/2015-29291)(5) Havalandırma sistemi acil hallerde ve ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için 
hava yönünü ters çevirebilecek özellikte olur. 
11. Yanıcı toz bulunan maden ocakları 
11.1. Açılan bütün maden damarlarında oluşabilecek tozun, patlamanın yayılmasına neden olmayacağı sağlık ve 
güvenlik dokümanında belirtilmedikçe, kömür madenleri yanıcı toz bulunan maden ocakları olarak kabul edilir. 
11.2. Yanıcı toz bulunan maden ocaklarında toz patlamasına karşı gerekli tedbirler alınır ve yalnız bu tür ocaklar 
için uygun olan patlayıcı maddeler ve ateşleyiciler kullanılır. 
11.3. Yanıcı toz birikimini azaltacak, taş tozu ve benzeri maddelerle yanma özelliğini yok edecek veya su ve 
benzeri maddelerde tozu bağlayarak uzaklaştırılmasını sağlayacak tedbirler alınır.   
11.4. Zincirleme toz patlamalarına neden olabilecek yanıcı toz ve/veya grizu patlamalarının yayılması patlama 
barajları yapılarak önlenir. Patlamayı durdurucu bu barajların yerleri ocaktaki üretim ve faaliyetlerden kaynaklı 
değişikliklere göre güncellenir ve  yerleri imalat haritaları ve havalandırma planında gösterilir. 
11.5. Kömür ocaklarındaki arabalar, içlerinden kömür tozu dökülmeyecek biçimde olur. Üretim, yükleme, 
taşıma, aktarma ve boşaltma yapılan yerlerde tozun havaya yayılmasını önlemek için pülverize su fisketeleri gibi 
gerekli tedbirler alınır.  
11.6. Taş tozu serpme işlemi, kömür tozunun yanma ve patlama etkisini yok edecek veya azaltacak oranda ve 
uygun nitelikteki maddelerle yapılır. Taş tozu, bu oranı sürekli olarak koruyacak biçimde ve uygun aralıklarla 
serpilir. Kullanılacak taş tozu, olabildiğince nem tutmayacak, silis içermeyecek, içinde % 1,5’dan çok organik 
madde bulunmayacak ve sağlığa zararlı etki yapmayacak nitelikte olur. Taş tozu, inceliği ve dağılım özelliği 
bakımından belirli aralıklarla denetlenir. Bozulmuş veya çamurlaşmış taş tozu birikintileri toplanarak ocaktan 
dışarıya çıkarılır.  
11.7. Yanıcı toz bulunan maden ocaklarında bu bölümün 10.19 ve 10.20 numaralı maddelerde belirtilen 
hükümler uygulanır.  
12. Gaz kaçağı, göçük veya su baskını 
12.1. (Değişik:RG-10/3/2015-29291) Ani gaz geliri veya göçük veya su baskını ihtimali olan bölgelerde 
çalışanların korunması ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması için yürütülecek faaliyetler sağlık ve güvenlik 
dokümanında belirtilerek planlanır ve uygulanır. 

                                                             
(4) Bu değişiklik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer. 
(5) Bu değişiklik 1/9/2015 tarihinde yürürlüğe girer. 
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12.2. Tehlikeli miktarda su veya akıcı malzeme bulunduran veya eski imalat tabakaları arasında kazılmakta olan 
kuyularda, çalışanların gerektiğinde kuyudan derhal çıkmalarını sağlayacak tedbirler alınır.  
12.3. Tespit edilen riskli bölgelerin yakınında çalışanlar ile bu bölgelerden geçen galerilerdeki çalışanların 
korunması sağlanır ve risklerin kontrol altına alınması için gerekli tedbirler alınır. 
12.4. Ocak ağızları, dış su baskınları ve heyelan gibi doğal afetlerin etkisinden zarar görmeyecek yerlerde seçilir. 
Afetlerden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yeni tehlikelerin ortaya çıkması durumunda, ocaklarda gerekli 
güvenlik tedbirleri ayrıca alınır.  
12.5. (Değişik:RG-10/3/2015-29291) Çalışılmakta olan yerler yakınında, basınç altında birikmiş tehlikeli ve 
zararlı gazların veya yeraltı suyunun tehlikeye neden olabileceği durumlarda veya eski çalışma yerlerinde su 
veya gaz birikme ihtimalinde kontrol sondajı yapılır. 
12.5.1. Yeraltı kömür ocaklarında gaz degajı riskinin değerlendirilerek sağlık ve güvenlik dokümanında yer 
alması esastır. Degaj riskinin değerlendirilmesinde asgari olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınarak sağlık ve 
güvenlik dokümanında belirtilir. 
a) Kömür damarlarının gaz içerikleri, 
b) Kömürün desorbsiyon kapasitesi, 
c) Gaz yayılımının (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak bilimsel bir metotla 
değerlendirilmesi. 
12.5.2. Sağlık ve güvenlik dokümanına göre degaj riskinin olmadığı yerlerde bu durumun sürekliliği gaz 
ölçümleri ve sürekli gözlemlerle kontrol altında tutulur. Degaj riskinin olduğu belirlenen yerlerde ise aşağıdaki 
önlemlerden en az biri uygulanır. 
a) Gaz drenajı, 
b) 50 m’den az olmamak kaydıyla uygun topuk bırakılması, 
c) Ayrı bir çalışma yöntemi uygulanarak önceden belirlenmiş sağlık ve güvenlik dokümanı çerçevesinde 
12.5.3’de belirtilen şartlara uygun kontrol sondajları ile ilerlenmesi. 
12.5.3. Yeraltı kömür ocaklarında, 12.5.1’e göre gaz degaj riskinin belirlenemediği durumlarda veya yeraltı suyu 
ile eski çalışma yerlerinde biriken su akışlarının önlenmesi amacıyla; lağım, galeri ve bacalarda ilerleme yönünde 
25 metreden az olmayacak şekilde kontrol sondajları yapılır. 25 metrelik kontrol sondajları, 15 metre topuk 
bırakılacak şekilde 10 metre ilerleme gerçekleştirildikten sonra her seferinde tekrarlanır. Ancak bu şekilde 
yapılan sondajın kömür damarı veya fayı kesmesi durumunda dört yönlü olacak şekilde ilave sondajlar yapılır. 
Önceden çalışma yapılmış olan bölgelerde ve/veya bu bölgelere 50 metre yaklaşıldığında, arından dört tarafa 
aynı ölçülerde kontrol sondajları yapılır. 
12.5.4. Yeraltı kömür ocaklarında, taşta açılan galerilerde, kömür damarı veya fay kesilmesi durumlarında, dört 
yönde olacak şekilde ve sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenen sayılarda kontrol sondajları yapılır. 
12.5.5. Diğer yeraltı maden işletmelerinde ise muhtemel su ve gaz degajları göz önünde bulundurularak sağlık 
ve güvenlik dokümanında gerekli görülmesi halinde, 12.5.3’te belirtilen şartlara uygun kontrol sondajlarının 
yapılması sağlanır. 
13. Yangın, tutuşma ve kızışma 
13.1. Kendiliğinden tutuşmanın önlenmesi veya erken fark edilmesi için gerekli tedbirler alınır. (Ek cümleler:RG-
10/3/2015-29291) Jeoloji ve damar yapısı müsaade ettiği müddetçe, ana yollar ve havalandırma yollarının 
kömür içerisinden sürülmemesi esastır. Bunun sağlanamadığı ana yollar ve havalandırma yollarında kömürün 
hava ile temasını tamamen kesecek gerekli tedbirler alınır. 
13.2. Zorunlu ihtiyaçtan daha fazla yanıcı madde yeraltına indirilmez.  
13.3. Hidrolik sıvıların (hidrostatik ve/veya hidrokinetik mekanik enerjinin nakli için kullanılan sıvılar) 
kullanılması gereken durumlarda, yangın çıkmasının ve yayılmasının önlenmesi için zor alev alabilen sıvılar 
kullanılır. Hidrolik sıvılar, yangına dayanıklılık ve hijyen yönünden belirlenmiş kriterlere uygun özellikte olur. 
Yangına dayanıklılık ve hijyen yönünden belirlenmiş kriterlere uygun olmayan hidrolik sıvıların kullanılması 
durumunda, artan yangın ve bu yangının yayılma riskinin önlenmesi için ilave güvenlik tedbirleri alınır. 
14. Çalışanların korunmasına ilişkin ihtiyati tedbirler 
14.1. Çalışanlara gerektiğinde güvenli bir şekilde dışarı çıkabilmeleri için, her zaman kolay ulaşabilecekleri 
yerlerde bulunacak kişisel solunum koruma cihazları verilir. Çalışanlar bu cihazların kullanımı ile ilgili olarak 
eğitilir. Bu cihazların her zaman çalışır durumda bulunmaları için düzenli kontrolleri yapılır ve işyerinde 
muhafaza edilir. 
15. Aydınlatma 
15.1. Çalışanlara uygun kişisel lambalar verilir.  
15.2.İşyerleri, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasına uygun suni aydınlatma tesisatları ile donatılır. 
Aydınlatma tesisatı, çalışanlar için risk oluşturmayacak tipte olur ve uygun şekilde yerleştirilir. 
16. Kurtarma planı  
16.1 Her ocakta arama, kurtarma ve tahliye ile görevli destek elemanlarının yararlanması için belli başlı kapıları, 
barajları, hava köprülerini, hava akımını ayarlayan düzeni ve telefon istasyonları gibi ihtiyaç duyulacak 
hususların yerlerini gösteren bir plan bulundurulur. 
17. Emniyet topuğu, çözünebilir taş, jips ve tuz yatakları   
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17.1. Suyla dolu olduğu bilinen veya bundan kuşkulanılan arazi tabakaları altındaki ocaklarda, suyun bu 
ocaklarda herhangi bir tehlike oluşturmasını önlemeye ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamaya yönelik bir 
emniyet topuğu bırakılır. 
17.2. İşletmeye elverişli derinlikteki maden damarlarının çözünebilir taş veya jips yatakları altında bulunduğu 
yerlerde, yeryüzünde sondaj yapılmışsa, burası terk edilmeden önce, damarlar veya üzerlerindeki sondaj 
delikleri, çözünebilir taş ve jips yataklarına önemli miktarda su girmesine engel olacak biçimde tıkanır. 
İşletmeye uygun derinlikteki maden damarları üzerinde bulunan tuz tabakaları, sondaj deliklerinden çözme 
yöntemiyle işletilemez. 
18. (Ek:RG-10/3/2015-29291)(6) Yeraltı madenlerinde, hazırlık faaliyetlerinin yapıldığı alanlar ve üretim panoları 
gibi yeraltı maden işletmesinin bütün bölümlerini kapsayacak şekilde ve çalışanların yerüstüne çıkmalarını 
kolaylaştıran; yanmaya, kopmaya ve aşınmaya karşı dayanıklı bir hayat hattı kurulur (Şekil-1 ve Şekil-2). Bu 
hatlar acil durum planlarına uygun olarak yerleştirilir. 
 

 
Şekil-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.: Hayat hattı görünümü 

 
18.1. Hayat hatlarının acil durumlarda kullanımına ilişkin, çalışanlarda davranış değişikliği sağlayacak şekilde 
eğitimler verilir. 
18.2. Yeraltı madenlerinde bulunması zorunlu olan sürekli hayat hattı, acil durum planına uygun şekilde 
çalışanların en kısa sürede madeni terk edecekleri şekilde yerleştirilir. 
18.3. Hayat hattının hiçbir şartta zarar görmemesi sağlanır. Hayat hattının zarar görmesi halinde en kısa sürede 
eski haline getirilir. 
18.4. Hayat hattı sehim yapmayacak şekilde uygun aralıklarla yerden 130 cm yüksekliği sağlayacak bağlantılarla 
tavana ya da yan duvara monte edilir. 
18.5. Hayat hattı, konik gösterge ve reflektör levha, yanmaz, yıpranma ve aşınmaya dayanıklı polipropilen 
(polypropylene) malzemeden imâl edilir. 
18.6. Hayat hattı, 7 mm çapında sarı renkli olup tek yönlü konik gösterge ile başlar. Konik göstergeler acil çıkışı 
gösterecek şekilde 10 metreyi geçmeyecek aralıklarla yerleştirilir. Konik göstergelerin tam orta mesafelerinde 
reflektör levhalar bulunur. Reflektör levhalar; 50 mm x 100 mm ölçülerinde, çıkışa doğru yani kaçış yönünde 
yeşil, aksi istikamette kırmızı renkte yanmaz malzemeden yapılır. Konik göstergenin üstünde altı adet reflektör 
şerit bulunur. Konik gösterge ve reflektör levha bulunduğu yerden düşmeyecek ve kaymayacak şekilde hayat 
hattının üzerine sabitlenir. 

 

 
Şekil-Hata! Yer işareti tanımlanmamış.: Hayat hattının sembolik görünümü 

                                                             
(6) Bu değişiklik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer. 
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18.7. Ana hayat hattına eklenecek bağlantı hatları iki konik göstergenin aynı yöne bakacak şekilde arka arkaya 
konumlandırılması ile gösterilir. 
18.8. Hayat hattının, çalışanların bulunduğu her galeri veya üretim alanı ile kesiştiği noktalara, yanmaz ve 
dayanıklı küre şeklindeki göstergeler yerleştirilir. Bu göstergeler başka çalışanların gelebileceğini de ifade eder. 
18.9. Hayat hattının, oksijenli ferdi kurtarıcı değişim veya dolum istasyonlarının bulunduğu güzergâhta yer 
alması esastır. İstasyonların bulunduğu yerler ikişer adet iki konik göstergenin tabanlarının birleştirilip arka 
arkaya konumlandırılması ile gösterilir. Bu istasyonlara bir bağlantı hattı ile ulaşılması gerekirse aynı konik 
göstergeler bu bağlantı hattı üzerine de konumlandırılır. 
 
 

EK- 4 
 

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE  
UYGULANACAK  ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER 

 
Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 
1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 
1.1. Sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülmesi halinde, acil durumlar için uzaktan kumanda sistemi 
kurulur. Bu sistem, acil durumlarda kullanılmak üzere uygun yerlerde bulunan kumanda yerlerinde ve 
gerekiyorsa toplanma yerleri ile tahliye istasyonlarında da bulunur. 
1.2. Uzaktan kumanda ekipmanı en az, havalandırma sistemlerine, tutuşmaya neden olabilecek ekipmanın acil 
olarak kapatma sistemine, parlayıcı sıvı ve gaz çıkışını önleyecek sisteme, yangından korunma sistemlerine ve 
sondaj kuyusu kontrol sistemine kumanda edebilecek kapasiteye sahip olacak şekilde olur. Bu kumanda sistemi 
sondaj kuyularını, tesis ve boru hatlarını izole edecek ve kapatacak sisteme sahip olur. 
2. Genel ve acil durum haberleşme sistemi 
2.1. Sağlık ve güvenlik dokümanında teknik olarak gerekli görülmesi halinde, her işyerinde; 
a) İşyerinin insan bulunan bütün bölümlerine alarm işaretini iletebilecek kapasiteye sahip sesli veya ışıklı sistem, 
b) İşyerinin çoğu zaman çalışan bulunan bütün kısımlarından açıkça işitilebilecek kapasiteye sahip sesli sistem,  
c) Denizlerdeki tesislerde kıyı ve kurtarma servisleri ile sürekli haberleşmeyi sağlayacak sistem, bulunur. 
2.2. Bu sistemler acil durumlarda işlevlerini sürdürebilecek kapasiteye sahip olur. Sesli uyarı sistemi, güvenilir 
olmayan enerji kaynağından beslenmeyen haberleşme sistemleri ile desteklenir. 
2.3. Alarm kumandaları uygun yerlerde bulunur. 
2.4. Normal olarak çalışanların bulunmadığı yerlerde, çalışanların kullanabilecekleri uygun haberleşme sistemi 
bulunur. 
3. Güvenli toplanma yerleri ve isim listesi 
3.1. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik uyarınca özel görevi bulunan çalışanların listesi işyerinin 
uygun yerlerine asılır ve güvenli toplanma yerleri belirlenir. Çalışanların güncel isim listesi bulundurulur ve acil 
durumlarda toplanma yerlerinde çalışanların mevcudiyeti ile ilgili tespit yapılır ve toplanma yerlerinde yapılması 
gereken işler belirlenir.  
3.2. Tahliye ve güvenli toplanma yerlerini, ısıdan, dumandan ve mümkün olduğu kadar patlama etkilerinden 
korumak için uygun önlemler alınır, tahliye yolları ve güvenli toplanma yerlerine ulaşan ve buralardan çıkışı 
sağlayan kaçış yolları kullanılabilir durumda olur. Alınan bu önlemler, güvenli tahliye, kaçış ve kurtarmanın 
organize edilmesi ve yürütülmesi için geçecek sürede çalışanların güvenliğini sağlayacak şekilde olur. 
3.3. Tahliye yolları ve güvenli toplanma yerleri, çalışma yerlerinden ve diğer tesislerden kolay ulaşılabilir 
yerlerde olur. 
3.4. Denizlerdeki tesislerde sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülmesi halinde, tahliye ve güvenli 
toplanma yerinde, bu bölümde beliritilen acil durumlarda ekipmanlara uzaktan kumanda edebilecek sistemler 
ile kıyı ve acil servislerle haberleşmeyi sağlayacak donanım bulunur. 
 
Denizlerdeki Tesislerde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler 
1. Genel hususlar 
1.1. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü saklı kalmak kaydı ile bu bölüm 
kapsamına giren işyerinden sorumlu olan işveren aşağıdaki hususların da sağlık ve güvenlik dokümanında yer 
almasını sağlar; 
a) Çalışanların sağlık ve güvenliği için ciddi sonuçlar doğuracak kazalara neden olabilecek, birbirleriyle bağlantılı 
olarak yürütülen işler dahil, işyeri ile ilgili özel tehlike kaynaklarını belirler. 
b) Yukarıda belirtilen özel tehlike kaynakları ile ilgili riskleri değerlendirilir. 
c) (a) bendinde belirtilen kazaların önlenmesi, yayılmasının sınırlandırılması ve acil durumlarda işyerinin 
tahliyesinin uygun ve kontrollü bir şekilde yapılması için alınmış olan önlemler belirtilir. 
ç) Yönetim sisteminin, hem olağan hem de olağanüstü durumlarda Kanun ile bu Yönetmelik hükümlerine uygun 
yapılandırıldığı gösterilmelidir. 
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1.2. İşveren, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlerin her aşamasının planlanması ve uygulanmasında sağlık 
ve güvenlik dokümanında belirtilen prosedür ve düzenlemelere uyar. 
1.3. Birden fazla işverenin farklı çalışma yerlerinden sorumlu olması halinde, sağlık ve güvenlik dokümanının 
hazırlanmasında ve gerekli iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak önlemlerin alınmasında işverenler işbirliği 
yaparlar. 
2. Yangından korunma ve yangınla mücadele 
2.1. Yangından korunma, yangının algılanması ve yangınla ve yangının yayılması ile mücadele konusunda, sağlık 
ve güvenlik dokümanında belirtildiği şekilde gerekli önlemler alınır. Mümkün olduğu durumlarda, riskli alanlar 
yangın duvarları ile ayrılır. 
2.2. Sağlık ve güvenlik dokümanında riskli olarak belirlenen tüm yerler, uygun yangın algılama ve yangından 
korunma, yangınla mücadele ve alarm sistemleri ile donatılır. Bu sistemler en az aşağıdakileri kapsar: 
a) Yangın algılama sistemleri. 
b) Yangın alarmları. 
c) Yangın için ana su borusu. 
ç) Yangın vanaları ve hortumları. 
d)  Basınçlı su sistemleri ve göstergeleri. 
e) Otomatik sprink sistemleri. 
f) Gazlı söndürme sistemleri. 
g) Köpük sistemleri. 
ğ) Taşınabilir yangın söndürücüler. 
h) İtfaiyeci ekipmanları. 
2.3. Otomatik olmayan yangın söndürme ekipmanları, kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olması sağlanır ve 
gerektiğinde zarar görme ihtimaline karşı korunur. 
2.4. Yangının algılanması, yangınla ve yangının yayılması ile mücadele konusunda alınacak önlemlerle ilgili 
detayları içeren yangın planı işyerinde bulundurulur. 
2.5. Acil durumlarda erişilebilir ve kullanılır kalabilmesi için acil durum sistemleri kazalardan etkilenmeyecek 
şekilde ayrılır veya kazalara karşı korunur. Gerektiğinde bu sistemler yedekli olur. 
2.6. Yangınla mücadele ekipmanları, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde 
işaretlenir. Bu işaretler uygun yerlere konulur ve kalıcı olur. 
3. Tahliye ve kaçış 
3.1. Genel acil durum eğitimine ek olarak, çalışanlara sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenen işyerinin 
özelliğine uygun eğitim verilir. 
3.2. Sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak, çalışanlara hayatta kalma 
teknikleri ile ilgili uygun eğitim verilir. 
3.3. Her iş yerinde acil durumlar için uygun ve yeterli tahliye araçları ile denize doğru kaçış imkanları bulunur. 
3.4. İşyerinin tahliyesi ve deniz kurtarma koşullarına ilişkin hususlar acil durum planına dahil edilir. Sağlık ve 
güvenlik dokümanı temel alınarak belirlenen bu hususlar yedek deniz araçları ve helikopterler ile bunların 
yüklenme süreleri ve kapasiteleri ile ilgili kriterleri de içerir. Her bir yükleme için gerekli olan süre sağlık ve 
güvenlik dokümanında belirtilir. Yedek deniz araçları, tahliye ve kurtarma gereklerini karşılayacak şekilde 
düzenlenir ve donatılır. 
3.5. Cankurtaran sandalı, botu, can simidi ve yeleği ile ilgili asgari gerekler aşağıda belirtilmiştir: 
a) Yeterli bir süre hayatta kalmayı sağlayacak uygunlukta ve donanımda olur. 
b) Bütün çalışanlara yetecek sayıda olur. 
c) İşyerine uygun özellikte olur. 
ç) İşlevleri ve kullanılacakları koşullar dikkate alınarak uygun malzemeden yapılmış olur ve kullanım için hazır 
bulundurulur. 
d) Kullanıldıklarında dikkat çekici renklerde olacak ve kurtarma ekibinin dikkatini çekmekte kullanılacak 
araçlarla donatılır. 
3.6. Acil kullanım için yeterli can kurtarma araç, gereç hazır bulundurulur. 
4. Güvenlik tatbikatları 
4.1. Tatbikatlarda, cankurtaran teknelerinin de operasyon için hazır olduğu teyit edilir. 
5. Barınma 
5.1. Yapılan işin doğası, büyüklüğü ve süresi gerektiriyorsa, işveren çalışanlara uygun barınma imkanları sağlar. 
Bu barınaklar aşağıdaki özelliklere sahip olur. 
a) Sağlık ve güvenlik dokümanında belirtildiği şekilde, patlamaların etkisine, duman ve gaz sızmalarına ve yangın 
çıkmasına ve yangının yayılmasına karşı uygun şekilde korunur. 
b) Uygun havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemleri ile donatılır. 
c) Her katta, kaçış yollarına açılan birbirinden bağımsız en az iki çıkış yeri bulunur. 
ç) Diğer alanlardan gelebilecek, sağlığa zararlı gürültü, koku ve dumana ve sert hava koşullarına karşı korunmalı 
olur. 
d) Tehlikeli alanlardan uzakta ve çalışma yerlerinden ayrı olur. 
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5.2. Bu barınaklarda, işyerinde kalacak çalışanlara yetecek sayıda yatak veya ranza bulundurulur. Yatmak için 
ayrılan bütün odalar, çalışanların giysilerini koyabilecekleri büyüklükte yeterli alana sahip olur. Kadınlar ve 
erkekler için yatakhaneler ayrı ayrı olur. 
5.3. Barınakların ve buralardaki tüm malzemelerin her zaman uygun hijyenik şartlarda olması sağlanır. 
6. Helikopter operasyonları 
6.1. İşyerlerinde helikopter pisti, en büyük helikopterin en zor şartlarda kolayca inip kalkabileceği ve görevini 
yerine getirebileceği büyüklükte olur ve helikopter operasyonlarının kolay yapılmasına imkan sağlayacak şekilde 
yerleştirilir. Helikopter pisti, planlanan hizmetlere uygun yapıda tasarlanır ve inşa edilir. 
6.2. Helikopterlerin müdahalesini gerektirecek herhangi bir kazada kullanımına ihtiyaç duyulacak malzemeler, 
helikopterin konacağı alanın yakınlarında depolanır. 
6.3. Çalışanların ikamet ettikleri işyerlerinde, helikopter hareketleri esnasında yeterli sayıda, amaca uygun 
eğitimli destek elemanı helikopter pistinde hazır bulunur. 
7. İşyerlerinin denizlerde konuşlandırılması – güvenlik ve sağlamlık 
7.1. Sondajla maden çıkartma işletmelerinin açık denizde konuşlandırılması esnasında, çalışanların sağlık ve 
güvenliklerini korumak için gerekli olan bütün önlemler alınır. 
7.2. İşyerlerinin açık denizde konuşlandırılması ile ilgili çalışmalar, güvenliği ve sağlamlığı sürekli kılacak şekilde 
yapılır. 
7.3. İşyerlerinin açık denizde konuşlandırılması çalışmaları sırasında kullanılan ekipman ve çalışma yöntemleri, 
hem normal hem de kritik koşullar göz önünde bulundurularak, sondajla maden çıkartma işletmelerinde 
çalışacak çalışanların maruz kalacakları riskleri azaltacak şekilde olur. 
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05 Ekim 2013                                                                                                             Resmi Gazete Sayı: 28786 

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği 

şartlarını belirlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamına giren tüm yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde uygulanır. 
(2) Bu Yönetmelik hükümleri, 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamına giren işyerlerinde uygulanmaz. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak, 
(2) Avrupa Birliğinin 24/6/1992 tarihli ve 92/57/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak, 

hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı 

işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık 
gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini/çalışanlarını sadece bu işyerinde aldığı 
işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, 

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
c) İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve 

kuruluşları, 
ç) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, 
d) Kendi nam ve hesabına çalışan: Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve 

hizmet üretimi yapan ve projenin tamamlanmasında profesyonel katkı sağlayan kişiyi, 
e) Proje: Yapı işlerinin tasarımından tamamlanmasına kadar yürütülen bütün işleri, 
f) Proje sorumlusu: İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin 

hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi, 
g) Sağlık ve güvenlik koordinatörü: Projenin hazırlık ve uygulama aşamalarında, işveren veya 

proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddelerinde 
belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişileri, 

ğ) Sağlık ve güvenlik planı: Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve 
güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin 
işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet 
gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma 
ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı 
alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması 
sağlanan planı, 

h) Yapı alanı: Yapı işlerinin yürütüldüğü alanı, 
ı) Yapı işleri: İnşaat ve çeşitli mühendislik işlerinin yürütüldüğü, yerüstü veya yeraltında, su üstü 

veya su altında yapılan, Ek–1’de yer alan işler ile benzeri diğer işleri, ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
İşverenlerin ve Diğer Kişilerin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 

İşverenlerin yükümlülükleri 
MADDE 5 – (1) İşveren, yapı işlerinde, Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen 

yükümlülüklerinin yanında özellikle aşağıdaki hususları sağlar; 
a) Yapı alanının düzenli tutulmasını ve yeterli temizlikte olmasını, 
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b) Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ve 
ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesini, 

c) Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesini, 
ç) Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve 

kontrollerinin yapılmasını, 
d) Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları 

ayrılmasını ve bu alanların sınırlarının belirlenmesini, 
e) Tehlikeli malzemelerin kullanımı ile uzaklaştırılma koşullarının düzenlenmesini, 
f) Atık ve artıkların depolanmasını, atılmasını veya uzaklaştırılmasını, 
g) Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre 

yeniden belirlenmesini, 
ğ) Alt işverenler ve kendi nam ve hesabına çalışanlar arasında işbirliğini, 
h)Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkileşimin dikkate alınmasını, 
ı) 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların 

İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe ve uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun kişisel 
koruyucu donanımların bulundurulmasını ve çalışanlar tarafından kullanılmasını. 

(2) Yapı alanında uygun sağlık ve güvenlik şartlarının devamının sağlanması için, işveren ve alt 
işverenler; 

a) Özellikle birinci fıkranın uygulanmasında Ek-4’te belirtilen asgari şartları dikkate alarak uygun 
tedbirleri alırlar. 

b) Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin uyarı, tespit ve 
talimatlarını dikkate alırlar. 

(3) İnşaatta yapılan çalışmalara bizzat katılmaları halinde işveren ve alt işverenler, yapı 
alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartlarının sürdürülmesi için, sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin 
sağlık ve güvenlikle ilgili konularda görüş ve önerilerini dikkate alır. İşveren ve alt işverenler; 

a) Kanunun 19 uncu maddesine, 
b) 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının 

Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ile aynı Yönetmeliğin eklerinde 
belirtilen ilgili hükümlere, 

c) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 
maddesi, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (ğ) bentleri ile 7 nci maddesine, 

uygun olarak hareket etmek zorundadır. 
Proje sorumlusu ve işverenlerin sorumlulukları 
MADDE 6 – (1) İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri bizzat yerine getirebileceği 

gibi, kendi adına hareket etmek üzere, gerekli fenni yeterliliğe sahip olan bir veya daha fazla proje 
sorumlusu tayin edebilir. 

(2) İş sağlığı ve güvenliği konularında, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü 
görevlendirilmesi proje sorumlusunun veya işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 

(3) Bu Yönetmeliğe göre sağlık ve güvenlik koordinatörleri atanmış olması ve sağlık ve güvenlik 
koordinatörlerinin kendi görevlerini yapmaları, alt işverenlerin sorumluluğunu etkilemez. 

Diğer kişilerin yükümlülükleri 
MADDE 7 – (1) Yapı alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartlarının sürdürülmesi için kendi nam 

ve hesabına çalışanlar, sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin uyarı ve talimatlarını dikkate alır. Kendi 
nam ve hesabına çalışanlar; 

a) Kanunun 19 uncu maddesi ve 23 üncü maddesinin birinci fıkrası ile bu Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinin birinci fıkrası ve Ek-4’e, 

b) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ile 
aynı Yönetmeliğin eklerinde belirtilen ilgili hükümlere, 

c) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 
maddesi, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (ğ) bentleri ile 7 nci maddesine, uygun olarak 
hareket etmek zorundadır. 

(2) Birinci fıkra kapsamında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinin izlenmesinden ve 
denetlenmesinden işveren sorumludur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin görevlendirilmesi, sağlık ve güvenlik planı ve bildirim 
MADDE 8 – (1) Aynı yapı alanında birden fazla işveren veya alt işverenin bulunması 

durumunda, işveren veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla sağlık ve 
güvenlik koordinatörü görevlendirir. 

(2) İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, 
sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar. 

(3) Yapı işinde dördüncü fıkrada belirtilen bildirim gerektiren işler haricinde ve Ek-2’deki listede 
belirtilen riskleri içeren çalışmaların bulunmaması halinde sağlık ve güvenlik koordinatörü 
görevlendirilmeyebilir. 

(4) İşveren veya proje sorumlusu; 
1) Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20’den fazla çalışan istihdam 

edileceği, 
2) İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektireceği, 
durumlarda yapı işine başlamadan önce Ek-3’te belirtilen bilgileri içeren bildirimi, Bakanlığın 

ilgili çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. 
(5) Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanının 

uygun bir yerine konulur. Gerektiğinde bu bilgiler güncellenir. 
 
Proje hazırlık aşamasında genel prensipler 
MADDE 9 – (1) İşveren veya proje sorumlusu, projenin tasarımının yapılması ve 

hazırlanmasının çeşitli aşamalarında, özellikle de aşağıda belirtilen durumlarda, 
Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen risklerden korunma ilkelerini göz önünde bulundurur: 
a) Yapı işinin, aynı anda veya birbiri ardına gerçekleşen farklı unsur ve aşamalarını planlamak 

amacıyla mimari, teknik ve organizasyonel konulara ilişkin karar alırken, 
b) İşin ya da iş aşamalarının tamamlanması için ilgili meslek disiplinindeki kriterler de dikkate 

alınarak gereken süreyi hesaplarken. 
(2) Birinci fıkranın (b) bendine göre süre hesaplanırken, gerekli hallerde sağlık ve güvenlik 

planları ile sağlık ve güvenlik dosyaları da dikkate alınır. 
 
Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin proje hazırlık aşamasındaki görevleri 
MADDE 10 – (1) Sağlık ve güvenlik koordinatörleri proje hazırlık aşamasında; 
a) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini koordine eder. 
b) Sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar. Yapı alanında Ek-2’de belirtilen 

işler yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel tedbirlerin planda yer almasını sağlar. 
c) Proje süresince, birbirini takip eden veya daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınmak 

üzere sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren sağlık ve güvenlik dosyası hazırlar. Aynı dosyanın proje 
tamamlandıktan sonra temizlik, bakım, tadilat, yenileme, yıkım işleri gibi her türlü yapı işinin güvenli 
bir şekilde yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan bilgileri de içermesi sağlanır. 

 
Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin proje uygulama aşamasındaki görevleri 
MADDE 11 – (1) Sağlık ve güvenlik koordinatörleri, proje uygulama aşamasında; 
a) Aşağıdaki durumlarda Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen risklerden korunma ilkelerinin 

uygulanmasını koordine eder; 
1) Aynı anda veya birbiri ardına yapılacak iş ve iş aşamalarının belirlendiği iş programlarının 

oluşturulması için teknik ve organizasyona yönelik kararların alınmasında, 
2) İşin ya da iş aşamalarının tamamlanması için ilgili meslek disiplinindeki kriterler de dikkate 

alınarak yapılacak süre hesabında. 
b) İşverenlerin gerekli tedbirleri uygulamasını ve gerektiğinde çalışanların ve kendi nam ve 

hesabına çalışanların korunmasını, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen prensiplerin istikrarlı 
bir şekilde uygulanmasını, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sağlık ve 
güvenlik planının yapılmasının gerektiği durumlarda bu planın uygulanmasını koordine eder. 
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c) Yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak 10 uncu maddenin 
birinci fıkrasının (b) bendindeki sağlık ve güvenlik planında ve aynı fıkranın (c) bendine göre 
hazırlanan sağlık ve güvenlik dosyasında gerekli düzenlemeleri yapar veya yapılmasını sağlar. 

ç) Aynı yapı alanında, işe sonradan katılanlarda dâhil olmak üzere, işveren veya alt işverenler 
arasında organizasyonu sağlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak üzere 
işverenlerce yapılan çalışmaları koordine eder, Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
belirtilen işverenler arası bilgi alış verişinin sağlanmasına katkıda bulunur ve gerekli hallerde kendi 
nam ve hesabına çalışan kişilerin de bu çalışmalarda yer almasını sağlar. 

d) Yapı işlerinde güvenli bir şekilde çalışılmasını sağlamak üzere yapılması gerekli kontrolleri 
koordine eder. 

e) İzin verilen kişiler dışındakilerin yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri 
yapar. 

 
Çalışanların bilgilendirilmesi 
MADDE 12 – (1) Yapı işlerinde; 
a) Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen hususlarla birlikte çalışanlar veya çalışan temsilcileri, 

yapı alanında sağlık ve güvenlik ile ilgili alınan tedbirler hakkında bilgilendirilir. 
b) Verilen bilgilerin kolay ve anlaşılır olması sağlanır. 
(2) İş ekipmanlarının kullanım talimatı çalışanlar tarafından rahatlıkla okunabilecek bir yere 

asılır. 
 
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 
MADDE 13 – (1) Yapı alanının büyüklüğü ve riskin derecesi göz önünde bulundurularak, 

işyerinde yapılan çalışmalarda çalışanlar ve temsilcilerinin arasındaki koordinasyon sağlanarak, 
Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda, bu Yönetmeliğin 5 inci ve 11 inci 
maddelerine göre, çalışanların veya çalışan temsilcilerinin görüşleri alınıp katılımları sağlanır. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
Kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemleri 
MADDE 14 – (1) İşveren, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde kullanılan makine, araç, ekipman, 

malzeme ve çalışma yöntemlerinin ilgili teknik mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden kabul 
görmüş, uyumlaştırılmış ulusal veya uluslararası standartlara uygun olmasını sağlar. 

(2) İşveren, mekanik ve elektrikli ekipmanın seçimi, kurulması, uygun yerlere yerleştirilmesi, 
hizmete alınması, işletilmesi ve bakımında, çalışanların sağlık ve güvenliği için, bu Yönetmelik 
hükümleri ile 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti 
Yönetmeliği (2006/42/AT) ile İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 
hükümlerini dikkate alır. 

 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 15 – (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde 

Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Sağlık ve güvenlik planlarının geçerliliği 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce hazırlanan sağlık ve güvenlik 

planları 1/6/2014 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir 
Yürürlük 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

          Yürütme 
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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EK – 1 
YAPI İŞLERİ LİSTESİ  

 
1– Kazı, yarma ve doldurma işleri 
2– Hafriyat 
3– İnşa 

a) Bina 
b) Set, baraj 
c) Yol, demiryolu, havai hat 
ç) Tünel 
d) Metro 
e) Köprü 
f) Çelik yapı  
g) İskele, liman, dalga kıran,  gemi  
ğ) Kanalizasyon, lağım  
h) Kuyu 
ı) Kanal 
i) Duvar  
j) Sıva, badana, boya işleri 
k) Elektrik tesisatı 
l) Sıhhi tesisat 
m) Kalorifer tesisatı 
n) Dülgerlik 
o) Marangozluk 

4– Prefabrike elemanların inşası ve sökümü 
5– Montaj işleri 
6– Değiştirme ve donatma 
7– Tadilatlar 
8– Yenileme 
9– Tamir 
10– Söküm 
11– Yıkım 
12– Restorasyon 
13– Bakım, boyama ve temizleme 
14– Drenaj 
15– Bu ekte belirtilen işlerde kullanılan sabit ve hareketli makine ve tesisleri kullanma. 
 
 

EK– 2 
 

      İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİ İÇEREN ÇALIŞMALARIN LİSTESİ 
 

1–Özellikle, yapılan işin ve işlemlerin niteliği veya işyeri alanının çevresel özelliklerinden dolayı, çalışanların 
toprak altında kalma, bataklıkta batma veya yüksekten düşme gibi risklerin fazla olduğu işler. 

2– Çalışanın işin yürütümü dolayısıyla maruz kaldığı özel tehlikelere yönelik sağlık gözetimi gerektiren veya 
kimyasal ve biyolojik özelliklerinden dolayı çalışanların sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturan maddelerle 
yapılan işler. 

3–24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği 
uyarınca, denetimli ve gözetimli alanların belirlenmesini gerektiren iyonlaştırıcı radyasyonla çalışılan işler. 

4–Yüksek gerilim hatları yakınındaki işler. 
5–Boğulma riski bulunan işler. 
6–Kuyu, yer altı kazıları ve tünel işleri. 
7–Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işler. 
8–Basınçlı hava sağlanarak keson içinde yapılan işler.  
9–Patlayıcı madde kullanımını gerektiren işler. 
10–Fiziksel özelliklerine bağlı olarak yüksek ses, titreşim, basınç farkı, toz oluşması gibi risklerin fazla 

olduğu işler. 
11–Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işleri. 
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EK – 3 
YAPI İŞİNE İLİŞKİN BİLDİRİM 

 
1–Bildirim tarihi, 
2–İnşaatın açık adresi (mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilçe ve il adları), 
3–İşverenin ad ve adresi(mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilçe ve il adları), 
4–Proje tipi (*), 
5–Görevlendirilmesi halinde proje sorumlusunun adı ve adresi, 
6–Proje hazırlık safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı ve adresi, 
7–Proje uygulama safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı ve adresi, 
8–İşin planlanan başlama tarihi, 
9–Planlanan çalışma süresi (inşaatın muhtemel bitiş tarihi),  
10–Yapı alanında çalışacağı tahmin edilen azami çalışan sayısı, 
11–Yapı alanında bulunması muhtemel yüklenicilerin(**) sayısı, 
12–Belirlenmiş olan yükleniciler(**) hakkında bilgi. 
(*)Yapılan inşaatın yapı çeşidi yazılacaktır. (köprü, bina, yol gibi) 
(**)Alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile mal veya hizmet tedarik edenler belirtilmelidir. 

 
 

EK – 4 
YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI 
Bu ekte yer alan yükümlülükler, yapı alanının özelliğinin, yapılan iş ile tehlikelerinin ve çalışma şartlarının 

gerektirdiği durumlarda uygulanır. 
A) Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar 
Yüksekte çalışma 
1– Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan 

çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir. 
2– Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulur: 
a) Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri çalışmaların mümkün olduğunca öncelikle yerde 

yapılması sağlanır. 
b) Yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu planlama yapılırken yüksekten 

düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verildiğinden emin olunması sağlanır. 
c) Çalışanların, çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları uygun araç ve ekipmanlarla sağlanır. 
ç) Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, 

bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile 
sağlanır. 

d)  Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskini tamamen ortadan kaldıramadığı,  uygulanmasının mümkün 
olmadığı, daha büyük tehlike doğurabileceği, geçici olarak kaldırılmasının gerektiği hallerde, yapılan işlerin 
özelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaşam hatları oluşturularak tam vücut kemer sistemleri veya benzeri 
güvenlik sistemlerinin kullanılması sağlanır. Çalışanlara bu sistemlerle beraber yapılan işe ve standartlara uygun 
bağlantı halatları, kancalar, karabinalar, makaralar, halkalar, sapanlar ve benzeri bağlantı tertibatları; gerekli 
hallerde iniş ve çıkış ekipmanları, enerji sönümleyici aparatlar, yatay ve dikey yaşam hatlarına bağlantıyı 
sağlayan halat tutucular ve benzeri donanımlar verilerek kullanımı sağlanır. 

e) Yapı işleri sırasında ve yapı işleri bitirilip yapı kullanıma geçtikten sonra yüksekte yapılacak çalışmalarda 
kullanılmak üzere oluşturulacak yatay ve dikey yaşam hatları için gerekli olan bağlantı noktaları ve yapısal 
düzenlemeler, projenin hazırlık aşamasında belirlenerek sağlık ve güvenlik planı ve sağlık ve güvenlik 
dosyasında yer alır.  

f) Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının, düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması sağlanır. 
Uygun olmayan donanımların kullanılması engellenir. 

g) Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak 
gerekli eğitim verilir. 

ğ) Yüksekte yapılan çalışmalar işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişinin gözetim ve kontrolü 
altında gerçekleştirilir. 

3– Kullanılan güvenlik ağları; malzeme özellikleri, yapılan statik ve dinamik dayanım deneyleri ile bağlantı 
ve kurulum şartları bakımından TS EN 1263-1 ve TS EN 1263-2 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, 
konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır ve 
yapılan işe uygun tipte güvenlik ağı seçilir. Yapı alanında kullanılan güvenlik ağının kullanma kılavuzu işyerinde 
bulundurulur. Güvenlik ağları standartlara ve kullanım kılavuzuna uygun şekilde kurulur.  

4– Betonarme platformların döşeme kenarlarında, asansör, merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları 
gibi döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşluklarda, duvar ve perde duvar gibi yapı elemanları arasında 
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süreksizlik meydana getiren pencere ve benzeri boşluklarda çalışanların veya malzemelerin düşmesini 
engelleyecek toplu koruma tedbirleri alınır, korkuluk sistemlerinin kullanılması halinde korkulukların bu 
Yönetmeliğin Ek-4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun olması 
sağlanır. 

5– Herhangi bir sebeple betonarme platform kenarında güvenli korkuluğun bir kısmının geçici olarak 
kaldırılmasının gerektiği durumlarda, bu alanlarda gerekli güvenlik tedbirleri alınır ve çalışanlara uygun kişisel 
koruyucu donanımlar verilir. 

6– Korkuluklarda;  
a) Platformdan en az bir metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke 

dayanıklı ana korkuluk, 
b) Platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası, 
c) Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak şekilde konulan ara 

korkuluk,   bulunması sağlanır. 
 
Geçitlerde güvenlik 
7– Çalışma platformları ve geçitler kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılır, 

boyutlandırılır, kullanılır ve muhafaza edilir. 
 
Düşen cisimler 
8– Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan el aletleri ve diğer malzemelerin düşmelerini engelleyecek 

tedbirler alınır. 
9– Çalışanlar, düşen cisimlere karşı öncelikle toplu olarak korunur.  
10– Yapı alanında, cisimlerin düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere girişler önlenir veya gerektiğinde 

kapalı geçitler yapılır. 
11– Yapı alanında, çalışanlara uygun baş koruyucu donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.  
12– Yapı alanında, malzemelerin hangi yükseklikten olursa olsun doğrudan yere atılmaması, dengeli ve 

güvenli bir şekilde indirilerek uygun bir yere istif edilmesi sağlanır. Atık malzemelerin uzaklaştırılması için moloz 
kaydırakları gibi güvenli çalışma yöntemleri tercih edilir. 

 
Enerji dağıtım tesisleri ve elektrikle çalışma 
13– Enerji dağıtım tesisleri, yangın veya patlama riski oluşturmayacak şekilde tasarlanarak kurulur ve 

işletilir. Kişilerin, doğrudan veya dolaylı teması sonucu elektrik çarpması riskine karşı korunması sağlanır. 
14– Elektrikle ilgili bütün ekipman ve bağlantıların kurulması, sökülmesi, tamirat ve tadilat işleri sadece 

ilgili mevzuatın öngördüğü yetkili elektrikçiler tarafından yapılır. 
15– Elektrikli tesisatın bütün parçalarının, güç gereksinimleri için yeterli kapasite ve kalitede ve yapı 

işlerindeki çalışma koşullarına dayanıklı olması sağlanır. 
16– Yapı alanı içerisindeki ana pano ve tali elektrik panolarında uygun kaçak akım rölesi kullanılır.  
17– Yapı alanında veya çalışanların erişebileceği yerlerde bulunan elektrik panoları, tevzi tabloları ile 

kontrol tertibatı ve benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içine konulur. Bakım, onarım ve yenileme nedeniyle 
gerilim altındaki tesisatın tecritlerinin çıkarılması gerektiğinde uyarı ve koruma amacıyla gerekli tedbirler alınır. 

18– Yapı alanında elektrik bağlantıları için uygun bağlantı elemanları kullanılır, açık uçlu kablolarla bağlantı 
yapılmaz. 

19– Yapı alanında kullanılan sabit ve seyyar iletkenler ile teçhizatların dış etkenlerden korunması sağlanır, 
eskimiş veya yıpranmış olanlar kullanılmaz. 

20– Ekipman ve koruyucu cihazların tasarımı, yapımı ve seçiminde, dağıtılan enerjinin tipi ve gücü, dış 
şartlar ile çalışma alanının çeşitli bölümlerine girmeye yetkili kişilerin eğitim ve deneyimleri göz önünde 
bulundurulur. 

21– Elektrik teçhizatı, iletim hatları ve elektrikli aletlerin üzerlerinde voltajları belirtilir. 
22– Elektrikle çalışan iş ekipmanlarının gövde güvenlik topraklaması yapılır.  
23– Her türlü elektrik kullanımı ve elektrik tesisatının işletilmesiyle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri 

yanında ilgili diğer mevzuat hükümleri de uygulanır. 
 
Düzen, temizlik, istif ve depolama 
24– Yapı alanının düzenli ve temiz tutulması sağlanır. Sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve 

atıklar düzenli periyotlarla çalışma alanlarından uzaklaştırılır. Yapı alanından uzaklaştırılması mümkün olmayan 
sivri veya keskin kenarları bulunan malzemelerin saplanma riskine karşı gerekli koruyucu malzemeler ile 
korunması/kaplanması sağlanır. 

25– Buz, kar, yağmur, kullanılan malzemeler ve diğer etkenlerle kaygan hale gelen çalışma yerleri ve 
geçitler temizlenerek kaymayı önleyici tedbirler alınır. 
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26–Yapı alanında malzemelerin, yıkılma ve devrilmeleri önlenir, kazaya sebep olmayacak şekilde istif 
edilmeleri sağlanır.   

27– Yapı alanında, yanıcı veya patlayıcı maddelerin depolandığı depo alanlarında ve patlayıcı ortam oluşan 
çalışma alanlarında bakım, onarım işleri dahil her türlü çalışmalarda 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 
hükümleri ve iş ekipmanları ve koruyucu sistemlerin kullanımında 30/12/2006 tarihli ve 26392 4 üncü mükerrer 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle 
İlgili Yönetmelik (94/9/AT) hükümlerine uygun çalışılır.  

 
Sağlamlık ve dayanıklılık 
28– Beklenmeyen herhangi bir hareketi nedeniyle çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek her 

türlü malzeme, ekipman ile bunların parçaları güvenli ve uygun bir şekilde sabitlenir. 
29– İşin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak uygun ekipman ve çalışma şartları sağlanmadıkça, 

yeterli dayanıklılıkta olmayan yüzeylerde çalışılmasına ve bu yerlere girilmesine izin verilmez. 
30– Kurulmakta, sökülmekte, bakımda, tamirde ya da yıkılmakta olan yapılarda çalışanları yapının 

dayanıksızlığından ve kırılganlığından kaynaklanan risklerden korumak için yeterli tedbirler alınır.  
 
Acil çıkış yolları ve kapıları  
31– Acil çıkış yolları ve kapıları ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur: 
a) Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılır ve çıkışı önleyecek hiçbir engel 

bulunmaz. 
b) Acil çıkış yolları ve kapıları herhangi bir tehlike durumunda, bütün çalışanların işyerini derhal ve güvenli 

bir şekilde terk etmelerine imkan sağlar. 
c) Acil çıkış yollarının ve kapılarının sayısı ile yerleşimi ve boyutlarının, yapı alanının ve çalışan barakalarının 

kullanım şekline ve boyutlarına, içinde bulunan ekipmana, bulunabilecek azami çalışan sayısına ve 27/11/2007 
tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olması sağlanır. 

ç) Acil çıkış yolları ve kapıları, 11/09/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık ve 
Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre işaretlenir. İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır. 

d) Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmaz. 
e) Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı 

sağlayacak sistem bulundurulur. 
 
Yangın algılama ve yangınla mücadele 
32– Yapı alanının özelliklerine, çalışan barakalarının ve diğer tesislerin boyutlarına ve kullanım şekline, 

alandaki ekipmana, alanda bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine, bulunabilecek azami kişi 
sayısına bağlı olarak uygun nitelikte ve yeterli sayıda yangınla mücadele araç ve gereci ile gerekli yerlerde 
yangın dedektörleri ve alarm sistemleri bulundurulur. 

33– Yangınla mücadele araç ve gereçleri, yangın dedektörleri ve alarm sistemlerinin düzenli bakımlarının 
ve mevzuata uygun sürelerde periyodik kontrollerinin yapılması sağlanır. 

34– Otomatik olmayan yangın söndürme ekipmanı görünür ve kolayca erişilebilir yerlere konulur ve 
önlerinde engel bulundurulmaz. Yangın söndürme ekipmanları kolay kullanılabilir nitelikte olup, Sağlık ve 
Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre işaretlenir. İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır. 

 
Havalandırma 

35– Çalışanların harcadıkları fiziksel güç ve çalışma şekli dikkate alınarak yeterli temiz hava sağlanır. Cebri 
havalandırma sistemi kullanıldığında, sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanır ve bu sistem 
çalışanların sağlığına zarar verebilecek hava akımlarına neden olmayacak şekilde tesis edilir. Çalışanların sağlığı 
yönünden gerekli hallerde havalandırma sistemindeki herhangi bir arızayı bildiren sistem bulundurulur. 

 
Özel riskler 
36– Çalışanların zararlı düzeyde titreşim, gürültü, gaz, buhar veya toz gibi zararlı dış etkenlere maruz 

kalmaları önlenir. 
37– Zehirli veya zararlı madde bulunması muhtemel veya oksijen düzeyi yetersiz veya parlayıcı olabilecek 

bir ortama girmek zorunda kalan çalışanların, herhangi bir tehlikeye maruz kalmalarını önlemek üzere kapalı 
ortam havası kontrol edilir ve gerekli tedbirler alınır. 

38– Çalışanlar, sınırlı hava hacmine sahip yüksek riskli ortamlarda çalıştırılmazlar. Zorunlu hallerde, her 
türlü tedbir alındıktan sonra çalıştırılabilirler. Bu durumlarda çalışanlar dışarıdan sürekli izlenir ve gerektiğinde 
derhal yardım yapılması için bütün tedbirler alınır.  
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 Sıcaklık 
39– Ortam sıcaklığının, çalışma süresince, çalışanların yaptıkları işe ve harcadıkları fiziksel güce uygun 

düzeyde olması sağlanır. Yapılan işin niteliği sebebiyle ortam sıcaklığının değiştirilemeyeceği hallerde çalışanları 
fazla sıcak veya soğuktan koruyacak tedbirler alınır. 

  
Çalışma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılması 
40– Yapı alanındaki çalışma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılmasında aşağıdaki hususlara 

uyulur: 
a) Yapı işlerinin gündüz yapılması esastır, çalışma yerleri, barakalar ve yollar mümkün olduğu ölçüde 

doğal olarak aydınlatılır. Gece çalışılmasının gerekli veya zorunlu olduğu çalışmalarda veya gün ışığının yetersiz 
olduğu durumlarda uygun ve yeterli suni aydınlatma sağlanır, gerekli hallerde darbeye karşı korumalı taşınabilir 
aydınlatma araçları kullanılır. Suni ışığın rengi, sinyallerin ve işaretlerin algılanmasını engellemeyecek şekilde 
seçilir. 

b) Çalışma yerleri, barakalar ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski 
oluşturmayacak özellikte olur ve uygun şekilde yerleştirilir. 

c) Çalışma yerleri, barakalar ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar 
için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulundurulur. 

 
Kapılar ve geçitler 
41– Kapı ve geçitlerde aşağıda belirtilen hususlara uyulur: 
a)Raylı kapılarda, raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyecek güvenlik tertibatı bulundurulur. 
b)Yukarı doğru açılan kapılarda, aşağı düşmeyi önleyecek güvenlik tertibatı bulundurulur. 
c) Kaçış yollarında bulunan kapılar ve geçitler uygun şekilde işaretlenir. Bu kapıların yardım almaksızın her 

zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olması sağlanır.  
ç)Araçların geçtiği kapı ve geçitler yayaların geçişi için güvenli değilse, bu mahallerde yayalar için ayrı geçiş 

kapısı bulundurulur. Bu kapılar açıkça işaretlenir ve önlerinde hiçbir engel bulundurulmaz. 
d)Mekanik kapılar ve geçitler, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak şekilde yapılır. Bu kapılarda, kolay 

fark edilebilir ve ulaşılabilir, acil durdurma sistemleri bulundurulması ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik 
olarak açılmıyorsa, el ile de açılabilir özellikte olması sağlanır. 

 
Trafik yolları ve tehlikeli alanlar 
42– Merdivenler, sabitlenmiş geçici merdivenler, yükleme yerleri ve rampalar da dahil olmak üzere trafik 

yolları; kolay ve güvenli geçişi sağlayacak, bu yerlerin yakınında çalışanlar için tehlike oluşturmayacak şekilde 
tasarlanarak yapılır. 

43– Yayaların kullandığı ve yükleme boşaltma için kullanılanlar da dahil, araçlarla malzeme taşımada 
kullanılan yolların, potansiyel kullanıcı sayısına ve işyerinde yapılan işin özelliğine uygun boyutlarda olması 
sağlanır. Trafik yolları üzerinde taşıma işi yapılması durumunda, bu yolu kullanan diğer kişiler için yol kenarında 
yeterli güvenlik mesafesi bırakılır veya uygun koruyucu tedbirler alınır. Yollar görülebilir şekilde işaretlenir, 
düzenli olarak kontrolü yapılarak her zaman bakımlı olması sağlanır. 

44– Araç trafiği olan yollar ile kapılar, geçitler, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında yeterli 
mesafe bulundurulur. 

45– Yapı alanlarındaki girilmesi yasak bölgelere yetkisiz kişilerin girişi uygun araç ve gereç kullanılarak 
engellenir. Tehlikeli bölgeler açıkça işaretlenir,  buralara görünür şekilde uyarı levhaları konulur. Bu bölgelere 
girme izni verilen çalışanları korumak için gerekli tedbirler alınır. 

46– Trafik yolları güzergahında bulunan havai hatlar ve benzeri engeller ile alakalı gerekli işaretlemeler ve 
önlemler alınır. 

 
Yükleme yerleri ve rampaları 
47– Yükleme yerleri ve rampaların; taşınacak yükün boyutlarına uygun olarak tasarlanması, çalışanların 

düşmesini önleyecek şekilde güvenli olması ve en az bir çıkış yerine sahip olması sağlanır. 
 
Çalışma yerinde hareket serbestliği 

 48– Çalışılan yerlerin, gerekli her türlü ekipman ve araçlar dikkate alınarak, çalışanların işlerini yaparken 
rahatça hareket edebilecekleri genişlikte olması sağlanır. 
 

İlk yardım 
49– İşyerinde,  18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar 

Hakkında Yönetmeliğe uygun sayıda, ilkyardım yapabilen eğitilmiş çalışanların her an hazır bulundurulması 
sağlanır. İşyerinde kaza geçiren veya aniden rahatsızlanan çalışanların, tıbbi müdahale yapılan yerlere en kısa 
zamanda ulaşmalarını sağlayacak gerekli tedbirler alınır.  



                                                                                 400                                                                                        İSG YEK 
    

50– Yapı alanının büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre, gerektiğinde işyerinde bir ya da daha 
fazla ilk yardım ve acil müdahale odası bulunması 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 10 ve 11 inci madde hükümlerine göre sağlanır.  

51– İlkyardım odaları yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilir ve sedyeler kullanıma hazır 
halde bulundurulur. Bu yerler, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir.  

52– Çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanları kolay erişilebilir yerlerde 
bulundurulur ve Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. Acil servis adresleri ve 
telefon numaraları görünür yerlerde bulundurulur. 

 
Soyunma yeri ve elbise dolabı 
53– İş elbisesi giymek zorunda olan çalışanların, etik olarak veya sağlık nedenleriyle, uygun olmayan bir 

yerde soyunmalarına izin verilmez. Bu durumda çalışanlar için uygun soyunma yerleri sağlanır. Soyunma yeri 
gerekmeyen işyerlerinde çalışanların elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer tahsis edilir. 

54- Soyunma yerlerinin aşağıda belirtilen hususlara sahip olması sağlanır; 
a) Kolay ulaşılabilir yerde olması, 
b) Yeterli kapasitede olması, 
c) Yeterli sayıda oturma yerleri bulunması, 
ç) Kadınlar ve erkekler için ayrı soyunma yerleri olması, 
d) Her çalışan için çalışma saatleri içinde giysilerini koyabilecekleri yeterli büyüklükte kilitli dolaplar 

bulunması, 
e) Nemli, tozlu, kirli, tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde ve benzeri işlerde iş elbiseleri ile harici 

elbiselerin ayrı yerlerde muhafaza edilmesi için, her çalışan için yeterli nitelikte iki bölmeli dolap veya iki ayrı 
elbise dolabı bulunması. 

 
Duşlar ve lavabolar 

 55– Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde, çalışanların yıkanmalarının, 
temizlenmelerinin gerektiği her durumda, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı olmak üzere sıcak ve soğuk su 
imkânı bulunan uygun yıkanma yerleri ve duşlar tesis edilir. Duşlar, çalışanların rahatça yıkanabilecekleri 
genişlikte, dışarıdan içerisi görünmeyecek, uygun havalandırma, aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartları 
sağlanacak şekilde yapılır.  

56– Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında, gerektiğinde 
sıcak suyu da olan, lavabolar bulunur. Lavabolar erkek ve kadın çalışanlar için ayrı ayrı yapılır. 

57– Duşlar ve lavaboların her zaman çalışanların kullanımına hazır halde olması sağlanır, buralarda gerekli 
temizlik malzemeleri bulundurulur. Duş veya lavaboların soyunma yerlerinden ayrı yerlerde bulunması 
durumunda, duş ve lavabolar ile soyunma yerleri arasında kolay geçiş yolları sağlanır. 

 
Tuvaletler ve lavabolar 
58– Çalışma, dinlenme, yıkanma ve soyunma yerlerine yakın yerlerde, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı 

ayrı olmak üzere, yeterli sayıda tuvalet ve lavabolar tesis edilir. Tuvalet ve lavabolarda, uygun havalandırma, 
aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartları sağlanır ve gerekli temizlik malzemeleri bulundurulur.  

  
Dinlenme ve barınma yerleri 
59– Özellikle, çalışan sayısının fazla olması, işin niteliği veya çalışma yerinin uzak olması ve benzeri 

nedenlerin sağlık ve güvenlik yönünden gerektirmesi halinde, çalışanlara, kolay ulaşılabilen dinlenme veya 
barınma yerleri sağlanır. Bu tür imkânlar yoksa iş aralarında çalışanların dinlenebileceği uygun yerler sağlanır. 

60– Dinlenme ve barınma yerleri, sağlık şartları ve dış etkilerden korunma bakımından yeterli nitelikte, 
mahfuz bir yere, zemini düzeltilerek kurulur ve drenaj için gerekli tedbirler alınır. 

61– Dinlenme, barınma ve sosyal amaçlı kullanılan tesisler, yanıcı olmayan ve kolay tutuşmayan 
malzemeden inşa edilir. Barınma amacıyla çadır ve branda kullanılmaz. Meskûn mahal dışında, yol, demiryolu, 
köprü inşaatı gibi açık havada yapılan çalışmalarda, barınma ve benzeri ihtiyaçları gidermek amacıyla, sadece 
yanmaz malzemelerden yapılmış çadırlar kullanılabilir. 

62– Barınma yerlerinde kullanılan ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri, elektrik tesisatları ile 
aydınlatmalar için gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yeterli ve uygun araçlar sağlanır, yangına neden olmayacak 
şekilde tesis edilip, kullanıma alınır. Isıtma sistemlerinde yangın riski oluşturacak mangal, maltız ve benzeri açık 
ateş kullanılmaz.  

63– Barınma yerlerinde, çalışanların kullanmaları için yeterli sayıda karyola, ranza, yatak, battaniye ve 
benzerleri işveren tarafından sağlanır. Yatak, battaniye ve benzerleri temiz bir halde bulundurulur, gerektiğinde 
dezenfekte edilir. 
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64– Dinlenme ve barınma yerlerinin yeterli genişlikte olması sağlanır ve bu yerlerde çalışanlar için yeterli 
sayıda masa ve arkalıklı sandalye buldurulur. Dinlenme ve barınma yerlerinde sigara içmeyenlerin sigara 
dumanından korunmaları için gerekli tedbirler alınır. 

65– Sabit barınma tesislerinde; bir dinlenme odası, bir boş vakit değerlendirme odası, yeterli duş, tuvalet, 
lavabo ve temizlik malzemesi bulundurulur. Çalışan sayısı göz önünde bulundurularak bu yerlerde yatak, dolap, 
masa ve arkalıklı sandalyeler bulundurulur ve bunlar, kadın ve erkek çalışanların varlığı dikkate alınarak 
yerleştirilir. 

 
Gebe ve emziren kadınlar  
66– Gebe ve emziren kadınların yatıp uzanarak dinlenebilecekleri uygun koşullar sağlanır.  
 
Engelli çalışanlar  
67– Engelli çalışanların çalıştığı işyerlerinde, engel durumları dikkate alınarak gerekli olan her türlü 

düzenlemeler yapılır. Bu düzenlemeler engelli çalışanların özellikle çalışma yerleri ile kullandıkları kapılar, geçiş 
yerleri, merdivenler, duşlar, lavabolar ve tuvaletlerde yapılır. 

 
Çeşitli hükümler 
68– Yapı alanının çevresi ve çalışma alanının etrafı kolayca görülebilecek, fark edilebilecek ve yetkisiz 

kişilerin girişine engel olacak şekilde çevrilerek işaretlenir. 
69– Çalışılan yerlerde ve barakalarda, çalışanlar için yeterli miktarda içme suyu ve mümkünse başka bir 

alkolsüz içecek bulundurulur. 
70– Çalışanlara uygun koşullarda, yemeklerini yiyebilecekleri ve gerektiğinde yemeklerini 

hazırlayabilecekleri imkânlar sağlanır. 
 
B) Yapı Alanlarındaki Özel Asgari Şartlar 

BÖLÜM – I 
Kapalı Mekanlardaki Çalışma Yerleri 

Sağlamlık ve dayanıklılık 
1– Tesislerin ve müştemilatının kullanım amacına uygun sağlamlık ve dayanıklılıkta olması sağlanır. 
Acil çıkış kapıları 
2– Acil çıkış kapılarında aşağıda belirtilen hususlara uyulur: 

a) Acil çıkış kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılır ve çıkışı önleyecek hiçbir engel 
bulunmaz.  

b) Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olması 
sağlanır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz. 

c) Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı bulundurulmaz. 
ç) Acil çıkış kapıları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. İşaretlerin uygun 

yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır. 
Havalandırma 
3– Cebri havalandırma sistemi veya klima tesisatının, çalışanları rahatsız edecek hava akımlarına neden 

olmayacak şekilde yapılması sağlanır. Havayı kirleterek çalışanların sağlığı yönünden ani tehlike oluşturabilecek 
herhangi bir artık veya kirlilik derhal ortamdan uzaklaştırılır. 

Sıcaklık 
4– Çalışma odaları, dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar, kantinler ve ilk yardım 

odaları gibi yerlerdeki sıcaklığın, işyerinin özel kullanım amaçlarına uygun olması sağlanır. İşyerinin pencereleri, 
çatı aydınlatmaları ile camlı kısımları, yapılan işin özelliğine ve odaların kullanım şekline göre, güneş ışığının aşırı 
etkisini engelleyecek şekilde yapılır. 

Doğal ve suni aydınlatma 
5– İşyerleri, mümkün olduğunca doğal olarak aydınlatılır. Doğal aydınlatmanın yeterli olmadığı durumlarda 

çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması amacına uygun şekilde yeterli suni aydınlatma yapılır. 
Çalışma yerlerinin taban, duvar ve tavanları 
6– Çalışma yerlerinin tabanlarının sabit, sağlam, kaymaz bir şekilde olması ve bu yerlerde tehlikeli 

olabilecek engellerin, çukurların veya eğimlerin bulunmaması sağlanır. 
7– Çalışma yerlerinin taban, duvar ve tavan yüzeylerinin hijyen şartlarına uygun olarak, kolay 

temizlenebilir malzemeden veya gerektiğinde yenilenebilir özellikte olması sağlanır. 
8– Çalışma yerlerinde ve trafik yollarının yakınında bulunan saydam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle 

bütün camlı bölmeler; güvenli malzemeden yapılıp, açık bir şekilde işaretlenir, çarpma ve kırılmaya karşı uygun 
şekilde korunur. 
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Pencereler ve çatı pencereleri 
9– Pencerelerin, çatı pencerelerinin ve havalandırma sistemlerinin, çalışanlar tarafından kolay ve güvenli 

bir şekilde açılmasının, kapatılmasının, ayarlanmasının ve güvenlik altına alınmasının mümkün olması ve açık 
durumdayken çalışanlar için herhangi bir tehlike oluşturmayacak nitelikte olması sağlanır. Pencereler ve çatı 
pencereleri, bunların temizliğini yapan çalışanlar ve civarda bulunan kişiler için risk oluşturmayacak şekilde 
tasarlanır veya gerekli ekipmanla donatılır. 

Kapılar  
10– Kapı ve girişlerde aşağıda belirtilen hususlara uyulur: 

a) Kapıların ve girişlerin yerlerinin, sayılarının, boyutlarının ve yapıldıkları malzemelerin, kullanıldıkları 
odalara, alanlara, kullanım amaçlarına ve çalışanların rahatça girip çıkmalarına uygun olması sağlanır.  

b) Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılır veya kapıların karşı tarafının görülmesini 
sağlayan saydam kısımları bulunur. Saydam kapıların üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenir. 

c) Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike oluşturmayan güvenli malzemeden 
yapılır ve çarpma sonucu çalışanların yaralanmalarına neden olabilecek yüzeyler kırılmalara karşı korunur.  

Araç yolları  
11– Kapalı çalışma mekanlarının kullanımı ve içinde bulunan ekipman göz önüne alınarak çalışanların 

korunması amacıyla araçların geçiş yolları açıkça işaretlenir. 
Yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için özel önlemler 
12– Yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlarda aşağıda belirtilen hususlara uyulur: 
a) Güvenli şekilde çalışır durumda olması sağlanır. 
b) Gerekli güvenlik araçları ile teçhiz edilir. 
c) Kolayca görülebilecek ve ulaşılabilecek acil durdurma sistemleri bulunur. 
Oda boyutları ve hava hacmi 
13– Çalışma yerlerinin taban alanı ve yüksekliği ile hava hacminin çalışanların sağlık ve güvenlikleri için risk 

oluşturmayacak özellikte ve rahat çalışmalarını sağlayacak yeterli boyutlarda olması sağlanır. 
  

BÖLÜM – II 
Açık Mekanlardaki Çalışma Yerleri 

Sağlamlık ve dayanıklılık 
14– Alçak veya yüksek seviyede olan hareketli veya sabit çalışma yerlerinin, çalışan sayısı, üzerlerinde 

bulunabilecek azami ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı ile maruz kalabileceği dış etkiler göz önünde bulundurularak 
yeterli sağlamlık ve dayanıklılıkta olması sağlanır. Bu çalışma yerlerinin tamamının veya bir kısmının, zamansız 
veya kendiliğinden hareketini önlemek için uygun ve güvenilir sabitleme metotları kullanılır. Çalışma yerlerinin 
sağlamlık ve dayanıklılığı özellikle de çalışma yerinin yükseklik veya derinliğinde değişiklik olduğunda kontrol 
edilir. 

Enerji dağıtım tesisleri 
15– Enerji dağıtım tesislerinde aşağıdaki hususlara uyulur: 
a) Yapı işlerine başlamadan önce alanda mevcut olan tesisat belirlenir, kontrol edilir ve açıkça işaretlenir. 
b) Yapı alanının yakınından enerji nakil hatları geçmesi durumunda, yeterli güvenlik mesafesi bırakılıp 

gerekli güvenlik tedbirleri alınarak çalışılır. Güvenlik mesafesi belirlenirken nakil hattı tellerinin rüzgârda salınımı 
da hesaba katılır. Enerji nakil hatlarına yeterli güvenlik mesafesi bırakılamıyorsa enerji nakil hattının güzergâhı 
değiştirilerek yapı alanından uzaklaştırılması için veya hattın akımının kesilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlardan 
onay ve izinler alınır.  

c) Elektrik nakil hatlarının bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda, bariyerler veya ikaz levhalarıyla 
araçların ve tesislerin elektrik hattından uzak tutulması sağlanır. Ayrıca araçların hat altından geçmesinin 
zorunlu olduğu durumlarda uygun tedbirler alınır ve gerekli ikazlar yapılır. 

ç) Yapı alanındaki enerji dağıtım tesislerinin, özellikle de dış etkilere maruz kalan tesislerin, kontrol ve 
bakımlarının düzenli olarak yapılması sağlanır. 

Hava koşulları 
16– Çalışanların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek hava koşullarından korunması sağlanır, 

kuvvetli rüzgâr alan işyerlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan çalışma yapılmaz. 
İskeleler 
17– Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve iskele şeklinde kullanılan geçici iş ekipmanlarının, 

TS EN 12810-1,TS EN 12810-2,TS EN 12811-1,TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3 standartlarına ve ilgili diğer 
ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun 
olması sağlanır.  

18– Asma iskeleler, cephe platformları, güç kaynağıyla veya elle çalışabilen, sabit veya hareketli, daimi 
veya geçici asılı erişim donanımları ve bu donanımı oluşturan parçaların ilgili ulusal standartlara, konu ile ilgili 
ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır.  
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19– Seçilen iskelenin kurulum ve kullanım şekline göre sağlamlık ve dayanıklılık hesapları üreticiden temin 
edilir, mevcut değilse yapılır veya yaptırılır. Bu hesaplar yapılmadan veya yapılan hesaplar sonucunda iskelenin 
güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde iskeleler kullanılamaz. 

İskelelerde genel tedbirler 
20– İskelelerin aşağıdaki hususlara uygun olması sağlanır;  
a) Kendiliğinden hareket etmeyecek, stabilitesi bozulmayacak ve çökmeyecek şekilde tasarlanmış, imal 

edilmiş ve kurulmuş olması, 
b) İskele sistemlerinin güvenli bir şekilde desteklenmesi, yatay ve düşey kuvvetlere karşı uygun şekilde 

sabitlenmesi,  
c) Doğru şekilde ve bakımlı bulundurulması, 
ç) Korozyona karşı uygun malzeme kullanılması, 
d) İskele sisteminde çatlak, kırık, yıpranmış ve korozyona uğramış özellikteki iskele ve bağlantı 

elemanlarının kullanılmaması, 
e) İskelelerde görülen kusurların derhal giderilerek zayıf kısımların güçlendirilmesi.  
21– İskele platformları hareket etmeyecek şekilde iskele sistemine sabitlenir. Platform elemanları ile iskele 

dikey elemanları arasında ve platform döşemesinde çalışanların düşmesine sebep olabilecek boşluk 
bulunmaması sağlanır. 

22– İskelelerdeki korkuluk sistemlerinin bu Yönetmeliğin Ek–4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı 
maddesinde tanımlanan özelliklere uygun olması sağlanır. 

23– İskelelerdeki bütün bağlantı yerleri ile bağlantı elemanlarının yeterli sağlamlıkta olması sağlanır ve bu 
bağlantıların kendiliğinden ayrılmaması için gerekli tedbirler alınır. 

24– İskele sistemlerinin kurulması, kullanılması ve sökümünde İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere uyulur. 

25– İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişi tarafından 
kontrole tabi tutularak, iskeleler ile ilgili özel tedbirlerde belirtilen hususları içeren kontrol raporu hazırlanır, 
rapor sonucunda sadece güvenli olduğu tespit edilen iskelelerde çalışma yapılır; 

a) Kullanılmaya başlamadan önce, 
b) Haftada en az bir kez, 
c) Üzerinde değişiklik yapıldığında,  
ç) Belli bir süre kullanılmadığında,  
d) Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve sağlamlığını etkileyebilecek 

diğer koşullara maruz kaldığında.  
26– İskelelerin taşıyabilecekleri azami ağırlıklar, levhalar üzerine yazılarak iskelelerin uygun ve görülebilir 

yerlerine asılır. Belirtilen bu ağırlıkları aşan yükler iskelelere yüklenmez. 
27– İskelelerin üzerine moloz ve artıklar ile geçişi engelleyecek malzemeler bırakılmaz.  
28– İskelelerde geçiş amacıyla en az 60 santimetre genişliğinde ve kenarlarında bu Yönetmeliğin Ek–4 (A) 

Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun korkuluk sistemleri bulunan geçitler 
kullanılır. 

29– Vinç veya benzeri makinelerin kullanılması sırasında, yüklenen malzemenin iskeleye takılmaması için 
gerekli tedbirler alınır. 

 
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve seyyar iskelelerde özel tedbirler: 
30– Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskelelerinin kurulumunda, taşıyıcı sisteme ait düşey ve yatay 

elemanların eksiksiz olarak kullanılması ve sistemin yeteri kadar çapraz elemanlarla takviye edilmesi sağlanır.  
31– Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskelelerinde taşıyıcı sisteme ait dairesel kesitli düşey ve yatay 

elemanların anma dış çapının en az 48,3 milimetre olması, anma et kalınlıklarının ise malzeme cinsine ve en 
küçük akma dayanımına uygun olması sağlanır. 

32– Cephe iskeleleri binaya mümkün olduğunca yakın kurulur, bunun mümkün olmadığı durumlarda 
çalışanların bina ile iskele arasından düşmelerini önleyici tedbirler alınır. 

33– Cephe iskelelerinin ayaklarında sabit veya düşeyliği ayarlanabilir taban plakaları ve yumuşak 
zeminlerde yükü dağıtmak için taban plakaları altlarında uygun malzemeden yapılmış altlıklar kullanılır. Sağlam 
olmayan ve uygunsuz malzemeler destek parçaları olarak kullanılmaz, iskelenin sağlam ve dengeli olması 
sağlanır. 

34– İskelelerde çalışılan platformlara güvenli ulaşımın sağlanması için merdiven sistemleri veya benzeri 
güvenli ulaşım sistemleri kullanılır.  

35– Madeni cephe iskeleleri statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanır. 
36– Seyyar iskeleler, üzerinde çalışan bulunduğu durumlarda hareket ettirilmez. İskelenin dik ve 

platformun düz olması sağlanır. İskele ayaklarında iskelenin kendiliğinden hareket etmesini engelleyecek fren 
kolu gibi uygun tertibatlar bulunur. 
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Asma iskele, cephe platformu ve asılı erişim donanımları şeklindeki iskele sistemlerinde özel tedbirler: 
37– İskele taşıyıcı sistemi için kullanılacak halatlar, hareketi sağlayan mekanik tesisat ve motor tertibatı, 

fren sistemleri, çalışma platformu ve diğer güvenlik teçhizatları her gün işe başlamadan önce kontrol edilir. 
38– İskelelerin hareketlerini sağlayan makine, teçhizat ve vinçlerin, kullanılmaya başlanmadan önce, 

montajını gerçekleştiren yetkili teknik elemanlarca kullanıma elverişli olduklarına dair belgeler hazırlanarak, bu 
belgeler işyerinde bulundurulur.  

39– İskelelerin, çalışma sırasında sağa sola veya ileri geri hareket etmeden asılı kalması sağlanır.  
40– İskelelerin taşıyabileceği azami yük miktarı belirtilerek, bu miktardan fazla yükleme yapılmaz. Asma 

iskelelerde merdiven kullanılmaz. 
41– İskeleler, çalışma konumunda devreye sokulabilecek durdurma fren sistemleriyle donatılır. Ayrıca 

iskelelerde düşmeyi önleyici teçhizat ve ikincil fren sistemleri bulunur. Halatlı kaldırma tertibatlarında çalışma 
konumunda güç kaynağının kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye giren ayrı bir tutma freni bulunur. 
İskelelerde düşmeyi önleyici teçhizat, tutma frenleri ve ikincil fren sistemi gibi güvenlik tedbirlerinin çalışma 
esnasında sistemi durdurma amaçlı kullanılmaması için gerekli tedbirler alınır. 

42– Güç tahrikli halatlı asma iskele sistemlerinde, aşırı yük algılama sistemleri, otomatik hız algılayıcı 
sistemler, en düşük ve en yüksek çalışma seviyelerinde devreye girecek halat sonu sınır anahtarları, yapıdan 
kaynaklanan tehlikeli durum varsa çarpışmayı önleyici düzenekler, iskele platformunun yatay düzlemde 
kalmasını sağlayan eğim algılayıcılar gibi güvenlik sistemleri bulunur.  

43– İskele sistemlerinde çalışan sayısı kadar dikey yaşam hattı oluşturulur. Çalışanlara bağlantı aparatları 
ve halat tutucularıyla beraber tam vücut kemer sistemleri verilerek kullanımı sağlanır. Dikey yaşam hatlarının 
üst uçları uygun bir yere sağlam ve güvenli bir şekilde sabitlenir.  

44– Halatlı sistemlerde halatların sarıldığı ve geçtiği mekanik teçhizatlardan kurtulmalarını, hareket 
sırasında çekme sisteminde halatların kaymasını önleyen tedbirler alınır. 

45– İskelelerin, iniş ve çıkış yollarında herhangi bir engel bulunmaması için gerekli tedbirler alınır.  
46– İskele platformunu taşıyan, tutan sistem ve bu sistemin bağlantı ve sabitleme noktalarının en olumsuz 

yükleme koşullarında oluşan statik ve dinamik kuvvetleri karşılayacak nitelikte olması sağlanır. 
 
El merdivenleri: 
47– Yapılan işe ve bulunması halinde ulusal standartlara uygun, basamakları kaymaz malzemeden yapılmış 

veya kaymaz malzeme ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta el merdivenleri kullanılır.  Basamakları, kolları veya 
bağlantı yerleri kırılmış, çatlamış, yıpranmış, hasar görmüş ekipmanlar kullanılmaz. El merdivenleri düzenli 
olarak kontrol edilerek kusurlu merdivenlerin kullanılmaması sağlanır.  

48– El merdivenlerinin kullanılmasında İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere uyulur. 

 
Tesis, makine, ekipman 
49– Mekanik el aletleri, kaldırma araçları, kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçlar da 

dahil olmak üzere herhangi bir güçle çalışan tesis, makine ve ekipmanlarda aşağıda belirtilen hususlara uyulur; 
a) Mümkün olduğu kadar ergonomi prensipleri dikkate alınarak uygun şekilde ve yeterli sağlamlıkta 

tasarlanmış ve imal edilmiş olması, 
b) Her zaman iyi çalışabilir durumda olması, 
c) Doğru şekilde kurulması, 
ç) Sadece tasarlandıkları işler için, uygun eğitim almış kişilerce doğru şekilde kullanılması. 
50– Tüm iş ekipmanlarının periyodik olarak kontrol, test ve deneyleri, İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere uygun yapılır. 
51– Her türlü iş ekipmanı için üzerinde kurulu olduğu veya hareket halinde olduğu zeminin sağlamlığı 

kontrol edilir. Zeminin sağlamlığından emin olunmadan ve gerekli hallerde dengeleme ve sabitleme yapılmadan 
çalışılmaya başlanmaz. Hendek kenarları ve dik eğimli yerlerde zemin kaymasını ve makinenin kaymasını 
önleyici tedbirler alınır. 

52– İş ekipmanlarında, operatörün görüş alanının kısıtlı olduğu durumlarda, operatöre rehberlik edecek, 
konuyla ilgili eğitim almış bir işaretçi görevlendirilir. 

53– Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçların manevra ve park yerleri ile hareket 
alanları belirlenir. 

54– Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçların bütün manevraları bir gözetici 
tarafından yönetilir ve bu araçların geri manevraları esnasında sesli ve ışıklı uyarıların çalışır durumda olması 
sağlanır. 

55– Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçların kazı çukuruna veya suya düşmemesi 
için gerekli koruyucu tedbirler alınır. 

56– Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçlarda sürücünün bulunduğu kısım, aracın 
devrilmesi durumunda sürücünün ezilmemesi ve düşen cisimlerden korunması için uygun şekilde yapılır.  
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57– Tüm araçlar, taşıtlar ve iş makinelerinde operatör kabinlerinde sadece operatörün bulunmasına izin 
verilir. Ancak kamyon ve benzeri araçların sürücü mahallinde yardımcı sürücü  (muavin) bulunmasına müsaade 
edilebilir. 

58– Kaldırma araçlarında kaldırılacak yükün çeşidi, boyutu, şekli ve diğer fiziksel özelliklerine uygun 
kaldırma aparatları kullanılarak uygun çalışma yöntemi tercih edilir. 

59– Yük kaldırmada kullanılan ekipmanlar ile ilgili İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 
Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere uyulur. 

60– Kaldırma ekipmanlarında yük kaldırılması ve ekipmanın hareketi esnasında devreye girecek sesli ve 
ışıklı ikaz sistemleri bulundurulur.  

61– Kaldırma ekipmanlarında, belirtilen alt ve üst güvenlik sınır noktaları veya ekipmanın hareketini 
sınırlayan alan aşıldığında, kapasitesinin üzerinde kullanım durumlarında devreye girerek elektrik akımını 
otomatik olarak kesen ve tamburun hareketini frenleyen güvenlik tertibatları bulunması sağlanır.  

 
Kazı işleri, kuyular, yeraltı işleri, tünel ve kanal işleri 
62– Kazı işine başlanmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulur: 
a) Kazının bitişik yapıları etkileyip etkilemeyeceği araştırılır ve etkileme ihtimali mevcut ise kazı 

başlamadan önce gerekli tedbirler alınır. 
b) Yer altı kabloları, gaz boruları, su, kanalizasyon ve diğer dağıtım sistemlerinin yerleri belirlenir ve 

bunlardan kaynaklanabilecek tehlikeleri asgariye indirmek için gerekli tedbirler alınır. 
c) Meskûn mahallerde, yapı alanının çevresi yeterli yükseklik ve sağlamlıkta uygun malzemeden yapılmış 

perde ile çevrilerek ikaz ve uyarı için gerekli düzenlemeler yapılır, bunlar yapının bitimine kadar bu şekilde 
korunur.  

ç) Meskûn mahallerin dışında yapılan kazıların kenarlarına uyarı şeritleri çekilerek ikaz levhaları asılır.  
63– Kazı işleri, kuyular, yeraltı işleri ile tünel ve kanal çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlara uyulur: 
a) Çalışmalar, işveren tarafından görevlendirilen ehil kişi gözetiminde yapılır. 
b) Çalışma alanına giriş ve çıkış için güvenli yollar sağlanır. 
c) Kazılarda zemin yapısı, iklim koşulları, kazı alanı yakınlarında meydana gelebilecek sarsıntılar, çevredeki 

su kaynakları ve fazla yük kuvvetleri göz önüne alınarak uygun şev açıları belirlenir ve/veya statik hesabı 
yapılmış uygun destek ve setler kullanılır. Kazı yüzeyleri, şevlerin eğimi ve yüksekliği zeminin yapısına, 
sağlamlığına ve çalışma yöntemlerine uygun seçilir. 

ç) Malzeme veya cisim düşmesine, su baskını tehlikesine ve insanların düşmesine karşı uygun tedbirler 
alınır. 

d) Tehlikeli veya zararlı olmayan özellikte solunabilir hava sağlamak için bütün çalışma yerlerinde gerekli 
tedbirler alınır. 

e) Yangın, parlama, patlama, su baskını veya göçük gibi durumlarda çalışanların güvenli bir yere ulaşmaları 
sağlanır. 

64– Kazı (yan) yüzlerinde aşağıda belirtilen durumlarda genel kontrol yapılır, kontrol sonucunda çalışma 
ortamının güvenli olduğu belirtilmeden çalışmaya başlanılmaz; 

a) Her vardiyadan önce,  
b) Patlatma yapılıyorsa her patlatmadan sonra,  
c) Beklenmedik parça düşmelerinden sonra,  
ç) Desteklerdeki önemli bir zarardan sonra,  
d) Şiddetli yağış, don ve kardan sonra. 
65– Çalışma sırasında ortaya çıkan tozların çalışanların sağlığına zarar vermemesi için gerekli tedbirler 

alınır. Çalışma alanında zararlı kimyasalların, zehirli ve boğucu gazların ya da serbest silis tozları gibi tehlikeli 
maddelerin bulunduğunun anlaşılması halinde, çalışanlar derhal oradan uzaklaştırılarak gerekli tedbirler alınır 
ve güvenli çalışma ortamı sağlanmadan tekrar çalışmaya başlanmaz. 

66– Meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için ahşap veya metalden yapılmış asgari 80 
santimetre eninde ve her iki tarafı korkuluklu geçitler kullanılır, geçit korkuluklarının bu Yönetmeliğin Ek-4 (A) 
Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun olması sağlanır. 

67– Açıkta yapılan 150 santimetreden daha derin kazı işlerinde ve her derinlikte yapılan 
 temel ve kanal kazılarında yan yüzeylerin altlarının şerit gibi kazılarak yukarıdan çökertilmesi şeklinde çalışma 
yapılması engellenir. Ayrıca kanallarda yan duvarların göçmemesi için gerekli tedbirler alınır. 

68– Kazı alanından çıkartılan hafriyat ile kazı kenarı arasında yeterli mesafe bulundurulur ve hafriyatın kazı 
alanına akma riski bulunuyorsa uygun bariyerler kullanılır. Kazı mahallinde bulunan hareketli araçlar ve kazı 
stabilitesini etkileyebilecek diğer araçlar ile kazı kenarı arasında gerekli güvenlik mesafesi bırakılır.  

69– Kazı işlerinde yağış sırasında çalışma yapılmaz. 
70– Kazı işlerinde çalışanların çalışma alanına ulaşmaları için uygun ve güvenli yöntemler kullanılır, destek 

ve setlerin iniş ve çıkış için kullanılması engellenir. 
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71– Makinelerle yapılan kazı işlerinde, bu makinelerin hareket alanına çalışanların girmelerine izin 
verilmez.  

72– Yeraltı çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlara uyulur: 
 a) Havalandırma sisteminin arızalanması durumunda, yer altı çalışmaları durdurulur ve bütün çalışanlar 

tahliye edilir, uygun havalandırma sağlanıncaya kadar kimsenin içeri girmesine izin verilmez.  
b) Uygun bir haberleşme sistemi oluşturulur, buralardaki kaçış yolları görülebilir bir şekilde işaretlenir. 
c) Tüneller ve galerilerde göçük tehlikesine karşı uygun tedbirler alınır.  
73– Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yeraltı işlerinde, yangın ve patlama 

riskinin bulunabileceği yerlerde, açık alevli lamba veya cihazlar kullanılmaz, sigara içilmez ve ilgili mevzuata 
uygun malzeme ve ekipmanlar kullanılır. 

74– Patlayıcı kullanılarak çalışılan kazı, tünel ve galeri gibi yer altı kazı işlerinde aşağıdaki hususlara uyulur: 
a) Patlayıcı maddeler üretici tarafından belirtilen koşullarda saklanır ve depolanır.  
b) Yapılan işin niteliğine uygun patlayıcı maddeler ve kapsüller kullanılır ve patlayıcı maddeleri yeterlik 

belgesine sahip çalışanlardan başkasının almasına ve ateşlemesine izin verilmez. 
c) Patlayıcı maddelerin ve kapsüllerin depolanması, taşınması ve kullanılması, sadece bu konuda yetkili ve 

uzman kişiler tarafından yapılır. Bu işler, çalışanlar için risk oluşturmayacak şekilde organize edilir ve yürütülür.  
ç) Patlayıcı maddeler özel sandıklar içinde taşınır ve bu sandıkların içine başka bir madde konulamaz. 

Kapsüllerle diğer patlayıcı maddeler, aynı kap içinde bir arada bulundurulamaz ve taşınamaz.  
d) Patlatma yapılacak alanın etrafında uygun güvenlik tedbirleri alınmadan patlatma yapılmaz.  
Yıkım işleri 
75– Yıkım işlerinde aşağıdaki hususlara uyulur: 
a) Yıkımdan önce yapının içindeki ve etrafındaki havagazı, su ve elektrik bağlantıları kesilir ve yıkılacak 

kısmın etrafında, güvenlik alanı bırakılarak gerekli tedbirler alınır. 
b) Yıkım işleri, ilgili standartlar ve konuya ilişkin mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülür. 
c) Çalışmalarda uygun çalışma yöntemleri ve ekipmanlar kullanılır, gerekli tedbirler alınır.  
ç) Çalışmalar, işveren tarafından görevlendirilen ehil kişinin gözetimi altında planlanır ve yürütülür. 
d) Yıkım esnasında toz kalkmaması ve yıkılan kısma ait malzeme ve molozların çalışma ortamından güvenli 

bir şekilde uzaklaştırılması için gerekli tedbirler alınır.  
 
Asbestle Çalışma 
76– Asbest içermesi muhtemel yapıların söküm, yıkım, tamir ve bakım işlerinde aşağıdaki hususlara 

uyulur: 
a)Çalışmaya başlamadan önce, asbest içerebilecek malzemeleri belirlemek için bina veya tesis sahibinden 

de bilgi alınarak gerekli araştırma yapılır.  
b) Herhangi bir yapı veya malzemede asbest bulunduğu şüphesi veya bilgisi varsa çalışanların asbest 

tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması amacıyla 
25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulur. 

 
Batardolar (koferdamlar) ve kesonlar 
77– Bütün batardolar ve kesonların aşağıdaki hususlara uygun olması sağlanır; 
a) Yeterli dayanıklılıkta, sağlam ve uygun malzemeden yapılmış, iyi kurulmuş olması, 
b) Su, sıvı beton ve benzeri malzeme baskını halinde çalışanların sığınabileceği şekilde uygun ekipmanla 

donatılmış olması. 
78– Batardolar ve kesonların yapımı, kurulması, değiştirilmesi veya sökümü, işveren tarafından 

görevlendirilen ehil kişinin gözetimi altında yapılır ve bu yapılar düzenli aralıklarla kontrol edilir. 
 

Çatı işleri 
79– Çatılarda veya eğik yüzeylerde yapılan çalışmalarda; çalışanların, aletlerin, diğer nesne ve 

malzemelerin düşmesini veya benzeri diğer riskleri önlemek amacıyla güvenli kenar koruma sistemleri, çatı 
merdivenleri, güvenlik ağları, çalışma platformları, korkuluklu iskeleler, kayarak düşmeyi önleme sistemleri veya 
dikey ve yatay yaşam hatları gibi toplu koruyucu tedbirler alınır. 

80– Çalışanların çatı üzerinde veya kenarında veya kırılgan malzemeden yapılmış herhangi bir yüzey 
üzerinde çalışmak zorunda olduğu hallerde; sağlam olmayan ve kırılgan maddeden yapılmış yüzeylerde 
dalgınlıkla yürümelerini veya düşmelerini önleyecek gerekli tüm tedbirler alınır. 

 
Beton döküm işleri 
81– Beton dökümünde aşağıdaki hususlara uyulması sağlanır; 

 a) Beton pompasının beton dökülecek yere uygun durumda konumlandırılması,   
b) Beton pompasının destek pabuçlarının zemine uygun şekilde sabitlenmesi, 
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c) Beton pompası bom ve hortumların birleşim yerlerinde hava basıncından dolayı oluşabilecek açmaların 
önlenebilmesi için gerekli kontroller yapılması,  

ç) Pompa kollarının açılmasında ve toplanmasında çevredeki bina, elektrik iletim hatları gibi tesislerin 
oluşturduğu risklerin ortadan kaldırılması,  

d) Enerji nakil hatlarının altlarında pompa çalıştırılmaması veya zorunlu olduğu durumlarda enerji nakil 
hatlarıyla temasının olmaması için gerekli tedbirlerin alınması, 

e) Beton pompası bomunun ucundaki bom hortumunun güvenli yöntemlerle idare edilmesi, 
f) Beton yığılmasının tehlike oluşturacağı döşeme betonu dökümü gibi işlerde betonun uygun şekilde 

yayılarak dökülmesi,  
g) Beton dökülen kısmın hemen altında çalışma yapılmaması,  
ğ) Beton dökülen ağızda hortumun savrulmaması, 
h) Beton pompası operatörünün betonun döküldüğü yeri görmemesi durumunda uygun haberleşme 

imkânı sağlanması, 
ı) Beton dökümü bitinceye kadar kalıpların sürekli kontrol edilmesi,  
i) Kalıp açılması ve patlamasının gerekli tedbirler alınarak önlenmesi. 
 
Betonarme kalıp işleri 
82– Kalıp işleri işveren tarafından görevlendirilen ehil kişi gözetiminde ve konu ile ilgili tecrübe sahibi 

çalışanlarca yapılır.  
83– Kalıp panolarının, geçici destek ve payandaların üzerlerine binen yüke ve gerilime dayanacak şekilde 

planlanması, tasarlanması, kurulması ve korunması sağlanır. 
84– Çalışanları, kalıp sisteminin geçici dayanıksızlık veya kırılganlığından kaynaklanan risklerden korumak 

için yeterli tedbirler alınır. 
85– Betonarme kalıplarının yeterliliği her beton dökümünden önce kontrol edilir. Özellikle kayar kalıp, 

tünel kalıp ve masa kalıplardaki bağlantı yerleri, sabitleme elemanları, tijler, hidrolik hortumları, taşıma yerleri, 
pano krikoları, teker sistemleri, fiş krikoları, yayların aksları ve hareketli parçalar, sapma pimler, ağ sistemleri ve 
benzeri kalıp parça ve unsurları düzenli olarak ve her kullanımdan önce kontrol edilerek deformasyona uğramış 
ve güvenliği tehlikeye atabilecek durumda olanların kullanılmasına müsaade edilmez. 

86– Kalıp sökme işi için izlenecek çalışma yöntemi,  parçaların hangi sırayla sökülmesi gerektiği, 
çalışanların çalışma yerlerine güvenli ulaşımı, sökülen kalıp malzemelerinin çalışma ortamından güvenli şekilde 
uzaklaştırılması ve istifi, kalıp malzemelerinin dengeli olarak yere indirilmesi veya yukarıya çıkarılması gibi 
konularda gerekli düzenlemeler yapılır, araç ve gereçler eksiksiz olarak temin edilir. Söküm sırasında, söküm 
alanında görevli çalışanlar hariç kimse bulundurulmaz. 

 
Metal ve beton karkas ve prefabrik elemanlar, çelik yapı işleri 
87– Metal veya beton karkaslar ve bunların parçalarının, geçici destekler ve payandaların, prefabrik yapı 

elemanlarının üzerlerine binen yük ve gerilime dayanacak şekilde planlanması, tasarlanması, kurulması ve 
korunması sağlanır. 

88– Çelik yapılarda kullanılacak bütün ana taşıyıcı, tali taşıyıcı ve bağlantı malzemelerinin dayanıklılığının 
ve diğer özelliklerinin taşıyacakları yüklere göre standartlara uygun olması, korozyona uğramış ve deforme 
olmuş malzemelerin gerekli tedbirler alınmadıkça bu tür yapılarda kullanılmaması sağlanır.  

89– Metal veya beton karkasların ve bunların parçalarının, geçici destekler ve payandaların, prefabrik yapı 
elemanlarının ve çelik yapı elemanlarının kaldırılması, yüklenmesi, taşınması,  montajı ve sökümü, projesine 
uygun olarak işveren tarafından görevlendirilen ehil kişi gözetiminde ve konu ile ilgili tecrübe sahibi çalışanlarca 
gerçekleştirilir. 

90– Montaj yapılacak mahallin etrafı emniyet şeridiyle işaretlenir. Bu alanın etrafına montaj yapıldığını 
gösterir levhalar asılır ve görevliler haricinde montaj sahasına giriş çıkışlar engellenir. Montaj çalışması yapılan 
mahallin altında çalışan bulundurulmaz. 
91– Çalışanları, yapının geçici dayanıksızlık veya kırılganlığından kaynaklanan risklerden korumak için yeterli 
tedbirler alınır. 
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20 Ağustos 2013                                                                                                      Resmi Gazete Sayı: 28741 
 

BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA 
YÖNETMELİK 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, balıkçı gemilerinde yapılan işlerde çalışanların sağlık ve 

güvenliğinin korunması için alınması gereken önlemleri belirlemektir. 
 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamına giren balıkçı gemilerinde yapılan işleri kapsar. 
 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik: 
a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak, 
b) 23/11/1993 tarihli ve 93/103/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Balıkçı gemisi: Ticari amaçla denizden balık veya diğer canlıları avlamakta veya avlayıp 

işlemekte kullanılan, Türk Bayrağı taşıyan gemiyi, 
b) Çalışan: Limanda görev yapan personel ve kılavuz kaptanlar hariç, yardımcı olarak çalışanlar 

ve stajyerler dahil gemide çalışan kişiyi, 
c) Gemi: Yeni veya mevcut herhangi bir balıkçı gemisini, 
ç) Gemi Sahibi/Donatan: Geminin üzerine kayıtlı olduğu kişiyi veya gemi kısmen veya tamamen 

bir başka gerçek veya tüzel kişi tarafından, bir anlaşma çerçevesinde işletiliyorsa; işleten gerçek veya 
tüzel kişiyi, işvereni, 

d) Kaptan: Gemiyi sevk ve idare eden veya gemiden sorumlu olan çalışanı, 
e) Mevcut balıkçı gemisi: Yeni olmayan ve tam boyu on sekiz metre veya daha fazla olan balıkçı 

gemisini, 
f) Yeni balıkçı gemisi: Tam boyu on beş metre veya daha fazla olan ve bu Yönetmeliğin 

yürürlüğe girdiği tarihte veya sonraki bir tarihte inşa veya büyük dönüşüm sözleşmesi yapılmış ya da 
yapım veya büyük dönüşüm sözleşmesi, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış 
ancak, bu tarihten üç yıl ve daha fazla süre sonunda teslim edilecek olan ya da yapım sözleşmesi 
olmaması durumunda omurgası kızağa konmuş, inşasına başlanmış veya en az elli tonluk kısmının ya 
da tahmini toplam kütlesinin, hangisi daha az ise, en az yüzde birinin montajı, bu Yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği tarihte veya daha sonra yapılmış olan gemiyi, ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

İşverenin Yükümlülükleri 
Genel yükümlülükler 
MADDE 5 – (1) Gemi sahipleri aşağıdaki önlemleri almakla yükümlüdür: 
a) Kaptanın sorumluluğu saklı kalmak kaydı ile geminin, özellikle öngörülebilir meteorolojik 

koşullarda çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmadan, kullanılmasını sağlar. 
b) Kaptanın dışında kalan diğer çalışanların karşı karşıya kaldıkları ciddi, yakın ve önlenemeyen 

tehlike durumunda çalışma yerini, tehlikeli bölgeyi veya gemiyi terk eden çalışanların bu hareketleri 
nedeniyle dezavantajlı duruma düşmeyecekleri ve herhangi bir zarar görmeyecekleri tedbirleri alır. 

c) Denizde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkileyebilecek herhangi bir olayın 
meydana geldiği durumlarda, bu olayı ayrıntılı olarak bir rapor halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ve 
olayın meydana geldiği mahallin bağlı bulunduğu liman başkanlığına bildirir. Olay, gemi jurnaline 
yazılır, jurnal tutma mecburiyeti olmayan gemilerde ise raporun bir örneği saklanır. 
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Yeni balıkçı gemileri 
MADDE 6 – (1) Yeni balıkçı gemileri Ek-1’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik gereklerine 

uygun olur. 
 
Büyük onarım, dönüşüm ve değişiklikler 
MADDE 7 – (1) Gemilerde yapılacak büyük onarım, dönüşüm veya değişiklikler Ek-1’de 

belirtilen asgari gereklere uygun olarak yapılır. 
 
Ekipman ve bakım 
MADDE 8 – (1) Gemi sahipleri/donatanlar, kaptanın sorumluluğu saklı kalmak kaydı ile 

çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için, aşağıdaki önlemlerin alınmasını sağlar: 
a) Gemilerin ve bunların özellikle Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen bütün aksam ve ekipmanlarının 

teknik bakımı düzenli olarak yapılır, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek herhangi bir arıza 
oluştuğunda da en kısa sürede giderilir. 

b) Gemiler ve bunların bütün aksam ve ekipmanı düzenli olarak temizlenir, uygun hijyen 
koşullarında olması sağlanır. 

c) Gemide yeterli sayıda uygun acil durum ve can kurtarma ekipmanı kullanıma hazır halde 
bulundurulur. 

ç) Ek-3’te belirtilen can kurtarma ve hayatta kalma ekipmanı ile ilgili olarak gerekli önlemler 
alınır. 

d) Kişisel koruyucu donanım, 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak 
kaydı ile bu Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olur. 

(2) Gemi sahibi, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili olarak kaptana, bu 
Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, gerekli her türlü imkânı sağlar. 

 
Çalışanların bilgilendirilmesi 
MADDE 9 – (1) Gemi sahipleri/donatanlar veya kaptan 6331 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi 

hükümleri saklı kalmak kaydı ile gemilerdeki çalışanları veya çalışan temsilcilerini, geminin tümü ile 
çalışanın çalışmakta olduğu bölümde veya yaptığı her işte yürütülen faaliyetler, sağlık ve güvenlik 
riskleri, gemilerde alınacak sağlık ve güvenlikle ilgili tüm önlemler hakkında yazılı ve sözlü olarak 
bilgilendirilir. 

(2) Çalışanlara verilen bu bilgiler kolay ve anlaşılır olur. 
 
Çalışanların eğitimi 
MADDE 10 – (1) 6331 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile 

çalışanlara, gemilerde sağlık ve güvenlik, özellikle kazaların önlenmesi konusunda uygun eğitim verilir. 
(2) Bu eğitimde verilen bilgiler ve hazırlanan talimatlar tereddüte yol açmayacak şekilde net, 

kolay ve anlaşılır olur. 
(3) Eğitim, özellikle yangınla mücadele, can kurtarma ekipmanının kullanılması, balık avlama ve 

çekme ekipmanının kullanılması ve el işaretleri dâhil çeşitli işaretlerin kullanılması hususlarını kapsar. 
(4) Gemideki çalışmalarda, değişiklik yapılması halinde, çalışanlara verilecek eğitim güncellenir. 
 
Gemiyi sevk ve idare edecek kişilerin özel eğitimi 
MADDE 11 – (1) 23/6/2002 tarihli ve 24794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyir Halindeki 

Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında 
Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, bir gemiyi 
sevk ve idare edecek kişiye, aşağıdaki konularda ayrıntılı eğitim verilir: 

a) Gemilerde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve herhangi bir kaza olduğunda 
yapılması gereken işler. 

b) Öngörülebilir yükleme koşullarında ve avlanma işlemleri sırasında, geminin, dengede ve 
güvenli bir durumda bulunmasının sağlanması. 

c) Radyo navigasyonu ve iletişimi ile ilgili yöntem ve kurallar. 
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Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 
MADDE 12 – (1) İş sağlığı ve güvenliği konularında ve özellikle bu Yönetmelikte ve eklerinde 

belirtilen konularda çalışan ve/veya temsilcilerinin 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen 
esaslara göre görüşleri alınır ve katılımları sağlanır. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 13 – (1) 27/11/2004 tarihli ve 25653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkçı 

Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

 
Mevcut balıkçı gemileri 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut balıkçı gemileri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren beş yıl içinde Ek-2’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik gereklerine uygun hale getirilir. 
 
Yürürlük 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

 

 
EK-1 

YENİ BALIKÇI GEMİLERİNDE ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ 

Bu ekte belirtilen yükümlülükler, geminin özellikleri, yürütülen işler, çalışma koşulları veya bulunan bir 
riskin gerektirdiği her durumda uygulanır. 

1. Denize elverişlilik ve denge 
1.1. Gemi denize elverişli koşullarda tutulur, kullanımına ve amacına uygun bir şekilde donatılır. 
1.2. Geminin dengesi ile ilgili bilgi ve dokümanlar gemide bulunur ve seyirden sorumlu personel bu 

bilgilere kolayca ulaşabilir. 
1.3. Gemilerin, amaçlanan bütün hizmet koşullarında, dengede olması sağlanır. 
- Kaptan, geminin dengesinin sağlanması ve bunun korunması için gerekli bütün önlemleri alır. 
- Geminin dengesinin sağlanması ile ilgili kural ve talimatlara kesinlikle uyulur. 
2. Mekanik ve elektrik ekipmanı 
2.1. Elektrik ekipmanı: 
- Mürettebatın ve geminin elektrikten kaynaklanabilecek tehlikelerden korunması, 
- Gemideki olağan işleyişi ve yaşam koşullarını sürdürmek için gerekli ekipmanın bir acil güç kaynağına 

gereksinim duymadan çalışması, 
- Bütün acil durumlarda güvenlik için gerekli elektrik ekipmanının çalışabilir durumda olması 
sağlanır, bu ekipmanlar herhangi bir tehlike oluşturmayacak şekilde tasarlanır ve yapılır. 
2.2. Gemide acil durumlarda kullanılmak üzere acil durum elektrik güç kaynağı bulundurulur. 
Acil durum elektrik güç kaynağı, açık gemiler hariç, makine dairesinin dışına konulur ve herhangi bir 

yangın veya ana elektrik ekipmanının çalışmadığı diğer durumlarda, aşağıdaki sistemlerin en az üç saat süreyle 
aynı anda çalışmasını sağlayabilecek şekilde düzenlenir. 

- Dahili haberleşme sistemi, yangın dedektörleri ve acil durum sinyalleri, 
- Seyir fenerleri ve acil durum aydınlatması, 
- Telsiz haberleşme ekipmanı, 
- Varsa, acil durum elektrikli yangın pompası. 
Acil durum elektrik güç kaynağının akü bataryası olması durumunda; ana elektrik güç kaynağı 

arızalandığında, akü bataryası otomatik olarak acil durum elektrik panosuna bağlanır ve yukarıda belirtilen 
sistemlere en az üç saatlik süre ile kesintisiz enerji sağlayabilecek güçte olur. 

Ana elektrik panosu ile acil durum elektrik panosu, mümkün olduğunca, her ikisi birden suya veya 
yangına maruz kalmayacak biçimde yerleştirilir. 
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2.3. Panolar görünür şekilde işaretlenir, sigortaların değerlerine uygun kullanılıp kullanılmadığı düzenli 
aralıklarla kontrol edilir. Sigorta buşonları tel sarılmak suretiyle tekrar kullanılmaz. 

2.4. Akü bataryalarının muhafaza edildiği yerler, uygun şekilde havalandırılır. 
2.5. Seyir için kullanılan tüm elektronik aygıtlar sık ve düzenli aralıklarla test edilir ve çalışır durumda 

olması sağlanır. 
2.6. Kaldırma işlerinde kullanılan tüm iş ekipmanlarının kontrol ve testleri 25/4/2013 tarihli ve 28628 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 
çerçevesinde düzenli aralıklarla yapılır. 

2.7. Kaldırma ve çekme araçlarının bütün parçalarının ve ilgili ekipmanların düzenli olarak bakımları 
yapılır ve çalışır durumda olması sağlanır. 

2.8. Soğutma tesisleri ve basınçlı hava sistemlerinin kontrol ve testleri İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çerçevesinde düzenli aralıklarla yapılır ve çalışır durumda olması sağlanır. 

2.9. Havadan ağır gazların kullanıldığı pişirme ve mutfak ekipmanları, sadece iyi havalandırılmış alanlarda 
kullanılır ve tehlikeli gaz birikimi önlenir. 

Yanıcı ve diğer tehlikeli gazlar içeren tüpler, belirgin bir biçimde ve içeriklerine uygun şekilde işaretlenir 
ve açık güvertelerde istiflenir. 

Tüm vanalar, basınç regülatörleri ve tüplerden gelen borular hasara karşı korunur. 
 
3. Telsiz haberleşme ekipmanı 
Telsiz haberleşme ekipmanı, radyo dalgalarının yayılması için normal şartlar dikkate alınarak kıyıda veya 

karada bulunan en az bir istasyon ile sürekli iletişim kurulabilecek özellikte olur. 
 
4. Acil kaçış yolları ve çıkışlar 
4.1. Acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yollarda ve çıkışlarda engel bulunamaz ve buralar 

kolayca erişilebilir, doğrudan açık güverteye veya güvenli bir alana açılır ve oradan cankurtaran sandallarına 
ulaşılabilecek şekilde olmak zorundadır. Böylece çalışanların çalışma yerlerini veya yaşama alanlarını mümkün 
olduğunca çabuk ve güvenli biçimde terk etmeleri sağlanır. 

4.2. Acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yol ve çıkışların sayısı, dağılımı ve boyutları; çalışma 
yerlerinin ve yaşama alanlarının kullanımına, ekipman ve boyutları ile çalışabilecek maksimum çalışan sayısına 
uygun olur. 

Acil çıkış olarak kullanılabilen ve kapalı olan çıkışlar, acil bir durumda herhangi bir çalışan veya kurtarma 
ekibince derhal ve kolayca kullanılabilir özellikte olur. 

4.3. Acil durum kapıları ile diğer acil çıkışlar, bulundukları yerler ve özel işlevlerine uygun yeterli hava ve 
su sızdırmaz özellikte olur. 

Acil durum kapıları ve diğer acil çıkışlar, geminin su sızdırmaz bölmeleri kadar yangına dayanıklı olur. 
4.4. Acil kaçış yolları ve çıkışları, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik 

ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaretlenir. 
Bu işaretler uygun yerlere konulur ve dayanıklı olur. 
4.5. Aydınlatma gerektiren kaçış yolları ve yerleri ile acil çıkışlar, aydınlatma sisteminde meydana 

gelebilecek herhangi bir arıza durumunda da yeterli aydınlatma sağlayacak acil durum aydınlatma sistemi ile 
donatılır. 

 
5. Yangın algılama ve yangınla mücadele 
5.1. Geminin boyutları ve kullanım şekli, mevcut ekipman, gemide bulunan maddelerin fiziksel ve 

kimyasal özellikleri ile gemide bulunabilecek en çok kişi sayısı dikkate alınarak, yaşam bölümleri ve kapalı 
çalışma yerleri, makine dairesi ve balık ambarı da dahil, uygun yangın söndürme ekipmanı ile ve gerektiğinde 
yangın dedektörleri ve alarm sistemleri ile donatılır. 

5.2. Yangın söndürme ekipmanı uygun yerlerde ve daima çalışır durumda tutulur ve acil kullanım için 
kolay erişilebilir olur. 

Çalışanlar, yangın söndürme ekipmanının yerleri, çalışma şekilleri ve nasıl kullanılması gerektiği 
konusunda eğitilir. 

Yangın söndürücülerin ve diğer taşınabilir yangın söndürme ekipmanının var olup olmadığı, gemi yola 
çıkmadan önce daima kontrol edilir. 

5.3. Seyyar yangın söndürme ekipmanı erişilebilir yerlerde ve kullanımı kolay olur. Bu cihazlar Güvenlik 
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaretlenir. 

Bu işaretler uygun yerlere konulur ve dayanıklı olur. 
5.4. Yangın dedektörleri ve alarm sistemleri düzenli ve uygun aralıklarla test edilir ve bakımları yapılır. 
5.5. Düzenli aralıklarla yangın söndürme tatbikatları yapılır. 
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6. Kapalı çalışma yerlerinin havalandırılması 
Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz 

hava bulunması sağlanır. 
Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanır. 
 
7. Ortam sıcaklığı 
7.1. Çalışma yerlerindeki ortam sıcaklığı, çalışma saatleri süresince, kullanılan çalışma yöntemleri, 

çalışanların harcadıkları güç ve geminin bulunduğu yerlerdeki hava koşulları ve bu koşullarda olabilecek 
değişiklikler dikkate alınarak, insan yapısına uygun olur. 

7.2. Yaşam bölümleri, sıhhi bölümler, kantinler ve ilk yardım odaları, kullanım amacına göre yeterli 
sıcaklıkta olur. 

 
8. Aydınlatma 
8.1. Çalışma yerleri mümkün olduğu ölçüde yeterli gün ışığı alır. Ayrıca, çalışma yerleri, çalışanların sağlık 

ve güvenliklerini tehlikeye atmadan veya diğer gemileri riske sokmadan balıkçılık işlemleri için uygun suni 
aydınlatma sistemi ile donatılır. 

8.2. Çalışma alanlarında, basamaklarda, merdivenlerde ve geçiş yollarındaki aydınlatma tesisatı, 
çalışanlar için kaza riski oluşturmaz ve geminin seyri için engel oluşturmaz. 

8.3. Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli 
aydınlatmayı sağlayacak acil durum aydınlatma sistemi bulunur. 

8.4. Acil durum aydınlatma sisteminin verimli çalışması sağlanır ve düzenli aralıklarla test edilir. 
 
9. Güverteler, su geçirmez bölmeler ve başaltı 
9.1. Çalışanların bulunabileceği bütün alanlar, kaymaz malzemeden yapılır veya kaymayı ve düşmeyi 

önleyen araçlarla donatılır ve bu alanlarda mümkün olduğunca engel bulunmaz. 
9.2. Bölmeler halindeki çalışma yerleri, yapılan işin türü ve çalışanların fiziksel aktiviteleri dikkate 

alınarak, yeterince ses geçirmez ve yalıtılmış olmak zorundadır. 
9.3. Çalışma alanlarındaki güverte, bölme ve başaltı yüzeyleri, hijyen kurallarına uygun şekilde 

temizlenebilir, dezenfekte edilebilir veya yenilenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır. 
 
10. Kapılar 
10.1. Kapılar, özel bir ekipman gerekmeden her zaman içeriden açılabilecek durumda olur. Çalışma 

yerlerindeki kapılar, çalışma sürerken, her iki taraftan da açılabilir olmalıdır. 
10.2. Kapılar ve özellikle kullanılması zorunlu raylı kapılar, özellikle kötü hava ve deniz koşullarında 

çalışanlar için mümkün olan en güvenli biçimde açılıp kapanabilir olmalıdır. 
 
11. Ulaşım yolları – tehlikeli alanlar 
11.1. Geçitler, üst güvertede bulunan kamara ve benzeri alanların dış kısımları ve genel olarak bütün 

ulaşım yolları, gemideki çalışmalar sırasında çalışanların güvenliğini sağlayacak biçimde korkuluk, tutma demiri 
ve halat veya benzeri araçlarla donatılır. 

11.2. Eğer çalışanların güvertedeki boşluklara veya bir güverteden diğerine düşme riski varsa, buralarda 
yeterli koruma sağlanır. 

Bu koruma demir korkuluklar ile sağlanıyor ise, en az 1 metre yükseklikte olur. 
11.3. Çalışanların, herhangi bir çalışma veya bakım amacıyla güverte üzerindeki tesisata güvenli bir 

şekilde ulaşımları sağlanır. 
Düşmeleri önlemek için, uygun yükseklikte demir korkuluklar veya benzeri koruyucu araçlar sağlanır. 
11.4. Küpeşteler veya gemiden denize düşmeyi önlemek için bulundurulan diğer araçlar uygun 

koşullarda tutulur. 
Küpeşteler, güvertede toplanan suyun çabuk atılabilmesi için frengi delikleri veya diğer benzer araçlar ile 

donatılır. 
11.5. Kıçtan trol atan ve toplayan rampalı balıkçı gemilerinde, rampanın üst kısmı, çalışanların rampaya 

düşme riskine karşı koruma amaçlı olarak, küpeşte veya diğer bitişik araçların yüksekliği ile aynı yükseklikte bir 
kapı veya başka bir koruyucu araç ile donatılır. 

Bu kapı veya diğer koruyucu araçlar, kolayca ve tercihen uzaktan kumanda ile açılıp kapanabilmeli ve 
sadece ağ atmak ve çekmek için açılmalıdır. 

 
12. Çalışma bölümlerinin düzeni 
12.1. Çalışma alanları; temiz tutulmalı ve mümkün olduğunca denizden korunmalı ve çalışanların gemi 

üzerinde düşmeleri veya gemiden düşmelerine karşı yeterli koruma sağlamalıdır. 
Kullanım alanları, hem yükseklik hem de yüzey alanı bakımından yeterli büyüklüğe sahip olmalıdır. 
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12.2. Eğer makineler, makine dairesinden kontrol ediliyorsa, makine dairesinden izole edilmiş, ses 
geçirmez ayrı bir bölümden kontrol edilebilmeli ve bu alanlar makine dairesine girmeden ulaşılabilir olmalıdır. 
Köprü üstü, belirlenen koşullara uygun bir alan olarak değerlendirilmelidir. 

12.3. Çekme ekipmanının kumanda sistemleri, operatörlerin rahatça çalışabilmeleri için uygun ve yeterli 
genişlikteki bir alanda tesis edilmelidir. 

Çekme ekipmanı, aynı zamanda acil durdurma tertibatları da dahil olmak üzere, acil durumlar için uygun 
koruyucu donanımlara sahip olmalıdır. 

12.4. Çekme ekipmanı operatörü, ekipmanı ve çalışanları rahatça görebilecek bir görüş açısına sahip 
olmalıdır. 

Eğer çekme ekipmanı köprüden kontrol ediliyorsa, operatör, çalışanları doğrudan veya başka uygun bir 
araç yardımıyla açıkça görebileceği bir görüş açısına sahip olmalıdır. 

12.5. Köprü ile çalışma güvertesi arasında güvenli bir haberleşme sistemi bulunmalıdır. 
12.6. Balık avlama işlemleri veya güvertedeki diğer çalışmalar sırasında, mürettebatı yaklaşmakta olan 

ağır hava ve deniz koşullarının oluşturacağı tehlike konusunda uyaracak, nitelikli bir personel bulundurulur. 
12.7. Koruyucu araçlar kullanılarak çıplak halatlar, palamarlar ve ekipmanın hareketli parçaları ile 

temasın en az olması sağlanır. 
12.8. Özellikle trol çeken balıkçı gemilerinde, hareketli kütleler için kumanda sistemleri tesis edilir. 

Bunun için; 
- Bordadaki olta vb. balık tutma araç ve gereçleri sabitleyecek, 
- Trol torbasının sallanmasını kontrol altına alacak, 
ekipman bulundurulur. 
 
13. Yaşam alanları 
13.1. Çalışanların yaşam bölümlerinin ve tesislerinin yeri, yapısı, ses geçirmezliği, yalıtımı ve düzeni ve 

buralara ulaşım yolları; dinlenmeleri sırasında çalışanları rahatsız edebilecek geminin diğer bölümlerinden 
gelebilecek kokulardan, gürültü ve titreşimden, hava ve deniz koşullarından koruyacak biçimde tesis edilir. 

Çalışanların yaşam bölümleri; geminin tasarımı, ebatları ve amacı doğrultusunda mümkün olduğu 
ölçüde, hareket ve hızlanma etkilerinin en az hissedildiği yerlerde olur. 

Sigara içmeyenlerin sigara dumanından rahatsız olmalarını önlemek için uygun önlemler alınır. 
13.2. Çalışanların yaşam bölümleri, sürekli temiz hava girişini sağlayacak ve havanın ağırlaşmasını 

önleyecek biçimde havalandırılır. 
Yaşam bölümlerinde, aşağıda belirtilen biçimde uygun aydınlatma sağlanır; 
- Yeterli genel aydınlatma, 
- Dinlenmekte olan çalışanları rahatsız etmemek için azaltılmış genel aydınlatma, 
- Her ranzada lokal aydınlatma. 
13.3. Mutfak ve yemekhane bulunması durumunda, bunlar yeterli büyüklükte, iyi aydınlatılmış, kolay 

temizlenebilir özellikte olur ve bu alanlar uygun biçimde havalandırılır. 
Yiyeceklerin saklanması için buzdolabı veya soğuk hava depoları bulunur. 
 
14. Sıhhi tesisler 
14.1. Gemilerin yaşam bölümlerinde, uygun malzeme ve ekipmanla donatılmış, soğuk ve sıcak akar suyu 

olan banyo, tuvalet ve el yüz yıkama yerleri bulunur ve bu alanlar uygun biçimde havalandırılır. 
14.2 Her çalışanın elbiselerini koyabileceği uygun bir yeri olur. 
 
15. İlk yardım 
Bütün gemilerde, Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbî Hizmet Verilmesi için Gerekli Asgarî Sağlık ve 

Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan ilk yardım malzemesi bulunur. 
 
16. Borda ve giriş iskelesi 
Gemiye güvenli biçimde geçişi sağlayan bir borda iskelesi, giriş iskelesi veya benzer bir ekipman bulunur. 
 
17. Gürültü 
Geminin büyüklüğü dikkate alınarak, çalışma yerlerindeki ve yaşam bölümlerindeki gürültü düzeyini en 

aza indirmek için gerekli teknik önlemler alınır. 
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EK-2 

MEVCUT BALIKÇI GEMİLERİ İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ 
Bu ekte belirtilen yükümlülükler, yapısının izin verdiği ölçüde, mevcut balıkçı gemisinin özellikleri, 

yürütülen işler, çalışma koşulları veya bulunan bir riskin gerektirdiği her durumda uygulanır. 
1. Denize elverişlilik ve denge 
1.1. Gemi denize elverişli koşullarda tutulur, kullanımına ve amacına uygun bir şekilde donatılır. 
1.2. Geminin dengesi ile ilgili bilgi ve dokümanlar gemide bulunur ve seyirden sorumlu personel bu 

bilgilere kolayca ulaşabilir. 
1.3. Gemilerin, amaçlanan bütün hizmet koşullarında, dengede olması sağlanır. 
Kaptan, geminin dengesinin sağlanması ve bunun korunması için gerekli bütün önlemleri alır. 
Geminin dengesinin sağlanması ile ilgili kural ve talimatlara kesinlikle uyulur. 
2. Mekanik ve elektrik ekipmanı 
2.1. Elektrik ekipmanı: 
- Mürettebatın ve geminin elektriğin tehlikelerinden korunması, 
- Gemideki olağan işleyişi ve yaşam koşullarını sürdürmek için gerekli ekipmanın bir acil güç kaynağına 

gereksinim duymadan çalışması, 
- Bütün acil durumlarda güvenlik için gerekli elektrik ekipmanının çalışabilir durumda olması 
sağlanır ve herhangi bir tehlike oluşturmayacak şekilde tasarlanır ve yapılır. 
2.2. Gemide acil durumlarda kullanılmak üzere acil elektrik güç kaynağı bulunur. 
Acil durum elektrik güç kaynağı, açık gemiler hariç, makine dairesinin dışına konulur ve herhangi bir 

yangın veya ana elektrik ekipmanının çalışmadığı diğer durumlarda, aşağıdaki sistemlerin en az üç saat süreyle 
aynı anda çalışmasını sağlayabilecek şekilde düzenlenir. 

- Dahili haberleşme sistemi, yangın dedektörleri ve acil durum sinyalleri, 
- Seyir fenerleri ve acil durum aydınlatması, 
- Telsiz haberleşme ekipmanı, 
- Varsa, acil durum elektrikli yangın pompası. 
Acil durum elektrik güç kaynağının akü bataryası olması durumunda; ana elektrik güç kaynağı 

arızalandığında, akü bataryası otomatik olarak acil durum elektrik panosuna bağlanır ve yukarıda belirtilen 
sistemlere en az üç saatlik süre ile kesintisiz enerji sağlayabilecek güçte olur. 

Ana elektrik panosu ile acil durum elektrik panosu, mümkün olduğunca, her ikisi birden suya veya 
yangına maruz kalmayacak biçimde yerleştirilir. 

2.3. Panolar görünür şekilde işaretlenir, sigortaların değerlerine uygun kullanılıp kullanılmadığı düzenli 
aralıklarla kontrol edilir. Sigorta buşonları tel sarılmak suretiyle tekrar kullanılmaz. 

2.4. Akü bataryalarının muhafaza edildiği yerler, uygun şekilde havalandırılır. 
2.5. Seyir için kullanılan tüm elektronik aygıtlar sık ve düzenli aralıklarla test edilir ve çalışır durumda 

olması sağlanır. 
2.6. Kaldırma işlerinde kullanılan tüm iş ekipmanının kontrol ve testleri düzenli aralıklarla yapılır. 
2.7. Kaldırma ve çekme araçlarının bütün parçalarının ve ilgili ekipmanların düzenli olarak bakımları 

yapılır ve çalışır durumda olması sağlanır. 
2.8. Soğutma tesisleri ve basınçlı hava sistemlerinin kontrol ve deneyleri düzenli aralıklarla yapılır ve 

çalışır durumda olması sağlanır. 
2.9. Havadan ağır gazların kullanıldığı pişirme ve mutfak ekipmanları, sadece iyi havalandırılmış alanlarda 

kullanılır ve tehlikeli gaz birikimi önlenir. 
Yanıcı ve diğer tehlikeli gazlar içeren tüpler, belirgin bir biçimde ve içeriklerine uygun şekilde işaretlenir 

ve açık güvertelerde istiflenir. 
Tüm vanalar, basınç regülatörleri ve tüplerden gelen borular hasara karşı korunur. 
3. Telsiz haberleşme ekipmanı 
Telsiz haberleşme ekipmanı, radyo dalgalarının yayılması için normal şartlar dikkate alınarak kıyıda veya 

karada bulunan en az bir istasyon ile sürekli iletişim kurulabilecek özellikte olur. 
4. Acil kaçış yolları ve çıkışlar 
4.1. Acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yollarda ve çıkışlarda engel bulunamaz ve buralar 

kolayca erişilebilir, doğrudan açık güverteye veya güvenli bir alana açılır ve oradan cankurtaran sandallarına 
ulaşılabilecek şekilde olmak zorundadır. 

Böylece çalışanların çalışma yerlerini veya yaşama alanlarını mümkün olduğunca çabuk ve güvenli 
biçimde terk etmeleri sağlanır. 

4.2. Acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yol ve çıkışların sayısı, dağılımı ve boyutları; çalışma 
yerlerinin ve yaşama alanlarının kullanımına, ekipman ve boyutları ile çalışabilecek maksimum çalışan sayısına 
uygun olur. 

Acil çıkış olarak kullanılabilen ve kapalı olan çıkışlar, acil bir durumda herhangi bir çalışan veya kurtarma 
ekibince derhal ve kolayca kullanılabilir özellikte olur. 



                                                                                 415                                                                                        İSG YEK 
    

4.3. Acil durum kapıları ile diğer acil çıkışlar, bulundukları yerler ve özel işlevlerine uygun yeterli hava ve 
su sızdırmaz özellikte olur. 

Acil durum kapıları ve diğer acil çıkışlar, geminin su sızdırmaz bölmeleri kadar yangına dayanıklı olur. 
4.4. Acil kaçış yolları ve çıkışları Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaretlenir. 
Bu işaretler uygun yerlere konulur ve dayanıklı olur. 
4.5. Aydınlatma gerektiren kaçış yolları ve yerleri ile acil çıkışlar, aydınlatma sisteminde meydana 

gelebilecek herhangi bir arıza durumunda da yeterli aydınlatma sağlayacak acil durum aydınlatma sistemi ile 
donatılır. 

5. Yangın algılama ve yangınla mücadele 
5.1. Yaşam bölümleri ve kapalı çalışma yerleri, makine dairesi ve balık ambarı da dahil olmak üzere, 

geminin boyutları ve kullanım şekli, mevcut ekipman, gemide bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri 
ile gemide bulunabilecek en çok kişi sayısı dikkate alınarak uygun yangın söndürme ekipmanı ile ve gerektiğinde 
yangın dedektörleri ve alarm sistemleri ile donatılır. 

5.2. Yangın söndürme ekipmanı uygun yerlerde ve daima çalışır durumda tutulur ve acil kullanım için 
kolay erişilebilir olur. 

Çalışanlar, yangın söndürme ekipmanının yerleri, çalışma şekilleri ve nasıl kullanılması gerektiği 
konusunda eğitilir. 

Yangın söndürücülerin ve diğer taşınabilir yangın söndürme ekipmanının var olup olmadığı, gemi yola 
çıkmadan önce daima kontrol edilir. 

5.3. Seyyar yangın söndürme ekipmanı erişilebilir yerlerde ve kullanımı kolay olur. Bu cihazlar Güvenlik 
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaretlenir. 

Bu işaretler uygun yerlere konulur ve dayanıklı olur. 
5.4. Yangın dedektörleri ve alarm sistemleri düzenli ve uygun aralıklarla test edilir ve bakımları yapılır. 
5.5. Düzenli aralıklarla yangın söndürme tatbikatları yapılır. 
6. Kapalı çalışma yerlerinin havalandırılması 
Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz 

hava bulunması sağlanır. 
Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanır. 
7. Ortam sıcaklığı 
7.1. Çalışma yerlerindeki ortam sıcaklığı, çalışma saatleri süresince, kullanılan çalışma yöntemleri, 

çalışanların harcadıkları güç ve geminin bulunduğu yerlerdeki hava koşulları ve bu koşullarda olabilecek 
değişiklikler dikkate alınarak, insan yapısına uygun olur. 

7.2. Yaşam bölümleri, sıhhi bölümler, kantinler ve ilk yardım odaları, kullanım amacına göre yeterli 
sıcaklıkta olur. 

8. Aydınlatma 
8.1. Çalışma yerleri mümkün olduğu ölçüde yeterli gün ışığı almalıdır. Ayrıca, çalışma yerleri, çalışanların 

sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmadan veya diğer gemileri riske sokmadan balıkçılık işlemleri için uygun suni 
aydınlatma sistemi ile donatılır. 

8.2. Çalışma alanlarında, basamaklarda, merdivenlerde ve geçiş yollarındaki aydınlatma tesisatı, 
çalışanlar için kaza riski oluşturmaz ve geminin seyri için engel oluşturmaz. 

8.3. Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli 
aydınlatmayı sağlayacak acil aydınlatma sistemi bulunur. 

8.4. Acil aydınlatma sisteminin verimli çalışması sağlanır ve düzenli aralıklarla test edilir. 
9. Güverteler, su geçirmez bölmeler ve başaltı 
9.1. Çalışanların bulunabileceği bütün alanlar, kaymaz malzemeden yapılır veya kaymayı ve düşmeyi 

önleyen araçlarla donatılır ve buralarda mümkün olduğunca engel bulunmaz. 
9.2. Bölmeler halindeki çalışma yerleri, yapılan işin türü ve çalışanların fiziksel aktiviteleri dikkate alınarak 

tasarlanmış, mümkün olduğunca ses geçirmez ve yalıtılmış olmak zorundadır. 
9.3. Çalışma alanlarındaki güverte, bölme ve başaltı yüzeyleri, hijyen kurallarına uygun şekilde 

temizlenebilir veya yenilenebilir malzemeden yapılır. 
10. Kapılar 
10.1. Kapılar, özel bir ekipman gerekmeden her zaman içeriden açılabilecek durumda olur. 
Çalışma yerlerindeki kapılar, çalışma sürerken, her iki taraftan da açılabilmelidir. 
10.2. Kapılar ve özellikle kullanılması zorunlu raylı kapılar, özellikle kötü hava ve deniz koşullarında 

çalışanlar için mümkün olan en güvenli biçimde açılıp kapanabilmelidir. 
11. Ulaşım yolları-tehlikeli alanlar 
11.1. Geçitler, üst güvertede bulunan kamara ve benzeri alanların dış kısımları ve genel olarak bütün 

ulaşım yolları, gemideki çalışmalar sırasında çalışanların güvenliğini sağlayacak biçimde korkuluk, tutma demiri 
ve halat veya benzeri araçlarla donatılır. 
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11.2. Eğer çalışanların güvertedeki boşluklara veya bir güverteden diğerine düşme riski varsa, buralarda 
yeterli koruma önlemleri alınır. 

Bu koruma demir korkuluklar ile sağlanıyor ise, en az 1 metre yükseklikte olur. 
11.3. Çalışanların, herhangi bir çalışma veya bakım amacıyla güverte üzerindeki tesisata güvenli bir 

şekilde ulaşımları sağlanır. 
Düşmeleri önlemek için, uygun yükseklikte demir korkuluklar veya benzeri koruyucu araçlar sağlanır. 
11.4. Küpeşteler veya gemiden denize düşmeyi önlemek için bulundurulan diğer araçlar uygun 

koşullarda tutulur. 
Küpeşteler, güvertede toplanan suyun çabuk atılabilmesi için frengi delikleri veya diğer benzer araçlar ile 

donatılır. 
11.5. Kıçtan trol atan ve toplayan rampalı balıkçı gemilerinde rampa, çalışanların rampaya düşme riskine 

karşı koruma amaçlı olarak, küpeşte veya diğer bitişik araçların yüksekliği ile aynı yükseklikte bir kapı veya başka 
bir koruyucu araç ile donatılır. 

Bu kapı veya diğer koruyucu araçlar, kolayca ve tercihen uzaktan kumanda ile açılıp kapanabilmeli ve 
sadece ağ atmak ve çekmek için açılmalıdır. 

12. Çalışma bölümlerinin düzeni 
12.1. Çalışma alanları; temiz tutulur, mümkün olduğunca denizden korunur ve çalışanların gemi üzerinde 

düşmeleri veya gemiden düşmelerine karşı yeterli koruma sağlanır. 
Kullanım alanları, hem yükseklik hem de yüzey alanı bakımında yeterli büyüklüğe sahip olur. 
12.2. Eğer makineler, makine dairesinden kontrol ediliyorsa, makine dairesinden izole edilmiş, ses 

geçirmez ayrı bir bölümden kontrol edilebilmeli ve buralara makine dairesine girmeden ulaşılabilir olmalıdır. 
Köprü üstü, belirlenen koşullara uygun bir alan olarak değerlendirilir. 

12.3. Çekme ekipmanının kumanda sistemleri, operatörlerin rahatça çalışabilmeleri için uygun ve yeterli 
genişlikteki bir alanda tesis edilir. 

Çekme ekipmanı, acil durdurma tertibatları da dahil olmak üzere acil durumlar için uygun koruyucu 
donanımlara sahip olur. 

12.4. Çekme ekipmanı operatörü, ekipmanı ve çalışanları rahatça görebilecek bir görüş açısına sahip olur. 
Eğer çekme ekipmanı köprüden kontrol ediliyorsa, operatör, çalışanları doğrudan veya başka uygun bir 

araç yardımıyla açıkça görebileceği bir görüş açısına sahip olur. 
12.5. Köprü ile çalışma güvertesi arasında güvenli bir haberleşme sistemi bulunur. 
12.6. Balık avlama işlemleri veya güvertedeki diğer çalışmalar sırasında, mürettebatı yaklaşmakta olan 

kötü hava ve deniz koşullarının oluşturacağı tehlike konusunda uyaracak, nitelikli bir personel bulundurulur. 
12.7. Koruyucu araçlar kullanılarak çıplak halat, palamar ve ekipmanların hareketli parçaları ile temasın 

en az olması sağlanır. 
12.8. Özellikle trol çeken balıkçı gemilerinde, hareketli kütleler için kumanda sistemleri tesis edilir. 
Bunun için; 
- Bordadaki olta ve benzeri balık tutma araç ve gereçleri sabitleyecek, 
- Trol torbasının sallanmasını kontrol altına alacak, 
ekipmanı bulunur. 
13. Yaşam alanları 
13.1. Çalışanların yaşam bölümleri, geminin diğer bölümlerinden gelebilecek koku, gürültü ve titreşim ile 

geminin hareket ve hızlanma etkilerinin en az hissedildiği şekilde olur. 
Yaşam bölümlerinde, uygun aydınlatma sağlanır. 
13.2. Mutfak ve yemekhane bulunması durumunda, bunlar yeterli büyüklükte, iyi aydınlatılmış, 

havalandırılmış ve kolay temizlenebilir özellikte olur. 
Yiyeceklerin saklanması için buzdolabı veya soğuk hava depoları bulunur. 
14. Sıhhi tesisler 
Yaşam bölümleri bulunan gemilerde, banyo ve tuvalet ile mümkünse sıcak ve soğuk akar suyu bulunan 

duş yerleri bulunur ve buralar uygun biçimde havalandırılır. 
15. İlk yardım 
Bütün gemilerde, Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbî Hizmet Verilmesi için Gerekli Asgarî Sağlık ve 

Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan ilk yardım malzemesi bulunur. 
16. Borda, kamara iskelesi ve giriş iskelesi 
Gemiye güvenli biçimde geçişi sağlayan bir borda kamara iskelesi, giriş iskelesi veya benzer bir ekipman 

bulunur. 
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EK-3 

CAN KURTARMA VE HAYATTA KALMA EKİPMANI İLE İLGİLİ ASGARİ 
GÜVENLİK VE SAĞLIK GEREKLERİ 

Bu ekte belirtilen yükümlülükler, geminin özellikleri, yürütülen işler, çalışma koşulları veya bulunan bir 
riskin gerektirdiği her durumda uygulanır. 

1. Gemilerde, gemideki kişi sayısı ve geminin çalışma alanı dikkate alınarak; çalışanları sudan kurtarmak 
için gerekli araçların ve acil yardım isteme telsizinin, özellikle de acil konum gösteren hidrostatik tertibatlı telsiz 
vericisinin bulunduğu, yeterli hayat kurtarma ve hayatta kalma ekipmanı bulundurulur. 

2. Hayat kurtarma ve hayatta kalma ekipmanı ve tüm kısımları, daima asıl yerlerinde, çalışır ve hemen 
kullanılabilir durumda bulundurulur. 

Bu parçalar gemi limandan ayrılmadan önce ve sefer sırasında çalışanlar tarafından kontrol edilir. 
3. Hayat kurtarma ve hayat sürdürme ekipmanı düzenli olarak belirli aralıklarla kontrol edilir. 
4. Bütün çalışanlara acil durumlarda yapılması gereken işlerle ilgili uygulamalı eğitim ve talimat verilir. 
5. Uzunluğu 45 metreden fazla olan veya beş ve daha çok çalışan bulunan gemilerde; acil durumlarda 

görev alacak çalışanların listesi ile görevli her çalışan için acil durumlarda yapması gereken işleri açıkça gösteren 
talimatlar hazırlanır. 

6. Limanda veya denizde, ayda bir kez, hayat kurtarma tatbikatı yapılır. 
Bu tatbikatlar, çalışanların, can kurtarma ve hayat sürdürme ile ilgili tüm ekipmanın kullanılmasında 

yapacakları işleri tam olarak anlayıp uygulayabilmelerini sağlar. 
Taşınabilir telsiz ekipmanı bulunuyor ise; çalışanlar, bu ekipmanın kurulması ve çalıştırılması konusunda 

da eğitilir. 
 
 

EK-4 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM İLE İLGİLİ ASGARİ GÜVENLİK VE SAĞLIK GEREKLERİ 

Bu ekte belirtilen yükümlülükler, geminin özellikleri, yürütülen işler, çalışma koşulları veya bulunan bir 
riskin gerektirdiği her durumda uygulanır. 

1. Çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik riskler toplu veya teknik koruma yöntemleriyle 
önlenemediğinde veya yeterince azaltılamadığında, çalışanlara kişisel koruyucu donanım sağlanır. 
2. Giysi şeklinde veya giysi üzerine giyilen kişisel koruyucu donanım, deniz ortamıyla kontrast oluşturacak ve 
açıkça görülebilecek parlak renklerde olur. 
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20 Aralık 1989                                                                                                       Resmi Gazete Sayı: 20378 
 

GEMİ ADAMLARININ İKAMET YERLERİ, SAĞLIK VE İAŞELERİNE DAİR YÖNETMELİK 
  

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Dayanak, Kapsam, Tanımlar ve İaşe Mükellefiyeti 

  
BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler  
Amaç 
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi gemilerde; gemi 

adamlarına tahsis edilen yatma, dinlenme ve yemek yerleriyle gemide bulundurulması zaruri olan 
ilaç, tıbbi alet ve malzeme ve revirlerde bulunması gerekli şartları, gemi adamlarına verilecek iaşe 
maddelerinin ölçü ve nitelikleri, bu şart ve özelliklerden hangilerinin önemleri bakımından esasa dair 
ve birinci derecede mecburi, mecburi olmayan veya zaruri sebeplerle tatbik edilemeyen iaşenin 
işveren veya vekili tarafından nakden ödenmesini sağlamak maksadı ile İaşe Bedeli Tespit Kurulunun 
kurulması ve bu Kurulun görev ve yetkilerini belirlemektedir. 

Dayanak ve Kapsam 
Madde 2- Bu Yönetmelik, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 35 inci maddesine dayanılarak 

düzenlenmiş olup, 500 grostonilatodan daha küçük gemilerle, balık avı ve benzeri işlerde çalışan 
gemiler, römorkörler ve yüzer vinçler dışında 854 sayılı Deniz İş Kanununun kapsamına giren gemiler 
ile bu gemilerde çalışan gemi adamları, bunların işverenleri ve işveren vekillerini kapsar. 

Tanımlar 
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; 
İkamet Yerleri: Gemi adamlarına işe giriş gününden başlıyarak işten çıkış gününe kadar 

rütbeleri, sayıları ve geminin büyüklüğüne uygun olarak yalnız kendileriyle eşyalarına ait olmak üzere 
gemi içerisindeki alanı, 

Oturma Yerleri: Gemi adamlarına tahsis edilen dinlenme ve yemek yerleriyle revir, eczane ve 
bunların eklentilerini, 

İş Teftiş Defteri: İş Teftişi Tüzüğünde belirtilen esaslara göre tutulan defteri, 
Gemi İaşe İzleme Defteri Gemi kaptanı ve varsa işçi temsilcisi tarafından birlikte kayıt yapılan 

iaşe defterini, 
Ücret Defteri: 854 sayılı Deniz İş Kanununun 31 inci maddesine göre tutulmakta olan defteri, 
İaşe Kurulu: Her gemide işveren veya vekili olan kaptanın görevlendireceği, gemi zabiti 

başkanlığında gemi personelinden teşekkül eden kurulu ifade eder.  
Birinci ve İkinci Derecedeki Şartlar 
Madde 4- Bu Yönetmeliğin belirttiği ve tespit ettiği şart ve niteliklerden hangilerinin 

önemlerine göre esasa müteallik ve birinci derece, hangilerinin ikinci dereceden sayılacakları (Ek:1) 
sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Denetim ve Teftiş 
Madde 5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının denetim ve teftişe yetkili memurları, bu 

Yönetmelik hükümlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere takip, denetim ve teftiş yapmak ve 
mevzuatın öngördüğü şekilde sonuçlandırmakla görevlidirler. 

Teftiş Kayıtları 
Madde 6- Her gemide gemi kaptanının sorumluluğunda bir iş teftiş defteri ile gemi iaşe izleme 

defterinin bulundurulması mecburidir. 
İş Teftiş Defteri, İş Teftişi Tüzüğünde belirtilen esaslara göre tutulur. 
Gemi İaşe İzleme Defterine 1 inci zabit veya sağlık zabiti ve varsa işçi temsilcisi tarafından 

birlikte kayıt yapılır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
İaşe Mükellefiyetinin Nakden Karşılanması, Kurulların Meydana Gelmesi, Görev ve Yetkileri  

İaşe Mükellefiyetinin Nakden Karşılanması 
Madde 7- Limanlar içinde şehir hatlarında, körfezlerde, göllerde ve akarsularda yolcu ve yük 

nakleden gemilerde, mavna, şat benzerlerinde ve Deniz İş Kanununa tabi diğer gemilerde iaşe servisi 
kurulamadığı takdirde gemi adamlarına işveren tarafından iaşe mükellefiyeti nakden ödenmek 
suretiyle yerine getirilir. Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı göreve göre alması 
mecburi normal günlük gıdasını sağlayacak para miktarıdır. Bu miktar, hizmet akitleriyle ve toplu iş 
sözleşmeleriyle tespit edilen ücretlerden ayrı olarak hesaplanır. 

İaşe bedeli, en geç haftalık veya aylık olarak işlendikten sonra ve nakden ödenir. Ödenen iaşe 
bedelleri, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 31 inci maddesine göre tutulmakta olan Ücret Defterlerinde 
ayrıca belirtilir.  

İaşe Bedeli Tespiti Şekli 
Madde 8- İaşe Servisi kurulması mecburi olmayan veya iaşenin zaruri sebeplerle 

uygulanamadığı gemilerde çalışan gemi adamlarına işverenler tarafından iaşe karşılığı olarak verilecek 
günlük iaşe bedeli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısı üzerine toplanacak ve bu 
Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre oluşturulacak Kurul tarafından, sahil mıntıkalarının özelliklerine 
göre veya yurt çapında en geç bir yılda bir tespit edilir. 

İaşe Bedeli Tespit Kurulu 
Madde 9- Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının görevlendireceği bir yetkilinin 

başkanlığında aşağıdaki temsilcilerden teşekkül eder. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından konuyla ilgili bir iş Müfettişi, 

Ulaştırma Bakanlığından 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 
Sağlık Bakanlığından 
Deniz Ticaret Odasından 
En fazla gemi adamını bulunduran en üst işçi Kuruluşundan  
(Temsilcilerinden biri gemi iaşe kurulu üyelerinden birisi olacaktır.) 
En fazla gemi işverenini bulunduran en üst işveren Kuruluşundan 

1 
1 
1 
1 
2 
  
2 

Temsilci 
" 
" 
" 
" 
  
" 

Kurul, üye sayısının çoğunluğu ile toplanır, Kurulda kararlar mevcut temsilci oylarının çoğunluğu 
ile verilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyunun bulunduğu tarafa itibar edilir. 

Kurulun Sekreterlik İşleri 
Madde 10- Kurulun sekreterlik işleri İşçi Sağlığı Daire Başkanlığınca yürütülür. Kurulun kararları 

karar defterine yazılır. Kararlar, Başkan ve üyelerce imzalandıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanının onayı ile kesinleşir ve Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden aybaşında yürürlüğe 
girer. 

Kurul İçin Gereken Bilgilerin Toplanması 
Madde 11- Kurul, iaşe bedelinin tespitinde gemi adamlarının gemide istenen niteliğe uygun 

yiyeceklerin besin değeri, bileşimleri, satınalma, depolama, koruma usulleri ile ilgili bilgileri ve gerekli 
görülen diğer bilgileri sekreterlik kanalı ile toplar. 

  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İaşe Servisi, İaşe Kurulu ve İaşe Tesisleri  
İaşe Servisi 
Madde 12- 7 nci maddede belirtilenler dışında olan 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi gemilerde 

iaşe servisi kurulması mecburidir. Bu mecburiyetin yerine getirilmesi aşağıdaki maddelerdeki esaslara 
göre yapılır. 

İaşe Kurulu 
Madde 13- Her gemide bir İaşe Kurulu kurulur. Kurul, işveren veya vekili olan kaptan adına 1 

inci gemi zabiti başkanlığında aşağıdaki kişilerden meydana gelir: 
a) Gemi doktoru veya sağlık memuru, 
b) Gemi aşçısı, 
c) Kumanyacı, 
d) İki tayfa temsilcisi. 
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Temsilci tayfalar ve yokluğunda onlara vekalet edecek olan iki yedeği, gemi tayfalarının salt 
çoğunluğunun bulunduğu bir toplantıda en çok altı ay süre ile seçilir. Temsilci tayfaların asıl ve 
yedeklerinin isimleri Gemi İaşe İzleme Defterine kaydedilir. Kaptan, temsilci tayfaların süresinde 
seçilmesini sağlamak mecburiyetindedir. 

Yemek Listeleri 
Madde 14- İaşe Kurulu toplanarak yolculuk şartlarının gerektirdiği müddet için bir yemek listesi 

düzenler, yemek listeleri, kaptana onaylattırıldıktan sonra yemek salonlarına asılır ve günü gününe 
uygulanır. 

Mecburi bir sebep olmadıkça listenin aynen uygulanması esastır. Değişikliği gerektiren hallerde 
yemek listelerinde kaptan tarafından gerekli değişiklik yapılabilir ve durum geminin Gemi İaşe İzleme 
Defterine kaydedilir. 

İaşe Servisi İç Talimatı 
Madde 15- İşveren veya vekili olan kaptanın gemi iaşe servisinde görevli personelin görev ve 

sorumluluklarını belirten ve gemi bünyesine uygun olan bir iç talimat hazırlaması ve gemi adamlarının 
görebileceği ve inceleyebileceği bir yere asılması mecburidir. 

Gemi iç talimatı aşağıdaki hususları ihtiva eder: 
a) Gemiye alınan kumanyanın (yiyecek ve suyun) mürettebatın sayısına, yolculuğun niteliğine 

ve süresine uygunluğunun ne şekilde ve kimler tarafından kontrol ve kabul edileceği, 
b) Kumanyalık ve soğutma tesislerinin bakımı, çalışması ile kumanyalığa malzeme konulması, 

çıkarılması yöntemleri, 
c) Yemeklerin zamanında hazırlanması, pişirilmesi, dağıtılması ile yemek ve dinlenme yerlerinin 

personele tahsisinin ne şekilde olacağı, 
d) İaşe servisiyle ilgili bütün yerlerin temizlik ve bakımı ile bulaşıkların yıkanması gibi işlerin nasıl 

ve kimler tarafından yapılacağı, 
e) İaşe servisinde görevli personelin tabi olacağı disiplin işlemleri ve müracaat mercileri. 
Gemi Aşçılarının Vasıfları 
Madde 16- Yeterlik sertifikası olmayan hiçbir gemi adamı gemide aşçı olarak çalıştırılamaz. 

Yeterlik sertifikası alabilmek için; 
a) 18 yaşından küçük olmamak, 
b) Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp 6/9/1989 tarihli 20274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Gemi Adamları Yönetmeliği” hükümleri uyarınca aşçı yeterlikli gemi adamı cüzdanına 
sahip olmak gerekir. 

Gemi Aşçılarının Görevleri 
Madde 17- Gemi aşçıları, gemi adamlarının yemeklerini zamanında hazırlamaktan işverene ve 

kaptana karşı sorumludurlar. 
İaşe Servisinde Çalışanların Sağlık Kontrolü 
Madde 18- İaşe Servisinde çalışacak gemi adamlarının işe girişlerinde veya işin devamı 

süresince hastalık portörü olup olmadıkları, (portörlük muayenesi) ile 1475 sayılı İş Kanununun 79 
uncu maddesinde belirtilen kurum veya kuruluş veyahut doktorlar tarafından verilmiş muayene 
raporları olmadıkça işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. 

Bu gibi personelin yurtdışında sağlık muayenesi yapılma imkânı varsa üç ayda bir, şayet bu 
imkânı yoksa geminin bağlama limanına döndüğü tarihte sağlık kontrolünden geçirilmesi mecburidir. 
Sağlık kontrolleri gemi doktorlarınca yoksa geminin bağlı olduğu limandaki sağlık kuruluşlarınca 
yapılır. 

Mutfak 
Madde 19- Gemi mutfakları, oturma ve yatma yerlerinden ayrı, mümkünse güverte üstündeki 

yapılarda düzenlenir. Mutfaklar bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesindeki esaslara göre havalandırılır. 
Güverte altında düzenlenen mutfaklarda, etkili aspirasyon sisteminin kurulması ve sürekli bakım 
mecburidir. 

Mutfak bölme perdeleri, 1,5 metre yüksekliğine kadar fayans veya benzeri malzeme ile kaplanır 
ve süt kısımlar açık renkte boyanır. Zemin, çini veya benzeri malzeme ile döşenir, 

Mutfaklar, mutfak personelinin serbestçe çalışabileceği genişlikte ve ihtiyaca yetecek kadar 
teçhizatlı bulunmalıdır. Ekmek yapma teçhizatı, mutfak bölmesinden ayrılmış özel bir yerde bulunur. 
Mutfak bölmesi kâfi miktarda geniş olmayan gemilerde, ekmek yapımına elverişli bir yer tahsis edilir. 
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Bulaşık Yıkama Yeri 
Madde 20- Bulaşık yıkama yerlerinin mutfaktan ayrı bir yerde veya geminin inşa tarzı buna 

mani ise mutfaktan ayrılmış özel bir yerde düzenlenmesi, sıcak ve soğuk su tesisatının bulunması 
mecburidir. Bu yerde kirli suyun akmasını temin eden tertibat her zaman işler durumda 
bulundurulur.  

İçme ve Kullanma Suları 
Madde 21- İçme ve kullanma sularının gemi adamlarının kolaylıkla yararlanabileceği ve “Gıda 

Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük”teki 
tanıma uygun olması şarttır. Özellikle sıcak bölgelerde ve yaz aylarında zabitan, makine dairesi ve 
güverte kısımlarında birer adet soğutucu veya su sebili konulması mecburidir. 

Gemi adamlarına ayrılan yemek yerleri ile dinlenme yerlerinde personelin su içebileceği özel 
musluklar yapılacak ve bu musluklarda mümkün olan hallerde suyun aşağıdan yukarıya uygun bir 
yükseklikte fışkırması sağlanacak, mümkün olmayan durumlarda ve yerlerde su içmek için kişiye özel 
maşrapa veya bardak kullanılacaktır. Karton veya benzeri bardaklar kullanıldığı takdirde bunlar özel 
ambalajlarında veya temiz bir kutuda saklanacak, bir kere kullanılan bardakların atılması için 
musluğun yanında özel bir sepet bulundurulacaktır. 

İçme ve kullanma suyu tanklarının senede bir defa veya lüzumunda temizlikleri yapılacaktır. 
Sofra Takımları 
Madde 22- Sofra takımları, gemi adamlarının sayısına uygun paslanmaz ve temizlenmesi kolay 

nitelikte olacaktır. Tabak ve bardakların; cam, porselen veya benzeri çeşitten olması mecburidir.  
Takım dolapları, temizlik ve bakımı kolay bir maddeden yapılır. Madeni dolapların boyalı, tahta 

dolapların kolay silinen ve temizlenen malzeme ile kaplı olması gerekir. 
Yemek Dağıtımı 
Madde 23- Yemek dağıtımı ve servis için gerekli teçhizat, gemi adamlarının beklemeden ve 

yemekleri soğumadan yemelerini sağlayacak nitelikte olacaktır. 
Yemek Numunelerinin Kontrolü 
Madde 24- Servis, başlangıç saatlerinden yarım saat önce hazırlanmış olan yemeklerden 

alınacak numuneleri kaptan veya kaptanın görevlendireceği bir gemi zabitinin kontrolünden geçmiş 
bulunacaktır. Muhtemel zehirlenme olaylarına karşı gerekli hijyenik tedbirlerin alınması gereklidir. 

Kendi Kendine Servis 
Madde 25- Düzensizliği önlemek şartıyla servis için elverişli bir büfesi bulunan her yemek 

salonunda, gemi adamları için kendi kendine servis sistemi uygulanabilir. Bu takdirde, yemek 
salonlarında her gemi adamına yemeğini rahatça yiyebileceği bir yer ve servis tepsisi ayrılması 
gerekir. Servis tepsileri aynı zamanda tabak görevi gördüğü takdirde, yemeklerin niteliğini ve 
nefasetini bozmayacak bir maddeden yapılmış olmalıdır. 

Kumanyanın Alınması 
Madde 26- Gemi kumanyası, İaşe Kurulunca düzenlenen listeler gözönüne alınarak ve bu 

Yönetmeliğe ekli günlük miktar cetvellerinden faydalanılmak suretiyle kumanyacı tarafından alınır. 
İaşe Servisinin Kontrolü 
Madde 27- İaşe servisinin yaptığı çalışmaların ve stok edilmiş gıda maddeleri ile içme suyunun 

miktarının yola elverişlilik şartları yönünden kontrolüne, kaptan adına İaşe Kurulu yetkilidir. Gemi 
adamları, iaşe servisi hakkındaki, şikâyetlerini İaşe Kurulu Başkanına veya tayfa temsilcilerine 
bildirirler. İaşe Kurulu, görevine dair tekliflerini gemi kaptanına yapar. İaşe işleriyle ilgili olup da 
çözümlenemeyen şikâyetlerini Gemi İaşe İzleme Defterine yazılması mecburidir. 

İaşe Çizelgeleri 
Madde 28- Gemi kaptanı tarafından iaşe maddelerinin günlük harcamasını gösteren iaşe 

çizelgeleri kumanyacı tarafından hazırlanır.  İaşe çizelgelerinde kaptanın veya İaşe Kurulu Başkanının 
imzası bulunur. Bu çizelgeler, icabında incelenmek üzere bir yıl süre ile saklanır. 

Şu kadar ki; bir yıldan fazla dış sularda seferde bulunan gemiler için bu süre geminin bağlama 
limanına varışından itibaren işlemeye başlar. 

Kumanyalık ve Soğutma Odaları 
Madde 29- Kumanyalık ve soğutma odaları gibi tesisler, günde en az bir kez havalandırılmalı ve 

gıda maddelerinin saklanmasını sağlayacak nitelikleri taşımalıdır. 
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Yemek Zamanları 
Madde 30- Normal hallerde, seyirde ve limanda, 
Sabah Kahvaltısı : 07.00 – 08.30 
Öğle Yemeği : 11.30 – 13.00 
İkindi Kahvaltısı : 15.30 – 16.30 
Akşam Yemeği : 19.00 – 20.30 
Yukarıda belirtilen mahalli saatler içerisinde görevli bulunan gemi adamlarının yemekleri, 

görevlerinden sonra veya görevlerinden önce verilebilir.  
Asgari Yemek Çeşitleri 
Madde 31 – Gemi adamlarına 30 uncu maddede gösterilen dört öğünde verilecek yemeklere 

esas olmak üzere verilecek en az yemek çeşidi aşağıda gösterilmiştir. Her öğünde yemekle birlikte 
ekmek de verilir.  

Sabah Kahvaltısı 
a) Çay, süt, sütlü kahve, kakao gibi içeceklerden biri, 
b) Reçel ve bitkisel veya hayvansal kahvaltılık yağlardan biri ile peynir, yumurta veya zeytinden 

biri. 
2- Öğle Yemeği 
a) Bir et yemeği (Tavuk, hindi, balık eti dahil), 
b) Mevsimine göre kuru veya yaş sebzelerden biri veya çorba, 
c) Haftada üç gün tatlı veya meyve diğer günlerde makarna, börek, pilavdan biri veya diğer 

hamur işlerinden biri. 
3- İkindi Kahvaltısı 
a) Peynir veya zeytin ile ekmek veya herhangi bir sandviç, 
b) Çay, limonata, süt ve kakaodan biri, 
4- Akşam Yemeği 
a) Çorba, 
b) Mevsimine göre etli veya yaş veya kuru bir sebze, 
c) Makarna, pilav veya börekten biri veya diğer hamur işlerinden biri. 
Bu çeşitlere ek olarak, 
a)  Çok soğuk havalarda veya kuzey bölgelerde kaptanın emri ile gereken gemi adamlarına ek 

gıda. 
b) Seferde iken hastalanan gemi adamlarına gemi doktoru bulunmadığı takdirde kaptanın 

uygun görmesi ile perhiz yemekleri verilir. 
Günlük Miktar ve Asgari Kalori 
Madde 32- Her bir gemi adamına bir günde verilecek kalori miktarı (4750) den az olmamak 

üzere verilmesi gerekli gıda maddelerinin günlük miktarı ile her yüz gramının sağladığı kalori miktarı 
bu Yönetmeliği ekli (Ek-2) ve (Ek-3) sayılı cetvellerde gösterilmiştir. 
  

İKİNCİ KISIM 
Gemi Adamlarına Tahsis Edilen Yatma, Dinlenme, Yemek ve Temizlik Yerleri  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gürültü, Isı ve Fena Kokulara Karşı Tecrit  

Gürültüye Karşı Tecrit 
Madde 33- Oturma yerleri gürültü ve titreşime karşı tecrit edilmiş olmalıdır. Bunun için; 
a) Oturma yerlerinin makinalar, dişliler, güverte vinçleri, havalandırma, ısıtma araçları ve diğer 

gürültü çıkaracak makina ve ekipmandan uzak yerlerde yerleştirilmesi, 
b) Akustik izolasyon (tecrit) ve diğer uygun ses emici malzemenin gürültü üreten yerlerin 

yapımında ve duvarların (bölge tavanlarının) kaplanmasında kullanılması ve makinaların bulunduğu 
yerlerin kapılarının kendiliğinden kapanan, gürültü tecritli olması, 

c) Makine odasında ve diğer makinaların bulunduğu yerlerdeki gürültü derecesinin en çok 95 
desibel olması, makine odası personeli için ses geçirmez merkezi makine kontrol odalarının 
hazırlanması, gerekli hallerde kullanılmak üzere o bölüm gemi adamlarına başlık, kulaklık veya kulak 
tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçlerin verilmesi, mecburidir. 
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Mücavir Bölmelerden Tecrit 
Madde 34- Oturma yerlerini aşağıda gösterilen yerlere doğrudan birleştiren geçitlere izin 

verilmez. 
a) Makine ve kazan daireleri, 
b) Yük ambarları, 
c) Güverte malzemelerine ve teçhizatına ait portuçlar ile makine mağazaları, 
d) Mutfak ve bulaşıkhaneler, 
e) Ortak temizlik işlerine ayrılan yerler ile kurutma yerleri, 
f) Tuvalet ve banyolar. 
Mezkûr yerleri oturma yerlerinden ayıran bölmeler ile oturma yerlerinin dış perdelerinin demir 

veya çelikten veya aynı nitelikteki diğer bir maddeden yapılması, bölme perdeleri ile kapılarının su ve 
gaz geçirmezliğinin sağlanması mecburidir. 

Isı Tecridi 
Madde 35- Isı yayan bölmelerin bitişiğinde bulunan yerler, oturma yerleri olarak tahsis 

edilemez. Ancak, bu gibi yerlerin gemi adamlarına oturma yeri olarak kullandırılması mecburiyeti 
varsa bölme perdeleri ısı iletmeyecek şekilde tecrit edilir. 

İstim Boruları 
Madde 36- Vinç ve ırgat gibi cihazların ana buhar ve egzos boruları, oturma yerlerinden ve 

koridorlardan geçirilemez. 
Ancak bu gibi boruların, yeterli bir şekilde tecrit edilmeleri şartıyla ve yapım mecburiyeti 

dolayısıyla oturma yerlerinden ve koridorlardan geçirilmesine izin verilir. 
Boya 
Madde 37- Oturma yerlerinin bölme perdeleriyle tavanları, temizlenmesi kolay bir madde ile 

boyalı bulundurulmalıdır. Kireçli maddelerle boyanması yasaktır.  
Oturma Yerlerinin Temizliği 
Madde 38- Oturma yerlerinin zemini, rutubet geçirmeyen ve kolayca temizlenebilen nitelikte 

olacak hortum ve benzeri araçlarla yıkanarak temizlenmesi hallerinde suların kolayca akıp gitmesini 
sağlayacak şekilde düzenlenecektir.   

İKİNCİ BÖLÜM 
Havalandırma, Isıtma  

Havalandırma 
Madde 39- Oturma yerleri, sıhhî ve yeterli bir şekilde havalandırmalıdır. 
Havalandırma sistemi; buğu, duman ve fena koku çıkaran yerlerde bunları çekecek yeterlikte 

olmalı, her türlü hava ve iklim durumu içinde havanın istenen şartlarda korunmasını ve cereyanını 
sağlayacak şekilde ayarlanabilmelidir. 

Isıtma ve Soğutma 
Madde 40- Oturma yerlerinin ısıtılması için lüzumlu cihazlar, ihtiyaç halinde ve zamanında 

işlemeye hazır bulundurulur. Isıtma için; istim, sıcak su, sıcak hava veya elektrikli herhangi bir sistem 
kullanılabilir. Hangi sistem kullanılırsa kullanılsın bir tehlike ve rahatsızlık vermeyecek şekilde 
yerleştirilmelidir. Yeterli bir sıcaklık derecesinin sağlanması için sistemde ayar edilebilir cihazın 
bulunması şarttır. 5000 grostonilatodan büyük gemilerde ise sıcak ve soğuk hava cihazı (klima) 
bulunması mecburidir. 

Yapılan işin niteliğine göre, sürekli çok sıcak veya çok soğuk bir derecede çalışılması ve bu 
durumun değiştirilemediği durumlarda gemi adamlarına, kendilerini fazla sıcak veya soğuktan 
koruyacak özellikte elbise vesair malzeme verilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Aydınlatma, Işık  

Aydınlatma 
Madde 41- Yolcu gemileri için müsaade edilebilecek haller müstesna, yatma yerleri, yemek 

salonları ve temizlik mahalleri tabiî ışıkla uygun şekilde aydınlatılacaktır. Bütün iskân ve temizlik 
mahallerinin ayrıca münasip bir sunî aydınlatma sistemi ile de teçhiz edilmesi mecburidir. 

Gerek tabiî ve gerek sunî ışıklar, gemi adamlarına yeter derecede ve eşit dağılmayı sağlayacak 
şekilde düzenlenir. 
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Tabiî Işık 
Madde 42- Oturma yerlerindeki tabiî ışık; normal görme duyusuna sahip bir kimsenin gündüz 

havanın açık olduğu hallerde bir gazeteyi bulunulan yerin herhangi bir noktasında okumasına yetecek 
şekilde olmalıdır. 

Sunî Işık 
Madde 43- Sunî ışık tesis ve araçları; oturma yerlerinin havasını kirletecek nitelikte gaz, koku 

çıkaracak gemi adamlarının sağlığına zarar vermeyecek, keskin, göz kamaştırıcı ve titrek ışık meydana 
getirmeyecek şekilde olur. 

35ºC den aşağı sıcaklıkta parlayabilen, buhar çıkaran, benzin, benzol gibi sıvılar aydınlatma 
cihazlarında kullanılmamalıdır. 

Yedek Aydınlatma Araçları 
Madde 44- Sunî aydınlatma sisteminden ayrı olarak jeneratör bulundurulması mecburîdir 
Sıvı yakıtlar ile aydınlatmada, lambaların hazneleri metal olmalı, sızıntı yapmamalı ve kızmaması 

içinde gerekli önlemler alınmalı ve bunlarda heran kullanılmaya hazır bulundurulmalıdır. 
Lamba alevinin, parlayabilen gaz ve maddelerle ilişkisi ihtimali olan işlerde, alev, tel kafes ve 

benzeri malzeme ile örtülür. 
Sıvı yakıtlar ile aydınlatma da lambalar, ateş ve alev yakınında doldurulmamalı, üstlerinde 1 

metre, yanlarında 30 santimetre kadar uzaklıkta yanabilecek eşya ve malzeme bulundurulmamalı ve 
sağlam bir şekilde yerleştirilmelidir. Sıvı yakıtlarla aydınlatma yapılan yerlerde ayrıca en az bir adet 
yangın söndürme cihazının bulunması mecburidir. 

Personelin geçiş yerleri ve gerekli görülecek diğer yerleri aydınlatması mecburidir. 
Okuma Lambası ve Gece Aydınlatma 
Madde 45- Yatma yerlerinde, her yatağın başucunda gemi adamlarının yattığı yerden 

kullanabileceği bir okuma lambası bulunur. Yatma yerleri aydınlatma devresinde, gece kullanılmak 
üzere renkli aydınlatma sisteminde renkli gece lambası bulundurulması mecburidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yatma Yerleri  

Genel Hükümler 
Madde 46- Yatma yerleri yüklü su hattından yukarı ve geminin vasatında veya kıç tarafından 

havalandırmaya elverişli yerde bulunur. Hiçbir yatma yeri servis geçitlerinin ve gürültülü yerlerin 
hemen altında ve yakınında olamaz. 

İstisnalar 
Madde 47- Geminin tipi, ölçüleri veya tahsis edildiği hizmet bakımından uygun ve pratik 

bulunması gibi olağan dışı hallerde yatma yerleri, geminin baş tarafında bulunabilir. Hiçbir yatma yeri 
müsademe perdesinin ilerisinde olamaz. 

Aydınlatmaya ve havalandırmaya uygun cihazının bulunması şartıyla yolcu gemilerindeki bazı 
yatma yerleri, yüklü su hattının altında bulunabilir. 

Yatma Yerlerinin Yüzölçümü 
Madde 48-  Gemi adamlarına ayrılan yatma yerlerinin adam başına en az yüzölçümü miktarları 

aşağıda gösterilmiştir: 
a) 500 ile 800 grostonilatoluk gemilerde en az, 1.85, en çok 2.00 metre kare, 
b) 800 ile 3000 grostonilatoluk gemilerde en az 2.35, en çok 2.55 metre kare, 
c) 3000 grostonilatodan büyük gemilerde 2.78 metre karedir. 
Yolcu gemilerinde ve gemi adamlarından dört kişiden fazlasının aynı yerde yatırıldığı 

durumlarda adam başına yüzölçümü miktarı en az2.22 metre, en çok 2.50 metre kare olabilir. 
Hizmet gemileri gibi normal gemi adamı sayısından fazla gemi adamı bulundurmaya mecbur 

olan gemilerde ise; 3000 grostonilatoya kadar en az 1.67, en çok 1.70 metrekare, 3000 ve 3000 
grostonilatodan yukarısında en az 1.85, en çok 1.90 metre karedir. 

Eşyanın Alanı 
Madde 49- Yatma yerlerinde yatak, dolap, masa ve sandalye gibi eşyaların kapladığı alan 

yüzölçümüne dahildir. 
Baş Kurtarma Yüksekliği 
Madde 50- Gemi adamlarına ayrılan her yatma yerinde baş kurtarma yüksekliği en az 1.90, en 

çok 2.10 metredir. 
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Ayrı Yatma Yerleri 
Madde 51- 3000 grostonilato ve daha büyük gemilerde güverte ve makine tayfalarına ayrı 

yatma yerleri tahsis edilir. 
Yer Tahsisi 
Madde 52- Yatma yerlerinin tahsisinde aynı yerde yatırılan gemi adamlarının sayısı aşağıdaki 

sınırı aşamaz. 
a) Kaptan, başmakinist, güverte ve makine zabitleri ile doktor, gemi komseri, gemi katibi,telsiz 

memuru, sağlık memuru, elektrik memuru, kamara memuru her kamarada bir kişi, birden fazla telsiz 
ve elektrik memuru bulunduğu takdirde en fazla 3 kişi aynı kamarada, yatırılabilir. 

b) Lostromolar mümkünse her kamarada bir kişi, en fazla iki kişi olarak, 
c)Tayfalar 4’lü veya 8’li yatma yerlerinde, 
d)  Kadın personel yukarıdaki esaslar dahilinde ayrı yatma yerlerinde yatırılır. 
Her yatma yerinde yatak ve yatırılacak gemi adamı sayısı, o yer kapısında okunaklı ve sabit 

şekilde gösterilir. Ayrıca o yerin hangi rütbe ve sınıfa tahsis edildiği de yazılmalıdır. 
10.000 grostonilatodan büyük gemilerde ise bir yerde en fazla iki gemi adamı yatabilir. 
Yatma Yerlerinin Tanzimi 
Madde 53- Gemi adamlarına ayrılacak yatma yerlerinin düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara 

uyulması mecburidir. 
a) Her gemi adamına ayrı bir yatak ve ranza verilecektir. 
b) Ranzalar birbiri üzerine basarak geçmeyi mecbur kılacak şekilde yanyana konulmayacaktır. 
c) İkiden fazla ranza üst üste konulmaz. 
d) Lomboza rastlayan alabandalara üst üste iki ranza konulmayacaktır. 
e) Üst üste konulan ranzadan alttaki döşemeden itibaren en az 0.30 metre yükseklikte, üst 

ranza alt ranzadan 0.90 metre yükseklikte üst ranzanın tavana uzaklığı 0.90 metre olacaktır. 
f) Bir ranzanın iç boyutları en az 1.90 x 0.80 metre olacaktır. 
g) Ranza çerçevesi ve varsa yalpa tahtası sert ve düz olacak ve haşerelerin barınamayacağı bir 

maddeden yapılacaktır. 
h) Ranzaların yapımında boru şeklinde çerçeveler kullanılmış ise bunlar tamamen kapalı ve 

haşerelerin yuvalanmasını önleyecek şekilde deliksiz olacaktır. 
i) Her ranzanın altının elâstikî bir madde ile kaplanmış olması veya somya ile yataklar; yün, 

pamuk, tüy veya kauçuktan yapılacak, 
j) Üst üste konulan ranzalarda üstteki yatağın somyası altına veya yatağı ile somyası arasına 

branda bezi gibi toz geçirmeyen bir örtü konulacaktır. 
k) Ayrıca, her gemi adamı için en az bir yastık, iki battaniye, iki nevresim, iki çarşaf, iki yastık 

yüzü, iki yüz havlusu, bir pike verilecek ve gemide en fazla onbeş günde bir değiştirilmek üzere kâfi 
miktarda yatak takımı bulundurulacaktır. 

l) Yatma yerlerinde haşarat ve kemirici hayvanların bulunmaması için hertürlü önlem alınacak, 
yok edilmesi için gerekli ensektisit, rodentesit maddeler kullanılarak bunların üremelerini 
kolaylaştıran şartlar ortadan kaldırılacaktır. 

m) Yatma yerleri, her gün toz kaldırmayacak bir şekilde süpürülüp temizlenecek, 
havalandırılacak ve gereken yerlerin tozları alınacaktır. 

Yatma Yerlerinin Eşyası 
Madde 54- Her yatma yeri, gemi adamlarının rahatlığını sağlayacak şekilde döşenir ve devamlı 

temiz kalacak şekilde düzenlenir. En az aşağıda sıralanan eşyalar bulunur: 
a) Her gemi adamı için yüksekliği 1.50 metreden aşağı olmamak, üstte şapka ve altta ayakkabı 

konacak gözleri bulunan ve ortasında iki elbise asmak için özel çubuğu bulunan bir elbise dolabı 
bulunur. Dolaplar, kolay temizlenebilen malzemeden, kapıları hava cereyanını sağlayacak şekilde 
kafesli veya çeşitli yerlerden delikli ve kilitli olur. 

b) Her yatacak yerde, standart bir modelde portatif bir masa veya yazıhane ile ihtiyaca göre 
sandalye veya sedir bulunur. 

c) Mobilyalar düz ve sert, şekli değişmeyen bir maddeden yapılır. 
d) Her gemi adamına bir çekme veya aynı işi görecek en az 0.56 metre küp boyutunda bir yer 

ayrılır. 
e) Pencere veya lombozlarda açılıp kapanabilen perdeler bulunur. 



                                                                                 426                                                                                        İSG YEK 
    

f) Gemi adamlarına verilen kamaralarda ayna ve lâvabo, tuvalet eşyası için küçük dolaplar, kitap 
etajeri ve elbise dolabı bulunur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yemek Yerleri  

Genel Hükümler 
Madde 55- Her gemide, gemi adamlarının sınıflarına göre, 
a) Kaptan, başmühendis veya başmakinist, gemi zabitleri ve yardımcı zabitler, 
b) Diğer gemi adamları, 
c) Genel Servis hizmetlerinde çalışan kamara sınıfına mensup gemi adamları, yemeklerini 

kendilerine tahsis edilen yerde yerler. 
Ancak, 5000 grostonilatodan büyük gemilerde genel servis hizmetlerinde çalışan beşten fazla 

gemi adamı olduğu taktirde bunlar için ayrı yemek yerleri tahsis edilir. 
Yemek Yerleri Şartları 
Madde 56- Yemek salonlarında aranacak şartlar aşağıda gösterilmiştir: 
a) Her salonun boyutları ve içinde bulundurulması gerekli eşyaların salonu aynı zamanda 

kullanacak gemi adamlarının sayısına yetecek durumda olması, 
b) Yemek salonlarının mutfağa yakın, yatma yerlerinden ayrı olması,  
c)  Yemek salonlarında dağıtım ve diğer servis işleri için büfeler ve büfelerde sofra takımlarının 

düzenli konulmasına yarayan dolapların olması, 
d) Yemek salonlarının temiz, aydınlık, havadar, mevsimine göre ısıtılabilecek, yerlerin kolayca 

temizlenebilecek nitelikte, alabandaların kolayca silinebilecek nitelikte olması, 
e) Yemek masalarının kâfi miktarda kolay silinebilen ve temizlenen malzeme ile kaplı olması, 

masalarda oturma için sıra yerine sandalye olması ve zabitlerin masalarında örtü ve peçete katımları 
bulunması mecburidir.   

ALTINCI BÖLÜM 
Dinlenme Yerleri  

Genel hükümler 
Madde 57- Her gemide geminin bünyesine ve gemi adamlarının sınıf ve sayısına göre, açık ve 

kapalı güvertelerde, dinlenme zamanlarını geçirebilecekleri yerler bulunur. Dinlenme yeri olarak 
ayrılabilecek bir yer yoksa gerekli şekilde düzenlemek şartıyla yemek salonları dinlenme yeri olarak 
kullanılabilir. 

Dinlenme Yeri Şartları 
Madde 58- Açık güvertelerdeki dinlenme yerleri sıcak bölgelerde ve yaz aylarında tentelerle 

örtülür. 
Mümkün olduğu durumlarda gemi madamlarının eş, akraba ve arkadaşları ile limanda iken 

görüşmelerine, dinlenme yerlerinde izin verilebilir. 
Dinlenme yerleri, film gösterilmesine, televizyon seyredilmesine, el sanatları ile uğraşmaya ve 

okumaya elverişli bir şekilde düzenlenmelidir.  
YEDİNCİ BÖLÜM 
Temizlik Yerleri  

Genel Hükümler 
Madde 59- Gemi adamlarına kafi miktarda lâvabo banyo küveti veya duş ile çamaşır yıkama ve 

kurutma yerleri ayrılması mecburîdir. 
Özel temizlik tesisatı bulunmayan kamara ve yerlerde kalan gemi adamları için aşağıda 

gösterilen genel temizlik yerleri tahsis olunur: 
a)  Her sekiz ve daha az gemi adamı için bir banyo küveti veya bir duş, 
b)  Her altı veya daha az gemi adamı için bir lâvabo. 
Gemi adamları sayısının sekiz ve altıya bölünemediği durumlarda artan gemi adamları dört 

kişiyi geçmezse bu sayı için ayrıca yer tahsis edilmeyebilir. 
Tuvaletler 
Madde 60- Gemi adamlarına, 
a)  800 grostonilatodan küçük gemilerde en az üç adet, 
b)  800 ila 3000 grostonilatoluk gemilerde en az dört adet, 
c)  3000 grostonilatodan büyük gemilerde en az altı adet, tuvalet ve pisuvar tahsis edilir. 
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Temizlik Malzemeleri 
Madde 61- Gemiye mastalya, tatlı su, sabun, çöp sepeti, havlu, ütü gibi temizlik malzemeleri 

işverence sağlanır. 
Temizliğe Ait Şartlar 
Madde 62- Gemi adamlarının kullanımına sunulan temizlik tesisatının tâbi olacağı şartlar 

aşağıda gösterilmiştir: 
a) Her duş, özel bir kabin içine yerleştirilmeli, her kabin, birisi yıkanmak, diğeri soyunmak ve 

giyinmek için iki bölmeden yapılmalıdır. Duş kabinlerinin boyutları 1 x 1.20 metre, soyunma yerlerinin 
2 x 1.40 metreden az olmamalıdır. Ayrı soyunma yerleri yapılamadığı hallerde ortak soyunma yeri 
yapılabilir. 

Duş kabinlerinin taban ve alabandaları, kolaylıkla temizlenebilecek malzemeden yapılmalı, 
yerlerin kirli sularını kolayca akıtabilmesi için gerekli önlemler alınmalı ve sağlık şartlarına önem 
verilmelidir. 

b) Duş kabinlerinde yeterli havalandırmaya elverişli aspirasyon ve vantilasyon tertibatının 
olması koku ve pisliğin önlenmesi mecburidir. 

Tuvaletlerde havalandırma tertibatı, rezervuar, sifon gibi kokuya karşı önlemler alınmalıdır. 
c) Duş kabinlerinin ve tuvaletlerin duvar yüzeyleri düz yapılmalı, boyaları açık renklerden 

seçilmeli ve kapıları iyi bir şekilde kapanmalıdır. 
d) Duş kabinlerindeki soyunma bölmelerinde kirli havlu ve benzeri malzeme için özel sepetler 

ve kâğıt, çöp ve benzeri artıkların atılması için üstü kenetli özel çöp kutuları bulundurulur. 
e) Duş kabinlerinde sıcak ve soğuk akarsuyun iyi bir şekilde ayarlanacak durumda olması ve 

yeteri kadar basınçla akması esastır. Duşta yıkanmak için gerekli sabun ve benzeri malzeme, işverence 
sağlanır. Duşlar, normal temizlik ve bakım dışında her yedi günde bir iyice yıkanıp temizlenmeli ve 
dezenfekte edilmelidir. 

f) Gemi adamlarınca kullanılmak üzere işveren tarafından gemiden ayrılmalarında geri alınmak 
üzere duşta temiz havlu ve peştemallar özel dolaplarda bulundurulur, kullanılmış olanlar 
temizlenmedikçe bir başkasına verilemez. 

g) Tuvaletler günde en az bir kez iyice temizlenmeli ve her kullanmadan sonra temiz bir halde 
bulundurulması sağlanmalıdır. Kokular sıhhi usullerle giderilmeli ve her yedi günde bir dezenfekte 
edilmelidir. 

h) Tuvaletler ve kirli sular sewage tank veya benzeri yerlere akıtılmalıdır. 
i) Tuvaletler, pisuvarlar ve duş kabinleri, yatma, dinlenme ve yemek yerlerine açıldığında ayrıca 

bir koridor ve kapı ile tecrit edilmelidir. 
j) Yanyana yapılmış tuvaletlerin, ayrı kapıları ve en az yarım bölmeli perdeleri bulunur. 
k) Temizlik yerlerindeki bölme perdeleri, yerden 0.23 metre yüksekliğe kadar su geçirmez 

madeni veya benzeri nitelikte bir maddeden yapılmalı ve bu kısma mozaik veya fayans kaplanmadığı 
taktirde yağlı boya ile boyanmış olmalıdır. 

Çamaşır Yerleri 
Madde 63- Her gemide, gemi adamlarının sayısına uygun miktarda çamaşır yıkama yerleri ile 

seferin normal süresine göre kafi miktarda malzeme bulunur. Ayrı bir çamaşır yeri tahsis edilemeyen 
gemilerde, çamaşır tekneleri, diğer temizlik yerlerine yerleştirilebilir. 

Çamaşır makinası bulunmayan gemilerde, çamaşır yerlerinde yeterli sayıda teknelerle sıcak, 
soğuk ve kirli su tesisatı bulunmalıdır. Ayrı bir çamaşır yeri tahsis edilemeyen gemilerde, çamaşır 
tekneleri diğer temizlik yerlerine yerleştirilebilir. Bu taktirde su ısıtılmasında tehlikesiz araçların 
bulundurulması mecburidir. 

Kurutma Yerleri 
Madde 64- Kurutma yerleri ve araçları; yatma, dinlenme ve yemek yerlerinden ayrı bir yerde 

bulunur. Bu gibi yerlerde çamaşır asmaya yarayan teçhizat ile havalandırma tertibatının bulunması 
mecburidir.  

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Gemilerde Bulundurulacak İlâç ve Tıbbî Levazım ile Revirlerin Şartları  

Eczane veya İlâç Dolapları 
Madde 65- Gemilerde bulundurulacak olan ilâç, tıbbî levazım ve âletler, gemi eczanelerinde 

veya ilâç, ilâç dolaplarında saklanır ve korunur. 
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Eczane veya ilâç dolapları; reviri bulunan gemilerde revire bitişik yerde, diğer gemilerde ise 
yatma yerlerine yakın bir yerde bulunur. Ecza dolabı, yalnız doktor, sağlık memuru veya kaptanın 
görevlendireceği bir kişi tarafından kullanılır. 

Bulundurulması Mecburî İlâçlar 
Madde 66- Yolcu, yük ve diğer ticaret gemilerinde bulundurulması mecburî olan ilâç, tıbbî araç 

ve gereçlerin belirlenmesinde Sağlık Bakanlığının çıkaracağı listeler ile Uluslararası Dünya Sağlık 
Teşkilâtının bu hususta kabul ettiği listenin hükümleri esas alınır. 

Revirde Aranacak Şartlar 
Madde 67- Gemi revirlerinde aranacak şartlar şunlardır: 
a) Gemi adamlarının sayısı 15’e kadar olan gemilerde tek yataklı, 15’den fazla olan gemilerde iki 

yataklı bir revir bulunur. 
b) Revirler, hastalanan gemi adamlarının her türlü hava şartlarında kolaylıkla taşınmasını ve 

istirahatini sağlayacak bir yerde kurulur. 
c) Giriş ve çıkış yerleri, yataklar, aydınlatma, havalandırma ve ısıtma ile su ve temizlik tesisatı 

revirde yatanların kolaylıkla yararlanacağı nitelikte olmalıdır. 
d) Revirlerin başka amaçlarla kullanılması yasaktır.  

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Son Hükümler  

Yönetmeliğin Eski Gemilerde Uygulanması 
Madde 68- Bu Yönetmeliğin yayımından önce inşa edilmiş ve çalışmakta olan gemilerle veya bu 

Yönetmeliğin yayımı tarihinde inşa edilmekte olan gemilerde; gemi adamlarına ayrılacak yatma, 
dinlenme, yemek ve temizlik yerleriyle eczane ve revirlerin, imkân bulunduğu takdirde bu Yönetmelik 
hükümlerine uygunluğunu sağlayacak önlemlerin alınmasını veya gerekli değişikliğin yapılmasını, ilgili 
bakanlıklar, işveren veya işveren vekilinden talep eder. 

Bu talep iş teftişleri veya sefer izni ile ilgili teknik muayene veya kontroller sonucunda yapılır. 
Gemilerde Yapılacak Değişiklik veya Onarım 
Madde 69- Bu Yönetmeliğin yayımından önce inşa edilen bir gemide geniş ölçüde bir değişiklik 

veya geminin bütününü ilgilendiren bir onarım yapılması halinde; gemi adamlarına ayrılacak yatma, 
dinlenme ve temizlik mahalleri ile geminin diğer yerlerinde yapılacak onarım ve bakım çalışmalarının 
‘İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün öngördüğü tedbirler alındıktan sonra, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının yetkili dairesi tarafından incelenerek onaylanması gerekir. 

İncelenmek üzere gönderilecek plân ve resimlere ölçüleriyle birlikte aşağıdaki açıklamaların da 
eklenmesi mecburidir: 

a) Her mahallin hangi amaca tahsis edildiği, 
b) Mobilyanın tertibi, 
c) Havalandırma, ısıtma ve aydınlatma ile ilgili araç ve gereç, 
d) Temizlik yerleri ve sıhhî tesisatı. 
Yeniden İnşa Edilecek veya Satın Alınacak Gemiler 
Madde 70- Bu Yönetmeliğin yayımından sonra inşa edilecek veya satın alınacak gemilerin 

işverenleri sefer izni için Ulaştırma Bakanlığının yetkili dairesine müracaatlarında gemi adamlarına 
ayrılacak yatma, dinlenme, yemek ve temizlik yerleri ile sıhhî tesisatın alışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının yetkili dairesince incelenip onaylanmış inşaat plânlarını teknik resimlerini vermek 
mecburiyetindedir. 

Geçici Madde 1- İaşe servisi kurulması mecburî olmayan gemilerde çalışan gemi adamlarına bu 
Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre verilecek olan iaşe bedellerinin ilk tespiti, Yönetmeliğin 
yayımından itibaren bir ay içinde yapılır. 

Yürürlük 
Madde 71- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 72- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı yürütür. 
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19 Aralık 2007                                                                                                    Resmî Gazete Sayı: 26735                                                           
 

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
 

1 BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları 

1.1 BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce 
kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında 
çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en 
aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, 
organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir 

Kapsam  

          MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;  
a) Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve 

söndürme tedbirlerini, 
b) Yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından 

yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, 
bakım ve işletim esaslarını, kapsar.  

(2) Karada ve suda, sürekli veya geçici, resmî veya özel, yeraltı veya yerüstü inşaatı ile bunların ilâve, 
değişiklik ve onarımlarını içine alan sabit ve hareketli tesisler bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından yapı 
sayılır ve bu tesisler hakkında bu Yönetmeliğe göre işlem yapılır.  

(3) Türk Silahlı Kuvvetlerince kullanılan yapı, bina ve tesisler ile eğitim ve tatbikat alanlarında 
uygulanacak yangın önlemleri, bu Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak yapının özelliklerine göre Millî 
Savunma Bakanlığınca belirlenir.”  

Dayanak  

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9 uncu 
maddesi, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü 
maddesi ve 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;   

a) Acil durum: Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli 
sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı hâlleri, 

b) Acil durum ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya 
ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekibi, 

c) Acil durum planları: Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve 
işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken 
planları, 

ç) Acil durum asansörü (İtfaiye asansörü): Binalarda bulunan, kullanımı doğrudan yangın söndürme ve 
kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altında bulunan ve ek korunum uygulanmış olan özel asansörü, 

d) Açık arazi işletmesi: Tabiat şartlarına açık olan ve otopark, tank sahaları, hurda sahaları, kimyevi 
madde, kereste deposu, piknik alanı ve turistik tesis gibi amaçlarla kullanılan muhtelif büyüklükteki arazi 
işletmesini, 



                                                                                 430                                                                                        İSG YEK 
    

e) Alevlenme noktası: Isınan maddeden çıkan gazların, bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp uzaklaştırılması 
sonucunda yanmayı sürdürdüğü en düşük sıcaklığı, 

f) Apartman: İçinde bağımsız mutfak ve banyoya sahip en az üç mesken bulunan binayı, 

g) Atrium: İki veya daha çok sayıda katın içine açıldığı, merdiven yuvası, asansör kuyusu, yürüyen 
merdiven boşluğu veya su, elektrik, havalandırma, iklimlendirme, haberleşme, tesisat bacaları ve şaftlar hariç, 
üstü kapalı geniş ve yüksek hacmi, 

ğ) Basınçlandırma: Kaçış yollarındaki iç hava basıncını yapının diğer mekânlarındaki basınca göre daha 
yüksek tutarak duman sızıntısını önleme yöntemini, 

h) Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafeyi veya imar planında 
ve bu Yönetmelikte öngörülen yüksekliği, 

ı) Bodrum katı: Döşemesinin üst kotu, yapının dış duvarına bitişik zeminin en üst kotuna göre 1.2 m’den 
daha aşağıda olan katı, 

i) Çıkmaz koridor mesafesi: Mekân içerisinden mekânın koridora bağlanan kapısına kadar olan mesafe 
göz önüne alınmaksızın, kaçışta, mekânların bağlı olduğu koridorun en uzak noktasından koridor boyunca bir 
çıkışa veya iki yönde kaçış imkânına sahip olunan noktaya kadar olan mesafeyi, 

j) Duman haznesi: İçinde dumanın toplanması amacıyla tavanda tasarlanan hacmi, 

k) Duman kontrolü: Yangın hâlinde duman ve sıcak gazların yapı içindeki hareketini veya yayılımını 
denetlemek için alınan tedbirleri, 

l) Duman perdesi: Yükselen dumanın yanal yayılımını sınırlamak amacıyla tavanda sabit konumda, 
uzaktan kapatılabilen veya bir algılayıcı uyarısıyla kapanan, yangına karşı dayanıklı bölücü perdeyi, 

m) Duman tahliyesi: Dumanın yapının dışına kendiliğinden çıkmasını veya mekanik yollarla zorlamalı 
olarak atılmasını, 

n) Duman yönlendirme bacası: Yangın hâlinde, dumanların istenilen yöne çekilerek yangının 
genişlemesini önlemeye yönelik bacaları, 

o) EN: Avrupa standartlarını, 

ö) Güvenlik bölgesi: Binadan tahliye edilen şahısların bina dışında güvenli olarak bekleyebilecekleri 
bölgeyi,  

p) Islak borulu yağmurlama sistemi: Boruları sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan otomatik 
söndürme sistemini, 

r) İlgili standart: Türk standartlarını, bu standartların olmaması hâlinde Avrupa standartlarını, Türk veya 
Avrupa standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartları, 

s) Kademeli yatay tahliye: Kullanıcıların yangından uzaklaşarak aynı kat seviyesinde yer alan yangın 
geçirimsiz komşu kompartımana sığınmasını, 

ş) Acil durum aydınlatması: Olağan aydınlatma devrelerinin kesintiye uğraması hâlinde, armatürün kendi 
gücüyle veya ikinci bir enerji kaynağından beslenerek sağlanan aydınlatmayı, 

t) Kaçış (Yangın) merdiveni: Yangın hâlinde ve diğer acil hâllerde binadaki insanların emniyetli ve süratli 
olarak tahliyesi için kullanılabilen, yangına karşı korunumlu bir şekilde düzenlenen ve tabiî zemin seviyesinde 
güvenlikli bir alana açılan merdiveni, 

u) Kaçış uzaklığı: Herhangi bir katta bir mekân içinde durulabilen en uzak noktada bulunan bir 
kullanıcının kendisine en yakın kat çıkışına kadar almak zorunda olduğu yürüme yolunun uzunluğunu, 

ü) Kaçış yolu: Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri geçişler, kat 
çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina son çıkışına giden yollar dâhil olmak üzere binanın herhangi bir 
noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş bulunan yolun 
tamamını, 
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v) Kamuya açık kullanım: Binanın, herkesin giriş ve çıkışına açık olarak kullanılmasını, 

y) Kamuya açık bina: Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, işyeri, açık ve kapalı spor 
tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binaları,  

z) Konut: Ticari amaç gözetmeksizin bir veya birçok insanın iş zamanı dışında barınma, dinlenme ve 
uyuma amacıyla ikamet ettiği, imar planında bu amaca ayrılmış olan yeri, 

aa) Kullanıcı yükü: Herhangi bir anda, bir binada veya binanın esas alınan belirli bir bölümünde bulunma 
ihtimali olan toplam insan sayısını, 

bb) Kullanıcı yük katsayısı: Yapılarda kişi başına düşen kullanım alanının metrekare cinsinden m2/kişi 
olarak ifadesini, 

cc) Kuru boru sistemi: Normalde içinde su bulunmayan, yangın hâlinde itfaiyenin zemin seviyesinden su 
basabileceği boruyu, 

çç) Kuru borulu yağmurlama sistemi: Çalışma öncesi, kontrol vanasından sonraki boru hattı, basınçlı hava 
veya inert gaz ile dolu durumda tutulan otomatik söndürme sistemini, 

dd) Korunumlu koridor veya hol: Bitişik olduğu mekânlardan yangına karşı dayanıklı yapı elemanlarıyla 
ayırılmak suretiyle yangın etkilerinden korunmuş koridoru veya holü, 

ee) Korunumlu merdiven: Yangına karşı dayanıklı bir malzeme ile çevrili veya yangından etkilenmeyecek 
şekilde düzenlenen merdiveni, 

ff) Mevcut yapı: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden 
veya yapımı tamamlanan yapı, bina, tesis ve işletmeyi, 

gg) Ortak merdiven: Birden çok sayıda kullanım birimine hizmet veren ve kaçış merdiveni olarak da 
kullanılabilen bina merdivenini, 

            ğğ) Sertifika: Herhangi bir ekipman, malzeme veya hizmet için, Türk Standartları Enstitüsü veya Türk 
Standartları Enstitüsü tarafından kabul gören uluslararası bir onay kuruluşu tarafından test edilerek verilen ve 
ilgili standartlara uygunluğu gösteren belgeyi, 

hh) Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG): Petrolden ve doğalgazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan 
propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonları veya bunların karışımını,  

ıı) Site: Herhangi bir şekilde çevresinden ayrılan ortak kullanım alanları, güvenlik teşkilatı ve sistemleri ile 
yönetim bütünlüğü olan konut veya işyeri topluluğunu, 

ii) Son çıkış: Bir yapıdan kaçış sağlayan yolun yapı dışındaki yol ve cadde gibi güvenlikli bir alana geçit 
veren bitiş noktasını, 

jj) Sulu boru sistemi: Sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan boruyu, 

kk) Tek yönlü kaçış mesafesi: Bir mekân içindeki kişilerin sadece tek bir yönde hareket ederek bir çıkışa 
veya alternatifli iki yönde kaçış imkânına sahip olduğu noktaya kadar olan mesafeyi, 

ll) TS: Türk Standartları Enstitüsünce yürürlüğe konulmuş Türk standartlarını, 

mm) Yağmurlama (sprinkler) sistemi: Yangını söndürmek, soğutmayı sağlamak ve gelişen yangını itfaiye 
gelinceye kadar sınırlamak amacı ile kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatik sistemi, 

nn) Yangına karşı dayanım (direnç): Bir yapı bileşeninin veya elemanının yük taşıma, bütünlük ve 
yalıtkanlık özelliklerini belirlenmiş bir süre koruyarak yangına karşı dayanmasını, 

oo) Yangına tepki: Belirli şartlar altında bir ürünün yangına maruz kaldığında gösterdiği tepkiyi,  

öö) Yangın bölgesi (zonu): Yangın hâlinde, uyarı ve söndürme tedbirleri diğer bölümlerdeki sistemlerden 
ayrı olarak devreye giren bölümü, 

pp) Yangın kesici: Bina içinde, yangının ve dumanın ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için 
durduran, yatay veya düşey konumlu elemanı, 
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rr) Yangın duvarı: İki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin birbirinden 
ayrılması gereken hâllerde, yangının ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran düşey 
elemanı,  

ss) Yangın güvenlik holü: Kaçış merdivenlerine yangının ve dumanın geçişini engellemek için yapılacak 
bölümü, 

şş) Yangın kapısı: Bir yapıda kullanıcılar, hava veya nesneler için dolaşım imkânı sağlayan, kapalı 
tutulduğunda duman, ısı ve alev geçişine belirli bir süre direnecek nitelikteki kapı, kapak veya kepengi, 

tt) Yangın kompartımanı: Bir bina içerisinde, tavan ve taban döşemesi dâhil olmak üzere, her yanı en az 
60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölgeyi, 

uu) Yangın perdesi: Korunması gereken nesne, ürün veya alt yapının yangına karşı korunması veya ısının 
yatay veya düşey olarak yayılmasını engellemek maksadıyla kullanılan özel donanımlı bariyerleri, 

üü) Yangın tahliye projesi: Mimari proje üzerinde, kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, acil durum 
asansörlerinin, yangın dolaplarının, itfaiye su verme ve alma ağızlarının ve yangın pompalarının yerlerinin renkli 
olarak işaretlendiği projeyi, 

vv) Yangın türü: Yanmakta olan maddeye göre;  

1) A sınıfı yangınlar: Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddeler yangınını, 

2) B sınıfı yangınlar: Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi yanıcı sıvı 
maddeler yangınını, 

3) C sınıfı yangınlar: Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz maddeler 
yangınını, 

4) D sınıfı yangınlar: Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif 
metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangınını, 

yy) Yangın yükü: Bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl değerleri 
çarpımları toplamının, plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen ve MJ/m2 olarak ifade edilen büyüklüğü, 

zz) Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

aaa) Yapı sorumluları: Yapım işlerinde görev alan yapı müteahhidi, proje müellifi, tasarımcı, şantiye şefi 
ve yapı denetimi kuruluşunu, 

bbb) Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dâhil olmak üzere, yapının inşa 
edilen bütün katlarının toplam yüksekliğini, 

ccc) Yüksek bina: Bina yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binaları,”  

ççç) Yırtılma yüzeyi: Patlama riskine karşı, kapalı bölümün yan duvarında oluşturulan zayıf yüzeyi, 

ddd) Yüksek tehlike: Yüksek tehlike sınıfına giren maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı yerleri, 
ifade eder. 

1.2 İKİNCİ BÖLÜM 
İlkeler, Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar 

İlkeler 

MADDE 5- (1) Projeler, kanuni düzenlemeler yanında, yangına karşı güvenlik bakımından bu 
Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile 
kullanım amacı değiştirilen yapılarda bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti 
hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmez. 

(2) Tasarımcılar tarafından, bu Yönetmelikte hakkında yeterli hüküm bulunmayan hususlarda ve metro, 
marina, helikopter pisti, tünel, stadyum, havalimanı ve benzeri kullanım alanlarının yangından korunmasında 
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Türk Standartları, bu standartların olmaması hâlinde ise Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya Avrupa 
Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar da kullanılabilir. 

(3) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında proje ve yapım ile ilgili konularda tereddüde düşülen hususlar 
hakkında Bayındırlık ve İskân Bakanlığının, diğer hususlar hakkında ise İçişleri Bakanlığının uygulamaya esas 
olacak yazılı görüşü alınarak bu görüşlere göre işlem yapılır. 

 
Görev, yetki ve sorumluluk   
MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından; 

a) Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, 
b) Yatırımcı kuruluşlar,  
c) Yapı sahipleri,  
ç) İşveren veya temsilcileri,  
d) Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar,  
e) Yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetimi ve 

işletme yetkilileri,  
görevli, yetkili ve sorumludur.  
(2) Yangın söndürme ve algılama, duyuru ve acil aydınlatma gibi aktif yangın güvenlik sistemlerinin 

yeterli olmamasından; projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması hâlinde proje 
müellifleri ve yapımın eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması hâlinde ise müteahhit veya 
yapımcı firma sorumludur. Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, işletmeci kuruluş 
doğrudan sorumlu olur. Yangın güvenlik sistemlerinin yaptırılmasının gerekli olduğu yapı sahibine yazılı olarak 
bildirildiği hâlde, yapı sahibi tarafından yaptırılmamış veya standartlara uygun yaptırılmamış ise, yapı sahibi 
sorumlu olur. 

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması sebebiyle meydana gelen yangın hasarlarından dolayı; 

a) Yapı inşasında yer alan yapı sahipleri, işveren ve işveren temsilcileri,  

b) Tasarımda, uygulamada ve denetimde görevli mimar ve mühendisler,  

c) Yapı denetimi kuruluşları,  

ç) Müteahhitler, imalatçılar ve danışmanları,  

kusurlarına göre sorumludur.  

(4) Binaların yangın algılama ve söndürme projeleri, tesisat projelerinden ayrı olarak hazırlanır. Bir kat 
alanı 2000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri, mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır. Tahliye projeleri 
diğer yapılarda mimari projelerde gösterilir. Projeler; ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak 
uygulanır. Yorumlanması gereken, açıklık gerektiren veya belirsiz olan konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
görüşü alındıktan sonra işlem ve uygulama yapılır. 

 (5) Yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler; yangın söndürme, algılama ve tahliye projelerinin ve 
uygulamalarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetler.  

(6) Sigorta şirketleri, yangına karşı sigorta ettirme talebi aldıkları binalarda, tesislerde ve işletmelerde, bu 
Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek mecburiyetindedir. 

(7) Yangın güvenliği sistemlerinin teşvik edilmesi için, ilgili kanunlarda belirtilen vergi, resim ve harçlar 
hariç olmak üzere, kamu kuruluşlarınca proje onay ve denetim hizmetlerinden hiçbir şekilde vize, harç ve 
benzeri ad altında herhangi bir ücret talep ve tahsil edilemez. 

Genel sorumluluklar ve yasaklar  

MADDE 7- (1) Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığının veya duman çıktığının görülmesi hâlinde, 
itfaiyeye haber verilir. 

(2) Kamuya açık telefon ve ücretli telefon kabinlerinin içine, karayolları ve otobanların şehir dışındaki 
uygun yerlerine, kamu binalarının, sitelerin ve diğer kurum ve kuruluşlara ait binaların güvenlik ve kontrol 
sistemlerinin bulunduğu yerlere, kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte “YANGIN 110”  yazılması 
mecburidir. 
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 (3) Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, itfaiye araçlarının yapıya kolayca yanaşmasını 
sağlamak üzere, yapıların ana girişine ve civarına park yasağı konulması ve bu hususun trafik levha ve işaretleri 
ile gösterilmesi şarttır. 

 (4) Toplam kapalı kullanım alanı 10000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, 
toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin 
kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde; binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa 
itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları ile jeneratörün yeri işaretlenir. 

(5) Binada yangın çıkması hâlinde olaya müdahale eden acil durum ekipleri mahalli itfaiye teşkilatı 
amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girerler ve ona her konuda yardım etmek 
mecburiyetindedirler. 

(6) Gerek bina acil durum ekiplerinin ve gerekse yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin görev 
yaptıkları sırada, yetkili itfaiye amirince can ve mal güvenliğini korumak üzere verilecek olan karar ve talimatlar, 
diğer kamu görevlilerince ve yangın güvenliği sorumlularınca aynen yerine getirilir. 

(7) Kamu görevlileri, bina kullanıcıları, bina görevlileri, gönüllü ekipler ve olay yerinde bulunan herkes, 
itfaiye ekiplerinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur ve çalışmaları güçleştirici davranışlardan kaçınır. 

 (8) Koru, park, bahçe ve piknik yerlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işleticilere ve vatandaşlara 
ocak yeri olarak ayrılmış yerler dışında ateş yakmak, ateşle ilgili işler yapmak ve anız yakmak yasaktır. Kâğıt, 
plastik ve naylon gibi kolay yanan maddeler ile kıvılcımlı küllerin ve sigara izmaritlerinin kapalı mekânlara, kapı 
önlerine, ormanlık alanlara, otoban, cadde ve sokaklara atılması ve dökülmesi yasaktır. 

 (9) Araçların, sokak ve caddelerde yangın söndürme cihazlarının kullanılmasını ve itfaiye araçlarının 
geçişini zorlaştıracak şekilde park edilmesi, itfaiye araçlarına yol verilmemesi, yaya kaldırımını aşacak şekilde 
tabela ve afiş asılması, sergi açılarak yolun kapatılması ve dar sokaklara araç park edilmesi gibi fiil ve hareketler 
yasaktır. 

(10) Her türlü binada, açık arazide, tesiste, sokakta, caddede, meydan ve alanda bulunan sabit ve seyyar 
yangın söndürme tesisat ve cihazlarını karıştırmak, bozmak, kırmak sökmek, içine kâğıt ve paçavra gibi yabancı 
maddeler koymak veya bunları kullanılmayacak hâle getirmek veyahut bozuk bir hâlde tutmak, her ne suretle 
olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak, bina önüne ip çekmek, tente asmak ve benzeri hareketler 
yapmak yasaktır. Yangın söndürücü tesis ve malzeme, amacı dışında kullanılamaz. 

(11) Yönetmeliğin bu bölümündeki maddelerinde yer alan yangın güvenliği, itfaiyeye yardım ve yasaklar 
ile ilgili hususların uygulanmasından; kamu yapılarında binadaki en üst amir, kat mülkiyeti tesis etmiş yapılarda 
yöneticiler ve site yöneticileri ve diğer binalarda ise, bina malikleri sorumludur. 

 
1.3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Binaların Kullanım Sınıfları 
Kullanım sınıfları 

MADDE 8- (1) Binaların kullanım özelliklerine göre sınıfları aşağıda belirtilmiştir: 

a) Konutlar,  

b) Konaklama amaçlı binalar,  

c) Kurumsal binalar, 

ç) Büro binaları, 

d) Ticaret amaçlı binalar, 

e) Endüstriyel yapılar, 

f) Toplanma amaçlı binalar, 

g) Depolama amaçlı tesisler, 
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ğ) Yüksek tehlikeli yerler, 

h) Karışık kullanım amaçlı binalar. 

(2) Binaların kullanım sınıfı ile ilgili olarak herhangi bir tereddüt doğduğunda, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığının değerlendirmesine ve kararına uyulur.  

Konutlar 

MADDE 9- (1) Konutlar; bağımsız bölüm sayısına göre, en çok iki bağımsız bölümü olan bir ve iki ailelik 
evler ve üç veya daha çok bağımsız bölümü bulunan apartmanlar olarak tasnif edilir. 

Konaklama amaçlı binalar 
MADDE 10- (1) Konaklama amaçlı binalar; konaklama hizmeti veya konaklama hizmeti ile birlikte 

beslenme, eğlence, gösteri ve animasyon gibi hizmetlerden birinin veya birkaçının sunulduğu yerlerdir. Oteller, 
moteller, termal tesisler, tatil köyü ve pansiyonlar, kampingler, öğrenci yurtları, kamplar ve benzeri tesisler 
konaklama amaçlı binalardandır. 

 
Kurumsal binalar 
MADDE 11- (1) Kurumsal binalar ve bu binaların kullanım özellikleri aşağıda belirtilmiştir: 
a) Eğitim tesisleri: Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerlerdir. Eğitim amaçlı binalar; 

ilköğretim, ortaöğretim kurumları ve yüksek öğretim kurumları dâhil olmak üzere, altı veya daha fazla kişi 
tarafından günde 4 saat veya daha fazla bir süre ile veya haftada 12 saatten fazla bir süre ile eğitim amacı ile 
kullanılan binalar veya binaların bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar. Anaokulları, kreşler, çocuk kulüpleri, 
özel eğitim kurumları, ilköğretim okulları, ortaöğretim kurumları, dershaneler, kütüphaneler, yetiştirme yurtları, 
yatılı bölge okulları, yüksek öğretim kurumları ve benzeri yerler bu sınıfa girer.  

b) Sağlık hizmeti amaçlı binalar: Bedensel veya zihinsel bir hastalığın veya yetersizliğin tedavisinin veya 
bakımının yapıldığı veyahut küçük çocuklar, nekahet hâlindeki kişiler veya bakıma muhtaç yaşlıların bakımları 
için kullanılan ve dört veya daha fazla kişinin yatırılabildiği binaları veya binaların bu amaçla kullanılan 
bölümlerini kapsar. Hastaneler, huzurevleri, çocuk bakım ve rehabilitasyon merkezleri, dispanserler ve benzeri 
yerler bu sınıfa girer. Sağlık ocakları, özel klinikler, revirler, teşhis ve tedavi merkezleri ve tıbbi laboratuvarlar da 
bu sınıftan sayılır. 

c) Tutukevi, cezaevi ve ıslah evi binaları: Hürriyetleri kısıtlanmış veya güvenlik sebebiyle hareketleri 
sınırlandırılmış kişilerin barındırıldığı binalardır. Ceza ve tutukevleri, nezarethaneler, ıslah evleri ve benzeri 
yerler bu sınıfa girer. 

 
Büro binaları 
MADDE 12- (1) Büro binaları; ticaret amaçlı binaların kapsamına giren işler hariç olmak üzere, iş amacı 

ile her türlü büro hizmetlerinin yürütüldüğü, hesap ve kayıt işlemlerinin ve benzeri çalışmaların yapıldığı 
binalardır. Bankalar, borsalar, kamu hizmet binaları, genel büro binaları, doktor ve diş hekimi muayenehaneleri 
gibi yerler bu binalardandır. 

(2) Başka bir binanın bünyesinde büro hizmetleri için kullanılan bölümler, ana binanın kullanım 
sınıflandırılmasına tabidir.  

Ticaret amaçlı binalar 

MADDE 13- (1) Ticaret amaçlı binalar; gıda, giyim, sağlık ve diğer ihtiyaç maddelerinin toptan ve 
perakende olarak satıldığı yerlerdir. Mağazalar, dükkânlar, marketler, süpermarketler, toptancı siteleri, sebze, 
meyve ve balık halleri, et borsaları, kapalı çarşılar, pasajlar, tamirhaneler, yedek parça ve malzeme satış yerleri 
ile benzeri yerler ticaret amaçlı binalardır. 

(2) Ticari malların satışı ile bağlantılı olarak kullanılan ve aynı binanın içinde bulunan büro, depo ve 
hizmet amaçlı bölümler ticaret amaçlı bina sınıfına girer. Esas olarak başka bir kullanım sınıfına giren bir binada 
bulunan küçük ticaret amaçlı bölümler, binanın esas kullanım sınıflandırmasına ilişkin hükümlere tabi olur. 

Endüstriyel yapılar 

MADDE 14- (1) Endüstriyel yapılar; her çeşit ürünün yapıldığı fabrika ve işleme, montaj, karıştırma, 
temizleme, yıkama, paketleme, depolama, dağıtım ve onarım gibi işlemlere mahsus bina ve yapılardır. Her türlü 
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fabrika, bıçkıhaneler, çamaşırhaneler, tekstil üretim tesisleri, enerji üretim tesisleri, gıda işleme tesisleri, dolum 
ve boşaltım tesisleri, kuru temizleme tesisleri, maden işleme tesisleri, rafineriler ve benzeri yerler bu sınıfa 
girer.  

Toplanma amaçlı binalar   

MADDE 15- (1) Toplanma amaçlı binalar; tören, ibadet, eğlence, yeme, içme, ulaşım ve araç bekleme 
gibi sebeplerle, 50 veya daha fazla kişinin bir araya gelebildiği bütün binaları veya bunların bu amaçla kullanılan 
bölümlerini ifade eder. Toplanma amaçlı binalar şunlardır: 

a) Yeme ve içme tesisleri: Beslenme ile ilgili hizmetlerin sunulduğu açık ve kapalı yerleri kapsar. 
Kahvehaneler, çay bahçeleri, pastaneler, lokantalar, lokaller, fırınlar, kafeterya ve benzeri yerler bu sınıfa girer.  

b) Eğlence yerleri: Eğlence hizmeti veren açık ve kapalı yerleri kapsar. Sinemalar, tiyatrolar, pavyonlar, 
gazinolar, tavernalar, barlar, kokteyl salonları, gece kulüpleri, diskotekler, düğün ve nikâh salonları ve benzeri 
yerler bu sınıfa girer.  

c) Müzeler ve sergi yerleri: Sanat ve bilim eserlerinin muhafaza ve teşhir edildiği yerleri kapsar. Müzeler, 
sergi yerleri, müzayede yerleri, fuarlar ve benzeri yerler bu sınıfa girer.  

ç) İbadethaneler: İbadet yapılan alanları ve benzeri yerleri kapsar. Camiler, kiliseler, sinagoglar ile 
benzeri ibadet yerleri bu sınıfa girer. 

d) Spor alanları: Spor yapılan alanları ve benzeri yerleri kapsar. Açık ve kapalı spor alanları ve salonları ile 
benzeri yerler bu sınıfa girer. 

e) Terminal ve garlar: Kara ve demiryolu araçlarının yolcu ve yüklerini indirip bindirdikleri yerlerdir. 

f) Hava alanları: Üzerindeki her türlü bina, tesis ve donanımlar dâhil olmak üzere, kısmen veya tamamen 
uçakların iniş, kalkış ve yer hareketlerini yaparken kullanabilmeleri için yapılmış alanlardır.  

g) Limanlar: Gemilerin barındıkları, yük alıp boşalttıkları ve yolcu indirip bindirdikleri yerlerdir. 

(2) Herhangi bir binada toplanma amaçlı olarak kullanılan, ancak 50'den az kişinin toplanmasına uygun 
olan bölümler, esas binanın kullanım sınıflandırılmasına tabidir. 

Depolama amaçlı tesisler 

MADDE 16- (1) Depolama amaçlı tesisler; her türlü mal, eşya, ürün, araç veya hayvanın depolanması 
veya muhafazası için kullanılan bina ve yapıları ifade eder. Depolama amaçlı tesisler şunlardır: 

a) Depolar: Çeşitli mal, malzeme ve maddelerin gerektiğinde kullanılmak üzere muhafaza edildiği 
yerlerdir. Silolar, tank çiftlikleri, basımevi depoları, antrepolar, ahırlar, ambarlar, eşya emanet ve muhafaza 
yerleri, arşivler ve benzeri yerler bu sınıfa girer. 

b) Otoparklar: Motorlu ulaşım ve taşıma araçlarının bekletildiği ve muhafaza edildiği yerlerdir. Kapalı ve 
açık otoparklar, bina otoparkları, oto galerileri, kapalı taksi durakları ve benzeri yerler bu sınıfa girer.  

(2) Bir binanın içerisinde bulunan 50 m2’den küçük depolama amaçlı bölümler esas binanın bir parçası 
olarak kabul edilir. 

  
Yüksek tehlikeli yerler  

MADDE 17- (1) Parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile akaryakıtların imal edildiği, depolandığı, doldurma-
boşaltma ve satış işlerinin yapıldığı yerler yüksek tehlikeli yerler olarak değerlendirilir. Aşağıda belirtilen yerler 
bu sınıfa girer. 

a) Parlayıcı ve patlayıcı gazlarla ilgili yerler, LPG, doğalgaz ve benzeri gazların depolama, taşıma, 
doldurma-boşaltma ve satış işlerinin yapıldığı yerlerdir.  

b) Patlayıcı maddelerle ilgili yerler, ısı ve basınç tesiri ile kolay tutuşabilen ve patlayabilen maddelerin 
bulunduğu yerlerdir. Mermi, barut, dinamit kapsül ve benzeri maddelerin imal ve muhafaza edildiği ve satıldığı 
yerler bu yerlerdendir. 
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c) Yanıcı sıvılarla ilgili yerler, yanıcı sıvıların üretildiği, depolandığı ve hizmete sunulduğu satış tesisleri ve 
benzeri yerlerdir. 

Karışık kullanım amaçlı binalar 

MADDE 18- (1) Bir binada iki veya daha fazla kullanım sınıflandırılmasına tabi olacak bölümler var ise ve 
bu bölümler birbirinden, daha yüksek tehlike sınıfına uygun bir yangın bölmesi ile ayrılamıyor veya iç içe olması 
sebebiyle ayrı korunma tedbirlerini uygulamak mümkün değil ise, daha yüksek koruma tedbirleri gerektiren 
sınıflandırmaya ilişkin kurallar bütün bina için uygulanır. 

 
1.4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Tehlike Sınıflandırması 

Bina tehlike sınıflandırması  

MADDE 19- (1) Bina veya bir bölümünün tehlike sınıfı, binanın özelliklerine ve binada yürütülen işlemin 
ve faaliyetlerin niteliğine bağlı olarak belirlenir. Bir binanın çeşitli bölümlerinde değişik tehlike sınıflarına sahip 
malzemeler bulunuyor ise, su ve pompa kapasitesi  bina en yüksek tehlike sınıflandırmasına göre belirlenir.  

(2) Binada veya bir bölümünde söndürme sistemleri ve kompartıman oluşturulurken, tasarım sırasında 
aşağıdaki  tehlike sınıflandırması dikkate alınır:  

a) Düşük tehlikeli yerler: Düşük yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip malzemelerin bulunduğu, en az 30 
dakika yangına dayanıklı ve tek bir kompartıman alanı 126 m2’den büyük olmayan yerlerdir. 

b) Orta tehlikeli yerler: Orta derecede yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip yanıcı malzemelerin 
bulunduğu yerlerdir.  

c) Yüksek tehlikeli yerler: Yüksek yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip ve yangının çabucak yayılarak 
büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu yerlerdir.  

(3) Binada veya bir bölümünde, söndürme sistemleri tasarımında uyulacak bina tehlike sınıflandırılması 
ile ilgili olarak kullanılan alanlar, Ek-1/A, Ek-1/B ve Ek-1/C’de gösterilmiştir. 

 
2 İKİNCİ KISIM 

Binalara İlişkin Genel Yangın Güvenliği Hükümleri 
2.1 BİRİNCİ BÖLÜM 
Temel Hükümler 

Binanın inşası 
MADDE 20- (1) Bir bina, yangın çıkması hâlinde; 

a) Binanın yük taşıma kapasitesi belirli bir süre için korunabilecek,  

b) Yangının ve dumanın binanın bölümleri içerisinde genişlemesi ve yayılması sınırlandırılabilecek, 

c) Yangının civarındaki binalara sıçraması sınırlandırılabilecek,  

ç) Kullanıcıların binayı terk etmesine veya diğer yollarla kurtarılmasına imkân verecek, 

d) İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin emniyeti göz önüne alınacak, 

şekilde inşa edilir. 

Binaların yerleşimi 

MADDE 21- (1) İmar planları yapılırken; konut, ticaret, sanayi ve organize sanayi gibi fonksiyon bölgeleri 
arasında, yangın havuzları ve su ikmal noktalarının yapımına imkân verecek şekilde yeşil kuşaklar ayrılması 
mecburidir. 

(2) İmar planlarının tasarımında donatı alanları ile yerleşim fonksiyonları belirlenirken, bina 
sınıflandırmalarındaki yangın tedbirleri esas alınır. 
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(3) Yeni planlanan alanlarda bitişik nizamda teşekkül edecek imar adalarının uzunluğu 75 m’den fazla 
olamaz. Uzunluğu 75 m’den fazla olan bitişik nizam yapı adalarında, yangına karşı güvenliğe ve erişim 
kontrolüne ilişkin düzenlemeler yapılır ve alınması gereken tedbirler plan müellifi tarafından plan notunda 
belirtilir.  

(4) Plan yapımı ve revizyonlarında, planlama alanı ve nüfus dikkate alınarak, 0.05 m²/kişi üzerinden 
itfaiye yerleri ayrılır. 

Binaya ulaşım yolları  

MADDE 22- (1) İtfaiye araçlarının şehrin her binasına ulaşabilmesi için, ulaşım yollarının tamamında 
itfaiye araçlarının engellenmeden geçmesine yetecek genişlikte yolun trafiğe açık olmasına özen gösterilir. 
Özellikle park edilmiş araçlar sebebiyle itfaiye araçlarının geçişinin engellenmemesi için, 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere göre, belediye trafik birimleri ile emniyet trafik 
şube müdürlüğü, normal zamanlarda yolları açık tutmakla yükümlüdür. Bunlar, yangın anında ulaşımın 
sağlanması için, park edilmiş araçlara veya özel mülkiyete zarar vermeyecek tedbirleri alarak ulaşım yollarını 
açma yetkisine sahiptirler. 

(2) İtfaiye araçlarının yaklaşabildiği son noktadan binanın dış cephesindeki herhangi bir noktasına olan 
yatay uzaklık en çok 45 m olabilir.    

(3) İç ulaşım yolları, herhangi bir binaya ana yoldan erişimi sağlayan yollardır. İç ulaşım yollarında olağan 
genişlik en az 4 m ve çıkmaz sokak bulunması hâlinde en az 8 m olur. Dönemeçte iç yarıçap en az 11 m, dış 
yarıçap en az 15 m, eğim en çok  % 6 ve düşey kurp en az R=100 m yarıçaplı olur. Serbest yükseklik, en az 4 m ve 
taşıma yükü 10 tonluk arka dingil yükü düşünülerek en az 15 ton alınır. 

(4) İç ulaşım yolundan binaya erişim için gerekli açılı mesafe, o bölgeye hizmet verecek itfaiyede bulunan 
araçların erişim imkânlarından daha uzak ise, itfaiye aracının binaya yanaşmasına engel olabilecek çevre veya 
bahçe duvarları, itfaiye aracı tarafından kolaylıkla yıkılabilecek şekilde zayıf olarak yapılır. Bu şekilde zayıf olarak 
yapılan duvar bölümü, en az 8 m uzunluğunda olur; kolayca görünebilecek şekilde kırmızı çapraz işaret 
konularak gösterilir ve önüne araç park edilemez. 

 
2.2 İKİNCİ BÖLÜM 

Taşıyıcı Sistem Stabilitesi 
Bina taşıyıcı sistemi stabilitesi 
MADDE 23- (1) Bina taşıyıcı sisteminin yangın direncinin belirlenmesinde, yük taşıma kapasitesi, 

bütünlüğü ve yalıtımı göz önüne alınır.  

(2) Bina taşıyıcı sistem ve elemanlarının, gerek bir bütün olarak ve gerekse her bir elemanıyla, bir 
yangında insanların tahliyesi veya söndürme süresinde korunmaları için yeterli bir zaman boyunca stabil 
kalmalarını sağlayacak şekilde hesaplanarak boyutlandırılması mecburidir. 

(3) Yapı elemanları ile birleşik olarak kullanılan mamuller dâhil olmak üzere, yapı elemanlarının yangın 
karşısındaki tepkileri ve dirençleri için ilgili yönetmelikler ve standartlar esas alınır.  

(4) Çevreye yangın yayma tehlikesi olmayan ve yangın sırasında içindeki yanıcı maddeler çelik 
elemanlarında 540 0C üzerinde bir sıcaklık artışına sebep olmayacak bütün çelik yapılar, yangına karşı dayanıklı 
kabul edilir. Alanı 5000 m2’den az olan tek katlı yapılar hariç olmak üzere, diğer çelik yapılarda, çeliğin sıcaktan 
uygun şekilde yalıtılması gerekir. Yalıtım, yangına dayanıklı püskürtme sıva ile sıvama, yangına dayanıklı boya ile 
boyama, yangına dayanıklı malzemeler ile çevreyi sarma, kutuya alma ve kütlesel yalıtım şeklinde yapılabilir.  

(5) Betonarme ve ön gerilmeli betondan mamul taşıyıcı sistem elemanlarında ilgili yönetmelik ve 
standartlara uyulur. Çok katlı ve özellikle yatay yangın bölmeli binalarda, sistem bir bütün olarak incelenir, 
eleman genleşmelerinin kısıtlandığı durumlarda doğan ek zorlamalar göz önünde tutulur. Betonarme veya 
betonarme-çelik kompozit elemanların yangına karşı dayanıklı olabilmesi için, içindeki çelik profil veya 
donatının en dışta kalan kısımları olan pas payının, kolonlarda en az 4 cm ve döşemelerde en az 2.5 cm 
kalınlığında beton ile kaplanmış olması gerekir. 

(6) Ahşap elemanların yangın mukavemet hesapları yanma hızına dayandırılır. Yanma hızı 0.6 ilâ 0.8 
mm/dak kabul edilip; ahşap elemanın bu şekilde azalan en kesitiyle ve güvenlik katsayısı 1.00'e eşit alınarak, 
üzerine gelen gerçek yükü taşıyabildiği süre yangın mukavemet süresi kabul edilir. En az 19 cm kalınlığında kagir 
taşıyıcı duvar, kemer, tonoz ve kubbeler, diğer yönetmelik ve standartlara uygun inşa edilmiş olmaları kaydıyla, 
4 saatten kısa süreli yangınlar için ayrı bir kontrolü gerektirmez. 
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2.3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yangın Kompartımanları, Duvarlar, Döşemeler, Cepheler ve Çatılar 
Yangın kompartımanları 
MADDE 24- (1) Yangın kompartıman duvar ve döşemelerinin yangına en az direnç sürelerine Ek-3/B’de 

yer verilmiştir.  
(2) İki veya daha çok bina tarafından ortak kullanılan duvarlar, kazan dairesi, otopark, ana elektrik 

dağıtım odaları, yapı içindeki trafo merkezleri, orta gerilim merkezleri, jeneratör grubu odaları ve benzeri yangın 
tehlikesi olan kapalı alanların duvarları ve döşemeleri kompartıman duvarı özelliğinde olur. 

(3) İki veya daha çok binaya ait müşterek duvarlar yangına dayanıklı duvar olarak inşa edilir. İkiz evleri 
birbirinden ayıran her duvar yangın duvarı olarak inşa edilir ve evler ayrı binalar olarak değerlendirilir. 

(4) Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan konut harici binalarda ve bina yüksekliği 30.50 m’den fazla 
olan konut binalarında atriumlu bölüm hariç olmak üzere, 21.50 m’den daha yukarıda olan katlarında en çok 3 
kat bir yangın kompartımanı olarak düzenlenir.   

(5) Atriumlu bölümlere, sadece düşük ve orta tehlikeli sınıfları içeren kullanımlara sahip binalarda 
müsaade edilir. Atrium alanının hiçbir noktada 90 m2’den küçük olmaması esastır. Alanı 90 m2’den küçük olan 
atrium boşluklarının çevresi her katta en az 45 cm yüksekliğinde duman perdesi ile çevrelenir ve yağmurlama 
sistemi ile korunan binalarda duman perdesinden 15 ila 30 cm uzaklıkta, aralarındaki mesafe en çok 2 m olacak 
şekilde yağmurlama başlığı yerleştirilir. Atriumlarda doğal veya mekanik olarak duman kontrolü yapılır. 

(6) Binalarda olması gereken en fazla kompartıman alanına Ek-4’de yer verilmiştir.   

(7) Yangın kompartımanlarının etkili olabilmesi için, kompartımanı çevreleyen elemanların yangına 
dayanıklılığı birleşme noktalarında da sürekli olur ve kompartımanlar arasında yangına dayanıksız açıklıklar 
bulunamaz. 

Yangın duvarları 
MADDE 25- (1) Bitişik nizam yapıları birbirinden ayıran yangın duvarları, yangına en az 90 dakika 

dayanıklı olarak projelendirilir. Yangın duvarlarının cephe ve çatılarda göstermeleri gereken özellikler ilgili 
maddelerde belirtilmiştir.  

(2) Yangın duvarlarında delik ve boşluk bulunamaz. Duvarlarda kapı ve sabit ışık penceresi gibi 
boşluklardan kaçınmak mümkün değil ise, bunların en az yangın duvarının direncinin yarı süresi kadar yangına 
karşı dayanıklı olması gerekir. Kapıların kendiliğinden kapanması ve duman sızdırmaz özellikte olması 
mecburidir. Bu tür yarı mukavemetli boşlukların çevresi her türlü yanıcı maddeden arındırılır. Su, elektrik, 
ısıtma, havalandırma tesisatının ve benzeri tesisatın yangın duvarından geçmesi hâlinde, tesisat çevresi, açıklık 
kalmayacak şekilde en az yangın duvarı yangın dayanım süresi kadar, yangın ve duman geçişine karşı yalıtılır. 

(3) Yüksek binalarda, çöp, haberleşme, evrak ve teknik donanım gibi, düşey tesisat şaft ve baca 
duvarlarının yangına en az 120 dakika ve kapaklarının en az 90 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması 
gerekir. 

 
Döşemeler 
MADDE 26- (1) Bütün döşemelerin yangın duvarı niteliğinde olması gerekir. Döşemelerin yangına 

dayanım sürelerine Ek-3/B’de yer verilmiştir. 
(2) Döşeme kaplamaları en az normal alevlenici, yüksek binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden 

yapılır. 

(3) Döşeme üzerinde kolay alevlenen malzemeden ısı yalıtımı yapılmasına, üzeri en az 2 cm kalınlığında 
şap tabakası ile örtülmek şartı ile müsaade edilir.  

(4) Ayrık nizamda müstakil konutlar dışındaki binaların tavan kaplamaları ve asma tavanlarının 
malzemesinin en az zor alevlenici olması gerekir. 

(5) Su, elektrik, ısıtma ve havalandırma tesisatı ile benzeri tesisatların döşemeden geçmesi hâlinde, 
tesisat çevresi, açıklık kalmayacak şekilde en az döşeme yangın dayanım süresi kadar, yangın ve duman geçişine 
karşı yalıtılır. 

  
Cepheler 
MADDE 27- (1) Dış cephelerin, yüksek binalarda zor yanıcı malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor 

alevlenici malzemeden olması gerekir. Cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulunmayan 
döşemelerin kesiştiği yerler, alevlerin komşu katlara atlamasını engelleyecek şekilde döşeme yangın dayanımını 
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sağlayacak süre kadar yalıtılır. Alevlerin bir kattan diğer bir kata geçmesini engellemek için iki katın pencere gibi 
korumasız boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elamanıyla dolu 
yüzey oluşturulur veya cephe iç kısmına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m mesafede yağmurlama 
başlıkları yerleştirilerek cephe otomatik yağmurlama sistemi ile korunur. 

 
Çatılar 

          MADDE 28- (1) Çatıların inşasında; 
a) Çatının çökmesi,  
b) Çatıdan yangının girişi ve çatı kaplaması yüzeyinin tutuşması,  
c) Çatının altında ve içinde yangının yayılması,  
ç) Çatı ışıklığı üzerindeki rüzgâr etkileri,  
d) Çatı ışıklığından binaya yangının geçmesi,  
e) Yangının çatı kaplamasının dış yüzeyi üzerine veya katmanlarının içerisine yayılması ve alev 

damlalarının oluşması, 
f) Bitişik nizam binalarda, çatılarda çıkan yangının komşu çatıya geçmesi,  
ihtimalleri göz önünde bulundurulur.   
(2) Çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya 

yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz malzemelerin 
kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen malzemelerden 
olmasına izin verilir.  

(3) Yüksek binalarda ve bitişik nizam yapılarda;  
a) Çatıların oturdukları döşemelerin yatay yangın kesici niteliğinde, 
b) Çatı taşıyıcı sistemi ve çatı kaplamalarının yanmaz malzemeden,  
olması gerekir. 
 

2.4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Binalarda Kullanılacak Yapı Malzemeleri 

Binalarda kullanılacak yapı malzemeleri 
MADDE 29- (1) Yapı malzemeleri; bina ve diğer inşaat işleri de dâhil olmak üzere, bütün yapı işlerinde 

kalıcı olarak kullanılmak amacı ile üretilen bütün malzemeleri ifade eder. 

(2) Yangına karşı güvenlik bakımından, kolay alevlenen yapı malzemelerinin inşaatta kullanılmasına 
müsaade edilmez. Kolay alevlenen yapı malzemeleri, ancak, bir kompozit içinde normal alevlenen malzemeye 
dönüştürülerek kullanılabilir. 

(3) Duvarlarda iç kaplamalar ile ısı ve ses yalıtımları; en az normal alevlenici, yüksek binalarda ve 
kapasitesi 100 kişiden fazla olan sinema, tiyatro, konferans ve düğün salonu gibi yerlerde ise en az zor alevlenici 
malzemeden yapılır. Dış kaplamalar, 2 kata kadar olan binalarda en az normal alevlenici, yüksek bina sınıfına 
girmeyen binalarda zor alevlenici ve yüksek binalarda ise zor yanıcı malzemeden yapılır. 

(4) Yüksek binalarda ıslak hacimlerden geçen branşman boruları hariç olmak üzere, 70 mm’den daha 
büyük çaplı tesisat borularının en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir. 

(5) Yapı malzemelerinin yangına tepki sınıflarının belirlenmesinde ilgili yönetmelik ve standartlar esas 
alınır. 

(6) Malzemelerin yanıcılık sınıflarını gösteren tablolar aşağıda belirtilmiştir. 
a) Ek-2/A’da döşeme malzemeleri hariç olmak üzere, yapı malzemeleri için yanıcılık sınıfları,  
b) Ek-2/B’de döşeme malzemeleri için yanıcılık sınıfları,  
c) Ek-2/C’de yanıcılık sınıfı A1 olan yapı malzemeleri,  
ç) Ek-2/Ç’de TS EN 13501-1 ve TS EN 13501-5’e göre malzemelerin yanıcılık sınıfları.  
(7) Yangına dayanım sembollerini ve sürelerini gösteren tablolar aşağıda belirtilmiştir: 
a) Ek-3/A’da yapı elemanlarının yangına dayanım sembolleri,  
b) Ek-3/B’de yapı elemanlarının yangına dayanım süreleri,  
c) Ek-3/C’de bina kullanım sınıflarına göre yangına dayanım süreleri. 
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3 ÜÇÜNCÜ KISIM 

Kaçış Yolları, Kaçış Merdivenleri ve Özel Durumlar 

3.1 BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Kaçış güvenliği esasları 

MADDE 30- (1) İnsanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanan her yapı, yangın veya diğer acil 
durumlarda kullanıcıların hızla kaçışlarını sağlayacak yeterli kaçış yolları ile donatılır. Kaçış yolları ve diğer 
tedbirler, yangın veya diğer acil durumlarda can güvenliğinin yalnızca tek bir tedbire dayandırılmayacağı 
biçimde tasarlanır. 

(2) Her yapının, yangın veya diğer acil durumlarda yapıdan kaçış sırasında kullanıcıları, ısı, duman veya 
panikten doğan tehlikelerden koruyacak şekilde yapılması, donatılması, bakım görmesi ve işlevini sürdürmesi 
gerekir. 

(3) Her yapıda, bütün kullanıcılara elverişli kaçış imkânı sağlayacak şekilde, yapının kullanım sınıfına, 
kullanıcı yüküne, yangın korunum düzeyine, yapısına ve yüksekliğine uygun tip, sayı, konum ve kapasitede kaçış 
yolları düzenlenir. 

(4) Her yapının içinde, yapının kullanıma girmesiyle her kesimden serbest ve engelsiz erişilebilen şekilde 
kaçış yollarının düzenlenmesi ve bakım altında tutulması gerekir. Herhangi bir yapının içinden serbest kaçışları 
engelleyecek şekilde çıkışlara veya kapılara kilit, sürgü ve benzeri bileşenler takılamaz. Zihinsel engelli, tutuklu 
veya ıslah edilenlerin barındığı, yetkili personeli sürekli görev başında olan ve yangın veya diğer acil durumlarda 
kullanıcıları nakledecek yeterli imkânları bulunan yerlerde kilit kullanılmasına izin verilir. 

(5) Her çıkışın açıkça görünecek şekilde yapılması, ayrıca, çıkışa götüren yolun, sağlıklı her kullanıcının 
herhangi bir noktadan kaçacağı doğrultuyu kolayca anlayabileceği biçimde görünür olması gerekir. Çıkış niteliği 
taşımayan herhangi bir kapı veya bir çıkışa götüren yol gerçek çıkışla karıştırılmayacak şekilde düzenlenir veya 
işaretlenir. Bir yangın hâlinde veya herhangi bir acil durumda, kullanıcıların yanlışlıkla çıkmaz alanlara 
girmemeleri ve kullanılan odalardan ve mekânlardan geçmek zorunda kalmaksızın bir çıkışa veya çıkışlara 
doğrudan erişmeleri için gerekli tedbirler alınır. 

3.2 İKİNCİ BÖLÜM 
Kaçış Yolları 

Kaçış Yolları 

MADDE 31- (1) Kaçış yolları, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan 
devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır. Kaçış yolları kapsamına; 

a) Oda ve diğer bağımsız mekânlardan çıkışlar, 

b) Her kattaki koridor ve benzeri geçitler, 

c) Kat çıkışları, 

ç) Zemin kata ulaşan merdivenler, 

d) Zemin katta merdiven ağızlarından aynı katta yapı son çıkışına götüren yollar, 

e) Son çıkış, 

dâhildir. 

(2) Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilmez.  

(3) Kaçış yollarının belirlenmesinde yapının kullanım sınıfı, kullanıcı yükü, kat alanı, çıkışa kadar alınacak 
yol ve çıkışların kapasitesi esas alınır. Her katta, o katın kullanıcı yüküne ve en uzun kaçış uzaklığına göre çıkış 
imkânları sağlanır. 

(4) Kaçış merdivenleri bodrum katlar dahil bütün katlara hizmet verebilir.”  
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(5) Değişik bölümleri veya katları, değişik tipte kullanımlar için tasarlanan veya içinde aynı zamanda 
değişik amaçlı kullanımların sürdürüldüğü yapılarda, yapı bütününe veya kat bütününe ilişkin gerekler, en sıkı 
kaçış gerekleri olan kullanım tipi esas alınarak tespit edilir veya her bir yapı bölümüne ilişkin gerekler ayrı ayrı 
belirlenir. 

(6) Tuvaletler, soyunma odaları, depolar ve personel kantinleri gibi mekânlar, holler ve koridorlar gibi 
diğer mekânlara hizmet veren ancak diğer mekânlar ile aynı katta olduğu hâlde aynı zamanda kullanılmayan 
mekânların döşeme alanları, yer aldıkları katın kullanıcı yükü hesaplanmalarında dikkate alınmayabilir. 

(7) Bir katı geçmeyen açık merdivenler ile bir kat inilerek veya çıkılarak bina dışına tahliyesi olan kata 
ulaşılan yürüyen merdivenler ve rampalar, bina dışına ulaşım noktasına veya korunmuş kaçış noktasına olan 
uzaklıklar, tek yönde ve iki yönde korunmuş kaçış yollarına olan ve Ek-5/B’de belirtilen uzaklıklara uygun olmak 
şartıyla, ikinci kaçış yolu olarak kabul edilir.”   

Çıkış kapasitesi ve kaçış uzaklığı 

MADDE 32- (1) Kullanıcı yükü katsayısı olarak, gerekli kaçış ve panik hesaplarında kullanılmak üzere Ek-
5/A’da belirtilen değerler esas alınır.  

(2) Çıkış genişliği için, çıkış kapıları, kaçış merdivenleri, koridorlar ve diğer kaçış yollarının kapasiteleri 50 
cm’lik genişlik birim alınarak hesaplanır. Birim genişlikten geçen kişi sayısı bina kullanım sınıflarına göre Ek-
5/B’de gösterilmiştir. 

(3) Kaçış uzaklığı, kullanım sınıfına göre Ek-5/B’de belirtilen değerlerden daha büyük olamaz.  
(4) Kullanılan bir mekân içindeki en uzak noktadan en yakın çıkışa olan uzaklık, Ek-5/B’de belirlenen 

sınırları aşamaz.  

(5) Odalara, koridorlara ve benzeri alt bölümlere ayrılmış büyük alanlı bir katta, direkt (kuş uçuşu) kaçış 
uzaklığı Ek-5/B’de izin verilen en çok kaçış uzaklığının 2/3’ünü aşmıyor ise kabul edilir. 

(6) Kaçış uzaklığı ölçülecek en uzak nokta mekân içinde mekânı çevreleyen duvarlardan 40 cm önde 
alınır. 

(7)Yangına en az 60 dakika dayanıklı ve duman geçişi önlenmiş yatay tahliye alanı sağlanan hastane gibi 
yerlerde kaçış uzaklığı, yatay tahliye alanına götüren koridorun çıkış kapısına kadar olan ölçüdür. Her yatay 
tahliye alanından en az bir korunumlu kaçış yoluna ulaşılması gerekir. 

(8) Zemin kattaki dükkân ve benzeri yerlerde kişi sayısı 50’nin altında ve kaçış uzaklığı en uzak noktadan 
dış ortama açılan kapıya olan uzaklık 25 m’den az ise, bina dışına tek çıkış yeterli kabul edilir. 

Kaçış yolu sayısı ve genişliği  

MADDE 33- (1) Toplam çıkış genişliği, 32 nci maddeye göre hesaplanan bir kattaki kullanım alanlarındaki 
toplam kullanıcı sayısının birim genişlikten geçen kişi sayısına bölümü ile elde edilen değerin 0.5 m ile çarpılması 
ile bulunan değerden az olamaz. Hiçbir çıkış veya kaçış merdiveni veyahut diğer kaçış yolları, hesaplanan bu 
değerlerden ve 80 cm’den daha dar genişlikte ve toplam kullanıcı sayısı 50 kişiden fazla olan katlarda bir kaçış 
yolunun genişliği 100 cm'den az olmayacak şekilde çıkış sayısı bulunur. Kaçış yolu, bu özelliği dışında, yapının 
mekânlarına hizmet veren koridor ve hol olarak kullanılıyor ise, 110 cm’den az genişlikte olamaz.   

(2) Yüksek binalarda kaçış yollarının ve merdivenlerin genişliği 120 cm’den az olamaz.  

(3) Genişliği 200 cm’yi aşan merdivenler, korkuluklar ile 100 cm’den az olmayan ve 160 cm’den fazla 
olmayan parçalara ayrılır. Kaçış yolu koridoru yüksekliği 210 cm’den az olamaz. 

(4) İki çıkış gereken mekânlarda, her bir çıkışın toplam kullanıcı yükünün en az yarısını karşılayacak 
genişlikte olması gerekir. 

(5) Genişlikler, temiz genişlik olarak ölçülür. Kaçış merdivenlerinde ve çıkış kapısında temiz genişlik 
aşağıda belirtilen şekilde ölçülür: 

a) Kaçış merdivenlerinde temiz genişlik hesaplanırken, küpeştenin yaptığı çıkıntının 80 mm’si temiz 
genişliğe dâhil edilir. 
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b) Çıkış kapısında; tek kanatlı kapıda temiz genişlik, kapı kasası veya lamba çıkıntısı ile 90 derece açılmış 
kanat yüzeyi arasındaki ölçüdür. Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz genişliği 80 cm’den az ve 120 cm’den çok 
olamaz. İki kanatlı kapıda temiz genişlik, her iki kanat 90 derece açık durumdayken kanat yüzeyleri arasındaki 
ölçüdür. 

(6) Bütün çıkışların ve erişim yollarının aşağıda belirtilen şartlara uygun olması gerekir: 

a) Çıkışların ve erişim yollarının açıkça görülebilir olması veya konumlarının simgeler ile vurgulanması ve 
her an kullanılabilmesi için engellerden arındırılmış hâlde bulundurulması gerekir. 

b) Bir yapıda veya katlarında bulunan her kullanıcı için, diğer kullanıcıların kullanımında olan odalardan 
veya mekânlardan geçmek zorunda kalınmaksızın, bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan erişim sağlanması gerekir. 

Yangın güvenlik holü 

MADDE 34- (1) Yangın güvenlik holleri; kaçış merdivenlerine dumanın geçişinin engellenmesi, söndürme 
ve kurtarma elemanlarınca kullanılması ve gerektiğinde engellilerin ve yaralıların bekletilmesi için yapılır. 
Hollerin, kullanıcıların kaçış yolu içindeki hareketini engellemeyecek şekilde tasarlanması şarttır. 

(2) Yangın güvenlik hollerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu 
hollerin, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer 
bölümlerden ayrılması gerekir. 

(3) Yangın güvenlik hollerinin taban alanı, 3 m²’den az, 6 m2’den fazla ve kaçış yönündeki boyutu ise 1.8 
m’den az olamaz.  

(4) Acil durum asansörü önünde yapılacak yangın güvenlik holü alanı, 6 m2’den az, 10 m2’den çok ve 
herhangi bir boyutu 2 m’den daha az olamaz.  

(5) Döşemeye, asansör holünde çıkış kapısına doğru 1/200’ü aşmayacak bir eğim verilir.  
(6) Aksi belirtilmedikçe kaçış merdivenlerine, bir yangın güvenlik holünden veya kullanım alanlarından 

bir kapı ile ayrılan hol, koridor veya lobiden geçilerek ulaşılır.   
(7) Acil durum asansörü ile yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan binalarda kaçış merdiveni önüne 

yangın güvenlik holü yapılması zorunludur. Acil durum asansörünün yangın merdiveni önündeki güvenlik 
holüne açılması gerekir. 

(8) Yangın güvenlik hollerinin kullanmaya uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina veya işyeri sahibi 
ve yöneticileri sorumludur. 

 
Kaçış yolları gerekleri  

MADDE 35- (1) Bütün yapılar için bu Kısımda belirtilen imkânlardan biri veya daha fazlası kullanılarak 
kaçış yolları sağlanır. Yapının kullanımda olduğu sürece zorunlu çıkışların kolayca erişilebilir, kapıların 
açılabilecek durumda olması ve önlerinde engelleyicilerin bulunmaması gerekir. 

Korunumlu iç kaçış koridorları ve geçitler 

MADDE 36- (1) Korunumlu iç kaçış koridorları ve geçitler için aşağıda belirtilen şartlar aranır:  

a) Bir binada veya bina katında, kaçış yolu olarak hizmet veren korunumlu koridorların veya korunumlu 
hollerin yangına dayanım sürelerinin Ek-3/B ve Ek-3/C’de belirtilen sürelere uygun olması mecburidir. 

b) İç kaçış koridorlarının ve geçitlerin aşağıda belirtilen özelliklerde olması gerekir. 
1) Bir iç kaçış koridoruna veya geçidine açılan çıkış kapılarının, kaçış merdivenlerine açılan çıkış kapılarına 

eşdeğer düzeyde yangına karşı dayanıklı olması ve otomatik olarak kendiliğinden kapatan düzenekler ile 
donatılması mecburidir. 

2) İç kaçış koridorunun en az genişliği ve kapasitesi, 33 üncü maddeye göre belirlenen değerlere uygun 
olmak zorundadır. 

3) Kaçış koridoru boyunca döşemede yapılacak dört basamaktan az kot farkları, en çok % 10 eğimli 
rampalarla bağlanır. Bu rampaların zemininin kaymayı önleyen malzeme ile kaplanması şarttır. 

 
Dış kaçış geçitleri  

MADDE 37- (1) Kaçış yolu olarak, bir iç koridor yerine dış geçit kullanılabilir. Ancak, dış geçide bitişik yapı 
dış duvarında düzenlenecek duvar boşluklarına konulacak menfezlerin yanmaz nitelikte olması, boşluğun 
parapet üst kotu ile döşeme bitmiş kotu arasında 1.8 m veya daha fazla yükseklikte kalması ve bu tür 
havalandırma boşluklarının bir kaçış merdivenine ait herhangi bir duvar boşluğuna 3.0 m’den daha yakın 
olmaması şarttır. 
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(2) Bir dış geçide açılan çıkış kapısının, yangına karşı 30 dakika dayanıklı olması ve kendiliğinden kapatan 
düzenekler ile donatılması gerekir. 

3.3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kaçış Merdivenleri 

Kaçış merdivenleri 
MADDE 38- (1) Yapının ortak merdivenlerinin yangın ve diğer acil hâllerde kullanılabilecek özellikte 

olanları, kaçış merdiveni olarak kabul edilir.  

(2) Kaçış merdivenleri, yangın ve diğer acil hâl tahliyelerinde kullanılan kaçış yolları bütününün bir 
parçasıdır ve diğer kaçış yolları öğelerinden bağımsız tasarlanamazlar.    

(3) Kaçış merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu 
merdivenler, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile 
diğer bölümlerden ayrılır. 

(4) Kaçış merdivenlerinin kullanıma uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina veya işyeri sahibi ve 
yöneticileri sorumludur.  

Acil çıkış zorunluluğu 

MADDE 39- (1) Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş 
olması gerekir. 

(2) Çıkış sayısı, 33 üncü madde esas alınarak belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi belirtilmedikçe, 25 
kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli mekânlar ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır. Kişi 
sayısı 500 kişiyi geçer ise en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.  

(3) Çıkışların birbirinden olabildiğince uzakta olması gerekir. Bölünmemiş tek mekânlarda 2 çıkış 
gerekiyor ise çıkışlar arasındaki mesafe yağmurlama sistemi bulunmadığı takdirde diyagonal mesafenin 
1/2’sinden ve yağmurlama sistemi mevcut ise diyagonal mesafenin 1/3’ünden az olamaz. 

(4) Çıkış mesafelerinin kapıdan alındığı bina kullanım sınıflarında, bir koridor içindeki 2 kaçış merdiveni 
arasındaki mesafe, yağmurlama sistemi olmayan yapılarda koridor uzunluğunun yarısından ve yağmurlama 
sistemi olan yapılarda ise koridor uzunluğunun 1/3’ünden az olamaz.” 

 
Kaçış merdiveni yuvalarının yeri ve düzenlenmesi 

MADDE 40- (1) Yangın hangi noktada çıkarsa çıksın, o kotta bütün insanların çıkışlarının sağlanması için 
kaçış yollarının ve kaçış merdivenlerinin birbirlerinin alternatifi olacak şekilde konumlandırılması gerekir. Kaçış 
yolları ve kaçış merdivenleri, yan yana yapılamaz. Kaçış merdivenine giriş ile kat sahanlığının aynı kotta olması 
gerekir. Genel merdivenlerden geçilerek kaçış merdivenine ulaşılamaz. Kaçış merdiveni yuvalarının yerinin 
belirlenmesinde, en uzak kaçış mesafesi ve kullanıcı yükü esas alınır. 

(2) Merdiven yuvalarının yeri, binadaki insanların güvenlikle bina dışına kaçışlarını kolaylaştıracak şekilde 
seçilir. Kaçış merdivenlerinin, başladıkları kottan çıkış kotuna kadar süreklilik göstermesi gerekir. 

Kaçış merdiveni özellikleri 

MADDE 41- (1) Kaçış merdivenlerinin kapasite ve sayı bakımından en az yarısının doğrudan bina dışına 
açılması gerekir. 

 (2) Kaçış merdiveninin, zemin düzeyindeki dışarı çıkışın görülebildiği ve engellenmediği hol, koridor, 
fuaye, lobi gibi bir dolaşım alanına inmesi hâlinde, kaçış merdiveninin indiği nokta ile dış açık alan arasındaki 
uzaklık, kaçış merdiveni bir kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise 10 m’yi aşamaz. Yağmurlama sistemi olan 
yapılarda bu uzaklık en fazla 15 m olabilir. Dışa açık alanın, kaçış merdiveninin indiği noktadan açıkça görülmesi 
ve güvenlikli bir şekilde doğrudan erişilebilir olması gerekir. İç kaçış merdivenlerinden boşalan kullanıcı yükünü 
karşılayacak yeterli genişlikte dışa açık kapı bulunması şarttır. 

(3) Kaçış merdivenlerinde her döşeme düzeyinde 17 basamaktan çok olmayan ve 4 basamaktan az 
olmayan aralıkla sahanlıklar düzenlenir. Bina yüksekliği 15.50 m’den veya bir kattaki kullanıcı sayısı 100 kişiden 
fazla olan binalarda dengelenmiş kaçış merdivenlerine izin verilmez. 

 (4) Sahanlığın en az genişliği ve uzunluğu, merdivenin genişliğinden az olamaz. Basamakların kaymayı 
önleyen malzemeden olması şarttır. 
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(5) Kaçış merdiveni sahanlığına açılan kapılar  hiçbir zaman kaçış yolunun 1/3’ nden fazlasını daraltacak 
şekilde konumlandırılamaz.  

(6) Merdivenlerde baş kurtarma yüksekliğinin, basamak üzerinden en az 210 cm ve sahanlıklar arası kot 
farkının en çok 300 cm olması gerekir. 

(7) Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği 175 mm’den çok ve basamak genişliği 250 
mm’den az olamaz. 

(8) Kaçış için kullanılmasına izin verilen merdivenlerde, basamağın kova hattındaki en dar basamak 
genişliği, konutlarda 100 mm’den ve diğer yapılarda 125 mm' den az olamaz. Her kaçış merdiveninin her iki 
yanında duvar, korkuluk veya küpeşte bulunması gerekir. 

(9) Kaçış merdiveni yuvasına ve yangın güvenlik holüne elektrik ve mekanik tesisat şaftı kapakları 
açılamaz, kombi kazanı, iklimlendirme dış ünitesi, sayaç ve benzeri cihaz konulamaz.  

Dış kaçış merdivenleri 

MADDE 42- (1) Dışarıda yapılan açık kaçış merdiveni, ilgili gereklere uyulması şartıyla iç kaçış 
merdivenleri yerine kullanılabilir. Dış kaçış merdiveninin korunumlu yuva içinde bulunması şart değildir. 

(2) Açık dış kaçış merdiveninin herhangi bir bölümüne, yanlardan yatay ve alttan düşey uzaklık olarak 3 
m içerisinde merdivenin özelliklerinden daha az korunumlu kapı ve pencere gibi duvar boşluğu bulunamaz. 

(3) Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan binalarda, bina dışında açık merdivenlere  izin verilmez. 

            Dairesel merdiven  

MADDE 43- (1) Dairesel merdivenler; yanmaz malzemeden yapılmaları ve en az 100 cm genişlikte 
olmaları hâlinde, kullanıcı yükü 25 kişiyi aşmayan herhangi bir kattan, ara kattan, veya balkonlardan zorunlu 
çıkış olarak hizmet verebilir. Belirtilen şartları sağlamayan dairesel merdivenler, zorunlu çıkış olarak 
kullanılamaz. 

(2) Dairesel merdivenler 9.50 m'den daha yüksek olamaz. 

(3) Basamağın kova merkezinden en fazla 50 cm uzaklıktaki basış genişliği 250 mm’den az olamaz. 

(4) Basamak yüksekliği 175 mm'den çok olamaz. 

(5) Baş kurtarma yüksekliği 2.50 m'den az olamaz. 

Kaçış rampaları 

MADDE 44- (1) İç ve dış kaçış rampaları, aşağıda belirtilen esaslara uygun olmak şartıyla, kaçış 
merdivenleri yerine kullanılabilir:  

a) Kaçış rampalarının eğimi % 10'dan daha dik olamaz. Kaçış rampaları düz kollu olur ve doğrultu 
değişiklikleri sadece sahanlıklarda yapılır. Ancak, herhangi bir yerindeki eğimi 1/12'den daha fazla olmayan kaçış 
rampaları kavisli yapılabilir.  

b) Bütün kaçış rampalarının başlangıç ve bitiş düzeylerinde ve gerektiğinde ara düzeylerde yatay 
düzlüklerin, yani sahanlıkların bulunması gerekir. Kaçış rampalarına giriş ve rampalardan çıkış için kullanılan her 
kapıda, yatay sahanlıklar düzenlenir. Sahanlığın en az genişliği ve uzunluğu, rampa genişliğinden az olamaz. 
Ancak, düz kollu bir rampada sahanlık uzunluğunun 1 m’den daha büyük olması gerekmez. 

c) Kaçış rampalarına, merdivenlere ilişkin gereklere uygun biçimde duvar, korkuluk veya küpeştelerin 
yapılması mecburidir.  

ç) Bütün kaçış rampalarında kaymayı önleyen yüzey kaplamalarının kullanılması şarttır. 

d) Kaçış rampaları, kaçış merdivenlerine ilişkin gereklere uygun şekilde havalandırılır.  

e) Kaçış yolu olarak yalnızca tek bir bodrum kata hizmet veren kaçış rampalarının korunumlu yuva içinde 
bulunması gerekmez.  
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(2) Bir kat inilerek veya çıkılarak doğrudan bina dışına ulaşılan ve eğimi % 10’dan fazla olmayan araç 
rampaları, kaçış rampası olarak kabul edilir. 

Kaçış merdiveni havalandırması  

MADDE 45- (1) Bütün korunmuş kaçış merdivenlerinin, doğal yolla veya Altıncı Kısımdaki gereklere 
uygun olarak mekanik yolla havalandırılması veya basınçlandırılması gerekir. Kaçış merdiveni ve kullanım 
alanları, aydınlatma ve havalandırma amacı ile aynı aydınlığı veya baca boşluğunu paylaşamaz.  

Bodrum kat kaçış merdivenleri 

MADDE 46- (1) Bir yapının bodrum katına hizmet veren herhangi bir kaçış merdiveninin, kaçış 
merdivenlerinde uyulması gereken bütün şartlara uygun olması gerekir. 

(2) Normal kat merdiveninin devam ederek bodrum kata hizmet vermesi hâlinde, aşağıda belirtilen 
esaslara uyulur: 

a) Merdiven, bodrum katlar dâhil 4 kattan çok kata hizmet veriyor ise, konutlar için özel durumlar hariç 
olmak üzere, bodrum katlarda merdivene giriş için yangın güvenlik holü düzenlenir. 

b) Herhangi bir acil durumda üst katları terk eden kullanıcıların bodrum kata inmelerini önlemek için, 
merdivenin zemin düzeyindeki sahanlığının bodrum merdiveninden kapı veya benzeri bir fiziki engel ile 
ayrılması veya görülebilir uygun yönlendirme yapılması gerekir. 

 
Kaçış yolu kapıları 
MADDE 47- (1) Kaçış yolu kapılarının en az temiz genişliği 80 cm’den ve yüksekliği 200 cm’den az olamaz. 

Kaçış yolu kapılarında eşik olmaması gerekir. Dönel kapılar ile turnikeler, çıkış kapısı olarak kullanılamaz. 
(2) Kaçış yolu kapıları kanatlarının, kullanıcıların hareketini engellememesi gerekir. Kullanıcı yükü 50 

kişiyi aşan mekânlardaki çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. Kaçış yolu kapılarının el ile açılması 
ve kilitli tutulmaması gerekir.  

(3) Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü kapılarının; duman sızdırmaz ve 4 kattan daha az kata hizmet 
veriyor ise en az 60 dakika, bodrum katlara ve 4 kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise en az 90 dakika 
yangına karşı dayanıklı olması şarttır. Kapıların, kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması ve 
itfaiyecilerin veya görevlilerin gerektiğinde dışarıdan içeriye girmelerine imkân sağlayacak şekilde olması 
gerekir. 

(4) Kaçış kapısında, tek kanatlı kapıda temiz genişlik, kapı kasası veya lamba çıkıntısı ile 90 derece açılmış 
kanat yüzeyi arasındaki ölçüdür. Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz genişliği 80 cm’den az ve 120 cm’den çok 
olamaz. İki kanatlı kapıda temiz genişlik, her iki kanat 90 derece açık durumda iken, kanat yüzeyleri arasındaki 
ölçüdür. 

(5) Merdivenden tabii zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan bütün kaçış yolu kapıları ile bir kattaki 
kişi sayısının 100’ü geçmesi hâlinde, kaçış merdiveni, kaçış koridoru ve yangın güvenlik holü kapıları, kaçış 
yönünde kapı kolu kullanılmadan açılabilecek şekilde düzenlenir. 

(6) Kapıların en çok 110 N kuvvetle açılabilecek şekilde tasarlanması gerekir. 

3.4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bina Kullanım Sınıflarına Göre Özel Düzenlemeler 

Konutlar 

          MADDE 48- (1) Bodrum katlar dâhil 4 katı geçmeyen konutlar ile tek evler, ikiz evler ve sıra evler gibi 
konutlarda, tek bir kullanıma hizmet veren binalarda veya böyle bir binanın ayrılmış bir bölümünde kaçışlar, 
kaçış mesafesi aranmaksızın normal merdivenlerle sağlanabilir. Bu merdivenlerde başka herhangi bir özellik 
aranmaz.   

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki konutlarda, konut içindeki herhangi bir noktadan konut çıkış 
kapısına kadar olan uzaklığın  20 m’yi, yağmurlama sistemi olan konutlarda 30 m’yi geçmemesi gerekir. İkiden 
çok ara kat bulunmayan apartman dairelerinde tek kapı bulunması hâlinde, bu kapı üst katta düzenlenemez. 
Üstteki katın döşeme alanı, bu kat için ayrı bir çıkış sağlanmadıkça 70 m2’yi aşamaz.  

(3) Konut birimlerinden bütün çıkışların, kaçış merdivenlerine veya güvenli bir açık alana doğrudan 
erişim imkânı sağlayacak şekilde olması gerekir. 
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(4) Kaçış uzaklığı, apartman dairelerinin kapısından başlanarak ölçülür. Bir apartman dairesi için aynı kat 
düzeyinde iki kapı gerektiğinde, yalnızca tek doğrultuda kaçış veya tek bir kaçış merdiveni sağlanıyor ise kaçış 
uzaklığı en uzaktaki kapıdan başlanarak ve iki ayrı doğrultuda kaçış imkânı sağlanabiliyor ise kaçış uzaklığı her 
bir kapıdan başlanarak ölçülür. 

(5) Kaçış mesafeleri uygun olmak şartıyla, binaların sadece konut bölümlerine hizmet veren kaçış 
merdivenleri aşağıdaki şekilde düzenlenir:  

a) Yapı yüksekliği 21.50 m’nin altındaki konutlarda korunumsuz normal merdiven kaçış yolu olarak kabul 
edilir ve ikinci çıkış aranmaz.  

b) Yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla ve 30.50 m’den az olan konutlarda, en az 2 merdiven düzenlenmesi, 
merdivenlerden en az birisinin korunumlu olması ve her daireden 2 merdivene de ulaşılması gerekir. 

c) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az olan konutlarda, birbirlerine alternatif, her ikisi de 
korunumlu ve en az birinde yangın güvenlik holü düzenlenmiş veya basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış 
merdiveni yapılması mecburidir. Kattaki konutların her birinin içinden bir yangın güvenlik holünden geçilerek 
yangın merdivenine ulaşılıyor ise binanın genel merdiveninin korunumlu olması gerekli değildir.  

ç) Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif ve yangın güvenlik holü 
olan ve basınçlandırılan en az 2 kaçış merdiveni yapılması şarttır.  

(6) Konut yapılarının farklı amaçla kullanılan bodrum katlarında, konut ile  ortak kullanılan kaçış 
merdivenlerinin önüne yangın güvenlik holü düzenlenmesi gerekir.  

(7) Giriş, çıkış ve şaftları üst katlardan 120 dakika yangına dayanıklı döşeme veya bölme ile ayrılan 
bodrum katlar, beşinci fıkrada belirtilen yapı yüksekliklerine dahil edilmez ve yangın güvenlik tedbirleri 
bakımından ayrı değerlendirilir.  

(8) Çatı arası piyeslerden binanın normal merdivenine veya korunumlu kaçış merdivenine alternatif kaçış 
imkânı sağlanması durumunda, çatı arası piyes yüksekliği beşinci fıkrada belirtilen yapı yüksekliklerine dahil 
edilmez. 

 
 Sağlık yapıları  
MADDE 49- (1) Sağlık yapıları kapsamında olan, hastanelerde, yaşlılar için dinlenme ve bakım evleri ve 

bedensel ve zihinsel engelliler için olan bakım evlerinde aşağıda belirtilen şartlara uyulur: 

a) Kullanıcı yükü 15 kişiyi aşan herhangi bir hasta yatak odası veya süit oda için birbirinden uzakta 
konuşlandırılmış 2 kapı bulunması gerekir. 

b) Hastanelerin ve bakımevlerinin 300 m2’den büyük olan yatılan katlarının her biri, en az yarısı 
büyüklüğünde iki veya daha fazla yangın kompartımanına ayrılır veya korunumlu yatay tahliye alanları teşkil 
edilir. Yatay tahliye alanlarının hesaplanmasında kullanıcı yükü 2.8 m²/kişi olarak dikkate alınır. 

(2) Hastanelerde koridor genişlikleri 2 m’den az olamaz. 

Oteller, moteller ve yatakhaneler 

MADDE 50- (1) Otellerin, motellerin ve diğer binaların yatakhane olarak kullanılan bölümlerinin aşağıda 
belirtilen şartlara uygun olması gerekir: 

a) Yatak odaları, iç koridordan en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı bir duvar ile ayrılır. Toplam yatak 
sayısı 20’den fazla veya kat sayısı ikiden fazla olan otellerde her katta en az 2 çıkış sağlanır. Yatak sayısı 20’den 
az ve yapı yüksekliği 15.50 m’den az olan bina veya bloklarda ise, merdiven korunumlu yapıldığı veya 
basınçlandırıldığı takdirde, tek merdiven yeterli kabul edilir. 

b) İç koridora açılan kapıların yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı olması ve kendiliğinden kapatan 
düzenekler ile donatılması gerekir. 

c) İç koridorlar, bir dış duvarda yer alan boşluklar ile doğal yolla havalandırılır veya mekanik duman 
tahliyesi yapılır. 

ç) Yatak odası koridoruna açılan diğer odaların veya koridorun bir parçasını oluşturup kaçışları tehlikeye 
sokabilecek diğer mekânlar için, yatak odalarıyla aynı düzeyde bir kompartıman özelliğinin sağlanması şarttır. 

(2) Bir dış koridor ile erişilen otel yatak odalarının aşağıda belirtilen şartlara uygun olması gerekir. 

a) Yatak odalarının, yangına en az 60 dakika dayanıklı bir duvar ile dış koridordan ayrılması gerekir. 
Ancak, parapet üst kotu koridor bitmiş döşeme üst kotundan 1.1 m veya daha yukarda konumlandırılan yanmaz 
malzemeden yapılmış havalandırma boşlukları için bu şart aranmaz. 
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b) Dış koridora açılan kapıların yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı olması ve kendiliğinden kapatan 
düzenekler ile donatılması gerekir. 

c) Dış koridorlarda dış kaçış geçitlerine ilişkin en az genişlik, döşemede kot değişimleri, çatı korunumu 
koridor dış kenarı boyunca korkuluk yapılması ve benzeri şartlara uyulması gerekir.  

(3) Otel yatak odasında veya süit odada en uzak bir noktadan çıkış kapısına kadar ölçülen uzaklığın 15 
m’yi aşmaması hâlinde, tek kaçış kapısı bulunması yeterli kabul edilir. Ancak: 

a) Otel yatak odasında veya süit odada en uzak bir noktadan çıkış kapısına kadar ölçülen uzaklığın 15 
m’yi aşması hâlinde, birbirinden uzakta konuşlandırılmış en az 2 çıkış kapısı bulunması gerekir. 

b) Tamamı yağmurlama sistemi ile donatılmış otellerin yatak odalarında veya süit odalarında, en uzak bir 
noktadan kapıya kadar ölçülen uzaklığın 20 m’yi aşmaması gerekir. 

(4) Kaçış uzaklığı, yatak odası veya süit odanın çıkış kapısından başlayarak bir kaçış merdivenine, dış kaçış 
geçidine veya dış açık alana açılan çıkış kapısına kadar olan ölçüdür. 

(5) Koridor boyunca yalnızca tek yönde kaçış imkânı var ise, kaçış uzaklığı en uzaktaki yatak odası çıkış 
kapısından itibaren ölçülür. İki yönde kaçış sağlanabiliyor ise, kaçış uzaklığı her bir yatak odasının çıkış 
kapılarından ölçülür. 

(6) Doğal veya mekanik yolla havalandırılmayan iç koridorlar; yağmurlama sistemi olan binalarda 45 m 
ve yağmurlama sistemi bulunmayan binalarda 30 m aralıklarla duman kesicileri ile bölümlendirilir ve buralarda 
aşağıdaki şartlara uyulur: 

a) Duman kesicileri yangına en az 60 dakika dayanıklı olur. Bölme içinde yer alan kaçış kapılarının yangına 
en az 60 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz nitelikte olması şarttır. Duman kesicilerin, koridoru kuşatan duvar 
da dâhil olmak üzere, bütün kat yüksekliğince tavana veya çatı örtüsünün altına kadar devam etmesi ve ara 
kesitleri sıkıca kapatması gerekir. 

b) Duman kesicileri ile oluşturulan bölmelerin her birinden bir çıkışa, kaçış merdivenine, dış kaçış 
geçidine veya kaçış rampasına doğrudan engelsiz erişim imkânı sağlanması gerekir. 

c) Duman sızdırmaz kapılara, camlı kapılar hariç olmak üzere, alanı her bir kanat yüzey alanının en az % 
25’i değerinde net görüş sağlayan cam paneller konulur. 

ç) Duman sızdırmaz kapılar tek veya çift kanatlı olabilir. Ancak, kendiliğinden kapatan düzenekler ile 
donatılması ve kanatların, içinde yer aldığı boşluğu bütünüyle kapatması şarttır. Kasaların duvar boşluğuna 
sıkıca yerleştirilmesi ve kanat ile döşeme arasındaki aralığın 4 mm’yi aşmaması gerekir. 

d) Duman sızdırmaz kapıların normal olarak kapalı durumda tutulması gerekir. Ancak, bu kapılar algılama 
sistemi yolu ile çalışan elektro-manyetik veya elektro-mekanik düzenekler ile otomatik olarak kapatılabiliyor ise 
açık durumda tutulabilir. 

Toplanma amaçlı binalar  

MADDE 51- (1) Tiyatro, sinema, oditoryum, konser salonu ve bunlar gibi sabit koltuklu toplantı amaçlı 
salonlarda iki koltuk sırası arasındaki geçitlerin aşağıda belirtilen şekilde olması gerekir: 

a) Salonlarda ve balkonlarda kapılara veya çıkış kapılarına götüren ve genişliği koridor genişliğinden az 
olmayan ara dolaşım alanlarının sağlanması gerekir. 

b) Koltuk sıralarının oluşturduğu kümeler arasında dolaşım alanlarının düzenlenmesi ve bir koltuk sırası 
içindeki koltuk sayısının Ek-6'da belirtilen şartlara uygun olması gerekir. Sıra iç geçiş temiz genişliği 30 cm’den az 
olamaz ve bu genişlik sıranın arkasından otomatik kalkan koltuklar dâhil olmak üzere, dik durumdaki koltuğun 
en yakın çıkıntısına kadar yatay olarak ölçülür. Sıra iç geçiş genişliğinin bütün sıra boyunca sabit tutulması 
gerekir. 

c) Ara dolaşım alanlarında eğim % 10’u aşmadıkça kot değişimlerinin çözümü için basamak yapılamaz. 

ç) Ara dolaşım alanlarında, basamakların eğimi 30 dereceyi veya rampa eğimi % 10’u aştığı takdirde, 
koltukları yandan kuşatan korkulukların yapılması gerekir. 
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d) Ara dolaşım alanlarını oluşturan basamakların ve rampaların bitiş kaplamalarında kaymayı önleyen 
malzemeler kullanılması şarttır. 

e) Her bir basamağın, genel aydınlatmanın kesilmesi hâlinde net olarak görülebilecek şekilde 
ışıklandırılması gerekir. 

(2) Karışık kullanım amaçlı binalarda, tiyatro, sinema veya konser salonlarında gerekli çıkışların sayısının 
ve kapasitesinin en az yarısının, kendi kompartımanı kapsamında düşünülmesi gerekir. 

 
Fabrika, imalathane, mağaza, dükkân, depo, büro binaları ve ayakta tedavi merkezi  

MADDE 52 – (1) Fabrika, imalathane, mağaza, dükkân, depo, büro binaları ve ayakta tedavi 
merkezlerinde en az 2 bağımsız kaçış merdiveni veya başka çıkışların sağlanması gerekir. Ancak, 

a) Yapı yüksekliğinin 21.50 m’den az olması,  
b) Bir kattaki kullanıcı sayısının 50 kişiden az olması,  
c) Bütün katlarda en fazla kaçış uzaklığının Ek-5/B’deki uzaklıklara uygun olması,  
ç) Yapımda yanmaz ürünler kullanılmış olması,  
d) İmalât ve depolamada kolay alevlenici ve parlayıcı maddelerin kullanılmaması,  

  şartlarının hepsinin birlikte gerçekleşmesi hâlinde tek kaçış merdiveni yeterli kabul edilir. 
 

4 DÖRDÜNCÜ KISIM 
Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler 

4.1 BİRİNCİ BÖLÜM 
Bina Bölümleri ve Tesisler 

Bina bölümleri ve tesisler 
MADDE 53- (1) Binaların yangın bakımından kritik özellikler gösteren kazan daireleri, yakıt depoları, 

sobalar ve bacalar, sığınaklar, otoparklar, mutfaklar, çatılar, asansörler, yıldırımdan korunma tesisatı, 
transformatör ve jeneratör gibi kısımlarda alınacak tedbirler bu Kısımda gösterilmiştir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen yerlere yanıcı madde atılması veya depolanması yasaktır. Bu yerlerin belirli 
aralıklarla temizlenmesi şart olup, bina sahibi veya yöneticisi bunu sağlamakla mükelleftir. 

4.2 İKİNCİ BÖLÜM 
Kazan Daireleri 

Kazan daireleri 

MADDE 54- (1) Kazan dairelerinin ilgili Türk Standartlarına uygun olması şarttır.  

(2) Kazan dairesi, binanın diğer kısımlarından, yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmelerle ayrılmış 
olarak merkezi bir yerde ve bütün hâlinde bulunur. Bina dilatasyonu, kazan dairesinden geçemez.  

(3) Kazan dairelerinde duman bacalarına ilave olarak temiz ve kirli hava bacaları yaptırılması şarttır. 

          (4) Kazan dairesi kapısının, kaçış merdivenine veya genel kullanım merdivenlerine doğrudan açılmaması ve 
mutlaka bir ortak hol veya koridora açılması gerekir. 

 (5) Isıl kapasiteleri 50 kW-350 kW arasında olan kazan dairelerinde en az bir kapı, döşeme alanı 100 
m2’nin üzerindeki veya ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde en az 2 çıkış kapısı olur. Çıkış 
kapılarının olabildiği kadar biribirinin ters yönünde yerleştirilmesi, yangına en az 90 dakika dayanıklı, duman 
sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek özellikte olması gerekir. 

(6) Kazan dairesi tabanına sıvı yakıt dökülmemesi için gerekli tedbir alınır ve dökülen yakıtın kolayca 
boşaltılacağı bir kanal sistemi yapılır. 

(7) Sıvı yakıtlı kazan dairesinde en az 0.25 m3 hacminde uygun yerde betondan pis su çukuru yapılır. 
Zemin suları uygun noktalardan bodrum süzgeçleri ile toplanarak pis su çukuruna akıtılır ve bu pis su çukuru 
kanalizasyona bağlanır. Kot düşük ise, pis su çukuru pompa konularak kanalizasyona bağlanır. Sıvı yakıt akıntıları 
yakıt ayırıcıdan geçirildikten sonra pis su çukuruna akıtılır ve kontrollü bir şekilde kazan dairesinden 
uzaklaştırılır. 
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(8) Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg’lık çok maksatlı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ve 
büyük kazan dairelerinde en az 1 adet yangın dolabı bulundurulur. 

Doğalgaz ve LPG tesisatlı kazan daireleri 

MADDE 55- (1) Kazan dairelerinde doğalgaz ve LPG kullanılması hâlinde, bu madde ile Sekizinci Kısmın 
ilgili hükümleri uygulanır. Kazan dairesinin doğalgaz ve LPG tesisatı, projesi, malzeme seçimi ve montajı ilgili 
standartlara ve gaz kuruluşlarının teknik şartnamelerine uygun olarak yapılır. 

(2) Sayaçların kazan dairesi dışına yerleştirilmesi gerekir. 

(3) Herhangi bir tehlike anında gazı kesecek olan ana kapama vanası ile elektrik akımını kesecek ana 
devre kesici ve ana elektrik panosu, kazan dairesi dışında kolayca ulaşılabilecek bir yere konulur. Gaz ana 
vanasının yerini gösteren plaka, bina girişinde kolayca görülebilecek bir yere asılır.  

(4) Gaz kullanılan kapalı bölümlerde, gaz kaçağına karşı doğal veya mekanik havalandırma sağlanması 
gerekir. 

(5) Kazan dairesinde doğalgaz veya LPG kullanılması hâlinde, bu gazları algılayacak gaz algılayıcıların 
kullanılması şarttır. 

(6) Kazan dairesi topraklaması 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik 
Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır. 

(7) Kullanılan gazın özelliği dikkate alınarak, aydınlatma ve açma-kapama anahtarları ile panolar, kapalı 
tipte uygun yerlere tesis edilir. 

(8) Kullanılan gazın özelliği dikkate alınarak, tablolar, anahtarlar, prizler, borular gibi bütün elektrik 
tesisatının ilgili yönetmeliklere ve Türk Standartlarına uygun olarak tasarlanması ve tesis edilmesi gerekir. Bu 
tesisat ve sistemlerde kullanılacak her türlü cihaz ve kabloların ilgili standartlara uygun olması gerekir. 

(9) Doğalgaz tesisatlı kazan dairesi tavanının mümkün olduğu kadar düz olması ve gaz sızıntısı hâlinde 
gazın birikeceği ceplerin bulunmaması gerekir. 

(10) LPG kullanılan kazan daireleri bodrum katta yapılamaz. Bodrumlarda LPG tüpleri bulundurulamaz. 
(11) LPG kullanan ısı merkezlerinde, gaz algılayıcının ortamdaki gaz kaçağını algılayıp uyarması ile 

devreye giren ve bina girişinde, otomatik emniyet vanası ve ani kapama vanası gibi gaz akışını kesen emniyet 
vanası bulunması gerekir. 

(12) Yetkili bir kurum tarafından verilen kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine dair sertifikası 
bulunmayan şahıslar, kazan dairesini işletmek üzere çalıştırılamaz.  

4.3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yakıt Depoları 

Yakıt depoları 

MADDE 56- (1) Yakıt depoları, yangına dayanıklı bölmelerle korunmuş bir hacme yerleştirilir. Yakıt 
deposu ile kazan dairesinin yangına 120 dakika dayanıklı bir bölme ile ayrılmış olması gerekir. Depoda yeterli 
havalandırmanın sağlanması ve tank kapasitesinin en az üçte birini alacak şekilde havuzlama yapılması şarttır. 
Yakıt tankları, ilgili Türk Standartlarına göre hesaplanır ve yerleştirilir. 

(2) Akaryakıt depoları; merdiven altına, merdiven boşluğuna, mutfağa, banyoya ve yatak odasına 
konulamaz.  

(3) Kalorifer yakıtı olarak kullanılan sıvı yakıtlar; aşağıda belirtilen şekilde ve miktarlarda depolanabilir: 

a) 1000 litreye kadar bodrumda ve varil içinde, 

b) 3000 litreye kadar bodrumda ve sızıntısız sac kaplarda, 

c) 40000 litreye kadar bina içinde bodrum katta, yangına 120 dakika dayanıklı kâgir odada sızıntısız 
tanklarda veya bina dışında sızıntısız yeraltı ve yerüstü tanklarında, 

ç) 40000 litreye kadar bina içinde bodrum katta, yeraltı tanklarında veya bina dışında sızıntısız yeraltı ve 
yerüstü tanklarında,  
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d) Stok ihtiyacının 40000 litreden fazla olması hâlinde, yakıt tankları, binadan ayrı, bağımsız, tek katlı bir 
binaya yerleştirilmiş ve Sekizinci Kısımda belirtilen emniyet tedbirleri alınmış şekilde. 

(4) Akaryakıt depolarının metal bölümleri, ilgili yönetmeliklere göre statik elektriğe karşı topraklanır.   

(5) Akaryakıt yakan kat kaloriferinin yakıt depoları daire içinde merdiven boşluklarına ve mutfağa, 
banyoya ve yatak odasına konulamaz. Bu depolar, bu Yönetmelikte belirtilen hususlara ve ilgili standartlara 
uymak kaydıyla, bodrumda en fazla 2000 litre hacminde yapılabilir. Günlük yakıt deposu ise, en fazla 100 litre 
olmak üzere, daire içinde kapalı bir hacimde yapılabilir. Günlük yakıt deposu sadece havalık ile atmosfere açılır, 
taşma borusu ana yakıt deposuna bağlanır. 

(6) Kat kaloriferi tesisatı bulunan veya gazyağı kullanan binalarda, en az 1 adet 6 kg'lık kuru ABC tozlu el 
yangın söndürme cihazı bulundurulması şarttır. 

(7) Kömürlük; kazan dairesine bitişik, taban kotu el ile veya stoker ile yükleme ve boşaltmaya elverişli 
olarak tesis edilir. Kömürün rahat taşınabilmesi ve cürufun kolay atılabilmesi gerekir. Kömürlük alanı 1.5 m 
kömür yüksekliği esas alınarak hesaplanır.  

4.4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Mutfaklar, Çay Ocakları, Sobalar ve Bacalar 

Mutfaklar ve çay ocakları 

MADDE 57- (1) Konutlar hariç olmak üzere, alışveriş merkezleri, yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar 
ve yemek fabrikaları ile bir anda 100'den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik 
söndürme sistemi yapılması ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama,  gaz kesme ve uyarı 
tesisatının kurulması şarttır. 

(2) Mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması hâlinde, havalandırma sistemleri yapılır. İkinci bir 
çıkış tesis edilmeksizin gaz kullanılması yasaktır. 

(3) Mutfak ve çay ocakları binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına dayanıklı 
bölmeler ile ayrılmış biçimde konumlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler kullanılamaz. 

(4) LPG kullanılan mutfaklarda, LPG tüpleri bodrum katta bulundurulamaz. LPG kullanılan mutfakların 
bodrum katta olması hâlinde; gaz algılayıcının ortamdaki gaz kaçağını algılayıp uyarması ile devreye giren ve gaz 
akışını kesen, otomatik emniyet vanası veya ani kapama vanası gibi bir emniyet vanasının ve havalandırmanın 
bulunması gerekir. 

(5) Mutfaklarda doğalgaz kullanılması hâlinde, 112 nci maddede belirtilen esaslara uyulması şarttır. 

Soba ve bacalar 

MADDE 58- (1) Baca tesisatının, ilgili Türk Standartlarındaki esaslara uygun olması şarttır. Her kazan için 
tercihan ayrı bir baca kullanılır, soba ve şofben boruları kazan bacalarına bağlanamaz.  

(2) Kazan dairesi için ayrıca havalandırma bacası yapılır. Baca çekişinin azalmaması bakımından, bacaların 
mümkün ise, komşu yüksek binalardan en az 6 m uzaklıkta yapılması ve ait olduğu bina mahyasının en az 0.8 m 
üzerine kadar çıkarılması gerekir. 

(3) Kazana ait baca duvarları 500 0C sıcaklığa dayanıklı olan malzemeden yapılır ve yapılmasında delikli 
tuğla ve briket kullanılamaz. 

(4) Sıcak baca gazlarının yaladığı baca iç yüzeylerinin sıvanmaması hâlinde, projelendirmede en uygun 
derzlendirme biçiminin seçimi gibi tedbirler alınır. Baca duvarlarının dış yüzeyleri uygun şekilde sıvanır. 

(5) Sıvı ve katı yakıtlı kazanların bacalarının altında bir kurum temizleme menfezi bulunması ve yılda en 
az iki defa yetkili kişilere temizlettirilmesi gerekir. Bacaların temizliğinden bina sahibi ve yöneticisi sorumludur. 

(6) Isıtma aracı olarak soba kullanılan yerlerde soba, tahta ve boyalı kısımlara zarar vermeyecek şekilde, 
altına metal kaplı tabla, mermer veya benzeri malzeme konularak kurulur. Taban beton ise, bu tedbirlerin 
alınması mecburi değildir. 
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(7) Bağdadi duvardan boru geçirmek mecburiyeti hasıl olursa, duvarın yağlı boya veya ahşap gibi çabuk 
yanıcı kısmına künk veya büz yerleştirilir ve boru bu delikten geçirilir. 

(8) Odada baca yok ise soba borusu; sac konan pencereden çıkarılıp, saçaktan 25 cm açıkta ve 50 cm 
yüksekte ve ucunda şapka kullanılarak kurulur. Boruların birleştiği yerler çember ile kapatılıp, bu çemberden 
duvar ve tavana bağlanmak suretiyle, birbirinden ayrılması ve devrilmesi önlenir. 

(9) Kullanım sırasında soba kapakları açık bırakılmaz, altında ve yanlarında odun, çıra, kömür, kibrit, 
benzin, gaz ve benzeri yanıcı ve parlayıcı madde bulundurulmaz. İçindeki ateş, gerektiğinde kapaklı mangala 
alınır. Sobanın, kullanılmadığı mevsimde kaldırılması gerekir. Sobanın kaldırılmadığı yerlerde, kapaklar 
açılmayacak şekilde telle bağlanır. 

(10) Odun ve kömür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda is bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı takdirde, 
borular ayda bir, bacalar ise iki ayda bir temizlenir. 

(11) Baca temizliği, mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır. Ancak, bu konuda itfaiye teşkilatından 
aldığı izin ile ve belediye encümeninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinden faaliyet gösteren özel firmalar var ise, 
temizlik onlara da yaptırılabilir. 

(12)  Doğalgaz kullanılan kombi ve şofbenlerin bacaları ile cihazları bacaya bağlayan boruların paslanmaz 
çelik ve birleşme noktalarındaki kelepçelerin sızdırmaz olması gerekir. Bacaların yapımı, yıllık bakımı ve temizliği 
gaz dağıtım şirketlerinin belirleyeceği uzman ve eğitimli kişiler tarafından yaptırılır ve bu kişiler tarafından 
bacalar ve temiz hava girişleri kontrol edilir. Baca gazı sensörü olmayan cihazların kullanılmasına izin verilmez. 

4.5 BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sığınaklar, Otoparklar ve Çatılar 

Sığınaklar 

MADDE 59- (1) İlgili mevzuatına uygun olarak 100 m2’den büyük olan sığınaklarda, Altıncı Kısmın İkinci 
Bölümüne uygun duman tahliye sistemi kurulması ve Üçüncü Kısmın İkinci Bölümünde belirtilen esaslara uygun 
ve en az 2 çıkışın sağlanması mecburidir. Bu Yönetmeliğe göre algılama, uyarı ve söndürme sistemlerinin 
yapılması mecburi olan binaların sığınaklarında, belirtilen bu sistemlerin kurulması şarttır. 

Otoparklar 

MADDE 60-   (1) Motorlu ulaşım ve taşıma araçlarının park etmeleri için kullanılan otoparkların açık 
otopark olarak kabul edilebilmesi için, dışarıya olan toplam açık alanın, döşeme alanının % 5’inden fazla olması 
gerekir. Aksi takdirde bu otoparklar kapalı otopark kabul edilir. Açık otoparklarda, dışarıya olan açıklıklar iki 
cephede ise bunların karşılıklı iki cephede bulunması ve her bir açıklığın gerekli toplam açıklık alanının 
yarısından büyük olması gerekir. Açıklıkların kuranglez şeklinde bir boşluğa açılması hâlinde, söz konusu 
boşluğun genişliğinin en az otopark kat yüksekliği kadar olması ve kurangleze açılan ilâve her kat için en az kat 
yüksekliğinin yarısı kadar artırılması gerekir. Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda 
otomatik yağmurlama sistemi, yangın dolap sistemi ve itfaiye su alma ağızları yapılması mecburidir.  

(2) Toplam alanı 2000 m2’yi aşan kapalı otoparklar için mekanik duman tahliye sistemi yapılması şarttır. 
Duman tahliye sisteminin binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olması ve saatte en az 
10 hava değişimi sağlaması gerekir. 

(3) Araçların asansör ile alındığı kapalı otoparklarda doğal veya mekanik havalandırma sistemi yapılması 
şarttır. 

(4) LPG veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG)  yakıt sistemli araçlar kapalı otoparklara giremez ve alınmaz. 

Çatılar  

MADDE 61- (1) Çatı aralarında kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulamaz.  
(2) Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim alıcı ve verici elektrikli cihazlarının çatı arasına yerleştirilmesi 

gerektiği takdirde, elektrikli cihazlar için, yangına dayanıklı kablo kullanılması ve çelik boru içerisinden 
geçirilmesi gibi, yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle ilgili yönetmeliklere uygun elektrik 
tesisatı çekilebilir. 
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(3) Çatı giriş kapısı devamlı kapalı ve kilitli tutulur. Çatıya bina sahibi, yöneticisi veya bina yetkilisinin izni 
ile çıkılabilir. Çatı araları periyodik olarak temizlenir.  

4.6 ALTINCI BÖLÜM 
Asansörler 

Asansörlerin özellikleri 

MADDE 62- (1) Asansör sistemleri, 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Asansör Yönetmeliğine (95/16/AT) ve 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör 
Bakım ve İşletme Yönetmeliğine uygun olarak imal ve tesis edilir.” 

(2) Asansör kuyusu ve makina dairesi, yangına en az 60 dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden 
yapılır. 

(3) Aynı kuyu içinde 3’den fazla asansör kabini düzenlenemez. 4 asansör kabini düzenlendiği takdirde, 
ikişerli gruplar hâlinde araları yangına 60 dakika dayanıklı bir malzeme ile ayırılır. 

(4) Asansör kuyusunda en az 0.1 m2 olmak üzere kuyu alanının 0.025 katı kadar bir havalandırma ve 
dumandan arındırma bacası bulundurulur veya kuyular basınçlandırılır. Aynı anda bodrum katlara da hizmet 
veren asansörlere, bodrum katlarda korunmuş bir koridordan veya bir yangın güvenlik holünden ulaşılması 
gerekir. Asansörlerin kapıları, koridor, hol ve benzeri alanlar dışında doğrudan kullanım alanlarına açılamaz.  

(5) Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda kullanılan asansörlerin aşağıda belirtilen esaslara uygun 
olması gerekir: 

a) Asansörlerin, yangın uyarısı aldıklarında kapılarını açmadan doğrultuları ne olursa olsun otomatik 
olarak acil çıkış katına dönecek ve kapıları açık bekleyecek özellikte olması gerekir. Ancak, asansörlerin 
gerektiğinde yetkililer tarafından kullanılabilecek elektrikli sisteme sahip olması da gerekir.  

b) Asansörlerin, yangın uyarısı alındığında, kat ve koridor çağrılarını kabul etmemesi gerekir.   

c) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yüksek binalarda, deprem sensöründen uyarı 
alarak asansörlerin deprem sırasında durabileceği en yakın kata gidip, kapılarını açıp, hareket etmeyecek 
tertibat ve programa sahip olması gerekir. 

(6) Asansör kapısı, yangın merdiven yuvasına açılamaz.  

(7) Asansör kapılarının yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması, yapı yüksekliği 
51.50 m’den yüksek binalarda yangına karşı en az 60 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması gerekir. 

Acil durum asansörü 

MADDE 63- (1) Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların 
kullandıkları ekipmanın üst ve alt katlara makul bir emniyet tedbiri dâhilinde hızlı bir şekilde taşınmasını 
sağlamak, gerekli kurtarma işlemlerini yapmak ve aynı zamanda engelli insanları tahliye edilebilmek üzere tesis 
edilir. Asansör, aynı zamanda normal şartlarda binada bulunanlar tarafından da kullanılabilir. Ancak, bir yangın 
veya acil durumda, asansörün kontrolü acil durum ekiplerine geçer.  

(2) Yapı yüksekliği 51.50 m'den daha fazla olan yapılarda, en az 1 asansörün acil hâllerde kullanılmak 
üzere acil durum asansörü olarak düzenlenmesi şarttır. 

(3) Acil durum asansörleri önünde, aynı zamanda kaçış merdivenine de geçiş sağlayacak şekilde, her 
katta 6 m2’den az, 10 m2’den çok ve herhangi bir boyutu 2 m’den az olmayacak yangın güvenlik holü 
oluşturulur. 

          (4) Acil durum asansörünün kabin alanının en az 1.8 m², hızının zemin kattan en üst kata 1 dakikada 
erişecek hızda olması ve enerji kesilmesi hâlinde, otomatik olarak devreye girecek özellikte ve 60 dakika çalışır 
durumda kalmasını sağlayacak bir acil durum jeneratörüne bağlı bulunması gerekir. 

 (5) Acil durum asansörlerinin elektrik tesisatının ve kablolarının yangına karşı en az 60 dakika dayanıklı 
olması ve asansör boşluğu içindeki tesisatın sudan etkilenmemesi gerekir. 

(6) Acil durum asansörünün makina dairesi ayrı olur ve asansör kuyusu basınçlandırılır. 
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4.7 YEDİNCİ BÖLÜM 
Yıldırımdan Korunma Tesisatı, Transformatör ve Jeneratör 

Yıldırımdan korunma tesisatı  

MADDE 64- (1) Binaların yıldırım tehlikesine karşı korunması için ilgili yönetmelik ve standartların 
gereğinin yerine getirilmesi şarttır. Elektrik yükünün yapı veya yapı içindeki diğer tesisat üzerinde risk 
yaratmaksızın toprağa iletilebileceği yeterli bağlantının sağlanması ve bir toprak sonlandırma ağı oluşturulması 
gerekir. 

Transformatör  

MADDE 65- (1) Transformatörün kurulacağı odanın bütün duvarları, tabanı ve tavanı en az 120 dakika 
süreyle yangına dayanabilecek şekilde yapılır. 

(2) Yağlı transformatör  kullanılması durumunda;  

a) Yağ toplama çukurunun yapılması gerekir. 

b) Transformatörün içinde bulunacağı odanın bina içinde konumlandırılması hâlinde; bir yangın hâlinde 
transformatörden çıkan dumanların ve sıcaklığın binadaki kaçış yollarına sirayet etmemesi ve serbest hareketi 
engellememesi gerekir. 

c) Uygun tipte otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi yapılır. 

(3) Ana elektrik odalarından ve transformatör  merkezlerinden temiz su, pis su, patlayıcı ve yanıcı sıvı ve 
gaz tesisatı donanımı ve ekipmanları geçirilemez ve üst kat mahallerinde ıslak hacim düzenlenemez. 

Jeneratör 

MADDE 66- (1) Bir mahal içerisinde tesis edilen birincil veya ikincil enerji kaynağı olarak jeneratör 
kullanılan bütün bina ve yapılarda aşağıdaki tedbirlerin alınması şarttır: 

a) Jeneratörün kurulacağı odanın duvarları, tabanı ve tavanı en az 120 dakika süreyle yangına 
dayanabilecek şekilde yapılır. 

b) Jeneratörün içinde bulunacağı odanın bina içinde konumlandırılması hâlinde; bir yangın hâlinde çıkan 
dumanların ve sıcaklığın binadaki kaçış yollarına sirayet etmemesi ve serbest hareketi engellememesi gerekir.  

c) Jeneratörün ana yakıt deposunun bulunacağı yer için, 56 ncı maddede belirtilen şartlara uyulur. 

(2) Jeneratör odalarından temiz su, pis su, patlayıcı ve yanıcı sıvı ve gaz tesisatı donanımı ve ekipmanları 
geçirilemez ve üst kat mahallerinde ıslak hacim düzenlenemez. 

5 BEŞİNCİ KISIM 
Elektrik Tesisatı ve Sistemleri 

5.1 BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Elektrik tesisatı ve sistemlerin özellikleri 

MADDE 67- (1) Binalarda kurulan elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve 
uyarı sistemlerinin, yangın hâlinde veya herhangi bir acil hâlde, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik 
çıkmasını önleyecek, binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak ve güvenli bir ortam oluşturacak 
şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir.  

(2) Her türlü elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin 
ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine ve standartlarına uygun olarak 
tasarlanması ve tesis edilmesi şarttır.  

(3) Binalarda kurulacak elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı 
sistemlerinin tasarımı ve uygulaması, ruhsat veren idarenin kontrol ve onayına tabidir. Sistemlerin ve cihazların 



                                                                                 455                                                                                        İSG YEK 
    

periyodik kontrolü, test ve bakımları, bina sahibi veya yöneticisi ile bunların yazılı olarak sorumluluklarını 
devrettiği bina yetkilisince yaptırılır.  

5.2 İKİNCİ BÖLÜM 
İç Tesisat 

İç tesisat 

MADDE 68- (1) Her türlü binada elektrik iç tesisatı, koruma teçhizatı, kısa devre hesapları, yalıtım 
malzemeleri, bağlantı ve tespit elemanları, uzatma kabloları, elektrik tesisat projeleri ve kuvvetli akım tesisatı; 
4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine, 21/8/2001 
tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine, 
30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine ve 
ilgili diğer yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tesis edilir. 

(2) Yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan binalarda şaft içinde bus-bar sisteminin bulunması mecburidir. 

Yangın bölmelerinden geçişler 

MADDE 69- (1) Bütün bina ve yapılarda elektrik tesisatının bir yangın bölmesinden diğer bir yangın 
bölmesine yatay ve düşey geçişlerinde yangın veya dumanın veyahut her ikisinin birden geçişini engellemek 
üzere, bütün açıklıkların yangın durdurucu harç, yastık, panel ve benzeri malzemelerle kapatılması gerekir. 

5.3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Acil Durum Aydınlatması ve Yönlendirmesi 

Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi  
MADDE 70- (1) Kaçış yollarında, kullanıcıların kaçışı için gerekli aydınlatmanın sağlanmış olması şarttır. 

Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi için kullanılan aydınlatma ünitelerinin normal aydınlatma mevcutken 
aydınlatma yapmayan tipte seçilmesi hâlinde, normal kaçış yolu aydınlatması kesildiğinde otomatik olarak 
devreye girecek şekilde tesis edilmesi gerekir. 

 
Kaçış yollarının aydınlatılması 

MADDE 71- (1) Bütün kaçış yollarının ve kaçış merdivenlerinin aydınlatılması gerekir. 

(2) Kaçış yollarında aydınlatmanın, bina veya yapıda kaçış yollarının kullanılmasının gerekli olacağı bütün 
zamanlarda sürekli olarak yapılması şarttır. Aydınlatma bina veya yapının genel aydınlatma sistemine bağlı 
aydınlatma tesisatı ile sağlanır ve doğal aydınlatma yeterli kabul edilmez. 

Acil durum aydınlatması sistemi 

MADDE 72- (1) Acil durum aydınlatma sistemi; şehir şebekesi veya benzeri bir dış elektrik beslemesinin 
kesilmesi, yangın, deprem gibi sebeplerle bina veya yapının elektrik enerjisinin güvenlik maksadıyla kesilmesi ve 
bir devre kesici veya sigortanın açılması sebebiyle normal aydınlatmanın kesilmesi hâllerinde, otomatik olarak 
devreye girerek yeterli aydınlatma sağlayacak şekilde düzenlenir. 

(2) Bütün kaçış yollarında, toplanma için kullanılan yerlerde, asansörde ve yürüyen merdivenlerde, 
yüksek risk oluşturan hareketli makineler ve kimyevi maddeler bulunan atölye ve laboratuvarlarda, elektrik 
dağıtım ve jeneratör odalarında, merkezi batarya ünitesi odalarında, pompa istasyonlarında, kapalı 
otoparklarda, ilk yardım ve emniyet ekipmanının bulunduğu yerlerde, yangın uyarı butonlarının ve yangın 
dolaplarının bulunduğu bölümler ile benzeri bölümlerde ve aşağıda belirtilen binalarda, acil durum aydınlatması 
yapılması şarttır: 

a) Hastaneler ve huzur evlerinde ve eğitim amaçlı binalarda, 

b) Kullanıcı yükü 200'den fazla olan bütün binalarda,  

c) Zemin seviyesinin altında 50 veya daha fazla kullanıcısı olan binalarda,  

ç) Penceresiz binalarda,  

d) Otel, motel ve yatakhanelerde, 
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e) Yüksek tehlikeli yerlerde,  

f) Yüksek binalarda.  

(3) Acil durum aydınlatmasının normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az 60 dakika süreyle 
sağlanması şarttır. Acil durum çalışma süresinin kullanıcı yükü 200’den fazla olduğu takdirde en az 120 dakika 
olması gerekir.  

(4) Kaçış yolları üzerinde aydınlatma ünitesi seçimi ve yerleştirmesi, tabanlarda, döşemelerde ve yürüme 
yüzeylerinde, kaçış yolunun merkez hattı üzerindeki herhangi bir noktada acil durum aydınlatma seviyesi en az 
1 lux olacak şekilde yapılır. Acil durum çalışma süresi sonunda bu aydınlatma seviyesinin herhangi bir noktada 
0.5 lux’den daha düşük bir seviyeye düşmemesi gerekir. En yüksek ve en düşük aydınlatma seviyesine sahip 
noktalar arasındaki aydınlatma seviyesi oranı 1/40’dan fazla olamaz.  

(5) Acil durum aydınlatması;  

a) Kendi akümülatörü, şarj devresi, şebeke gerilimi denetleyicisi ve lamba sürücü devresine sahip 
bağımsız aydınlatma armatürleri, 

b) Bir merkezi akümülatör bataryasından doğru gerilim veya bir invertör devresi aracılığı ile alternatif 
gerilim sağlayan bir merkezi batarya ünitesinden beslenen aydınlatma armatürleri,  

ile sağlanır. 

(6) Normal aydınlatma maksadıyla kullanılan aydınlatma armatürleri, acil durum dönüştürme kitleri 
doğrudan armatür muhafazasının içerisinde veya hemen yakınında monte edilerek ve gerekli bağlantılar 
yapılarak bağımsız acil durum aydınlatma armatürlerine dönüştürülebilir. 

(7) Merkezi batarya veya jeneratörden beslenen acil aydınlatma sistemlerinde, merkezi ünite ile 
aydınlatma armatürleri arasındaki bağlantılar metal tesisat boruları içerisinde veya mineral izolasyonlu veyahut 
benzeri yangına dayanıklı kablolar ile yapılır. Kendi başlarına acil durum aydınlatması yapabilen aydınlatma 
armatürlerine yapılacak şebeke gerilimi bağlantıları normal aydınlatmada kullanılan tipte kablolarla yapılabilir. 

(8) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, kaçış koridorları ve merdivenlerindeki acil 
aydınlatmanın, kendi başlarına çalışabilen bataryalı acil aydınlatma armatürleri ile sağlanması gerekir. 

Acil durum yönlendirmesi 

MADDE 73- (1) Birden fazla çıkışı olan bütün binalarda, kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için 
acil durum yönlendirmesi yapılır. Acil durum hâlinde, bina içerisinde tahliye için kullanılacak olan çıkışların 
konumları ve bina içerisindeki her bir noktadan planlanan çıkış yolu bina içindekilere gösterilmek üzere, acil 
durum çıkış işaretlerinin yerleştirilmesi şarttır. 

(2) Yönlendirme işaretlerinin aydınlatması 72 nci maddede belirtilen özelliklere sahip acil aydınlatma 
üniteleri ile dışarıdan aydınlatma suretiyle yapılır veya bu aydınlatmada, aynı özelliklere ve içeriden aydınlatılan 
işaretlere sahip acil durum yönlendirme üniteleri kullanılır. 

(3) Acil durum yönlendirmesinin normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az 60 dakika süreyle 
sağlanması gerekir. Kullanıcı yükünün 200’den fazla olması hâlinde, acil durum yönlendirmesinin çalışma 
süresinin en az 120 dakika olması şarttır. 

(4) Yönlendirme işaretleri; yeşil zemin üzerine beyaz olarak, ilgili yönetmelik ve standartlara uygun 
sembolleri ve normal zamanlarda kullanılacak çıkışlar için “ÇIKIŞ”, acil durumlarda kullanılacak çıkışlar için ise, 
“ACİL ÇIKIŞ” yazısını ihtiva eder. Yönlendirme işaretlerinin her noktadan görülebilecek şekilde ve işaret 
yüksekliği 15 cm’den az olmamak üzere, azami görülebilirlik uzaklığı; dışarıdan veya kenarından aydınlatılan 
yönlendirme işaretleri için işaret boyut yüksekliğinin 100 katına, içeriden ve arkasından aydınlatılan işaretlere 
sahip acil durum yönlendirme üniteleri için işaret boyut yüksekliğinin 200 katına eşit olan uzaklık olması gerekir. 
Bu uzaklıktan daha uzak noktalardan erişim için gerektiği kadar yönlendirme işareti ilave edilir. 

(5) Yönlendirme işaretleri, yerden 200 cm ilâ 240 cm yüksekliğe yerleştirilir.  
(6) Kaçış yollarında yönlendirme işaretleri dışında, kaçış yönü ile ilgili tereddüt ve karışıklık yaratabilecek 

hiçbir ışıklı işaret veya nesne bulundurulamaz. 
(7) Yönlendirme işaretlerinin hem normal aydınlatma ve hem de acil durum aydınlatma hâllerinde kaçış 

yolu üzerinde bütün erişim noktalarından görülebilir olması gerekir. Dışarıdan aydınlatılan yönlendirme 
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işaretleri aydınlatmasının, görülebilen bütün doğrultularda en az 2 cd/m² olması ve en az 0.5 değerinde bir 
kontrast oranına sahip bulunması şarttır.  

5.4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri 

Tasarım ilkeleri 

MADDE 74- (1) Yangın uyarı sistemi; yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleşme 
fonksiyonlarını ihtiva eden komple bir sistemdir. Yangın algılama sisteminin ve parçalarının TS EN 54’e uygun 
olarak üretilmesi, tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi şarttır. 

(2) Yangın uyarı sistemini oluşturan bütün kabloların ve uzak kontrol ve denetim merkezlerine iletişim 
maksadıyla kullanılan bütün hatların; kopukluk, kısa devre ve toprak kaçağı gibi arızalara karşı sürekli olarak 
denetim altında tutulması gerekir. 

(3) Yangın uyarı sisteminin herhangi bir sebeple devre dışı kalması hâlinde, tekrar çalışır duruma 
getirilinceye kadar korumasız kalan bölgelerde ilave güvenlik personeli ile denetim yapılır ve gerekli tedbir 
alınır. 

Algılama ve uyarı sistemi 

MADDE 75- (1) Yangın algılama ve uyarı sisteminin, el ile, otomatik olarak veya bir söndürme 
sisteminden aldığı uyarılardan biri veya birkaçı ile devreye girmesi gerekir.  

(2) El ile yangın uyarısı, yangın uyarı butonları ile yapılır. Yangın uyarı butonları yangın kaçış yollarında 
tesis edilir. Yangın uyarı butonlarının, bir kattaki herhangi bir noktadan o kattaki herhangi bir yangın uyarı 
butonuna yatay erişim uzaklığının 60 m'yi geçmeyecek şekilde yerleştirilmesi gerekir. Engelli veya yaşlıların 
bulunduğu yerlerde bu mesafe azaltılabilir. Tüm yangın uyarı butonlarının görülebilir ve kolayca erişilebilir 
olması gerekir. Yangın uyarı butonları, yerden en az 110 cm ve en fazla 130 cm yüksekliğe yerleştirilir. Aşağıda 
belirtilen binalarda yangın uyarı butonlarının kullanılması mecburidir: 

a) Konutlar hariç, kat alanı 400 m2’den fazla olan iki kat ile dört kat arasındaki bütün binalarda,  

b) Konutlar hariç, kat sayısı dörtten fazla olan bütün binalarda,  

c) Konutlar dâhil bütün yüksek binalarda.  

(3) Yapı yüksekliği veya toplam kapalı alanı Ek-7’deki değerleri aşan binalara otomatik yangın algılama 
cihazları tesis edilmesi mecburidir.   

(4) Algılama sisteminin gerekli olduğu ve fakat duman algılama cihazlarının kullanımının uygun veya 
yeterli olmadığı mahallerde, sabit sıcaklık, sıcaklık artış, alev veya başka uygun tip algılama cihazı kullanılır. 

(5) Ek-7’de belirtilen binalardaki bütün mahallere, TS EN 54-14’e göre algılayıcılar yerleştirilir. Yangın anında 
normal baca niteliği olmayan, içinde yanmaya elverişli madde bulunmayan ve erişilmesi mümkün olmayan boşluklara 
duman algılayıcı takılması gerekli değildir.   

(6) Bütün algılama cihazlarının periyodik testler ve bakımlar için ulaşılabilir olması gerekir. 
(7) Binada otomatik yağmurlama sistemi bulunuyor ise, yağmurlama başlığının açılması hâlinde yangın uyarı 

sisteminin otomatik algılama yapması sağlanır. Bu amaçla, her bir zon hattına su akış anahtarları tesis edilir ve bu akış 
anahtarlarının kontak çıkışları yangın alarm sistemine giriş olarak bağlanır. Otomatik yağmurlama sistemi olan yerler, 
otomatik sıcaklık algılayıcıları donatılmış gibi işlem görür. Bu mahallerde otomatik sıcaklık artış algılayıcılarının 
kullanılması mecburi değildir. 

(8) Binada veya yapıda otomatik veya el ile çalışan diğer gazlı, kuru kimyevi tozlu veya benzeri sabit söndürme 
sistemi bulunuyor ise, bunların devreye girdiğinin yangın alarm sistemi tarafından otomatik olarak algılanması 
gerekir. Bunu sağlamak üzere, söndürme sistemlerinden, söndürme sisteminin devreye girdiğini bildiren kontak 
çıkışları yangın alarm sistemine giriş olarak bağlanır. 

Alarm verme 

MADDE 76- (1) Bir yangın algılama ve uyarı sisteminin devreye girmesi hâlinde, sesli ve ışıklı olarak veya data 
iletişimi ile alarm verme; 
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a) Ana kontrol panelinde ve diğer izleme noktalarındaki tali kontrol panellerinde veya tekrarlayıcı panellerde 
sesli, ışıklı veya alfa nümerik göstergeleri, 

b) Binanın kullanılan bütün bölümlerinde yaşayanları yangın veya benzeri bir acil durumdan haberdar etmek 
için sesli ve ışıklı uyarı cihazları, 

c) Binada bulunan yangın ve acil durum mücadele ekiplerinin uyarılması ve itfaiyeye haber verilmesi için sesli 
ve ışıklı uyarı cihazları ve direkt hatlar veya diğer iletişim ortamları üzerinden data iletişimi, ile yapılır.  

Yangın kontrol panelleri  
MADDE 77- (1) Yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı paneller aşağıda belirtilen şekilde olur: 
a) Kontrol ve tekrarlayıcı paneller, binanın, tercihen zemin katında veya kolay ulaşılabilir bölümünde ve 

sürekli olarak görevli personel bulunan bir yerinde tesis edilir.  
b) Yangın kontrol panelinin tesis edildiği yerde personelin bulunamadığı zaman aralıkları var ise bu 

sürelerde sürekli personel bulunan ikinci bir mahalde veya daha fazla mahalde tekrarlayıcı paneller tesis edilir. 

Yağmurlama sistemi alarm istasyonları 

MADDE 78- (1) Bir binada yağmurlama sistemi ve otomatik algılama sistemi kurulması hâlinde, 
yağmurlama sistemi alarm istasyonları ve akış anahtarları yangın alarm sistemine bağlanır. Yağmurlama 
sisteminden gelen alarm uyarıları ayrı bir bölgesel izleme panelinde veya yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel 
alarm göstergeleri oluşturularak izlenir. Hat kesme vanalarının izleme anahtarlarının ve yağmurlama sistemine 
ilişkin diğer arıza kontaklarının da aynı şekilde yangın alarm sistemi tarafından sürekli olarak denetlenmesi 
gerekir. 

Gazlı söndürme sistemi alarm ve arıza çıkışları  

Madde 79- (1) Bir binada gazlı söndürme sistemi kurulması hâlinde, binada algılama ve uyarı sistemi var 
ise, söndürme sisteminin alarm ve arıza çıkışları, yangın alarm sistemine bağlanarak ayrı bölgesel göstergelerle 
izlenir. 

Duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri kontrol ve izlemeleri  

MADDE 80- (1) Bir binada duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri kurulması hâlinde, bu sistemler 
ile ilgili arıza ve konum değiştirme sinyalleri ayrı bir bölgesel izleme panelinde veya yangın kontrol panelinde 
ayrı bölgesel durum ve arıza göstergeleri oluşturularak izlenir ve kontrol edilir. Duman kontrol ve 
basınçlandırma sistemlerinin el ile kontrolleri ayrı bir kontrol panelinden yapılabileceği gibi, yukarıda belirtilen 
izleme panelleri ile birleştirilerek yangın alarm sistemi bünyesinde de gerçekleştirilebilir. 

 
Sesli ve ışıklı uyarı cihazları  
MADDE 81- (1) Bir binanın kullanılan bütün bölümlerinde yaşayanları yangından veya benzeri acil 

hâllerden haberdar etme işlemleri, sesli ve ışıklı uyarı cihazları ile gerçekleştirilir. Yangın uyarı butonunun 
mecburi olduğu yerlerde uyarı sistemi de mecburidir. 

(2) Yangın alarm sinyali gecikmesiz olarak, yangın mücadele ekipleri ve yangına müdahale konusunda 
eğitilmiş personele ulaştırılmak şartıyla, yangın alarm sinyalinin gerçekliğinin araştırılmasına imkân verecek 
şekilde bir ön uyarı sistemine izin verilir. Tehlikeli maddelerin bulundurulduğu veya işlendiği endüstriyel 
binalarda ve depolama amaçlı yapılarda herhangi bir yangın algılamasının otomatik olarak bina tahliye uyarı 
sistemlerini harekete geçirmesi gerekir. Bu bina ve yapılarda ön uyarı sistemine izin verilmez. 

(3) Tahliye uyarıları, aşağıda belirtilen istisnalar dışında, hem sesli ve hem de ışıklı olarak yapılır: 

a) İşitme engelli kişilerin bulunma ihtimali olmayan alanlarda ışıklı uyarı cihazı kullanılması mecburi 
değildir. 

b) Sağlık hizmeti amaçlı binalar için öngörüldüğü takdirde sadece ışıklı uyarı cihazları kullanılmasına izin 
verilir. 

(4) Tahliye uyarı sistemlerinin, aşağıda belirtilen istisnalar dışında, yapının tamamında devreye girmesi 
gerekir: 

a) Yapısı itibarıyla tamamının birden boşaltılması mümkün olmayan binalarda, başlangıçta sadece 
yangından etkilenen ve etkilenecek olan bölgelerde uyarı sistemleri devreye girer. Böyle bir hâlde, binanın 
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düzenli bir şekilde boşaltılabilmesi için, uyarı sistemi, diğer bölgelerde kademeli olarak devreye sokulacak 
şekilde tesis edilir. 

b) Yaşlılık, fiziksel veya zihinsel yetersizlik ve benzeri sebeplerle kendi başlarına dışarı çıkamayacak kişiler 
bulunan binalarda, sadece bu kişilerin bakımları ve binadan tahliyeleri ile görevli personele yangın uyarısı 
verilmesine izin verilir. 

(5) Sesli uyarı cihazları binanın her yerinde, yerden 150 cm yükseklikte ölçülecek ve ses seviyesi ortalama 
ortam ses seviyesinin en az 15 dBA üzerinde olacak şekilde yerleştirilir. Uyuma maksatlı bölümler ile banyo ve 
duşlarda, ses seviyesinin en az 75 dBA olması gerekir. Sesli uyarı cihazlarının 3 m uzaklıkta en az 75 dBA ve en 
çok 120 dBA ses seviyesi elde edilecek özellikte olması şarttır. Acil anons sistemi hoparlörü olan hacimlerde 
ayrıca siren sistemi konulması gerekli değildir. 

(6) Sesli yangın uyarı cihazlarının seslerinin, binada başka amaçlarla kullanılan sesli uyarıcılardan ayırt 
edilebilecek özellikte olması gerekir. 

(7) Aşağıda belirtilen yerlerde, otomatik olarak yayınlanan ses mesajları ve yangın merkezinden 
mikrofonla yayınlanan canlı ses mesajları ile binada yaşayanların tahliyesini veya bina içerisinde yer 
değiştirmelerini sağlayacak şekilde anons sistemleri kurulması mecburidir:  

a) Binadaki yatak sayısı 200’den fazla olan otel, motel ve yatakhanelerde, 
b) Yapı inşaat alanı 5000 m2’den büyük olan veya toplam kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan topluma açık 

binalarda, alışveriş merkezlerinde, süpermarketlerde, endüstri tesislerinde ve benzeri binalarda, 
c) Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen bütün binalarda  
(8) Sesli ve ışıklı uyarı cihazları, sadece yangın uyarı sistemi ve diğer acil durum uyarıları için kullanılır. 

Anons sistemleri ise, yangın uyarı sistemi ve diğer acil durum anonsları öncelik almak ve otomatik olarak diğer 
kullanım amaçlarını devre dışı bırakmak şartıyla, genel anons ve fon müziği yayını gibi başka amaçlar ile de 
kullanılabilir. 

Acil durum kontrol sistemleri 

MADDE 82- (1) Yangın hâlinde otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarını yerine getirecek acil 
durum kontrol sisteminin; 

 a) Yangın sırasında kapanması gereken yangın kapılarını ve diğer açıklıkları kapatma amaçlı cihazları 
normal hâlde açık durumda tutan elektromanyetik kapı tutucu ve benzeri cihazlarının serbest bırakılması, 

b) Merdiven yuvaları ve asansör kuyuları basınçlandırma cihazlarının devreye sokulması, 

c) Duman kontrol sistemlerinin işlemlerini yerine getirmesi, 

ç) Acil durum aydınlatma kontrol işlemlerini gerçekleştirmesi, 

d) Güvenlik ve benzeri sebeplerle kilitli tutulan kapıların ve turnikelerin açılması, 

e) Asansörlerin yapılış özelliklerine bağlı olarak yangın esnasında kullanımının engellenmesi veya tahliye 
amacıyla itfaiye veya eğitilmiş bina yangın mücadele ekipleri tarafından kullanılmasının sağlanması, 

f) Mahalli itfaiye ile elektrik işletmesine, belediyeye, polise veya jandarmaya, kurum amirine, bina 
sahibine ve gerekli görülen diğer yerlere yangının otomatik olarak haber verilmesi, 

özellik ve fonksiyonlarına sahip olması lazımdır.  
(2) Acil durum kontrol işlemleri, yangın alarm sisteminin donanım ve yazılım bütünlüğü içerisinde 

bulunan kontrol birimleri ile gerçekleştirilir. Kontrol edilen sistemin ve cihazlar ile ilişkisi bulunan güvenlik 
sistemlerinin, bina otomasyon sistemleri gibi diğer sistemler tarafından yapılabilecek her türlü kontrol ve 
kumanda işlemlerinin, yangın veya benzeri bir acil durumda yangın kontrol panelinden yapılacak acil durum 
kontrol işlemlerini hiçbir şekilde engellememesi gerekir. 

Kablolar  

MADDE 83- (1) Bir yangın sırasında çalışır durumda kalması gereken; 

a) Yangın kontrol panellerinden, sesli ve ışıklı uyarı cihazlarına, sesli tahliye sistemi amplifikatör ve 
hoparlörlerine ve acil durum kontrol cihazlarına giden sinyal ve besleme kablolarının, 
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b) İtfaiye ve yangın mücadele ekiplerine haber vermek için kullanılan kabloların bina içerisinde kalan 
kısımlarının, 

c) Ana yangın kontrol paneli ile tali yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerin birbirleri arasındaki 
haberleşme ve besleme kablolarının, 

ç) Bütün yangın kontrol panellerine ve tekrarlayıcı panellere enerji sağlayan besleme kablolarının,  

yangına karşı en az 60 dakika dayanabilecek özellikte olması şarttır.  

(2) Yangına karşı dayanıklı olması gereken kabloların, ilgili standartlara uygun olarak deneye tabi 
tutulmuş ve sertifikalı olması gerekir. 

(3) Bir yangının algılanmasından sonra uzun süre çalışır durumda kalması gerekli olmayan yangın uyarı 
butonlarında, algılayıcılarda ve yangın kontrol panelleri arasındaki kablolarda ve enerjisi kesildiğinde tehlikeli bir 
durum oluşmayan elektromanyetik kapı tutuculara ve benzeri cihazlara giden kablolarda yangına dayanıklılık 
özelliği aranmayabilir. 

(4) Yangın alarm sistemi kablolarının, sistemin sağlıklı ve güvenilir çalışmasını sağlayacak şekilde yangın 
algılama, kontrol ve uyarı ekipmanı üreticilerinin spesifikasyonlarına uygun tipte olması ve elektriksel gürültü ve 
benzeri etkilerden korunacak şekilde, diğer sistemlerden ve enerji taşıyan kablolardan ayrılarak tesis edilmesi 
gerekir. 

(5) Sağlık hizmeti amaçlı binalarda, 100’den fazla kişinin bulunduğu konaklama amaçlı binalarda ve 
kullanıcı sayısı 1000’i geçen toplanma amaçlı binalarda her türlü besleme ve dağıtım kabloları ve kablo 
muhafazalarında kullanılan malzemelerin halojenden arındırılmış ve yangına maruz kaldığında herhangi bir 
zehirli gaz üretmeyen özellikte olması gerekir. 

5.5 BEŞİNCİ BÖLÜM 
Periyodik Testler, Bakım ve Denetim 

Periyodik testler, bakım ve denetim 

MADDE 84- (1) Bu Yönetmelikte öngörülen acil aydınlatma, yönlendirme ve yangın algılama ve uyarı 
sistemleri; bina sahibinin ve yöneticinin veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin 
sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi 
tutulur. 

(2) Kabul işlemlerinde de, birinci fıkrada belirtilen hususlara uyulur. 
6 ALTINCI KISIM 

DUMAN KONTROL SİSTEMLERİ 
6.1 BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Tasarım ilkeleri 

MADDE 85- (1) Binalarda duman kontrol sistemi olarak yapılan basınçlandırma, havalandırma ve duman 
tahliye tesisatının; binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve binanın emniyetli bir 
şekilde boşaltılmasını sağlayacak güvenli bir ortamı oluşturacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır 
durumda tutulması gerekir. 

(2) Kurulması gereken basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye tesisatının yerleştirilmesi ve 
kullanılacak teçhizatın cinsi ve miktarı, binanın kullanım sınıfına, tehlike sınıfına, binada bulunanların hareket 
kabiliyetine ve binada bulunan yangın önleme sistemlerinin özelliklerine göre belirlenir. 

(3) Her türlü basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye tesisatının, ilgili yönetmeliklere ve 
standartlara uygun olarak tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi gerekir. 

(4) Bu Yönetmelikte öngörülen her türlü sistemin, cihazın ve ekipmanın, montaj ve işletme süresince 
performans ve çalışma sürekliliği sağlanacak şekilde kabul testinin yapılması, periyodik kontrol, test ve bakıma 
tabi tutulması gerekir. Binalarda kurulacak basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye tesisatı da, binanın 
yangın sorumlusunun gözetiminde test ve bakıma tabi tutulur. 
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(5) Duman tahliyesinde kullanılacak fanların ve basınçlandırma fanlarının besleme kablolarının yangına 
en az 60 dakika dayanıklı olması ve jeneratörden beslenecek şekilde tesis edilmesi gerekir. 

6.2 İKİNCİ BÖLÜM 
Duman Kontrolü 

Duman kontrolünün esasları 

MADDE 86- (1) Doğal duman tahliyesi yapılabilecek yerlerde duman çekiş bacaları, duman kesicileri ve 
duman bölmeleri kullanılır. Mekanik duman kontrol sistemleri olarak iklimlendirme sistemleri özel 
düzenlemeler yapılarak kullanılır veya ayrı mekanik havalandırma veya duman kontrol sistemleri kurulur. 

(2) Duman tahliye ağızları, daima açık olabileceği gibi, yangın sırasında otomatik olarak veya el ile 
kolaylıkla açılabilen mekanik düzenler ile de çalıştırılabilir. Bu tür mekanizmaların sürekli bakım suretiyle işler 
durumda tutulması mecburidir. 

İklimlendirme ve havalandırma tesisatının duman kontrolünde kullanımı 
MADDE 87- (1) Yangın hâlinde, mevcut iklimlendirme ve havalandırma tesisatı duman kontrol sistemi 

olarak da kullanılabilir. Bu durumda, bu Yönetmelikte mekanik duman kontrol sistemi için öngörülen bütün 
şartlar, iklimlendirme ve havalandırma sistemi için de aranır. 

(2) Mekanik duman kontrol sistemleri için tesis edilen havalandırma ve tahliye kanallarının çelik, 
alüminyum ve benzeri malzemeden yapılmış olması gerekir. 

(3) Bütün mekanik havalandırma ve duman tahliye sisteminde kullanılacak kanalların yeterli sayıda askı 
elemanları ile bağlanması şarttır.  

(4) Kanal kaplama malzemesinin, en azından zor alevlenici malzemeden olması gerekir. 

(5) Havalandırma ve duman tahliye kanallarının, kaçış merdivenlerinden ve yangın güvenlik hollerinden 
geçmemesi asıldır. Ancak, çeşitli sebeplerden dolayı, kanalın bu bölümlerden geçmesi hâlinde, geçtiği bölümün 
yapısal olarak yangına dayanım süresi kadar yangına dayanacak bir malzeme ile kaplanması şarttır. 

(6) Aynı hava santrali ile birden fazla yangın kompartımanının havalandırılması veya iklimlendirilmesi 
yapılıyor ise, yangın kompartımanları arası geçişlerde, üfleme ve emiş kanallarında yangın damperi kullanılması 
gerekir.  

(7) Asma tavan arası ve yükseltilmiş döşeme altı gibi mahallerin plenum olarak kullanılması hâlinde; bu 
bölümler içerisinden sadece mineral, alüminyum veya bakır zırhlı kablolar, rijit metal borular ve sıvı sızdırmaz 
esnek metal borular geçirilebilir. Bilgisayar, televizyon, telefon ve iç haberleşme sistemleri kablolarının ve 
yangın korunum sistemi boruları ile alevlenmeyen sıvılar taşıyan yanmaz malzemeden boruların kullanılmasına 
izin verilir. 

(8) Havalandırma ve duman tahliye kanallarının yangın kompartımanı duvarlarını delmemesi gerekir. 
Kanalın bir yangın kompartımanı duvarını veya katını geçmesi hâlinde, kanal üzerine yangın kompartımanı 
duvarını veya katını geçtiği yerde yangın damperi konulması gerekir. Havalandırma kanalı korunmuş bir şaft 
içinden geçiyor ise, şafta giriş ve çıkışta yangın damperi kullanılması şarttır. 

(9) Basınçlandırma sisteminin kanallarında yangın damperi kullanılmaz. 

(10) Duman kontrol sistemi uzaktan el ile kumanda edilerek veya yangın algılama ve uyarı sistemi 
tarafından otomatik olarak devreye sokulabilir. 

(11) Yangının yayılmasında rol oynayan tesisat bacasının ve kanallarının, yangın kompartımanları 
hizasında olması ve kompartımanın yangın dayanımını azaltmayacak şekilde yalıtılması gerekir. Havalandırma 
kanal ve bacalarının yangın kompartımanlarını aşmalarına özel detaylar dışında izin verilmez. Hava kanallarının, 
yanmaz malzemeden yapılması veya yanmaz malzeme ile kaplanması şarttır. 

(12) Yapı yüksekliği 51.50 m’nin üzerinde olan binaların hol ve koridor gibi ortak alanlarında duman 
kontrol sistemi yapılması mecburîdir. 
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Kazan dairesi, jeneratör odası, mutfak, otoparklar ve tahıl depolarında duman kontrolü  

MADDE 88- (1) Dizel pompa ve acil durum jeneratörünü çalıştırabilmek için mekanik havalandırmanın 
gerekli olduğu yerlerde, bu bölümlerin duman tahliye sistemlerinin; diğer bölümlere hizmet veren sistemlerden 
bağımsız olarak dizayn edilmesi, havanın doğrudan dışardan ve herhangi bir egzoz çıkış noktasından en az 5 m 
uzaktan alınması ve mahallin egzoz çıkışının da doğrudan dışarıya ve herhangi bir hava giriş noktasından en az 5 
m uzağa atılması gerekir.  

(2) Otel, restoran, kafeterya ve benzeri yerlerin mutfaklarındaki pişirme alanlarının mekanik egzoz 
sisteminin; binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olması, egzoz kanallarının, 
korunmamış yanabilir malzemelerden en az 50 cm açıktan geçmesi, egzozun doğrudan dışarıya atılması ve 
herhangi bir hava giriş açıklığından en az 5 m uzakta olması gerekir. Mutfak dışından geçen egzoz kanalının; 
geçtiği bölümün veya mutfak bölümünün yapısal olarak yangına dayanma süresi kadar bir malzeme ile 
kaplanması, şayet kanal bir tuğla şaftı içerisinden geçiyor ise, şaftın diğer bölümlerinden ve diğer kanallardan 
veya servis elemanlarından ayrılması şarttır. Mutfak egzoz kanallarına yangın damperi konulamaz. 

(3) Toplam alanı 2000 m2’yi aşan kazan dairelerinde, kapalı otopark alanlarında ve bodrum katlardaki 
depolarda mekanik duman tahliye sistemi yapılması mecburidir. Duman tahliye sisteminin, binanın diğer 
bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olması ve saatte en az 10 defa hava değişimi sağlaması 
gerekir. 

(4) Un, tahıl, kepek, nişasta ve şeker gibi parlayıcı organik tozlar meydana getiren maddelerin işlendiği, 
imal veya depo edildiği yerlerde, bu maddelerin tozlarının toplanmasını önleyecek özel havalandırma tertibatı 
yapılması mecburidir. Bu yerlerde soba, ocak ve benzeri açık ateş kaynağı bulundurulması ve tedbir alınmaksızın 
kaynak yapılması yasaktır. 

(5) Doğalgaz, LPG veya tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde fanların ve havalandırma motorlarının 
patlama ve kıvılcım güvenlikli (ex-proof) olması gerekir. Kablo ve pano tesisatlarının da kıvılcım güvenlikli olması 
şarttır. 

6.3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Basınçlandırma Sistemi 

Basınçlandırma sistemi 

MADDE 89- (1) Konutlar hariç olmak üzere, bütün binalarda, merdiven kovasının yüksekliği 30.50 m’den 
fazla ise, kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması gerekir. Bodrum kata ve üst katlara hizmet veren kaçış 
merdiveni aynı yuvada olsa bile, zemin seviyesinde, yangına 120 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz bir duvar 
ile ayrılmış ve ayrı çıkış düzenlenmiş ise, merdiven yuvası için üst katların yüksekliği esas alınır.  

(2) Bodrum kat sayısı 4’den fazla olan binalarda bodrum kata hizmet veren kaçış merdivenleri 
basınçlandırılır. 

(3) Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutların kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması şarttır. 

(4) Yangın anında acil durum asansör kuyularının yangın etkisi altında kalmaması için acil durum 
asansörü kuyularının basınçlandırılması gerekir. 

(5) Basınçlandırma sistemi çalıştığı zaman, bütün kapılar kapalı iken basınçlandırılan merdiven yuvası ile 
bina kullanım alanları arasındaki basınç farkının en az 50 Pa olması şarttır. Açık kapı durumu için basınç farkı en 
az 15 Pa olması gerekir. 

 (6) Basınçlandırma sisteminin yangın güvenlik holüne de yapılması hâlinde, merdiven tarafındaki 
basıncın yangın güvenlik holü tarafındaki basınçtan daha yüksek olacak şekilde bir basınç dağılımı oluşturulması 
gerekir. 

(7) Hem basınçlı havanın ve hem de otomatik kapı kapatıcının kapı üzerinde yarattığı kuvveti yenerek 
kapıyı açmak için kapı koluna uygulanması gereken kuvvetin 110 Newtonu geçmemesi gerekir. 

(8) Yangına müdahale sırasında basınçlandırma sisteminin, açık bir kapıdan basınçlandırılmış alana 
duman girişini engelleyecek yeterlilikte hava hızını sağlayabilmesi gerekir. Hava hızı, birbirini takip eden iki katın 
kapılarının ve dışarı tahliye kapısının tam olarak açık olması hâli için sağlanır. Ortalama hız büyüklüğünün her bir 
kapının tam açık hâli için en az 1 m/s olması gerekir. 
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(9) En az 2 iç kapının ve 1 dışarıya tahliye kapısının açık olacağı düşünülerek, diğer kapalı kapılardaki 
sızıntı alanları da ilave edilerek dizayn yapılır ve bina kat sayısına göre açık iç kapı sayısı artırılır. 

(10) Basınçlandırma havası miktarının, sızıntı alanlarından çevreye olan hava akışlarını karşılayacak 
mertebede olması gerekir. 

(11) Merdiven içerisinde meydana gelebilecek olan aşırı basınç artışlarını bertaraf etmek üzere, aşırı 
basınç damperi ve frekans kontrollü fan gibi sistemlerin yapılması gerekir. 

(12) Basınçlandırma havasının doğrudan dışardan alınması ve egzoz çıkış noktalarından en az 5 m uzakta 
olması gerekir. Yüksekliği 25 m’den fazla olan kapalı merdivenlerin basınçlandırılmasında, birden fazla noktadan 
üfleme yapılır. İki noktadan üfleme yapılması hâlinde, üfleme yapılan noktalar arasındaki yüksekliğin en az 
merdiven yüksekliğinin yarısı kadar olması şarttır. Yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan binalarda, her katta 
veya en çok her üç katta bir üfleme yapılması gerekir. 

(13) Basınçlandırma fanının dışardan hava emişine algılayıcı konulur; duman algılanması hâlinde, fan 
otomatik olarak durdurulur. 

(14) Basınçlandırma sisteminin yangın algılama ve uyarı sistemi tarafından otomatik olarak çalıştırılması 
gerekir. 

(15) Basınçlandırma fanını el ile çalıştırıp durdurabilmek için, bir açma kapatma anahtarının bulunması 
gerekir. 

(16) Kaçış merdivenlerinde basınçlandırma yapılmamış ise, merdiven bölümünde açılabilir pencerenin 
veya merdivenin üzerinde devamlı havalandırmayı sağlayacak tepe penceresinin bulunması şarttır. 

 
7 YEDİNCİ KISIM 

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ 

7.1 BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler  

Tasarım ilkeleri 

MADDE 90- (1) Yangın söndürme sistemleri, bu Yönetmelik kapsamındaki bütün yapı ve binalar ile tünel, 
liman, dok, metro ve açık arazi işletmeleri gibi yapılarda yangın öncesinde ve sırasında kullanılan sabit 
söndürme tesisatıdır. Binalarda kurulan yangın söndürme tesisatının, binada bulunanlara zarar vermeyecek, 
panik çıkmasını önleyecek ve yangını söndürecek şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda 
tutulması gerekir. 

(2) Yangın söndürme sistemlerinin; her yapıda meydana gelebilecek olan yangını söndürecek kapasitede 
olması ve yapının ekonomik ömrü boyunca, otomatik veya el ile gereken hızda devreye girerek fonksiyonunu 
yerine getirebilmesi gerekir. 

(3) Kurulması gereken sabit yangın söndürme sistemlerinin ve tesisatının nitelikleri, kullanılacak 
teçhizatın cinsi, miktarı ve yerleştirilmeleri; binanın ve binada bulunabilecek malzemelerin yangın türüne göre 
belirlenir. Sistemde kullanılacak bütün ekipmanın sertifikalı olması şarttır. 

(4) Her türlü yangın söndürme sistemlerinin, ilgili yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak 
tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi mecburidir. 

(5) Binalarda kurulacak söndürme sistemlerinin tasarımı ve uygulaması, yetkili merci tarafından kontrol 
edilir ve onaylanır. Periyodik kontrol, test ve bakım gerektiren sistemlerin ve cihazların kontrolü, testi ve bakımı 
bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisince yaptırılır.  

7.2 İKİNCİ BÖLÜM 
Sulu Söndürme Sistemleri 

Su basınç ve debi değeri  

MADDE 91- (1) Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi, hidrant sistemi ve yağmurlama sistemi gibi 
sulu söndürme sistemleri için yapılmış hidrolik hesaplar neticesinde gerekli olan su basınç ve debi değerleri, 
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merkezi şebeke veya şehir şebekeleri tarafından karşılanamıyor ise yapılarda, kapasiteyi karşılayacak yangın 
pompa istasyonu ve deposu oluşturulması gerekir.  

Su depoları ve kaynaklar 

MADDE 92- (1) Sistemde en az bir güvenilir su kaynağı bulunması şarttır. 
(2) Sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümlerinin 

başka amaçla kullanılmaması ve sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenmesi gerekir. 

(3) Sulu söndürme sistemleri tasarımında 19 uncu maddedeki bina tehlike sınıfları dikkate alınır. Su 
deposu hacmi, düşük tehlike için 30 dakika, orta tehlike için 60 dakika ve yüksek tehlike için 90 dakika esas 
alınarak bulunur. 

          (4) Yağmurlama sistemi, yangın dolabı ve hidrant sistemi bulunan sulu söndürme sistemleri su deposu 
hacmi, ön hesap için Ek-8/A tablosunda yer alan veriler esas alınarak veya beşinci fıkrada belirtilen usule göre 
hesaplanabilir. Tablo kullanılırken yükseklik olarak yağmurlama başlığının kullanıldığı en üst kod esas alınır. Su 
deposu hacmi hidrolik hesap yapılarak hesaplanır ise hidrolik hesap metoduyla bulunan su deposu hacmi esas 
alınır. 

(5) Su deposu hacmi ön hesaplaması, Ek-8/B’ye göre hesaplanan yağmurlama sistemi su debisine, Ek-
8/C’de belirtilen yangın dolabı su debisi ve hidrant sistemi var ise hidrant debisi de ilave edilerek, tehlike 
sınıfına göre üçüncü fıkrada  belirtilen sürenin çarpılması ile hesaplanabilir.  

 (6) Yapıda sulu söndürme sistemi olarak sadece yangın dolapları sistemi mevcut ise su kapasitesi, TS EN 
671-1 ve TS EN 671-2’ye uygun sistemlerde 94 üncü maddede verilen tasarım debi değerlerinin tehlike sınıfları 
için bu maddenin üçüncü fıkrasında verilen süreler ile çarpımı ile hesaplanır. Kullanım alanı yüksek tehlike sınıfı 
değilse ve yapıda sadece yangın dolapları sistemi mevcutsa yangın dolapları binanın kullanım suyu sistemine 
bağlanabilir ve ayrı bir sistem istenmez. 

(7) Yapıda sadece çevre hidrant sistemi bulunması hâlinde, su ihtiyacı, en az 1900 l/dak debiyi 90 dakika 
süre ile karşılayacak kapasitede olmak üzere, bina tehlike sınıfına göre yapılacak hidrolik hesaplar ile belirlenir. 

Yangın pompaları 

MADDE 93- (1) Yangın pompaları; sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan, anma debi ve anma 
basınç değeri ile ifade edilen pompalardır. Pompaların, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma 
yüksekliği değerinin en fazla % 140’ı kadar olması ve % 150 debideki basma yüksekliği anma basma 
yüksekliğinin % 65’inden daha küçük olmaması gerekir. Bu tür pompalar, istenen basınç değerini karşılamak 
şartıyla, anma debi değerlerinin % 130’u kapasitedeki sistem talepleri için kullanılabilir. 

(2) Sistemde bir pompa kullanılması hâlinde, aynı kapasitede yedek pompa olması gerekir. Birden fazla 
pompa olması hâlinde, toplam kapasitenin en az % 50’si yedeklenmek şartıyla, yeterli sayıda yedek pompa 
kullanılır. 

(3) Pompanın çevrilmesi, elektrik motoru yanı sıra içten yanmalı motorlar veya türbinler ile olabilir. 

(4) Yedek dizel motor tahrikli pompa kullanılmadığı takdirde, yangın pompalarının enerji beslemesi 
güvenilir kaynaktan ve binanın genel elektrik sisteminden bağımsız olarak sağlanır. 

(5) Yangın pompalarının, otomatik hava boşaltma valfi ve sirkülasyon rahatlama valfi gibi yardımcı 
elemanlarının bulunması gerekir.  

(6) Her pompanın ayrı bir kumanda panosu ve panonun da kilitli olması gerekir. Elektrik kumanda 
panosunun, faz hatasının, faz sırası hatasının ve kumanda fazı hatasının bilgi ışıkları ile donatılması gerekir. Pano 
ana giriş devre kesicisine pano kilidi açılmadan erişilememesi gerekir. 

(7) Her pompanın ayrı bir kumanda basınç anahtarının olması gerekir. Basınç anahtarlarının; kumanda 
panosunun içine yerleştirilmiş, su basıncını boru bağlantısıyla hisseden, su darbelerine karşı korumalı, alt ve üst 
değerler ayrı ayrı ve bağımsız olarak ayarlanabilir ve ayarlandıktan sonra kilitlenebilir olması şarttır. 

(8) Pompa kontrolü basınç kumandalı; tam veya yarı otomatik olabilir. 

(9) Pompa odası veya pompa istasyonunda elektrik motor tahrikli pompalar için +4 °C ve dizel motor 
tahrikli pompalar için +10 °C üzerinde sıcaklığın sürekli sağlanabilmesi için uygun gereçler sağlanır. 
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(10) Pompa istasyonunda, servis, muayene ve ayar gerektiren cihazların çalışma alanı etrafında acil 
aydınlatma sağlanması şarttır. 

(11) Zemin yeterli bir drenaj için eğimli hazırlanarak suyun pompadan, sürücüden ve kontrol panosu gibi 
kritik cihazlardan uzaklaştırılması sağlanır. 

 
Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları 

MADDE 94- (1) Tesisatın amacı, bina içinde yangın ile mücadelede güvenilir ve yeterli suyun 
sağlanmasıdır. Bunun için, bina içinde itfaiye su alma hattı ve yangın dolapları tesis edilir: 

a) İtfaiye su alma hattı; yangın ile mücadelede, itfaiye personeli ve eğitilmiş personel tarafından 
kullanılmak üzere tesis edilir. İtfaiye su alma hattı tesisinde aşağıda belirtilen şartlara uyulur: 

1) Yüksek binalar ile kat alanı 1000 m2’den fazla olan alışveriş merkezlerinde, otoparklarda ve benzeri 
yerlerde ıslak veya kuru sabit boru sistemi üzerinde, itfaiye personelinin ve eğitilmiş personelin kullanımına 
imkân sağlayan bağlantı ağızları bırakılması ve bu bağlantı ağızlarının kaçış merdiveni veya yangın güvenlik holü 
gibi korunmuş mekânlarda olması şarttır. Bir boyutu 60 m’yi geçen katlarda yangın dolabı ve itfaiye su alma ağzı 
yapılması gerekir.  

2) Herhangi bir noktadan su alma ağzına olan mesafe 60 m’den fazla olamaz. 

3) Sabit boru tesisatı üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları, itfaiyenin kullandığı normlarda storz 
tip 50 mm veya 65 mm çapında olur. 

4) Bağlantı ağızlarının, binanın yağmurlama ve yangın dolapları sistemine suyu sağlayan sabit boru 
tesisatında bırakılması hâlinde, bu bağlantıların ana kolonlar üzerinden doğrudan yapılması gerekir.  

b) Yangın dolapları tesisatı; bina içindeki kişilerin yakındaki küçük bir yangını kontrol etmesini ve 
söndürmesini sağlayabilmek üzere, bina içine tesis edilen sabit bir tesisatı ifade eder. Tesisat, duvarlar üzerine 
veya kabinler içine monte edilmiş ve kalıcı olarak bir su temin tesisatına bağlanmış olan sabit birimlerden 
oluşur. Yangın dolaplarının tesisinde aşağıdaki şartlara uyulur: 

1) Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000  m2’den büyük imalathane, atölye, depo, 
konaklama, sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim binalarında, alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı 
otoparklarda ve ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılması mecburîdir. 

2) Yangın dolapları, her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m’den 
fazla olmayacak şekilde düzenlenir. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı 
yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilir. Binanın yağmurlama sistemi ile korunması ve katlara itfaiye 
su alma ağzı bırakılması hâlinde, yangın dolapları, ıslak tip yağmurlama branşman hattından beslenebilir ve 
aralarındaki uzaklık 45 m’ye kadar çıkarılabilir. 

3) Hortumların saklandığı dolabın ve kabinlerin gerekli cihazların döşenmesine izin verecek büyüklükte 
olması şarttır. Bunların yangın sırasında hortum ve cihazların kullanılmasını zorlaştırmayacak şekilde 
tasarlanması ve sadece yangın söndürme amacı için kullanılması gerekir.  

4) Hortumları serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş personeli veya itfaiye görevlisi olmayan 
yapılarda, yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarının TS EN 671-1' e uygun olması şarttır. Hortumun, 
yuvarlak yarı-sert TS EN 694 normuna uygun, çapının 25 mm olması, uzunluğunun 30 m'yi aşmaması ve lüle 
(lans) kapama, püskürtme veya fıskiye veyahut her üçünü birden yapabilmesi gerekir. 

5) İçinde itfaiye su alma ağzı olmayan yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarında tasarım debisinin 
100 l/dak ve tasarım basıncının 400 kPa olması şarttır. Lüle girişindeki basıncın 900 kPa’ı geçmesi hâlinde, 
basınç düşürücülerin kullanılması gerekir. 

6) Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurulmak mecburiyetinde olan yapılarda kullanılabilecek 
yassı hortumlu yangın dolaplarının TS EN 671-2 standardına uygun olması şarttır. Yassı hortumun; anma çapının 
50 mm’yi, uzunluğunun 20 m’yi geçmemesi ve lüle kapama, püskürtme veya fıskiye veyahut her üçünü birden 
yapabilmesi gerekir. Dolap tasarım debisinin 400 l/dak ve tasarım basıncının en az 400 kPa olması şarttır. Lüle 
girişindeki basıncın 900 kPa’ı geçmesi hâlinde, basınç düşürücü kullanılır. 
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7) Binalarda bulunan yangın dolaplarının ve hortum makara sistemlerinin TS EN 671-3 standardında 
belirtilen periyodik bakımlarının, bina sahibi, yönetici veya sorumlu bina yetkilisi tarafından yaptırılması 
mecburidir.  

Hidrant sistemi 

MADDE 95- (1) Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara 
dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın bütün çevresini kapsayacak 
şekilde tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantların, itfaiye ve araçlarının kolay 
yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmesi gerekir. 

(2) Hidrant sistemi dizayn debisinin en az 1900 l/dak olması şarttır. Debi, binanın tehlike sınıfına göre 
artırılır. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olması gerekir. 

(3) Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 
m ve az riskli bölgelerde 150 m alınır. 

(4) Normal şartlarda hidrantlar, korunan binalardan ortalama 5 ilâ 15 m kadar uzağa yerleştirilir. 

(5) Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değil ise, kullanılabilecek en 
düşük borunun çapının 100 mm olması ve hidrolik hesaba göre belirlenmesi gerekir. 

(6) Sistemde kullanılacak hidrantların, ilgili Türk Standartlarına uygun yerüstü yangın hidrantı olması 
gerekir. Hidrant sisteminde, hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun 
noktalarda ve yerlerde yeraltı veya yerüstü veyahut hem yeraltı ve hem de yerüstü hat kesme vanaları temin ve 
tesis edilir. 

(7) İçerisinde her türlü kullanım alanı bulunan ve genel yerleşme alanlarından ayrı olarak planlanan 
yerleşim alanlarında yapılacak binaların taban alanları toplamının 5000 m2’den büyük olması halinde dış hidrant 
sistemi yapılması mecburîdir  

(8) Sorumluluk bölgelerinde hizmette bulunan araçların giremeyeceği veya manevra yapamayacağı, 
ulaşım imkânı olmayan yerleşim mahalleri olan belediyeler, buralarda meydana gelebilecek yangınlara etkili bir 
şekilde müdahale yapılabilmesi bakımından, bu yerleşim yerlerinin uygun yerlerine yerüstü yangın hidrantları 
veya pompa ile teçhiz edilmiş yeterli kapasitede yangın havuzları ve sarnıçları yaptırmak mecburiyetindedir. 

Yağmurlama sistemi 

MADDE 96- (1) Yağmurlama sisteminin amacı; yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının 
kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda 
suyun boşaltılmasıdır. Yağmurlama sistemi, aynı zamanda bina içindekilere alarm verilmesi ve itfaiyenin 
çağrılması gibi çeşitli acil durum fonksiyonlarını da aktif hâle getirebilir. Yağmurlama sistemi; yağmurlama 
başlıkları, borular, bağlantı parçaları ve askılar, tesisat kontrol vanaları, alarm zilleri, akış göstergeleri, su 
pompaları ve acil durum güç kaynağı gibi elemanlardan meydana gelir. Yağmurlama sistemi elamanlarının TS EN 
12259’a uygun olması şarttır. 

(2) Aşağıda belirtilen yerlerde otomatik yağmurlama sistemi kurulması mecburidir: 

a) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda, 
b) Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda, 
c) Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle 

alındığı kapalı otoparklarda, 
ç) Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, 

yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tesislerde, 
d) Toplam alanı 2000 m2’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde,  
e) Toplam alanı 1000 m2’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan 

yapılarda. 
(3) Yanıcı malzeme içermeyen ve yanıcı malzeme depolanmayan ıslak hacimlere, yanıcı malzeme ihtiva 

etmeyen ve yangına dirençli yapı elemanları ile ayrılan yangın merdiveni yuvalarına, asansör kuyusuna ve gazlı, 
kuru toz, su sprey ve benzeri diğer otomatik söndürme sistemleri ile korunan mahallere yağmurlama sistemi 
yapılmayabilir.  
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(4) Su ile genişleyen veya reaksiyona girerek yangının büyümesine sebep olabilecek maddelerin 
bulunduğu mahallere yağmurlama sistemi yapılmaz.  
          (5) Yağmurlama sistemi tasarımının TS EN 12845’e göre yapılması gerekir. Yağmurlama başlıklarının 
yerleştirilmesi, kullanım alanının tehlike sınıfı ve yağmurlama başlığının koruma alanı dikkate alınarak yapılır. 
Düşük Tehlike ve Orta Tehlike-1 kullanım alanlarında, bir adet standart yağmurlama başlığı en çok 21 m2 alanı 
koruyacak şekilde yerleştirilebilir. 

 (6) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, sismik hareketlere karşı ana kolonların herhangi bir 
yöne sürüklenmemesi için, dört yollu destek kullanılması ve 65 mm ve daha büyük nominal çaplı boruların 
katlardan ana dağıtım borularına bağlanmasında esnek bağlantılar ile boruların tavanlara tutturulmasında iki 
yollu enlemesine ve boylamasına sabitleme askı elemanları kullanılarak boruların kırılmasının önlenmesi 
gerekir. Dilatasyon geçişlerinde her üç yönde hareketi karşılayacak detaylar uygulanır. 

(7) Yağmurlama sistemi ana besleme borusu birden fazla yangın zonuna hitap ediyor ise, her bir zon veya 
kolon hattına akış anahtarları, test ve drenaj vanası ve izleme anahtarlı hat kesme vanası konulur. 

(8) Muhtemel küçük çaplı yangınlarda yağmurlama başlığının patlaması veya birkaçının hasara uğraması 
hâlinde, hemen değiştirilir ve yangın güvenlik sisteminin sürekliliğini sağlamak için 6 adetten az olmamak 
kaydıyla sistemin büyüklüğüne göre yeterli miktarda yedek yağmurlama başlığı ve başlığın değiştirilmesi için 
özel anahtarlar bulundurulur. 

(9) Yağmurlama sistemini besleyen borular üzerinde kesme vanaları bulunur. Boru hatlarında bulunan 
vanaların, bölgesel kontrol vanalarının ve su kaynağı ile yağmurlama sistemi arasında bulunan bütün vanaların 
devamlı açık kalmasını sağlayacak tedbirlerin alınması gerekir. 

(10) Sistemde basınç düşürücü vana kullanılması hâlinde, her bir basınç düşürücü vananın önüne ve 
arkasına 1’er adet manometre konulur. 

İtfaiye su verme bağlantısı 

MADDE 97- (1) Yüksek binalarda veya bina oturma alanı 1000 m2’den büyük binalarda veya cephe 
genişliği 75 m’yi aşan binalarda, itfaiyenin sisteme dışarıdan su basabilmesi için, sulu yangın söndürme 
sistemlerine en az 100 mm nominal çapında itfaiye su verme bağlantısı yapılması şarttır. İtfaiye su verme 
bağlantısında 2 adet 65 mm storz tip rakor ve sistemde çek valf bulunur ve çek valf ile itfaiye bağlantısı 
arasındaki borulardaki suyun otomatik olarak boşalmasını sağlayacak elemanlar konulur. İtfaiye araçlarının 
bağlantı ağzına ulaşma mesafesi 18 m’den fazla olamaz. 

7.3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Köpüklü, Gazlı ve Kuru Tozlu Sabit Otomatik Söndürme Sistemleri 

Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri 

MADDE 98- (1) Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri; tesisin nitelik ve 
ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun, güncel, sertifikalı ve ilgili standartlara göre tasarlanır. 

(2) Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin 
bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilir. 

(3) Gazlı yangın söndürme sistemlerinin tasarımında TS ISO 14520 standardı esas alınır. Her türlü gazlı 
söndürme sistemleri kurulurken; otomatik gaz boşaltımı sırasında veya sistemin devreye girdiğini işleticiye ve 
mahalde çalışan personele bildiren ve kişilerin söndürme mahallini tahliye etmesini sağlayacak olan sesli ve 
ışıklı uyarılar temin ve tesis edilmek zorundadır. 

(4) Gazlı yangın söndürme sistemi uygulanacak hacimlerdeki, doğal havalandırma amaçlı pencerede, 
kapıda veya duvarda bulunan menfez ve varsa havalandırma bacalarının yangın algılama ve gaz boşalım anında 
otomatik olarak kapanacak şekilde dizayn edilmesi gerekir. 

(5) Halon alternatifi gazlar ile tasarımı yapılmış gazlı yangın söndürme sistemlerinde kullanılan 
söndürücü gazın, ilgili standartlara göre belgelenmiş uzun süreli kullanım geçerliliğinin olması gerekir. 
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7.4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Taşınabilir Söndürme Tüpleri 
             Taşınabilir söndürme cihazları 
             MADDE 99- (1) Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere 
göre belirlenir. Buna göre; 

a) A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu, 
b) B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya 

köpüklü,  
c) C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli, 
ç) D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru metal tozlu,  

             söndürme cihazları bulundurulur. Hastanelerde, huzurevlerinde, anaokullarında ve benzeri yerlerde sulu 
veya temiz gazlı söndürme cihazlarının tercih edilmesi gerekir.  

(2) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her  250 m² yapı inşaat 
alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme 
cihazları bulundurulması gerekir.  

(3) Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazı 
bulundurulması mecburidir. 

(4) Söndürme cihazları dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek 
şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. 
Söndürme  cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur. Söndürme cihazlarının, kapı arkasında, yangın 
dolapları hariç kapalı dolaplarda ve derin duvar girintilerinde bulundurulmaması ve ısıtma cihazlarının üstüne 
veya yakınına konulmaması gerekir. Ancak, herhangi  bir sebeple söndürme cihazlarının doğrudan görünmesini 
engelleyen yerlere konulması halinde, yerlerinin uygun fosforlu işaretler ile gösterilmesi şarttır. 

(5) Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla 
alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği 
yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır. 

(6) Arabalı yangın söndürme cihazlarının TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme cihazlarının TS 
862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır. 

(7) Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. 
Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine 
sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. 
Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri 
yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar 
dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan 
firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı 
sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.  

(8) Binalara konulacak yangın söndürme cihazlarının cinsi, miktarı ve yerlerinin belirlenmesi konusunda, 
gerekirse mahalli itfaiye teşkilatının görüşü alınabilir. 

7.5 BEŞİNCİ BÖLÜM 
Periyodik Testler ve Bakım 

Periyodik testler ve bakım 

MADDE 100- (1) Bu Yönetmelikte öngörülen yangın söndürme sistemlerinin, bina sahibi, yöneticisi veya 
bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda 
belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulması şarttır. 

 8 SEKİZİNCİ KISIM 
TEHLİKELİ MADDELERİN DEPOLANMASI VE KULLANILMASI 

8.1 BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Tehlikeli maddeler ile ilgili olarak uygulanacak hükümler 

MADDE 101- (1) Tehlikeli maddelerin depolanması, doldurulması, kullanılması, üretilmesi ve satışa 
sunulması hakkında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat ve standartlara uyulur. 
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Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması 

MADDE 102- (1) Tehlikeli maddelerin sınıfları aşağıda belirtilmiştir: 

a) Patlayıcı maddeler, 

b) Parlayıcı ve patlayıcı gazlar,   

c) Yanıcı sıvılar,  

ç) Yanıcı katı maddeler, 

d) Oksitleyici maddeler, 

e) Zehirli ve iğrendirici maddeler,  

f) Radyoaktif maddeler,  

g) Dağlayıcı maddeler,  

ğ) Diğer tehlikeli maddeler. 

Depolama hacimlerinin genel özellikleri 

MADDE 103- Tehlikeli maddelerin depolandığı ve üretildiği yerlerde aşağıda belirtilen hususlara 
uyulması mecburidir: 

a) Topluma açık yerlerde ve konutların altında veya bitişiğinde tehlikeli maddeler ile ilgili olarak yapılan 
işlerin, ilgili standartlarda belirtilen şartlara uygun olması gerekir.  

b) Parlayıcı ve patlayıcı maddeler üretilen veya işlenen veya depolanan tek katlı binalarda duvarların 
yanmaz veya yangına 120 dakika dayanıklı olması gerekir. Çok katlı binalarda ise, binaların en üst katında olmak 
şartıyla ilgili tüzük ve yönetmeliklerde öngörülen ölçüde bu maddelerin üretilmesine veya işletilmesine veya 
depolanmasına müsaade edilir. 

c) Herhangi bir amaçla tehlikeli madde bulundurulan yapılarda, tehlikeli maddenin miktarlarına ve 
tehlike sınıfına bağlı olarak çevre güvenliği sağlanır.  

ç) Binaya ulaşım yollarının sürekli olarak açık tutulması ve bu yollar üzerine park yapılmaması gerekir.  

d) Üretimin ve tehlikeli maddenin özelliğine göre binaların tabanlarının statik elektriği iletici özellikte 
yapılması ve kapıların statik elektriğe karşı topraklanması şarttır.  

e) Binalardaki giriş ve çıkış kapılarının, pencerelerin, panjurların ve havalandırma kanallarının 
kapaklarının basınç karşısında dışarıya doğru açılması ve tehlike anında bina içinde bulunanların kolayca 
kaçabilmelerini veya tahliye edilebilmelerini sağlayacak biçimde yapılması gerekir. 

f) Binanın pencerelerinde parmaklık veya kafes bulunamaz. Birden çok bölümü bulunan işyeri 
binalarında bölümlerden her birinin, biri doğrudan doğruya dışarıya, diğeri ana koridora açılan en az 2 kapısının 
bulunması şarttır. İç bölmelerin, meydana gelebilecek en yüksek basınca dayanıklı, çatlaksız düz yüzeyli, yanmaz 
malzemeden yapılmış, açık renkte boyanmış veya badanalanmış, kolayca yıkanabilir şekilde olması gerekir. Hafif 
eğimli yapılan tabanlar bir drenaj sistemiyle beraber bir depoya veya dinlendirme kuyusuna bağlanır. Tehlikeli 
maddelere uygun özellikteki atık su arıtma tesisleri de bu amaçla kullanılabilir. 

g) Binaların tavanlarının ve tabanlarının yanmaz, sızdırmaz, çarpma ile kıvılcım çıkarmaz ve kolay 
temizlenir malzemeden, hafif eğimli olarak, pencerelerin ise, büyük parçalar hâlinde, etrafa dağılmayacak ve 
zarar vermeyecek telli cam veya kırılmaz cam gibi maddelerden yapılması gerekir. 

8.2 İKİNCİ BÖLÜM 
Patlayıcı Maddeler 

Patlayıcı maddeler  

MADDE 104- (1) Bu Yönetmeliğe göre patlayıcı maddeler; sürtme, darbe ve ısı etkisi altında başka bir 
maddenin katılmasına gerek olmadan hızla reaksiyona giren ve çevreye zarar veren maddelerdir.  
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(2) Kolay yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile benzeri maddelerin depo ve satış yerleri altında, 
üstünde ve bitişiğinde, oteller, eğlence yerleri ve kahvehaneler gibi topluma açık yerler bulunamaz.  

(3) Av malzemesi satan işyerlerinin, müstakil ve tercihen tek katlı binada bulunması ve başka bir işyeri 
veya mesken ile kapısının veya bağlantı penceresinin olmaması gerekir.  

          (4) Katları farklı amaçlarla kullanılan çok katlı binalarda veya pasajlarda av malzemesi satılabilmesi için; 
satış yerinin zemin katında olması, sokaktan doğrudan girişinin bulunması, binanın diğer bölümleri ile 
bağlantısının bulunmaması ve duvarları yangına en az 180 dakika dayanıklı olması şarttır. 

 (5) Av barutu ve malzemesi satış yerlerinin içi uygun bir malzeme ile ateşe dayanıklı hâle getirilir. Özel 
kasa ve çelik dolaplar; arabalı sistemde, bir kişinin kolayca yerini değiştirebileceği ve yangın hâlinde ortamdan 
çıkarıp güvenlikli bir yere taşıyabileceği şekilde yapılır. Binalardaki giriş ve çıkış kapılarının, pencerelerin, 
panjurların ve havalandırma kanallarının kapaklarının basınç karşısında dışarıya doğru açılması ve tehlike anında 
bina içinde bulunanların kolayca kaçabilmelerini sağlayacak biçimde yapılması şarttır. 

8.3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Parlayıcı ve Patlayıcı Gazlar 

Genel  

MADDE 105- (1) Bu Yönetmeliğe göre normal sıcaklık ve basınç altında buhar fazında bulunan maddeler 
gaz olarak kabul edilir. Kritik sıcaklığı 10 ºC'ın altında olan gazlara basınçlı gazlar ve kritik sıcaklığı 10 ºC'ın 
üzerinde olup mutlak buhar basınçları 50 ºC de 300 kPa'ı aşan gazlar sıvılaştırılmış gazlar olarak isimlendirilir. 
Her iki tip gaz bir çözücü içinde çözünmüş hâlde ise, basınç altında çözünmüş gazlar sınıfına girer. 

(2) Gaz hâlinde veya bir sıvıda çözünmüş hâlde veya sıvılaştırılmış hâlde basınçlı gaz ihtiva eden bütün 
tüplerin, içinde bulunan basınçlı gazın özelliklerine, tekniğin gerektirdiği esaslara ve ilgili mevzuat ve 
standartlara uygun olarak yapılması şarttır.  

(3) Her tüpün dip tarafının, yere değmeyecek şekilde, belirli bir yükseklikte, çemberle çevirili olması ve 
LPG tüpleri hariç olmak üzere, diğer tüplerin vana ve emniyet supaplarının içinde gazların birikmesini önleyecek 
şekilde havalandırma delikleri olan bir koruyucu başlığın bulunması gerekir. 

(4) Tüpler, hiçbir zaman izin verilenden fazla bir basınçla ve tüp üzerinde belirtilen ağırlığın üzerinde 
basınçlı gaz ile doldurulamaz. Tüplerin doldurulmadan önce ilgili mevzuata göre yeniden doldurulmaya müsait 
olup olmadığına dikkat edilir, kritik sıcaklıkları genel olarak çevre sıcaklığından fazla olan gazların konulduğu 
tüpler, tamamen doldurulmayarak tehlikeli basınçların meydana gelmesi önlenir. Basınçlı gazların doldurulduğu 
tüpler, ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dâhilinde doldurulur ve dolum öncesinde ve sonrasında ağırlık 
kontrolüne tabi tutulur. 

(5) Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasında aşağıda belirtilen şartlara uyulması mecburidir: 

a) Dolu tüplerin sıcaklık değişmelerine, güneş ışınlarına, radyasyon ısısına ve neme karşı korunması 
bakımından ilgili standard hükümlerine uyulur.  

b) Dolu tüpler, işyerlerinde tehlike yaratmayacak miktarda depolanır. Tüpler, yangına en az 120 dakika 
dayanıklı ayrı binalarda veya bölmelerde, radyatör ve benzeri ısı kaynaklarından uzakta bulundurulur ve 
tüplerin devrilmemesi veya yuvarlanmaması için gerekli tedbirler alınır. 

c) Tüpler, içinde bulunan gazın özelliğine göre sınıflanarak depolanır ve boş tüpler ayrı bir yerde toplanır. 

ç) Tüplerin depolandığı yerlerin, uygun havalandırma tertibatının ve yeteri kadar kapısının bulunması 
gerekir. 

d) Yanıcı basınçlı gaz ihtiva eden tüplerin depolandığı yerlerde ateş ve ateşli maddeler kullanma yasağı 
uygulanır. 

e) Tüplerin depolandığı yerlere ikaz levhaları konulur. 

LPG tüplerinin depolanmasına ilişkin esaslar 
MADDE 106- (1) LPG depolanacak binaların;  
a) Müstakil ve tek katlı olması,  
b) Döşemesinin, tavanın ve duvarlarının yangına en az 120 dakika dayanıklı malzeme ile yapılması,  
c) Çatısında hafif malzemeler kullanılması,  
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ç) Dış duvarlarında veya çatısında, her 3 m³ depo hacmi için en az 0.2 m²'lik kırılmaz cam veya benzeri 
hafif malzeme ile kaplanmış bir boşluk bırakılması, 

d) Depo kapılarının yangına karşı en az 90 dakika dayanıklı malzemeden yapılması, şarttır. 
(2) Tüplerin depolama mahallinde, aşırı sıcaklık artışına ve insan veya araç trafiğine maruz kalmayacak 

ve fiziki hasar görmeyecek tarzda yerleştirilmesi gerekir. Tüp içerisindeki LPG’nin gaz fazıyla doğrudan temas 
hâlinde olması için, tüplerin, emniyet valfleri LPG sıvı fazı seviyesinden yukarıda olacak konumda, yana 
yatırılmış veya baş aşağı durumda olmaksızın dik olarak depolanması gerekir.  

(3) Depolarda ısıtma ve aydınlatma amacı ile açık alevli cihazlar kullanılamaz. 
(4) Depoların döşeme hizasında ve bölme duvarlarının tabana yakın kısımlarında açılıp kapanabilen 

havalandırma menfezleri bulundurulur. 

(5) Doğal havalandırma uygulanması hâlinde, dış duvarların her 600 cm’si için en az 1 adet menfez 
bulunması şarttır. Dış duvar uzunluğunun 600 cm’yi geçmesi hâlinde, menfez adeti aynı oranda artırılır. 
Menfezlerin her birinin alanının en az 140 cm2 ve menfezlerin toplam alanının, döşeme alanının her metrekaresi 
için en az 65 cm2 olması gerekir. 

(6) Havalandırma fan ile yapılıyor ise;  

a) Patlama ve kıvılcım güvenlikli (ex–proof) malzeme kullanılması, 

b) Havalandırma debisinin döşemenin her bir m2’si için en az 0.3 m3/dak olması,  

c) Havalandırma çıkış ağzının diğer binalardan en az 3 m uzaklıkta bulunması, 

ç) Havalandırma kanalının zeminden itibaren tespit edilmesi, 

d) Kablo ve pano tesisatının kıvılcım güvenlikli olması,  

şarttır. 

(7) Depoların döşemeleri tabii veya tesviye zemin seviyesinden aşağıda olamaz. Döşemenin doldurulmuş 
durumda olması ve havalandırılması gerekir. 

(8) Tüpler, depoların çıkış kapıları ve merdiven boşlukları yakınına konulamaz ve kaçış yollarını 
engelleyecek şekilde depolanamaz. 

(9) Tüpler, vanalarının üzerinde emniyet tıpası takılmış olarak ve dolu tüpler ise, vanalarının üzerinde ilk 
kullanım kapağı takılmış olarak depolanır. 

(10) Boş tüpler tercihen açıkta depolanır. Bina içinde depolanacaklar ise, depolama miktarının 
hesaplanmasında dolu tüp gibi kabul edilir. 

(11) Depo binalarının elektrik sistemleri, ankastre olarak kıvılcım ve kısa devre oluşturmayan özellikteki 
malzeme ile yapılır. Elektrik anahtarlarının binanın dış yüzeyinde ve zeminden 2 m yükseklikte bulunması ve 
aydınlatma armatürlerinin tavana monte edilmiş olması gerekir. 

(12) Depolarda ısıtma sadece merkezi sistem ile yapılır ve ısı merkezi dışarıda olur. Tüplerin kalorifer 
radyatörlerinden en az 2 m uzaklıkta bulundurulması gerekir. 

(13) Özel olarak inşa edilmiş LPG dağıtım depolarında, tüplere doldurulmuş durumda en çok 10000 kg 
gaz bulundurulabilir. Bu binaların okul ve cami gibi kamuya açık binaların arsa sınırından en az 25 m ve diğer 
binaların arsa sınırından en az 15 m uzaklıkta bulunması gerekir. LPG ve ticari propan tüpleri, birbiriyle 
karışmayacak şekilde depolanır. 

(14) Bina dışında LPG’nın tüplere doldurulmuş hâlde depolandığı mahallin emniyet şeridinin, asgari 
emniyet uzaklıklarının Ek-9’daki gibi olması şarttır. 

(15) Bina dışındaki özel tüp depolarının bulunduğu güvenlik sahası, tel çit veya duvar ile çevrilir ve 
üzerine ikaz levhaları konulur. 

(16) Tüp depolanmasında kullanılan özel binaların girişine ikaz levhaları konulur. 
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LPG’nin dökme olarak depolanması 

MADDE 107- (1) LPG’nın dökme olarak depolandığı yeraltı ve yerüstü tanklarının, binalara, bina 
gruplarına, komşu arsa sınırına ve ana trafik yollarına veya demir yollarına olan uzaklıkları ile tankların 
birbirlerine olan uzaklıklarının Ek-10’da belirtilen şekilde olması mecburidir.  

(2) LPG’nın yerüstü tanklarında dökme olarak depolanması hâlinde;  

a) Dökme LPG depolama tankları, taş veya beton bir zemin üzerine oturtulmuş olarak ve yanmaz yapıda 
ayaklar üzerine tesis edilir.  

b) Dökme LPG depolama tankları, fuel-oil, benzin ve motorin gibi diğer bir yanıcı sıvı depolanan tanklar 
ile aynı havuzlama duvarı ile çevrilmiş bir mahalde tesis edilemez ve bu duvarlardan en az 3 m uzaklıkta kurulur.  

c) Dökme LPG depolanacak yatay tanklar, genleşmeye ve daralmaya imkân verecek destekler üzerine 
yerleştirilir. Tankların temele veya ayaklara değen kısımları, korozyona karşı korunur. 

(3) LPG’nın yeraltı tanklarında dökme olarak depolanması hâlinde; 

a) Yeraltı depolama tanklarının en üst yüzeyinin toprak seviyesinden en az 300 mm  aşağıda kalacak 
şekilde olması şarttır. 

b) Yeraltı depolama tanklarının, motorlu araçların trafik etkisine ve aşındırıcı fiziki etkilerin söz konusu 
olduğu yerlerde bu fiziki etkilere karşı korunmuş olması gerekir.  

c) Yeraltı depolama tankları ve yeraltı boru donanımı, toprak özellikleri dikkate alınarak korozyona karşı 
korunur. 

ç) Toprak altına konulacak olan tanklar, yeraltı su seviyelerine göre uygun bir şekilde tasarlanır. 
 
LPG perakende satış yerleri 

MADDE 108- (1) Perakende satış yerlerinde en çok 500 kg LPG bulundurulabilir. LPG bayilerine ait özel 
depolar var ise, 750 kg daha LPG bulundurulabilir. Perakende satış yerlerinin kapalı mahallerinde ticari propan 
tüpü bulundurulamaz. 

(2) Perakende satış yerleri, tercihen tek katlı ahşap olmayan binalarda, bunun mümkün olmaması 
hâlinde, çok katlı ahşap olmayan binaların zemin katında bulunabilir. Perakende satış yerlerinin başka bir işyeri 
veya mesken ile kapı veya pencere ile bağlantısının bulunmaması gerekir. 

(3) LPG perakende satış yerleri, iş hanları, oteller, eğlence yerleri, pansiyonlar ve kahvehaneler gibi 
topluma açık yerler ile kolay yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile benzeri maddelerin depo ve satış yerleri 
altında, üstünde ve bitişiğinde bulunamaz. 

(4) Perakende satış yerlerinin itfaiye ve cankurtaran araçlarının kolayca girip çıkabilecekleri cadde ve 
sokaklar üzerinde olması gerekir. 

(5) Perakende satış yerleri bodrumlarda, zemin üstü asma katlarda veya halkın rahatlıkla tahliyesine 
imkân verecek genişlikte çıkışı olmayan yerlerde tesis edilemez. 

(6) Perakende satış yerleri en az 120 dakika yangına dayanıklı binalarda kurulur ve bir başka işyeri veya 
konut ve benzeri yerlere ahşap kapı veya ahşap veya madeni çerçeveli camekân bölme ile irtibatlı olamaz. Şayet 
bölme gerekli ise en az 90 dakika yangına dayanıklı malzemeden yapılması şarttır. Binalardaki giriş ve çıkış 
kapılarının, pencerelerin ve panjurların-basınç karşısında dışarıya doğru açılması ve tehlike anında bina içinde 
bulunanların kolayca kaçabilmelerini veya tahliye edilebilmelerini sağlayacak biçimde yapılması gerekir. 

 (7) Özel bina ve odaların çatısında ve sokak, cadde, bahçe ve benzeri cephe duvarlarında, kesit alanı 
kapalı hacmin her 3 m3’ü için en az 0.2 m2 esasına göre hesaplanmış patlama panelleri inşa edilir. 

LPG tüplerinin kullanılması 

MADDE 109- (1) Evlerde 2’den fazla LPG tüpü bulundurulamaz. 
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(2) LPG tüpleri dik konumda bulundurulur. Tüp ile ocak, şofben, kombi ve katalitik gibi cihazlar arasında 
hortum kullanılması gerektiğinde, en fazla 150 cm uzunluğunda ve ilgili standartlara uygun eksiz hortum 
kullanılır ve bağlantılar kelepçe ile sıkılır.  

(3) Tüpler, mümkünse balkonlarda bulundurulur. Kapalı veya az havalanan bir yerde tüp bulundurulacak 
ise bu bölümün havalandırılması sağlanır. 

(4) Tüplerin konulduğu yerin doğrudan doğruya güneş ışınlarına maruz kalmaması ve radyatörlerin, soba 
veya benzeri ısıtıcıların yakınına tüp konulmaması gerekir. 

(5) LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı 
cihazının bulundurulması mecburidir. 

(6) İşyeri veya topluma açık her türlü binada zemin seviyesinin altında kalan tam bodrum katlarında LPG 
tüpü bulundurulamaz. 

(7) Tüpler ve bunlarla birlikte kullanılan cihazlar, uyuma mahallerinde bulundurulamaz. 

(8) Bina dışındaki tüplerden bina içindeki tesisata yapılacak bağlantıların, çelik çekme veya bakır borular 
ile rakor kullanılmadan kaynaklı olması gerekir. Ana bağlantı borusuna kolay görülen ve kolay açılan bir ana 
açma-kapama valfi takılır. Tesisat, duvar içerisinden geçirilemez. 

(9) LPG, tavlama ve kesme gibi işlemler için kullanıldığında, iş sonuçlanır sonuçlanmaz tüpler depolama 
yerlerine kaldırılır. 

(10) Sanayi tesisleri içersinde LPG kullanıldığında, tüpler bina içinde depolanacak ise; tesisten özel 
bölmelerle ayrılmış, depolama kurallarına uygun, havalandırılması sağlanan özel bir yere konulur. 

(11) Tüplerin değiştirilmesinde gaz kaçaklarının kontrolü için bol köpürtülmüş sabundan faydalanılır ve 
ateş ile kontrol yapılmaz. Ev tipi ve sanayi tipi tüplerin değiştirilmeleri, tüpleri satan bayilerin eğitilmiş 
elemanları tarafından ve bayilerin sorumluluğu altında yapılır. 

(12) Kesme, kaynak ve tavlama gibi ısıya bağlı işlemler sırasında, oksijen tüplerinin ve beraberinde 
kullanılan LPG tüplerinin bağlantılarında alev tutucu emniyet valflerinin takılı olması gerekir. 

LPG ikmal istasyonları 

MADDE 110- (1) LPG ikmal istasyonlarının tesisinde ilgili standartlar ve 15/5/1997 tarihli ve 22990 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelikte yeralan 
emniyet kurallarına uyulur. 

(2) LPG ikmal istasyonlarındaki tanklar yeraltında tesis edilir.  
(3) Dispenser ile trafik yolu arasında giriş-çıkış kısmı hariç en az 50 cm yüksekliğinde sabit korugan 

yapılır. Dispenser ve tank sahasına, yerden en fazla 20 cm yüksekte, kıvılcım güvenlikli (Muhtemel Patlayıcı 
Ortam -ATEX- Belgeli, ex-proof), en az birer LPG algılayıcısı olan sesli veya ışıklı gaz dedektörü ve alarm sistemi 
konulur. Gaz kaçağı olması hâlinde, alarm sisteminin tesisin yangın söndürme ve aydınlatma sistemi haricinde 
bütün elektriğini kesebilmesi gerekir. 

(4) Tankın çevresi, tank dış cidarının en az 1 m uzağından itibaren en az 180 cm yükseklikte tel örgü veya 
tel çit ile çevirilir.  

(5) Tank sahasında ve dispenserin 5 m'den daha yakınında herhangi bir kanal veya kanalizasyon girişi ve 
benzeri çukurluklar bulunamaz. 

(6) Tankların 3 m yakınında yanıcı madde bulundurulamaz ve bu uzaklıktaki kolay tutuşabilen kuru ot ve 
benzeri maddelerle gerekli mücadele yapılır. 

(7) Boru, vana, pompa, motor ve dispenser üzerindeki bütün topraklamaların eksiksiz olması ve tanklara 
katodik koruma yapılması gerekir. 

(8) İstasyon sahası içerisinde, çapraz ve karşılıklı konumda, 2 adet spiral hortumlu yangın dolabı ve 1 
adet sis lansı bulundurulması, bunlar için en az 20 m³ kapasitede yangın suyu deposu tesis edilmesi ve yangın 
dolaplarının 700 kPa basıncı olan pompa ile su deposuna bağlanması mecburidir. 
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LPG  depolanması  ve  ikmal  istasyonları  ile  ilgili  güvenlik  tedbirleri 

MADDE 111- (1) LPG depolanmasında ve ikmal istasyonlarında aşağıda belirtilen yangın güvenlik 
tedbirlerinin alınması mecburidir. 

a) Genel tedbirler: 

1) Tank etrafında çukur zemin, foseptik ve benzerleri bulunamaz. 
2) Yerüstü tankları en az 3 m ve yeraltı tankları en az 1 m uzaklıktan itibaren tel örgü veya çit ile çevrilir 

ve bu mesafeler içerisinde ot ve benzeri kolay yanabilir maddeler bulundurulmaz. 

3) Tankların yakınından veya üstünden elektrik enerjisi nakil hatları geçemez. Anma gerilimi 0.6 ilâ 10.5 
kV olan nakil hattının, dikey doğrultudan her yandan 2 m uzaklıkta ve anma gerilimi 10.5 kV’ın üzerinde olan 
nakil hattının da, yatay doğrultuda her yönden 7.5 m uzaklıkta olması gerekir. 

4) Depolama alanlarında, çıkabilecek yangınları güvenlik sorumlularına uyarı verecek bir alarm sistemi 
olması şarttır. 

5) Tank sahasına her yönden okunacak şekilde ikaz levhaları yerleştirilmesi gerekir. 

6) Örtülü tankların; toprak veya yanmaz nitelikte korozyona ve ısıya dayanıklı malzeme ile veyahut dere 
kumu ile örtülmesi, örtü kalınlığının en az 300 mm olması, örtülü ve toprakaltı tanklarda katodik koruma 
yapılması şarttır.  

b) Algılama ve elektrik tesisatı: 

1) Depo ve tank sahasındaki elektrik tesisatı, patlama ve kıvılcım güvenlikli olarak projelendirilir. 

2) Gaz kaçaklarına karşı patlama ve kıvılcım güvenlikli gaz algılama sistemi (Muhtemel Patlayıcı Ortam -
ATEX- Belgeli, ex-proof) yapılır. 

3) Gaz kapatma vanasının algılama sistemine bağlanması ve tehlike anında otomatik olarak kapanması; 
ayrıca, gaz kapatma vanasının, gaz kaçağı ve yangın hâlinde uzaktan kapatılabilir özellikte olması gerekir. 

4) Yangın veya gaz kaçağı gibi acil hâllerde personeli ikaz etmek üzere, sesli alarm sistemi bulunması 
mecburidir. 

5) Yıldırım tehlikesine karşı ilgili yönetmeliklere ve standartlara uygun yıldırımdan korunma tesisatı 
yapılır.  

6) Yerüstü tank boru ve dispenserlerin topraklamalarının uygun olması, tank ve dispenser bölgesinde 
statik topraklama penseleri bulunması gerekir. 

c) Soğutma ve söndürme sistemleri: 

1) Depo ve tank alanlarında TS 862-EN 3’e uygun en az 2 adet 12 kg’lık kuru kimyevi tozlu yangın 
söndürme cihazı bulundurulur. Kapasitesi 10000 kg’dan fazla 100000 kg’dan az olan depolara, en az 1 adet 12 
kg’lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ilave edilir. 100000 kg üzerindeki her 250000 kg için ilave 
olarak 1 adet 12 kg’lık kuru kimyevi tozlu söndürme cihazı bulundurulur. 

2) Toplam kapasitesi 10 m3’den daha büyük depolarda ve yerüstü tanklarında soğutma için yağmurlama 
sistemi bulunması mecburidir. Projelendirmede, risk analizi sonuçlarına göre, bir yangın anında çevresindeki en 
fazla tankı etkileyebileceği kabul edilen yangına maruz tankın toplam dış yüzey alanı ile bu tanktan 
etkilenebilecek yakın çevresindeki tankların yalnızca dış yüzey alanlarının 1/2’sinin toplamının her m2’si için 10 
l/dak, tankların depolama alanı içerisinde birden fazla bölgede gruplandırılması hâlinde, yine aynı esaslara göre 
bulunacak en büyük tehlike riski taşıyan grup tankların veya tank dış yüzey toplam alanlarının her m2’si için 10 
l/dak veya tüp depolama, dolum tesisi platformu ve sundurma gibi alanlarının her m2’si için en az 10 l/dak su 
debisi alınması ve su deposunun bu debiyi en az 60 dakika karşılayacak kapasitede olması gerekir. Hesaplanan 
su miktarını depolama tankları üzerine veya platform veya sundurma alanına uygun şekilde dağıtabilecek 
yağmurlama sistemi yapılması şarttır. Yağmurlama sistemine ve yangın musluklarına ihtiyaca uygun olarak suyu 
pompalayacak, birbirini yedekleyecek en az 2 pompa bulundurulur ve bu pompaların çıkış basıncı 700 kPa’dan 
az olamaz. Pompaların çalıştırılmasının otomatik veya uzaktan kumandalı olması ve bu sistemin haftada en az 
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bir kere çalıştırılarak kontrol edilmesi gerekir. Pompalardan birisinin jeneratörden doğrudan beslenmesi veya 
dizel yangın pompası olması şarttır. 

3) Tüp depolama tesislerinde en az 2 adet yangın hidrantı veya komple yangın dolabı bulundurulur. 
Yangın dolaplarında itfaiye standartlarına uygun hortum ve lans bulundurulur. 

4) Kapasitesi 100 m3’den fazla olan yerüstü tüp depolama tesisleri ile tank ve dolum tesislerine 
çaprazlama olarak her birisi en az 1200 l/dak debide en az 2 adet sabit monitör yerleştirilir.  

ç) Bakım, eğitim ve testler: 

1) Statik topraklama ölçümleri, yılda en az 1 defa yetki belgeli uzman kişi ve kuruluşlar tarafından yapılır 
ve sonuçları dosyalanır. Yaylı emniyet valflerinin hidrostatik testleri, 5 yılda bir yapılır. Tankların hidrostatik 
testleri ise 10 yılda bir yapılır. Türk Standartlarında ve Avrupa Standartlarında belirtilen hidrostatik test 
alternatifi olan test ve kontrol yöntemleri de uygulanabilir. 

2) LPG satılması, taşınması, kullanılması ve denetlenmesi gibi işler ile direkt olarak ilgilenen personelin 
tamamına LPG güvenlik tedbirleri, istasyonlardaki ilgililere ise, gaz kaçağı veya yangın olduğunda müdahalenin 
nasıl yapılması gerektiği, gaz şirketleri tarafından uygulamalı tatbikat ile anlatılır. Nazari ve uygulamalı eğitimleri 
veren firmalar, bu eğitime tabi tutulmuş personele belge verir.  

Doğalgaz kullanım esasları 

MADDE 112- (1) Doğalgaz kullanımı konusunda, doğalgaz ile ilgili mevzuat ve standart hükümlerine ve 
aşağıda belirtilen hususlara uyulur. 

a) Doğalgazın kazan dairelerinde kullanılması hâlinde, kazan dairesinde bulunan ve enerjinin alınacağı 
enerji tablosunun, etanj tipi patlama ve kıvılcım güvenlikli olması, kumanda butonlarının pano ön kapağına 
monte edilmesi ve kapak açılmadan butonlar ile çalıştırılması ve kapatılması gerekir. 

b) Kazan dairelerinde, muhtemel tehlikeler karşısında, kazan dairesine girilmesine gerek olmaksızın 
dışarıdan kumanda edilerek elektriğinin kesilmesini sağlayacak biçimde ilave tesisat yapılır. 

c) Kazan dairelerinde aydınlatma sistemleri; tavandan en az 50 cm sarkacak şekilde veya üst 
havalandırma seviyesinin altında kalacak şekilde veya yan duvarlara etanj tipi fluoresan veya contalı glop tipi 
armatürler ile yapılır ve tesisat antigron olarak tesis edilir. 

ç) Isı merkezlerinin girişinde 1 adet emniyet selonoid vanası bulunması ve bu vananın en az 2 adet 
patlama ve kıvılcım güvenlikli kademe ayarlı gaz sensöründen kumanda alarak açılması gerekir. Büyük tüketimli 
ısı merkezlerinde, entegre gaz alarm cihazı kullanılması da gerekir. 

d) Cebri havalandırma gereken yerlerde fan motorunun brülör kumanda sistemi ile paralel çalışması ve 
fanda meydana gelebilecek arızalarda brülör otomatik olarak devre dışı kalacak şekilde otomatik kontrol ünitesi 
yapılması gerekir. Hava kanalında gerekli hava akışı sağlanmayan hâllerde, elektrik enerjisini kesip brülörü 
devre dışı bırakması için, cebri hava kanalında duyarlı sensör kullanılır. Brülör ve fan ayrı ayrı kontaktör termik 
grubu ile beslenir. 

e) Kazan dairelerinde bulunan doğalgaz tesisatının veya bağlantı elemanlarının üzerinde ve çok yakınında 
yanıcı maddeler bulundurulamaz. 

f) Doğalgaz kullanım mekânlarında herkesin görebileceği yerlere doğalgaz ile ilgili olarak dikkat edilecek 
hususları belirten uyarı levhaları asılır. 

g) Herhangi bir gaz sızıntısında veya yanma hadisesinde, gaz akışı, kesme vanasından otomatik olarak 
durdurulur. 

ğ) Brülörlerde alev sezici ve alevin geri tepmesini önleyen armatürler kullanılır. 

h) Bina servis kutusu, ilgili gaz kuruluşunun acil ekiplerinin kolaylıkla müdahale edebileceği şekilde 
muhafaza edilir. Servis kutusu önüne, müdahaleyi zorlaştıracak malzeme konulamaz ve araç park edilmez. 

ı) Bina içi tesisatın, gaz kesme tüketim cihazlarının ve bacaların periyodik kontrolleri ve bakımları yetkili 
servislere yaptırılır. 
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i) Doğalgaz kullanıcılarının tesisatlarını tanıması, gaz kesme vanalarının yerlerini öğrenmesi ve herhangi 
bir gaz kaçağı olduğunda buna karşı hareket tarzına dair bilgi sahibi olması gerekir.  

j) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan otel ve motel gibi konaklama tesisleri, toplanma 
amaçlı binalar, sağlık, eğitim, ticaret ve sanayi binaları ile yüksek binaların ana girişinde, sarsıntı olduğunda gaz 
akışını kesen tertibat, gaz dağıtım şirketi veya yetkili kıldığı kuruluş tarafından yaptırılır ve belediye gaz dağıtım 
şirketi tarafından kontrol edilir. Gaz akışını kesen tertibat herhangi bir nedenle gaz akışını kestiği takdirde 
kesilen gazın tekrar açılması için bir bedel talep edilemez. 

8.4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yanıcı ve parlayıcı Sıvılar 

Yanıcı ve parlayıcı sıvılar 

MADDE 113- (1) Yanıcı ve parlayıcı sıvılar aşağıdaki şekilde tanımlanır ve sınıflara ayrılır: 

a) Yanıcı sıvılar, parlama noktası 37.8 °C ve daha yüksek olan sıvılardır. Yanıcı sıvılar aşağıdaki alt sınıflara 
ayrılır: 

1) Sınıf II sıvılar: Parlama noktaları 37.8 °C ve daha yüksek ve 60 °C’dan düşük olan sıvılardır. 

2) Sınıf IIIA sıvılar: Parlama noktaları 60 °C ve daha yüksek ve 93 °C’dan düşük olan sıvılardır. 

3) Sınıf IIIB sıvılar: Parlama noktaları 93 °C ve daha yüksek olan sıvılardır. 

b) Parlayıcı sıvı (Sınıf I), parlama noktası 37.8 °C’ın altında ve 37.8 °C’daki buhar basıncı 276 kPa’ı 
aşmayan sıvılar parlayıcı sıvı, yani, Sınıf I olarak kabul edilir. Sınıf I sıvılar, aşağıdaki alt sınıflara ayrılır: 

1) Sınıf IA sıvılar: Parlama noktaları 22.8 °C’dan ve kaynama noktaları 37.8 °C’dan düşük olan sıvılardır. 

2) Sınıf IB sıvılar: Parlama noktaları 22.8 °C’dan düşük ve kaynama noktaları 37.8 °C ve daha yüksek olan 
sıvılardır. 

3) Sınıf IC sıvılar: Parlama noktaları 22.8 °C’dan yüksek ve 37.8 °C’dan düşük olan sıvılardır. 

(2) Parlama noktasının üzerinde ısıtılan Sınıf II ve Sınıf IIIA sıvılar, Sınıf I olarak kabul edilir. 

Bildirim ve izin mecburiyeti 

MADDE 114- (1) Sınıf IIIA ve Sınıf IIIB sıvılar dışında olup depolama yerine göre depolanan miktarı Ek-
11’de verilen değerleri aşan yanıcı ve parlayıcı sıvı depolarının, ilgili mevzuat uyarınca bildirimi mecburidir. 
Depolanan miktarın, Ek-11’de verilen değerlerin üst sınırını aşması veya depolanan yerin farklı olması hâlinde, 
ayrıca itfaiye teşkilatından izin alınması şarttır. 

 (2) Sınıf I ve Sınıf II sınıfı sıvıların doldurulduğu kapalı hacimlerde, saatte 200 litreden fazla dolum 
yapılıyor ve 1000 litreden fazla yanıcı sıvı bulunduruyor ise, itfaiye teşkilatından izin alınması mecburidir. 

(3) Sınıf II, Sınıf IIIA ve Sınıf IIIB sıvılar, Sınıf I sıvılar ile beraber depolanıyor ise, 5 litre Sınıf II ve Sınıf IIIA, 1 
litre Sınıf I sıvıya eşdeğer olarak alınır ve toplam miktar buna göre hesaplanır.  

Azami depolama miktarları ve depolama şekilleri 

MADDE 115- (1) Koridorda, geçişlerde, merdiven sahanlığında, merdiven altında, bodrumda, herkesin 
girebileceği hol ve fuayelerde, kaçış yollarında, çalışılan yerlerde, lokanta ve kahvehane gibi umuma açık 
yerlerde parlayıcı ve yanıcı sıvı depolanamaz. 

(2) Diğer kullanım alanlarından yangına en az 90 dakika dayanıklı duvar ve döşemeler ile ayırılan ve tali 
derecedeki işlemler yürütülen binalarda, depolama odasında veya 200 °C’de 10 dakika yangına dayanıklı dolap 
içerisinde; 

a) Sınıf IA sıvılar 100 litre orijinal kabında,  

b) Sınıf IB, Sınıf IC, Sınıf II ve Sınıf IIIA sıvılar, toplam 500 litre orijinal kabında, 
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c) Sınıf IB, Sınıf IC, Sınıf II ve Sınıf IIIA sıvılar, toplam 2500 litre taşınabilir tanklarda,  

depolanabilir. 

(3) Diğer kullanım alanlarından yangına en az 90 dakika dayanıklı duvar ve döşemeler ile ayrılan 
perakende satış yerlerinde yanıcı ve parlayıcı sıvılar, 200 °C’de 10 dakika yangına dayanıklı kabin ve orijinal 
ambalaj içinde aşağıda belirtilen miktarları aşmamak şartıyla, beher m2 taban alanı için 5 litre bulundurulabilir. 

a) Sınıf IA sıvılar, en fazla 100 litre, 

b) Sınıf IB, Sınıf IC, Sınıf II ve Sınıf IIIA sıvılar, toplam kapasite miktarı orijinal kaplarında en fazla 1000 
litre, 

c) Sınıf IIIB sıvılar, en fazla 2500 litre, 

bulundurulabilir. 

(4) Sınıf  II  ve  Sınıf  III  yanıcı  sıvılar  dökme  hâlde  bulunduruluyor  ise,  119 uncu  ve 120 nci madde 
hükümleri uygulanır. 

Tehlike bölgelerinin tanımları 

MADDE 116- (1) İlgili yönetmelik ve standartlara uygun olmak şartıyla, tehlike bölgeleri üçe ayrılır: 

a) 0. Bölge: Patlayıcı gaz-hava karışımının devamlı surette veya uzun süre mevcut olduğu boru ve kap 
içleri gibi bölgelerdir. 

b) 1. Bölge: Patlayıcı gaz-hava karışımının normal çalışma sırasında oluşma ihtimalinin olduğu dolum 
borusu civarı ve armatürler gibi bölgelerdir.  

c) 2. Bölge: Patlayıcı gaz-hava karışımının normal çalışma sırasında oluşma ihtimalinin olmadığı ve fakat 
olması hâlinde yalnız kısa bir süre için mevcut olduğu, tankların yakın çevresi gibi bölgelerdir.  

Tehlike bölgelerindeki sınırlamalar 

MADDE 117- (1) Tehlike bölgelerindeki sınırlamalar aşağıda belirtildiği şekilde olur: 

a) 0. Tehlike Bölgesinde, beklenen yüksek işletme tehlikesi sebebiyle yalnız bu Bölgede kullanılmasına 
müsaade edilmiş ve var ise Türk Standartları Enstitüsü sertifikalı veya uygunluk belgeli olan cihazların 
kullanılması mecburidir. 

b) 1. Tehlike Bölgesinde, yalnız patlama ve kıvılcım güvenlikli cihaz ve sistemler kullanılır. Bu bölgeye 
taşıma araçlarının girmesine, ancak patlayıcı karışımların oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmış olması 
hâlinde müsaade edilir. 

c) 2. Tehlike Bölgesinde, sadece kıvılcım oluşturmayan ve buhar hava karışımının tutuşma sıcaklığının 4/5 
sıcaklığına erişmeyen cihaz ve sistemler kullanılabilir. Bu Bölgede basınçlı, sıvılaştırılmış veya basınç altında 
çözünmüş gazlar, yanmayan ve sağlığa zararlı olmayan gazlar ve söndürme cihazları hariç olmak üzere, sadece 
yangına en az 120 dakika dayanıklı kapalı hacimlerde depolanabilir.  

Depo binası içinde depolama 

MADDE 118- (1) Yanıcı ve parlayıcı sıvıların depolandığı depo binaları en az 120 dakika yangına dayanıklı 
şekilde yapılır. Sınıf I parlayıcı sıvıların depolandığı binaların bodrum katının bulunmaması gerekir. Sınıf II sıvılar, 
bodrum katta depolanamazlar. Sınıf IIIA ve Sınıf IIIB sıvılar bodrum katta depolanacaklar ise, depolanacak 
miktar 40000 litreyi geçemez. 

(2) Bir kapalı hacimde beher yığında Ek-12/A’da belirtilen değerleri aşmamak kaydıyla, en fazla 5 ayrı 
yığın oluşturarak, her bir yığının birbirlerine olan mesafesi 3 m olmak üzere parlayıcı sıvı depolanabilir. Aynı 
hacimde çeşitli tehlike sınıflarına giren sıvılar birlikte depolanıyor ise, toplam depolanacak miktar, en yüksek 
tehlike sınıfına göre alınır ve; 

a) Sınıf IA + Sınıf IB/2   
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b) Sınıf IA + Sınıf IC/4 

c) Sınıf IA + Sınıf II/12  

ç) Sınıf IA + Sınıf IIIA/40 

d) Sınıf IA + Sınıf IIIB/80 

şeklinde depolanır. Sınıf IA cinsinden depolanan toplam sıvı miktarı, 12500 litreyi geçemez.  

(3) Yanıcı ve parlayıcı sıvıların, bunların işlendiği fabrika ve atölye binalarında depolanmasına, Ek-12/B’de 
belirtilen değerleri aşmaması ve işlemin yürütüldüğü alandan tecrit edilmiş bir alan içinde yer alması şartı ile 
izin verilir.  

(4) Depo hacimleri 1. Tehlike Bölgesidir. Depo hacminden dışarıya açılan kapılardan ve pencerelerden ve 
diğer açıklıklardan itibaren 5 m yarıçapındaki bölge, döşemeden 0.8 m yüksekliğe kadar 2. Tehlike Bölgeleridir. 

(5) Depo hacimlerine işi olmayanların girmesi yasaklanır ve uygun bir levha ile bu yasak belirtilir. 

(6) Komşu hacimlere boru geçişlerinin ve tavan deliklerinin yanıcı olmayan yapı malzemeleri ile buhar 
hava karışımı geçmeyecek şekilde tıkanması mecburidir. 

(7) Depo binaları, konutlara ve insanların bulunduğu hacimlere bitişik olamaz. 

(8) Döşemelerin depolanan sıvı için geçirgen olmaması ve yanıcı olmayan malzemeden yapılması gerekir. 
Dökülen yanıcı sıvının, atık su çukurlarına, kanallara, borulara ve boru ve tesisat kanallarına sızması önlenir. 
Kapılar en az 120 dakika yangına dayanıklı olur. 

(9) Depo hacimlerinin yeteri kadar havalandırılması ve elektrik ile teknik kurallara uygun şekilde 
aydınlatılması gerekir. Doğal çekim yetişmiyor ise, döşeme düzeyinde etkili, saatte en az 6 hava değişimi 
yapacak patlama ve kıvılcım güvenlikli mekanik bir düzen kurulur. 

Açıkta yerüstü depolama 

MADDE 119- (1) Açıkta kurulan yerüstü tanklarının meskun yerlerden ve kara ve demir yollarından 
uzaklığı Ek-12/C’de verilen esaslara göre belirlenir. 

(2) Havuzlama: 

a) Havuzlama hacmi, aynı büyüklükte tanklar kurulu ise bir tankın hacmine, çeşitli boylarda tanklar var 
ise en büyük tankın hacmine eşit olur. 

b) Havuzlama hacmi, taşınabilir tankların toplam hacimlerinin % 75'ine veya en az en büyük taşınabilir 
bir tankın hacmine eşit olur. 

c) Karma depolama yapılır ise, havuzlama hacmi, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslara göre yapılan 
hacimlerin toplamına eşit olur. 

ç) Ham petrol ve karbonsülfür depolandığında, havuzlama hacmi, toplam hacme eşit alınır. 

d) Ham petrol ve karbonsülfür dışındaki, Sınıf I, Sınıf II ve Sınıf III yanıcı sıvılar, toplam hacim Sınıf IA 
parlayıcı cinsinden 12500 litreyi geçmediği sürece, tek havuzlama bölgesinde depolanabilir. 

e) Ham petrol veya karbonsülfür için, depolanan hacim 15000 m³’ü ve havuzlama yüzeyi 700 m²’yi 
geçmediği sürece, bir havuzlama bölgesi yapılabilir. 

f) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslar, sınıfı, Sınıf I, Sınıf II ve Sınıf III sıvılar ile beraber depolandığında 
da geçerlidir. 

g) Havuzlama bölgesi hafriyat veya setler ile yapılabilir. Sızdırmazlığı sağlayan folyo dışında bütün 
malzemenin yanmaz olması ve cidarların yangın hâlinde sızdırmaz kalması gerekir. Folyolar yanıcı ise, yangına 
karşı korunması şarttır. 
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ğ) Tankların, yüksekliklerinin 4/5’inden daha alçak olan set ve duvarlardan en az 3 m uzaklıkta olması 
gerekir. Bu konudaki ölçüm, tank cidarından yapılır. 

h) Havuzlama hacimlerinin set ve duvar depolarından boru geçiyor ise, bunların sızdırmaz şekilde 
yerleştirilmesi ve havuzlama hacminden su boşaltma imkânı bulunması gerekir. Akıntıların kapanabilir ve yanıcı 
sıvıyı ayırabilen düzen ile donatılması şarttır.  

ı) Havuzlama hacmi içinde bölmeler yapılmış ise, bunların yüksekliği dış duvarların yüksekliğinin 
4/5’inden daha az olamaz ve kanal var ise, üstünün açık olması gerekir. Bu amaçla kanal üzerine ızgara 
konulabilir. 

i) Havuzlama bölgesinde, tanklar dışında yalnız armatür ve boru bulunabilir. 

(3) Koruma bölgesi: 

a) Yerüstü tanklarında yapılan depolamada, tankların çevresinde koruyucu uzaklık bırakılması gerekir. Bu 
uzaklıklar, Ek-12/C’de verilen değerlere göre belirlenir. 

b) Depolama taşınabilir kaplar ile yapılıyor ise, uzaklıklar Ek-12/D’de verilen değerlere uygun olarak 
belirlenir. Uzaklıklar, depolanan kap topluluğunun dış sınırlarından itibaren ölçülür.  

c) Koruyucu bölge genişliği tank cidarından itibaren ölçülür ve en az 2/3’ünün havuzlama bölgesi dışında 
olması gerekir. Ölçümde, havuzlama duvarının iç kenarının üstü esas alınır. 

ç) Gerekli olan emniyet havuzlama bölgesi dışında kurulu, yangına 120 dakika dayanıklı, tankın en az 
4/5'i yüksekliğinde bir duvar veya set ile sağlanıyor ise; koruyucu bölge, itfaiyenin görüşü alınarak daha dar 
tutulabilir. 

d) Koruyucu bölgede depo işletmesinin yapılabilmesi için gerekli olan tesis ve binalar, havuzlama bölgesi 
dışında olmak şartı ile kurulabilir. 

(4) Tehlike bölgeleri: 

a) Aşağıdaki maddelerde aksi belirtilmediği sürece tank cidarından itibaren 5 m'lik bir uzaklık, zeminden 
0.8 m yüksekliğine kadar 2. Tehlike Bölgesidir. 

b) Yanıcı sıvılar bir havuzlama bölgesi içinde depolanmış ise, bu bölge havuz setinin üst kenarının 0.8 m 
üstüne kadar 1. Tehlike Bölgesidir. 

c) Yanıcı sıvıların yerüstünde açıkta depolandığı arazinin, genel trafik akışına açık olmaması gerekir. 

ç) Depolama sahasına işi olmayanların girişinin yasaklanması ve bu yasağın uygun bir levha ile 
gösterilmesi gerekir. 

Depolama tankları 

MADDE 120- (1) Yeraltı tanklarında, yerüstü tanklarında ve taşınabilir kapların doldurulduğu ve 
boşaltıldığı yerlerde uyulması mecburi olan hususlar bu maddede belirtilmiştir:  

(2) Yeraltı tankları: 

a) Yeraltı tankı, yeraltına tamamen gömülü, üzerindeki toprak tabakası en az 60 cm olan ve ayrıca üstü 
en az 10 cm’lik bir beton tabakası ile örtülen tankı ifade eder. Yeraltı tankı üzerinde araç trafiği olacak veya 
olma ihtimali var ise, üzerinden geçecek araçların vereceği zararı önlemek üzere, tankın üzerinin en az 60 cm 
kalınlığında sıkıştırılmış dolgu malzemesi ile ve dolgunun üzerinin de 15 cm kalınlığında demir takviyeli beton 
plaka ile kapatılması şarttır. Beton plaka kullanıldığında, plakanın yatay düzlemde her yönde, tankın 
oluşturduğu alanın kenarlarından en az 50 cm taşması gerekir. Beton plaka ile üzeri kapatılmayan tankların 
üzerinden araç geçişini önlemek üzere, tankın gömülü olduğu alanın etrafı en az 180 cm yüksekliğinde tel örgü 
ile çevrilir. 

b) Tankların meskun yerlere olan uzaklığı ile kendi aralarındaki uzaklık için Ek-12/Ç’deki değerler esas 
alınır. 
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c) Yeraltı tanklarının içi, 0. Tehlike ve bakım işlerinin yapıldığı kanal veya kapak bölmesi, 1. Tehlike 
Bölgesidir. 

ç) Yeraltı tanklarının beklenen mekanik etkilerde ve yangın hâlinde sızdırmaz kalabilmesi gerekir. 

d) Korozyona dayanıklı olmayan malzemeden yapılmış yeraltı tankları, korozyon tehlikesine karşı, 
dışından zedesiz ve zarar görmemiş bir yalıtım tabakası ile korunur.  

e) Tankların kamuya ait boru ve diğer şebekelerden en az 1 m uzaklığa yerleştirilmesi gerekir. 

f) Tankın, toprak doldurulmadan önce, en az 200 mm kalınlığında, yanmaz ve izolasyonuna etki etmeyen 
bir tabaka ile örtülmesi şarttır. 

g) Tanklar tesis edilecekleri yerde imal edilmiyor ise, izolasyonun sağlamlığı ve yerleştirilirken sağlam 
kaldığı, yetkili bir kişi tarafından tankın yerleştirilmesi sırasında tespit edilir. Tankların zedelenmeden, 
hazırlanan çukura yerleştirilmeleri gerekir. 

ğ) Tankların kapatılmaz bir havalandırma borusunun bulunması ve bu borunun doldurma sırasında gaz 
sıkışmasına meydan vermeyecek ebatta olması şarttır. Bu şart, bölmeli tanklarda her bölme için geçerlidir. 
Havalandırma borularının kapalı hacimlere açılmaması ve zeminden en az 4 m yüksekte açık havaya çıkması 
gerekir. Boru uçları, yağmur ve yabancı madde girişine karşı korunur. 

(3) Yerüstü tankları: 

a) Yerüstü tanklarının içi, 0. Tehlike Bölgesidir. 

b) Yerüstü tanklarının beklenen mekanik etki ve yangın hâlinde sızdırmaz kalması gerekir. 

c) Tank cidarları dıştan korozyona maruz ve korozyona dayanıksız malzemeden yapılmış ise, uygun 
şekilde bu etkilerden korunur. 

ç) Tanklar içindeki sıvı sebebiyle içerden korozyona maruz ise, tankların içi de uygun şekilde korunur. 

d) Tanklar ve bölmeli tankların her bölmesi havalandırma boruları ile donatılır. 

e) Birkaç tank, ayrı tehlikeli gruba ait sıvılar ihtiva etmiyor veya içlerindeki sıvıların karışmalarından 
tehlikeli bir reaksiyon beklenmiyor ise, ortak boru hattı üzerinden havalandırılabilir. 

f) Her tank veya tank bölmesinde, sıvı seviyesini gösteren bir düzen bulunur. Gösterge olarak cam veya 
benzeri borular kullanılıyor ise, bu boruların çabuk kapatılabilir bir vana ile donatılması ve vananın yalnız ölçüm 
için açılması gerekir. 

g) Tankın sıvı hacmine bağlanan her boru bir vana ile kapatılır. Vanalar, kolay ulaşılır ve görülen bir 
şekilde, tanka yakın olarak düzenlenir. 

ğ) Sınıf I, Sınıf II ve Sınıf III sıvıların doldurulduğu tanklar, elektrostatik yüklemeye karşı emniyete alınır. 

(4) Taşınabilir kapların doldurulduğu ve boşaltıldığı yerler: 

a) Taşınabilir veya araç üstü tankların doldurulup boşaltıldığı yerlerdeki teçhizatta, tankın elektrostatik 
yüklenme tehlikesini önleyecek tedbirler alınır. 

b) Dolum ve boşaltım yapılan yerlerde, akan sıvının yerüstü ve yeraltı su kaynaklarına ve kanalizasyona 
karışması önlenir. 

c) Dolum yapılan yerlerin 15 m yarıçapa ve zeminden 0.8 m yüksekliğe kadar ve dolum ağzından itibaren 
5 m yarıçapa ve ağızdan 3 m yüksekliğe kadar olan civarı, 1. Tehlike Bölgesidir. 

ç) Boşaltma yapılan yerlerden ve boşaltma sırasında açılan hava tahliye ağzından (buhar haznesinden) 
yanıcı buharların çıkabileceği açıklıkların 5 m yarıçapa ve zeminden 0.8 m yüksekliğe kadar olan civarı, 2. Tehlike 
Bölgesidir. 
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Akaryakıt servis istasyonları 

MADDE 121- (1) Servis istasyonları kurulurken bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında, 
Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik ve ilgili standart hükümlerine uyulur.  

(2) Servis istasyonları kurulurken, Ek-13’de verilen uzaklıklara uyulur ve yeterli havalandırma sağlanır.  

(3) İkmal kolonlarının içi, 1. Tehlike Bölgesidir. Kolonların orta noktalarından 1 m yarıçaplı çevresi, kolon 
yüksekliğine kadar 2. Tehlike Bölgesidir. 

(4) Akaryakıt istasyonlarının düzenlenmesinde aşağıda belirtilen esaslara uyulur: 

a) Akaryakıt servis istasyonlarında, akaryakıt, ancak 120 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yeraltı 
tanklarında depolanabilir.  

b) Tanklar, betonarme havuz içerisine yerleştirilir. Tank başına 45000 litreyi geçmemek şartı ile, bir 
istasyonda 250000 litre akaryakıt depolanabilir. 

c) Akaryakıt servis istasyonunun tamamı, merkezi ve gelişmiş bir topraklama sistemine bağlanır. 
Topraklama hattından bir seyyar uç, dolum ağzı muhafazası içine alınarak boşaltım yapan tankerlerin 
topraklanmasında kullanılır. 

ç) Enerji nakil hatları ve yeraltı kabloları ile ilgili hususlar hakkında, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Elektrikli Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

d) İkmal kolonları ve ikmal sistemleri, devrilmeye ve araç çarpmalarına karşı emniyete alınır. Bunlar, 
zemin seviyesinin altına ve özellikle bodrumlara konulamaz. 

e) İkmal kolonunun 5 m yarıçaplı çevresinde, daha alt kotlardaki hacimlere giden kanal, boru ve tesisat 
açıklıklarının bulunmaması gerekir. Boru ve kabloların geçtiği kanallarda yanıcı buhar karışımları meydana 
gelmesi, kum doldurulması gibi yollarla önlenir. 

f) Boşaltma ünitesi, depo dolduğunda otomatik olarak kapanan bir vana ile donatılır veya vananın açma 
kolunda sabitleştirme düzeni bulunmaması gerekir. 

g) İstasyonda, her dispenser adasının yanında ve her binanın içerisinde, TS 862-EN 3'e uygun en az 1 adet 
6 kg’lık kuru kimyevi tozlu, ilave olarak istasyon içerisinde farklı yerlerde ve fakat doldurma ağzına 7 m’den 
yakın ve 25 m’den uzak olmayacak şekilde, asgari 89 B söndürme etkisi olan en az 2 adet 50 kg'lık kuru kimyevi 
tozlu tekerlekli yangın söndürme cihazı olması şarttır.  

ğ) İstasyonda, yıldırım tehlikesine karşı ilgili yönetmeliklere ve standartlara uygun yıldırımdan korunma 
tesisatı yapılır.    

Genel olarak yangından korunma işlemleri 
MADDE 122- (1) Yanıcı sıvıların depolandığı, doldurulduğu ve nakledildiği tesislerin, yeterli yangın 

önleme sistemleri ile donatılması, bu sistemlerin daima kullanıma hazır olacak şekilde tutulması ve bakımlarının 
yapılması gerekir. Gerekli düzen, deponun durumuna göre sabit, hareketli veya kısmen hareketli olabilir. 
Söndürücü olarak, özellikle köpük, karbondioksit, kuru kimyevi toz ve su kullanılabilir. 
 (2) Yağmurlama tesisatının, bir tank yangınında, komşu tankın ısınarak tutuşmasını ve  patlamasını 
önleyecek kapasitede olması gerekir. 

(3) Yanıcı sıvıların naklinde kullanılan pompalar gibi cihazların, bir yangın hâlinde hızlı ve engelsiz bir 
şekilde ulaşılabilecek bir yerden kontrol edilebilir olması şarttır. Bu şart, diğer sınıftaki sıvılar ile beraberce 
depolanan sınıf IIIA ve Sınıf IIIB yanıcı sıvılar için de geçerlidir. 

(4) Tanklar ve tanklar ile iletken şekilde bağlanmış tesis bölümleri, toprağa karşı bir gerilime sahip 
olmayacak şekilde kurulur. Topraklama hatlarının bağlantı uçları ve birleşme noktaları, kolay ulaşılabilecek 
şekilde düzenlenir ve gevşemeye karşı emniyete alınır. Bu hususta ayrıca topraklama ile ilgili yönetmelik 
hükümlerine uyulur. 

(5) Tank ve bağlı bölümleri, yalnız başına topraklayıcı hat olarak kullanılamaz. Topraklayıcı hat 
malzemesi, tank ve borularda korozyon yapmayacak malzemeden seçilir. 
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(6) Tankların dolumu sırasında, tanktan dışarı çıkan buharın, hava karışımının orada çalışanlara ve 
başkalarına zarar vermeyecek şekilde açık havaya atılması gerekir. Yapıdan kaynaklanan sebeplerle, bu 
karışımın uygun bir yerden dışarı atılması mümkün değil ise, karışımın uygun bir hortum veya boru hattı ile 
yanıcı sıvıyı boşaltan tanka geri beslenmesi sağlanır. 

Bu bölümdeki hükümlerin uygulanmayacağı alanlar  

MADDE 123- (1) Bu Bölümde yer alan hükümler;  

a) Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyet için yapılmayan, ısıtma merkezi kazan daireleri ve yakıt 
depoları gibi depolama ve doldurma işleri hakkında,  

b) Araç depoları, yer değiştirebilen tesisler ve 300 litreye kadar depo hacmi olan sabit tesisler ile söz 
konusu araç ve tesislerin ayrılmaz parçası olan yakıt kapları hakkında, 

c) İşletmelerde, herhangi bir yanıcı sıvının, üretimde işlenmesi veya ürün veya ara ürün olarak kısa süre 
için depolanması hâlinde, uygulanmaz. 

9 DOKUZUNCU KISIM 
YANGIN GÜVENLİĞİ SORUMLULUĞU, EKİPLER, EĞİTİM, 

DENETİM, İŞBİRLİĞİ, ÖDENEK VE İÇ DÜZENLEMELER 

9.1 BİRİNCİ BÖLÜM 
Yangın Güvenliği Sorumluluğu 

     Yangın güvenliği sorumluluğu 
MADDE 124- (1) Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden; kamu ve özel kurum ve 

kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludur. 

Yangın güvenliği sorumlusunun belirlenmesi 

MADDE 125- (1) Çalışma saatleri içinde görevli sayısına ve binadaki en büyük amirin takdirine göre, 
binanın her katı, bölümü veya tamamı için görevliler arasından yangın güvenliği sorumlusu seçilir. Sorumlu, 
çalışma saatinin başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde, yangına karşı korunma önlemlerini 
kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür. Kat mülkiyetine tabi olan binalarda bu sorumluluğu bina yöneticisi 
üstlenir. 

 (2) Kamu binalarında bir gece bekçisi veya güvenlik görevlisi bulunması asıldır. Gece bekçisi temin 
edilemeyen yerlerde, 

a) Hizmetli sayısı 2'den fazla değilse, durum en yakın polis veya jandarma karakoluna bir yazıyla bildirilir 
ve binanın devriyeler tarafından sık sık kontrol edilmesi sağlanır. 

b) Hizmetli sayısı 2'den fazla ise ve asıl görev aksatılmadan yürütülebilecekse,  hizmetliler sırayla gece 
nöbeti tutarlar ve ertesi gün istirahat ederler. Nöbet izni sebebiyle asıl görevin aksaması söz konusu ise ve 
hizmetli sayısı 5'i geçmiyor ise, (a) bendine göre hareket edilir. 

c) Kamu binalarında resmî tatil ve bayram günlerinde de hizmetlilerce sırayla nöbet tutulur. Nöbetçi 
personele, fazla mesai ücreti ödenemediği takdirde nöbet tuttuğu saat kadar mesai günlerinde izin verilir. 

 
9.2 İKİNCİ BÖLÜM 

Ekiplerin Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları 
Ekiplerin kuruluşu 

MADDE 126- (1) Yapı yüksekliği 30.50 m.’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan 
bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde 
aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur.  

a) Söndürme ekibi, 

b) Kurtarma ekibi, 
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c) Koruma ekibi, 

ç) İlk yardım ekibi. 

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki yapı, bina, tesis ve işletmelerde ise; bina sahibinin, yöneticisinin 
veya amirinin uygun göreceği tedbirler alınır. 

(3) Ekipler, 136 ncı madde uyarınca çıkarılan iç düzenlemeleri yürütmekle görevlendirilen amirin 
belirleyeceği ihtiyaca göre, en büyük amirin onayıyla kurulur. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er kişiden; 
koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az 2'şer kişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuş ise, söz 
konusu ekiplerin görevleri bu servislerce yürütülür. 

(4) Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeleri uygulamakla  görevli amirin 
yardımcısıdır. 

(5) Acil durum ekiplerinin görevleri ile isim ve adres listeleri bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde 
asılı olarak bulundurulur. 

Ekiplerin görevleri 

MADDE 127- (1) Ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir.  

a) Söndürme ekibi; binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının  genişlemesine mani olmak 
ve söndürmek, 

b) Kurtarma ekibi; yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak, 

c) Koruma ekibi; kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle  ortaya çıkması 
muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, 

ç) İlk Yardım ekibi; yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak. 

Ekiplerin çalışma esasları 

MADDE 128- (1) Acil durum ekiplerinin birbirleriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmada 
bulunmaları esastır.  

(2) Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar iç düzenlemeyi uygulamakla  görevli 
amir veya yardımcılarına aittir.  Bu süre içinde ekipler amirlerinden emir alırlar. İtfaiye gelince, bu ekipler derhal 
itfaiye amirinin emrine girerler. 

(3) Bina sahibi ve yöneticileri ile bina amirleri; ekiplerin, yapılarda meydana gelecek yangınlara müdahale 
etmeleri ve kurtarma işlemlerini yürütmelerinde kullanmaları için gereken malzemeleri bulundurmak 
zorundadırlar. Yapının büyüklüğüne, kullanım amacına, mevcut koruma sistemlerine ve oluşturulan ekip 
özelliklerine göre, mahalli itfaiye teşkilatı ve sivil savunma müdürlüğünün görüşü alınarak, gerekli ise gaz 
maskesi, teneffüs cihazı, yedek hortum, lans, hidrant anahtarı ve benzeri malzemeler bulundurulur. 
Bulundurulacak malzemeler, itfaiye teşkilatında kullanılan malzemelere uygun olmak zorundadır. Araç-gereç ve 
malzemenin bakımı ve korunması, iç düzenlemeyi  uygulamakla görevli amirin sorumluluğu altında görevliler 
tarafından yapılır. 

(4) Yangın haberini alan acil durum ekipleri, kendilerine ait araç-gereç ve malzemelerini alarak derhal 
olay yerine hareket ederler. Olay yerinde; 

a) Söndürme ekibi yangın yerinin altındaki, üstündeki ve yanlarındaki odalarda gereken tertibatı alır, 
yangının genişlemesini önlemeye ve söndürmeye çalışırlar. 

b) Kurtarma ekibi önce canlıları kurtarır. Daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer 
eşyayı, olay yerinde bulunanların da yardımı ile ve büro şeflerinin  nezareti altında mümkünse çuvallara ve 
torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hâle getirir. Çuval ve torbalar, bina yetkililerinin gerek görmesi hâlinde 
binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşınır. Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına olay 
yerine gelen itfaiye amirinin veya en büyük mülki amirin emriyle başlanır. 



                                                                                 484                                                                                        İSG YEK 
    

c) Koruma ekibi boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği bir yerde 
muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim eder. 

ç) İlk yardım ekibi yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verir. 

(5) Yangından haberdar olan bina sahibi, yöneticisi, amiri ile acil durum ekipleri en seri şekilde görev 
başına gelip, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım işlerini yürütmek zorundadır. 

9.3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Eğitim 

Genel eğitim 

MADDE 129- (1) Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda 
yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve 
organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve 
yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme 
alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî 
eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez  söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır. 

Özel eğitim 

MADDE 130- (1) İtfaiye eğitim birimi bulunmayan belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin; 
genel yangın bilgileri, sivil savunma ve ilk yardım konularını içeren  temel eğitimleri İçişleri Bakanlığı Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğü’nce yapılır. Bu personelin her türlü eğitim giderleri, kuruluşlarınca kendi 
bütçelerinden karşılanır. Belediye itfaiye teşkilatının yönetici personelinin teknik eğitimleri ile diğer personelin 
temel ve teknik eğitimleri, kendi teşkilâtlarınca yaptırılır. 

(2) Bünyesinde özel itfaiye birimi bulunduran kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile diğer yapı, 
bina ve işletmelerde itfaiye birimi personelinin eğitimi, kendi imkânları ile kendi kuruluşlarınca, gerekirse 
mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatından yararlanılarak yapılır. Bu kuruluşlar, ilgili mevzuatına uygun şekilde 
yangın eğitimi veren özel okul, kurs ve dershanelerden eğitim hizmeti alabilirler. 

9.4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Denetim 

Denetim  

MADDE 131- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı aşağıdaki şekilde denetlenir: 

a) Özel yapı, bina, tesis ve işletmeler, mahalli itfaiye teşkilatı ile bunların bağlı veya ilgili olduğu bakanlık 
ve kamu kurum ve kuruluşlarının müfettişi, kontrolör veya denetim elemanları tarafından denetlenir. Bina 
sahibi, yöneticisi ve sorumluları denetim elemanlarınca binaların arzu edilen bütün bölümlerini ve teçhizatını 
göstermek, istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetim sonunda eksik bulunan ve giderilmesi 
istenilen aksaklıklar ile talep edilen önlemlerin öngörülen uygun süre içerisinde ilgililerce yerine getirilmesi 
mecburidir. 

b) Kamu binaları, kurum amiri ve görevlendireceği kişi veya heyet, mülki amir veya görevlendireceği 
heyet, kurumun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlık müfettişleri veya 
kontrolörleri; hükümet konakları ise, İçişleri Bakanı adına Sivil Savunma Genel Müdürü veya görevlendireceği 
kişi veya heyet ile mülkiye müfettişleri tarafından denetlenir. Denetim yetkisini haiz kişiler, kurum, kuruluş ve 
müesseselerin denetim sonuç raporlarını; bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya 
başkanlıklarına gönderir. 

9.5 BEŞİNCİ BÖLÜM 
İşbirliği 

İşbirliği protokolü 

MADDE 132- (1) İtfaiye teşkilâtı bulunan belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile 
Türk Silahlı Kuvvetleri, meydana gelebilecek yangınlarda karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği amacıyla  aralarında 
protokol düzenler.  
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(2) Protokolde; personelin eğitimi, bilgi değişimi, kullanılan araç, gereç ve malzemenin standart hâle 
getirilmesi, müşterek tatbikatların yapılması ve muhtemel yangınlara müdahalenin hangi şartlarda yapılacağı 
hususları yer alır. Protokol düzenlenmeden evvel bu kurumların ve itfaiyelerin sorumluluk bölgelerinde diğer 
itfaiyenin yardımını gerektirecek büyüklükte bir yangın meydana gelirse, yardım talebini alan itfaiye teşkilâtı 
kendi bölgesinde meydana gelebilecek diğer yangınlara karşı zafiyet yaratmamak koşuluyla yardım isteyen 
itfaiyeye gerekli ve yeterli desteği göndermek zorundadır. 

9.6 ALTINCI BÖLÜM 
Ödenek 

Ödenek 

MADDE 133- (1) Kamuya ve özel sektöre ait yapı, bina, tesis ve işletmelerde; Bu Yönetmelikte belirtilen 
sistem ve tesisatın yapımı ile araç-gereç ve malzemenin temini, bakım ve onarımı için ödenek ayrılır. Binaların 
yangından korunması için yıllık bütçelere konulan ödenek başka bir amaç için kullanılamaz. 

Kamuya ait yapı, bina, tesis ve işletmelerde ödenek  

MADDE 134- (1) Kamuya ait yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangınla mücadele için gereken giderler; 

a) İl ve ilçelerdeki hükümet konakları için, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının ilgili birimlerince tespit 
edilerek Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen tahsis şekline göre il 
emvaline gönderilen, 

b) Genel bütçeye dâhil diğer idarelerin merkez ve taşra örgütleri için, ilgili bakanlık ve dairelerin kendi 
bütçelerine konulan, 

c) Özel bütçeli idareler, iktisadi devlet teşekkülleri, döner sermayeli kuruluşlar, özel kanun ile  kurulan 
teşekküller, özel idare ve belediyeler için kendi bütçelerine konulan, ödenekler ile karşılanır.  

Özel  sektöre ait yapı, bina, tesis ve işletmelerde ödenek  

MADDE 135- (1) Yangınla mücadele için gerekli giderler bina sahibi, kat mülkiyetine tabi binalarda kat 
malikleri ve bina yöneticileri, diğer özel kurum ve kuruluşlarda işyeri sahipleri tarafından, tüzel kişiliklerde ise 
ana sermayeden karşılanır. Binaların yangından korunması için sarf olunması gerekli olan bu ödenekler başka 
bir amaçla kullanılamaz. 

(2) Yangınla  mücadele amacıyla alınması zorunlu  olan mal ve hizmetlerde herhangi bir sebep ileri 
sürülerek kısıtlama yapılamaz. 

(3) 95 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen tesislerin öncelikle yapılması için gerekli ödenek 
belediye bütçesine konulur. 

9.7 YEDİNCİ BÖLÜM 
İç Düzenleme   

İç düzenlemelerin hazırlanması  

MADDE 136- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları 
ve özel kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler; bulundukları yer, yapı, bina, tesis ve işletmelerin özelliklerini ve bu 
Yönetmelik hükümlerini dikkate alarak yangın önleme ve söndürme konusunda iç düzenlemelerde bulunurlar. 

İç düzenlemelerin kapsamı ve yürütülmesi 

MADDE 137- (1) Yangın önleme ve söndürme konusundaki iç düzenlemelerde; bu Yönetmelikte yer alan 
hususlardan, acil durum ekiplerinin sayısı, personelin adı ve görevleri, ihtiyaç duyulan araç, gereç ve 
malzemenin cinsi ve miktarı, söndürme araçlarının kullanma usulleri, eğitim ve bakım hususları, nöbet 
hizmetleri ile gerek görülecek diğer hususlar düzenlenir. Bina yerleşimini, bina iç ulaşım yollarını, yangın 
bölmelerini, yangın duvarlarını, yatay bölmeleri, cepheleri, söndürücü sistemi, uyarıcı sistemi ve su besleme 
üniteleri ile itfaiyeye yardımcı olabilecek diğer hususları gösterir plân ve krokiler bu düzenlemelere eklenir. 

(2) Yangın önleme ve söndürme konusundaki iç düzenlemeler yapı, bina, tesis ve işletmenin sahibi, 
yöneticisi veya amiri tarafından yürütülür. 
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10 ONUNCU KISIM 
MEVCUT BİNALAR HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER 

10.1 BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Mevcut yapılara ilişkin uygulama  

MADDE 138-  (1)  Mevcut yapılardan bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kullanım amacı 
değiştirilerek, bedensel veya zihinsel bir hastalığın veya yetersizliğin tedavisinin veya bakımının yapıldığı 
veyahut küçük çocuklar, nekahet hâlindeki kişiler veya bakıma muhtaç yaşlıların bakımları için kullanılan sağlık 
amaçlı bina ve tesisler ile yatılı sağlık kuruluşları, anaokulları, kreşler, çocuk kulüpleri, ilköğretim okulları, 
yetiştirme yurtları, eğlence yerleri ve konaklama amaçlı olarak kullanılacak bina ve tesisler ile tehlikeli 
maddelerin bulundurulacağı binalar dışında kalan mevcut yapılar hakkında bu Kısım hükümleri uygulanır. 

 (2) Mevcut yapılardan, 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun yangın tedbirleri alınmış olan yapılarda, 
bu Yönetmelik hükümlerine göre ilave tedbir alınmaması asıldır. Ancak, yapı sahibi isterse bu Yönetmelik 
hükümlerine göre ilave tedbirler alabilir. 

 (3) Mevcut yapılardan bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kullanım amacı değiştirilen 
yapılardan 2 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde sayılanlar dışında kalan yapılar hakkında da bu Kısım 
hükümleri uygulanır.     

Mevcut yapılardan kullanım amacı değiştirilenler hakkında uygulanacak hükümler 
MADDE 139- (1) Mevcut yapılardan bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kullanım amacı 

değiştirilenlerden 138 inci maddenin birinci fıkrasında sayılanlar hakkında bu Yönetmeliğin diğer kısımlarında 
belirtilen hükümler uygulanır. 

         Mevcut yapılar hakkında uygulanmayacak hükümler 

MADDE 140- (1) 112 nci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi doğalgaz tesisatı yapılmış mevcut yapılarda 
uygulanmaz. 

İlave çıkış ve kaçış merdiveni 

MADDE 141- (1) Binada, ilave çıkış gerekliliğini veya kaçış merdivenlerinin yeniden düzenlenme 
mecburiyetini gerektiren bir kullanım mevcut ise, binanın bütünü göz önüne alınarak, bina sahibi veya kat 
malikleri tarafından, binanın tamamı için ilave çıkış veya kaçış merdiveni yaptırılması şarttır. 

(2) Mevcut yapılarda ilâve çıkış veya kaçış merdiveni gerektiğinde, muvafakat alınması ve ilâve kat 
yapılmaması kaydıyla komşu parsel veya bina ile birlikte ortak çözümler üretilebilir. 

Yağmurlama sistemi, yangın dolabı ve itfaiye su alma ağzı  

MADDE 142- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre binaya yağmurlama sistemi, yangın dolabı veya itfaiye 
su alma ağzı gibi sistemlerin yapılmasının şart olduğu hâllerde, su girişi ana hattı ve ana kolonlar bina sahibi 
veya kat malikleri tarafından yaptırılır. 

Algılama veya uyarı sistemi 

MADDE 143- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre binada algılama sistemi yapılmasının şart olduğu 
hâllerde, algılama veya uyarı sisteminin ana paneli binanın tamamına hizmet verecek şekilde, bina sahibi veya 
kat malikleri tarafından yaptırılır. 

Yetkili idareden görüş alınması 

MADDE 144- (1) Bu Kısımda belirtilmeyen veya açıklık bulunmayan hususlar hakkında, yapı ruhsatı 
vermeye yetkili idarenin görüşü esas alınır ve alınması gereken tedbirler bina sahibi veya kat malikleri 
tarafından yaptırılır. 
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10.2 İKİNCİ BÖLÜM 
Mevcut Binalar İçin Özel Hükümler 

Bina taşıyıcı sisteminin stabilitesi 

MADDE 145- (1) Mevcut yapılarda, bina taşıyıcı sisteminin stabilitesi ile ilgili olarak, 23 üncü maddenin 
dördüncü fıkrası uygulanır.  

Kaçış yolları  

MADDE 146- (1) Hastane, otel, huzur evi, ilköğretim okulu, yuva ve benzeri yerler dışında kalan mevcut 
yapıların kaçış yolları için, 31 inci madde hükümleri esas olmak üzere, bu maddede belirtilen hususlar da kabul 
edilir.  

(2) Mevcut yapılarda; birinci katta kullanıcı sayısı 25 kişiden fazla olmamak şartıyla, bina dışındaki 
güvenlik bölgesine açık, dış zeminden en çok 4 m yükseklikte olup açılabilir kanat genişliği ve yüksekliği en az 70 
cm olan pencereler, zaruri hâllerde kaçış yolu olarak kabul edilir.  

(3) Mevcut yapılarda, katta bulunan kullanıcı sayısının 50 kişiyi geçmemesi şartıyla, aşağıda belirtilen 
özellikteki çıkışlar, ikinci kaçış yolu olarak kabul edilir: 

a) Bina yüksekliği 30.50 m’den fazla olmayan binalarda, kaçış merdivenine bir pencereden ulaşılmasına;  

1) Pencere parapet seviyesinin döşeme seviyesinden 80 cm’den daha yüksek olmaması, 

2) Pencerenin temiz açılır-kapanır kısmının en az 70/140 cm boyutlarında olması, 

3) Parapet seviyesine ulaşacak şekilde basamak yapılması, 

4) Pencere geçişinde kullanılan malzemelerin en az 30 dakika yangına dayanıklı malzemeden yapılması,  

şartları birlikte mevcut olduğu takdirde müsaade edilir. 

b) Kaçış merdivenine bir odadan geçilerek ulaşılmasına; oda kapısının kendiliğinden kapanır olması ve 
kilitsiz tutulması ve kaçış merdivenine ulaşılan odanın kapısından kaçış merdivenine olan azami uzaklığın 9 m’yi 
geçmemesi hâlinde müsaade edilir. Bu odanın duvarlarının ve kapısının yangına en az 60 dakika dayanıklı ve 
kapının duman sızdırmaz özellikte olması hâlinde kaçış uzaklığı bu odanın kapısına kadar alınır. 

c) Toplanma amaçlı olarak kullanılmayan bir bodrum kat için diğer merdivene alternatif olmak üzere, bir 
merdiven ile ulaşılan, açılır bir kenarı en az 50 cm ve açılır alanı 0.4 m2’den az olmayan pencereden geçilerek 
zemin seviyesine ulaşılıyor ise, bu pencere ikinci kaçış yolu kabul edilir. 

ç) Zemin kat üzerindeki birinci katın kullanıcı sayısı 25 kişiden az ve kullanılan alanın en uzak noktasından 
katın çıkış kapısına olan uzaklık tek yönlü kaçış mesafesini sağlıyor ise, bu kata hizmet veren merdivenin zemin 
kattan bağımsız olması ve girişinin müstakil düzenlenmesi şartı ile, bu katın yüksekliğine bakılmaksızın tek çıkış 
yeterli kabul edilir. 

Çıkış kapasitesi ve kaçış uzaklığı 

MADDE 147- (1) Mevcut yapılarda, çıkış kapasitesi ve kaçış uzaklığı için bu maddede belirtilen hususlara 
uyulur.  

(2) Kullanıcı yükü katsayısı olarak, gerekli kaçış ve panik hesaplarında kullanılmak üzere Ek-5/A’daki 
değerler esas alınır.  

(3) Kaçış uzaklığı, kullanım sınıfına göre Ek-14’de verilen değerlerden daha büyük olamaz. Oda, koridor 
ve benzeri alt bölümlere ayrılmış büyük alanlı bir katta, odanın en uzak bir noktasından odanın çıkış kapısına 
kadar ölçülen uzaklığın 15 m’yi aşmaması şartıyla, kaçış uzaklığı, odanın çıkış kapısından başlayarak bir kaçış 
merdivenine, kaçış geçidine veya dış açık alana açılan çıkış kapısına kadar olan ölçüdür. 

(4) Binanın sirkülasyon merdivenleri korunumlu hâle getirilmiş ise ve şaftlar yatayda korunmuş ise, ayrıca 
katlarda kolay alevlenici ve parlayıcı madde kullanılmıyor ve bulundurulmuyor ise, Ek-14’de verilen kaçış 
uzaklıkları 1/2 oranında artırılarak uygulanır.  
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(5) Bina yüksekliği 30.50 m’yi geçmeyen binalarda, birbirine alternatif 2 kaçış merdiveni düzenlenmiş ve 
bunlardan birisi korunumlu ise, iki yönlü kaçış mesafesi uygulanır.  

(6) Zemin kattaki dükkânlarda ve benzeri yerlerde kullanıcı sayısı 50’nin altında ve en uzak noktadan dış 
ortama açılan kapıya kadar olan kaçış uzaklığı 25 m’den fazla değilse, bina dışına tek çıkış yeterli kabul edilir.  

Kaçış yolu sayısı ve genişliği  

MADDE 148- (1) Mevcut yapılarda, kaçış yolu ile kaçış merdiveni sayısı ve genişliği için aşağıda belirtilen 
hususlara uyulur. 

a) Toplam kaçış yolu genişliği, Ek-5/A’ya göre hesaplanan kattaki toplam kullanıcı sayısının 0.4 ile çarpımı 
suretiyle santimetre olarak bulunur.  

b) Kaçış merdiveninin genişliği, düz kollu sahanlıklı merdivende 60 cm’den veya dairesel merdivende 70 
cm’den daha az olamaz. Toplam kullanıcı sayısı 60 kişiden fazla olan katlarda bu genişlik, düz kollu sahanlıklı 
merdivenlerde 70 cm’den veya dairesel merdivenlerde 80 cm’den az olamaz. Hastaneler, huzurevleri, 
anaokulları ve ilköğretim okullarında ise, sadece sahanlıklı düz kollu merdivenler düzenlenebilir ve bu 
merdivenin genişliği 100 cm’den az olamaz. 

c) Kaçış merdivenlerinde merdiven kolu duvarlar ile çevrelenmiş ise, temiz genişlik, her iki duvarın bitmiş 
yüzeyleri arasındaki ölçüdür. Merdiven kolunun bir tarafında duvar, diğer tarafında korkuluk var ise, temiz 
genişlik, duvarın bitmiş yüzeyi ile korkuluk iç yüzeyi arasındaki ölçüdür. Kaçış merdivenlerinde temiz genişlik 
hesaplanırken, küpeştenin yaptığı çıkıntının 80 mm’si temiz genişliğe dâhil edilir.  

ç) Bütün çıkışların ve erişim yollarının, açık-seçik görülebilir olması veya konumlarının simgeler ile 
vurgulanması ve her an kullanılabilmesi için engellerden arındırılmış durumda bulundurulması şarttır. 

Yangın güvenlik holü 
MADDE 149- (1) Mevcut yapılarda, yangın güvenlik holü için aşağıda belirtilen hususlara uyulur.   

a) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut harici mevcut binalarda, lobi, koridor ve hol gibi bir 
kullanım alanından geçilmeden kaçış merdivenine doğrudan girildiği takdirde merdiven içinde basınçlandırma 
yok ise yangın güvenlik holü bakımından 34 üncü madde uygulanır. 

b) Mevcut binalarda kaçış merdiveni kapılarının, parlayıcı madde içermeyen ve kullanım alanlarından 
kapı ile ayrılan koridor, hol ve benzeri hacimlere açılması hâlinde, yangın güvenlik holü yapılması zorunlu 
değildir.  

Acil çıkışı zorunluluğu 

MADDE 150- (1) Mevcut yapılarda, acil çıkış zorunluluğu için aşağıda belirtilen hususlara uyulur. 

a) Mevcut yapılarda, 147 nci ve 148 inci maddeler esas alınarak her bir çıkışın genişliği 200 cm’yi 
aşmayacak şekilde çıkış sayısı bulunur. Bir katta veya katın bir bölümünde, hesaplanan değerden az olmamak 
üzere 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerlerde ve 60 kişinin aşıldığı yerlerde en az 2 çıkış, 600 kişinin aşıldığı 
yerlerde en az 3 çıkış ve 1000 kişinin aşıldığı yerlerde en az 4 çıkış olması şarttır. 

b) Kapıların birbirinden olabildiğince uzakta olması gerekir. Bölünmemiş mekânlarda kapılar arasındaki 
mesafe, en uzun köşegenin 1/3’ünden, yağmurlama sistemli yapılarda ise, 1/4’ünden az olamaz.  

Kaçış merdiveni yuvalarının yeri ve düzenlenmesi 

MADDE 151- (1) Mevcut yapılarda, kaçış merdiveni yuvalarının yeri ve düzenlenmesi için aşağıda 
belirtilen hususlara uyulur. 

a) Yangın hangi noktada çıkarsa çıksın, o katta bütün insanların çıkışlarının sağlanması için, diğer 
maddelerde belirtilen özel durumlar hariç olmak üzere, kaçış yolları ve kaçış merdivenleri birbirlerinin alternatifi 
olacak şekilde konumlandırılır.  

b) Kaçış merdivenlerinin tabii zemine kadar ulaştırılması esastır. Kaçış merdiveni, bitiş noktasında en az 1 
m2’lik bir sahanlık yapılıp bu noktadan aşağıya eğimi 50 dereceden daha fazla olamayacak şekilde mafsallı bir 
merdiven ile tabii zemine indirilir. Kaçış merdiveninin tabii zemine indirilmesi mümkün değil ise, yerden 3 m 
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yukarıda bitirilebilir. Ancak, eğitim tesislerinde, sağlık hizmeti amaçlı binalarda, eğlence yerlerinde, kullanıcı 
sayısı 50 kişiyi geçen konaklama tesislerinde ve kullanıcı sayısı 100 kişiyi geçen bütün binalarda yangın 
merdiveninin tabii zemine kadar indirilmesi şarttır.  

c) Toplanma amaçlı ve kurumsal yapılar hariç, bitişik nizamdaki yapıların acil çıkışlarının, sokağı olmayan 
arka cepheye açılmasına, çıkış noktasından itibaren binanın yüksekliğinden az olmamak üzere en az 15 m uzakta 
açık bir alan bulunması hâlinde izin verilir.  

Kaçış merdiveninin özellikleri 

MADDE 152- (1) Mevcut yapılarda kaçış merdivenlerinin aşağıda belirtilen özelliklerde olması gerekir.  

a) Aksi belirtilmedikçe, kaçış merdivenlerinde sahanlık olması ve sahanlığın genişliğinin ve uzunluğunun 
merdivenin genişliğinden az olmaması gerekir.  

b) Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği 18 cm’den çok ve basamak genişliği 20 cm’den az 
olamaz. Basamakların kaymayı önleyen malzemeden olması şarttır.  

c) Merdivenlerde baş kurtarma yüksekliği, basamak üzerinden en az 210 cm olmalıdır.  

Dış kaçış merdivenleri 

MADDE 153- (1) Mevcut yapılarda dış kaçış merdivenlerine; herhangi bir bölümüne yanlardan yatay 
uzaklık olarak 1.8 m içerisinde korunumsuz duvar boşluğu bulunmamak ve kaçış merdiveni özelliklerine sahip 
olmak şartı ile, konutlarda 51.50 m ve diğer yapılarda 30.50 m bina yüksekliğine kadar izin verilir.  

(2) Herhangi bir bölümüne yanlardan yatay uzaklık olarak 1.8 m içerisinde korunumsuz duvar boşluğu 
bulunması hâlinde; bütün katlarda bu mesafe içinde kalan boşlukların yangına en az 60 dakika dayanıklı 
malzemeye dönüştürülmesi veya kaçış merdiveninin bu boşluklardan çıkacak olan duman ve ısı gibi etkilerden 
korunması için yangına 60 dakika dayanıklı malzeme ile korunumlu yuva içerisine alınması gerekir. 

Dairesel merdiven 

MADDE 154- (1) Dairesel merdiven, kullanıcı sayısı 100 kişiyi aşmayan herhangi bir kattan, ara kattan 
veya balkonlardan zorunlu çıkış olarak hizmet verebilir. 

(2) Mevcut yapılarda dairesel merdivenlerin, yanmaz malzemeden yapılması ve en az 70 cm genişlikte 
olması gerekir. Dairesel merdivenin genişliği, bir kattaki kullanıcı sayısının 60 kişiden fazla olması hâlinde 80 
cm’den az olamaz.  

(3) Dairesel merdivenler, konutlarda 51.50 m’den ve diğer yapılarda 30.50 m’den yüksek olamaz. 

(4) Basamağın kova merkezinden 50 cm uzaklıktaki basamak genişliği 25 cm’den az ve basamak 
yüksekliği 175 mm’den fazla olamaz. 

(5) Dış kaçış merdivenlerinin; korozyona karşı korunması, yeterli dayanım ve taşıma kapasitesine sahip 
olması ve acil durumlarda kullanılabilir olması gerekir. 

(6) Yataklı sağlık hizmeti amaçlı binalarda, huzurevlerinde, anaokulu ve ilköğretim okullarında ve bir 
kattaki kullanıcı sayısı 50 kişiyi geçen eğlence yerlerinde dairesel merdivene izin verilmez. 

Kaçış merdiveni havalandırması  

MADDE 155- (1) Mevcut yapılarda, yüksekliği 30.50 m’den fazla olan bütün kaçış merdivenleri, doğal 
yolla veya Altıncı Kısımdaki gereklere uygun olarak mekanik yolla havalandırılır veya basınçlandırılır.  

(2) Kaçış merdiveni ile mutfak, banyo ve servis merdiveni gibi kullanım alanları, aydınlatma ve 
havalandırma amacıyla aynı aydınlığı veya baca boşluğunu paylaşamaz.  

(3) Yüksekliği 51.50 m’den fazla olan veya dörtten çok bodrum kata hizmet veren kaçış merdivenlerinin 
basınçlandırılması şarttır. 
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Bodrum kat kaçış merdivenleri 

MADDE 156- (1) Mevcut yapılarda, bodrum katlarda kaçış mesafesine bakılmaksızın; 

a) Konutlar hariç, bodrum katlardaki mutfaklarda gaz kullanılması,  

b) Topluma açık mekân olarak kullanılan bodrum katlarda kullanıcı sayısının 25 kişiyi, doğrudan dışarı 
çıkışı olan bodrum katlarda ise 50 kişiyi geçmesi, 

c) Birden çok katlı bodrumlarda, imalat, üretim ve depolama yapılması, 

hâlinde alternatif ikinci çıkış zorunludur. 

(2) Bodrum kata hizmet veren herhangi bir kaçış merdiveninin, mevcut binalarda kaçış merdivenleri için 
aranan bütün şartlara uygun olması gerekir. 

(3) Acil durumda üst katları terk eden kullanıcıların bodrum kata inmelerini önlemek için, merdivenin 
zemin düzeyindeki sahanlığı, bodrum merdiveninden kapı veya benzeri bir fiziki engel ile ayrılır veya görülebilir 
uygun yönlendirme yapılır. 

Kaçış yolu kapıları 

MADDE 157- (1) Mevcut yapılarda kaçış merdivenlerinin kapılarının; yapı yüksekliği 30.50 m’den az ise 
en az 60 dakika ve 30.50 m ve daha yüksek yapılarda, en az 90 dakika yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz 
özellikte olması gerekir. Kaçış yolu kapılarının genişliği 70 cm’den ve yüksekliği 190 cm’den az olamaz. 

(2) Kaçış yolu kapılarının kanatlarının, kullanıcıların hareketini engellememesi ve kullanıcı sayısı 50 kişiyi 
aşan mekânlardaki çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. Kaçış yolu kapılarının, el ile açılabilmesi 
ve kilitli tutulmaması gerekir. Dönel kapılar ve turnikeler çıkış kapısı olarak kullanılamaz. 

(3) Kapıların kendiliğinden kapatır düzenekler ile donatılması ve itfaiyeci veya görevlilerin gerektiğinde 
dışarıdan içeriye girebilmelerine imkân sağlanması gerekir. 

(4) Merdivenden tabii zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan bütün kaçış yolu kapılarının ve bir 
kattaki kullanıcı sayısının 100’ü geçmesi hâlinde kaçış merdiveni kapılarının kapı kolu kullanılmadan, panik kollu 
veya benzeri bir düzenek ile açılabilmesi gerekir. Kapılar en çok 110 N kuvvetle açılabilecek şekilde tasarlanır. 

Konutlar 

MADDE 158- (1) Mevcut konutlar için, 48 inci madde aşağıda belirtilen istisnalar ile uygulanır.  

a) Yapı yüksekliği 30.50 m’nin altındaki mevcut konutlarda ikinci çıkış aranmaz.  

b) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az ise, binanın ana merdiveninin korunmuş kaçış 
merdiveni özelliğinde yapılması hâlinde bir merdiven yeterlidir. Korunmuş merdiven iç kaçış merdiveni ise, bir 
yangın ihbar butonu ile aktive edilen veya algılama sisteminden otomatik aktive olan basınçlandırma sistemi 
yapılması gerekir.  

c) Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif en az birisi korunmuş 2 adet 
kaçış merdiveni gerekir. Korunmuş kaçış merdiveni basınçlandırılır.  

(2) Binanın ana merdiveni aynı zamanda bodrum katlara da hizmet veriyor ise ve bodrum katlarda konut 
dışı kullanılan ve kolay alevlenici madde bulunan kullanım alanları var ise, bodrum katlarda merdivene girişte 
yangın güvenlik holü düzenlemesi şarttır.        

Kullanım özelliklerine göre binalarda kaçış merdiveni ve çıkışlar 
MADDE 159 - (1) Fabrika, imalathane, mağaza, dükkân, depo, büro binaları, ayakta tedavi merkezleri, 

müze, sergi salonları ve benzeri yerlerde en az 2 bağımsız kaçış merdiveni veya başka çıkışların sağlanması 
gerekir. Ancak;  

a) Yapı yüksekliğinin 21.50 m’den az olması,  
b) Bir kattaki kullanıcı sayısının 50 kişiden az olması,  
c) Bütün katlarda en fazla kaçış uzaklığının Ek-14’teki uzaklıklara uygun olması, 
ç) Yapımda yanmaz ürünler kullanılmış olması,  
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d) İmalat ve depolamada kolay alevlenici ve parlayıcı maddeler kullanılmaması,  
şartlarının hepsinin birlikte gerçekleşmesi hâlinde tek kaçış merdiveni yeterlidir. 
(2) Parlayıcı, patlayıcı, kolay alevlenici ve tehlikeli maddeler ile imalat, üretim ve depolama işlemlerinin 

yapılmadığı ve yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olmayan sanayi sitelerinde;  
a) Sitenin dış cephesinde düzenlenmiş ve herhangi bir bölümüne yanlardan yatay uzaklık olarak 1.8 m 

içerisinde kapı ve pencere gibi korunumsuz duvar boşluğu bulunmayan,  
b) Birbirlerinden binanın köşegen uzunluğunun en az yarısı kadar uzaklıkta konumlandırılmış ve kullanıcı 

yükü en yoğun bir kata göre hesaplanmış genişliğe sahip,  
iç ve dış kaçış merdivenleri ve dış cephede düzenlenen araç rampaları, iki yönlü kaçış mesafelerini 

sağlamaları kaydıyla kaçış merdiveni olarak kabul edilir. 

Asansörler 

MADDE 160- (1) Mevcut yapılarda asansörler için bu maddede belirtilen hususlara uyulur. 

(2) Asansör makine dairesinin yangına en az 60 dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden 
yapılması şarttır. 

(3) Asansör kuyusunda en az 0.1 m2 olmak üzere, kuyu alanının 0.025 katı kadar bir havalandırma ve 
dumandan arındırma bacası bulundurulması veya kuyuların basınçlandırılması gerekir. 

(4) Bina yüksekliği 30.50 m’den yüksek konut harici bütün binalarda ve 51.50 m’den yüksek konutlarda 
kullanılan asansörlerde aşağıdaki esaslar aranır: 

a) Asansörlerin, yangın uyarısı aldıklarında kapılarını açmadan doğrultuları ne olursa olsun otomatik 
olarak acil çıkış katına dönmesi, kapıları açık beklemesi ve gerektiğinde yetkililer tarafından kullanılabilecek 
elektriksel sisteme sahip olması şarttır. 

b) Asansörlerin, yangın uyarısı aldıklarında kat ve koridor çağrılarını kabul etmemesi gerekir. 

c) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan binalarda 
deprem sensörü kullanılması ve asansörlerin deprem sırasında en uygun kata gidip, kapılarını açıp, hareket 
etmeyecek tertibat ve programa sahip olması zorunludur. 

Algılama ve uyarı sistemi 

MADDE 161- (1) Mevcut yapılarda uyarı sistemi için 75 inci madde uygulanır.  
(2) 75 inci maddenin algılama sistemine ilişkin hükümleri, mevcut yapılardan konaklama amaçlı binalar, 

kurum binaları, büro binaları, mağazalar, çarşılar ve toplanma amaçlı yapılar hakkında da uygulanır. 

Kablolar 

MADDE 162- (1) Mevcut binalarda, elektrik tesisatı yenilenecek ise, 83 üncü maddede belirtilen özellikte 
kablolar kullanılır.  

Basınçlandırma sistemi 

MADDE 163- (1) Mevcut binalarda;  

a) Dörtten fazla bodrum kata hizmet veren kaçış merdivenleri, 

b) Merdiven kovasının yüksekliği 51.50 m’den fazla olan kaçış merdivenleri,  

89 uncu maddede belirtilen esaslara göre basınçlandırılır.  

Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları 

MADDE 164- (1) Mevcut binalarda sabit boru tesisatı ve yangın dolapları hakkında, bu maddenin ikinci 
fıkrası hükmü de dikkate alınarak 94 üncü madde hükümleri uygulanır.  

(2) Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 2000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, 
konaklama, sağlık ve toplanma amaçlı binalar ile eğitim binalarında, alanlarının toplamı 1000 m2’den büyük olan 
kapalı otoparklarda ve ısıl kapasitesi 500 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılması 
zorunludur. 
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Yağmurlama sistemi 

MADDE 165- (1) Mevcut binalarda yağmurlama sistemi, 96 ncı maddenin diğer hükümleri saklı kalmak 
şartıyla aşağıdaki yerlerde uygulanır: 

a) Bina yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut ve büro haricindeki bütün binalarda, 

b) Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen büro binalarında,  
c) Toplam alanı 1000 m2’den fazla olan kapalı otoparklar ile 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı 

otoparklarda, 
ç) İkiden fazla katlı bir bina içerisindeki yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, pansiyonlarda, 

misafirhanelerde, 

d) Birden fazla katlı ve yapı inşaat alanı 3000 m2’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, eğlence ve 
toplanma yerlerinde, 

e) Aksi belirtilmedikçe, birden fazla katlı binalardaki, kolay alevlenen madde bulundurulan  ve toplam 
kapalı alanı, bodrum katlarda 2000 m2 ve diğer katlarda 4000 m2’den fazla olan depolarda. 

İtfaiye su verme bağlantısı 

MADDE 166- (1) 97 nci madde hükümleri, mevcut binalardan, konut ve büro haricindeki yüksek binalar 
ile yangın dolabı mecburiyeti bulunan ve bina kat alanı 2000 m2’den büyük olan binalarda uygulanır. 

Tehlikeli maddelerin depolanması ve kullanılması 

MADDE 167- (1) Mevcut binalarda, tehlikeli maddelerin depolanması ve kullanılması konusunda ilgili 
mevzuat hükümleri uygulanır.   

(2) İlgili mevzuatta düzenlenmeyen hususlar hakkında Sekizinci Kısımda yer alan hükümler uygulanır. 

(3) 121 inci madde, mevcut akaryakıt istasyonlarında, bir yeraltı tankı kapasitesi 10 m3’ü geçmiyor ise, 
pompanın, nefesliğin ve dolum ağzının komşu arsa ve yola olan mesafesi 5 m’den ve tank cidarının komşu 
arsaya ve yola olan en yakın mesafesi 3 m’den az olmayacak şekilde uygulanır. 

(4) Sekizinci Kısımda belirtilen ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuata uygun 
şekilde yapılarak yapı ve işletme ruhsatı almış olan tehlikeli maddeler ile ilgili yerlerde, asgari emniyet 
mesafeleri hariç olmak üzere, yangın güvenliği ile ilgili diğer hususlar ve alınması gerekli tedbirler için bu 
Yönetmelik esas alınır.  

11 ONBİRİNCİ KISIM 
Tarihi yapılar 

MADDE 167/A -  (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen yapılar tarihi yapı 
olarak kabul edilir. 

 
Tarihi yapılarda alınacak yangın tedbirlerinde uyulacak ilkeler 
MADDE 167/B - (1) Tarihi yapılarda, yangına karşı güvenlik tedbirleri alınırken; 
a) Yapılacak tesisatlara ilişkin olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşünün alınması, 
b) Alınacak yangın tedbirlerinde tarihi yapının korunmasının esas olması ve algılama ve söndürme 

tesisatı gibi yangından koruma tesisatlarının yapının özelliğine uygun olarak, yapıya fiziki ve görsel bakımdan 
zarar vermeyecek şekilde kurulması, 

ilkeleri gözetilir. 
 
Tarihi yapılara ilişkin uygulama 
MADDE 167/C- (1) Bu Kısımda aksi belirtilmedikçe, tarihi yapıların yangından korunması hakkında, bu 

Yönetmeliğin Onuncu Kısım hükümleri uygulanır. 
(2) Taşıyıcı kolonları ve ana kirişleri ahşap olan tarihi binaların zemin katı haricindeki katları, yataklı sağlık 

hizmeti, huzurevi, bakımevi, anaokulu, ilköğretim okulu ve öğrenci yurdu olarak kullanılamaz. 
(3) Tarihi yapı dâhilinde yapılacak tadilât veya tamiratlarda, yapının aslına sadık kalmak maksadıyla 

yapının inşasında kullanılmış olan malzemelerin aynısı veya benzeri kullanılabilir.  
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(4) Bir kattan fazla katı olan topluma açık tarihi yapılarda, taşıyıcı kolonların ahşap olması durumunda 
ana taşıyıcıların restorasyon sırasında yangına en az 90 dakika dayanıklı olacak şekilde yalıtılması gerekir. 

(5) Tarihi yapılardaki kaçış merdivenlerine, koridor, hol, lobi veya benzeri ortak hacimlerden geçilerek 
ulaşılması hâlinde yangın güvenlik holü zorunlu değildir. 

(6) Merdivenlerden sayı olarak yarısının korunmuş olması durumunda, yapının yüksekliğine 
bakılmaksızın, diğer korunumsuz merdivenler kaçış yolu olarak kabul edilerek, iki yönde kaçış mesafesi 
uygulanır ve dairesel merdivenler kabul edilir. 

(7) Bir kattaki kullanıcı sayısının 100 kişiyi geçmesi hâlinde, kaçış kapıları panik kollu bir düzenek ile kaçış 
doğrultusunda açılacak şekilde değiştirilir veya yapının kullanımı sırasında bir görevli bulundurulur. 

(8) Tarihi yapının ahşap kısımlarında kullanılan elektrik kablolarının yangına en az 60 dakika dayanıklı 
olması ve çelik boru içerisinden geçirilmesi gerekir. Buat ve kasaların yanmaz malzemeden yapılması şarttır. 

(9) Ahşap yapılarda, ahşap malzemenin korunması veya boyanması için kolay yanıcı ve parlayıcı özelliği 
olan maddeler kullanılamaz.  

(10) Tarihi yapılarda, ayrı yangın kompartımanı oluşturulmadan kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı 
madde bulundurulamaz.  

12 ONİKİNCİ KISIM 
Son Hükümler 

Yönetmeliğe aykırılık hâlleri 

MADDE 168- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, aykırı hareketin suç veya 
kabahat teşkil etmesine göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri 
uyarınca işlem yapılır. 

(2) İlgili mevzuatta öngörülen diğer yaptırımlar saklıdır. 

Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler 

MADDE 169- (1) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

(2) Belediyeler de dahil olmak üzere, kapsama dahil kurum ve kuruluşlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bu Yönetmeliği uygulamak zorunda olup bu Yönetmeliğe aykırı veya bu Yönetmelikte 
öngörülen tedbirleri daha ağırlaştıran ve uygulanmaz hale getiren düzenlemede bulunamaz.   

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yürürlüğe konulmuş bulunan imar, yapı, deprem ve afet ile 
ilgili yönetmeliklerin, bu Yönetmeliğe aykırı olan hükümleri uygulanmaz. 

Mevcut binalar hakkında alınacak tedbirler ile ilgili yapım süresi 

GEÇİCİ MADDE 1 – Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun yangın tedbirleri 
alınmış olan mevcut yapılarda, bu Yönetmelik ile değiştirilen hükümlere göre ilâve tedbir alınmasının 
istenilmemesi asıldır. Ancak, yapı sahibi isterse bu Yönetmelik ile değiştirilen hükümlere göre ilâve tedbirler 
alabilir. 

 
Yönetmeliğe aykırı diğer mevzuat hükümlerinin uyumlaştırılması 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yürürlüğe konulmuş bulunan imar, yapı, 
deprem ve afet ile ilgili yönetmeliklerin bu Yönetmeliğe aykırı olan hükümleri, ilgili idarelerce Yönetmeliğin 
yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu Yönetmeliğe uygun hâle getirilir. 

Yürürlük  

MADDE 170– (1) İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu 
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 171- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN EKLERİ 
  EK-1 

BİNA TEHLİKE SINIFLANDIRMASI 

 

Ek-1/A  Düşük Tehlike Kullanım Alanları 

 

Düşük yangın yüküne sahip, düşük yanabilirliği olan ve yangına karşı direnci en az 30 dakika olan 126 m2’den büyük 
bölümü olmayan mekânlar. Okullar ve diğer eğitim kurumları (belirli alanları* ),  bürolar (belirli alanları* ) , 
hapishaneler 

* Kullanım alanları, Ek-1/B ve Ek-1/C kapsamına girmeyen alanlar. 

Ek-1/B  Orta Tehlike Kullanım Alanları 

KULLANIM 
TÜRÜ Orta Tehlike -1 Orta Tehlike -2 Orta Tehlike -3 Orta Tehlike -4 

Cam ve seramikler       
Cam fabrikaları 

  

  
Kimyasallar 

  
Çimento işleri 

Fotoğraf 
laboratuvarları, 
fotoğraf film 
fabrikaları 

Boyama işlemleri, 
sabun fabrikaları 

Mum ve balmumu 
fabrikaları, kibrit 
fabrikaları, 
boyahaneler 

  
Mühendislik 

Metal levha üretimi Otomotiv 
fabrikaları, 
tamirhaneleri 

Elektronik fabrikaları, 
buzdolabı ve çamaşır 
makinesi fabrikaları 

  

  

Yiyecek ve içecekler 

Mezbahalar, 
mandıralar 

Fırınlar, bisküvi, 
çikolata, şekerleme 
imalathaneleri, bira 
fabrikaları  

Hayvan yemi 
fabrikaları, meyve 
kurutma, suyu 
çıkarılmış sebze ve 
çorba fabrikaları, 
şeker imalathaneleri, 
tahıl değirmenleri 

  
Alkol damıtma 

  
Çeşitli 

Hastaneler, oteller, 
konutlar, lokantalar, 
kütüphaneler (kitap 
depoları hariç), 
okullar, bürolar 

Fizik 
laboratuvarları, 
çamaşırhaneler, 
otoparklar, müzeler 

Radyo ve televizyon 
yayınevleri, tren 
istasyonları, tesisat 
odaları  

Sinemalar, 
tiyatrolar, konser 
salonları, tütün 
fabrikaları 

  
Kâğıt 

    Cilthaneler, mukavva 
fabrikaları, kâğıt 
fabrikaları, baskı işleri 
ve matbaalar 

  
Atık kâğıt 
işletmeleri 

  
Lastik ve plastik 

    Kablo fabrikaları, 
plastik döküm ve 
plastik eşya (köpük 
plastik hariç), kauçuk 
eşya fabrikaları,   
sentetik lif (akrilik 
hariç) fabrikaları  

Vulkanize fabrikaları  

  
Halat fabrikaları 
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Dükkânlar ve ofisler Bilgisayara veri işleme 
ofisleri (veri saklama 
odaları, hariç) 

  Büyük mağazalar  

Alışveriş merkezleri 

Sergi salonları 

  
  
  
Tekstiller ve 
konfeksiyon 

    
  
  
Deri eşya fabrikaları 

Halı fabrikaları 
(kauçuk ve köpük 
plastik hariç), kumaş 
ve giysi fabrikaları, 
fiber levha fabrikaları, 
ayakkabı 
imalathaneleri, triko 
(örgü), ev tekstili (bez) 
fabrikaları, yatak, şilte 
fabrikaları (köpük 
plastik hariç), dikim ve 
dokuma atölyeleri, 
yün ve yünlü kumaş 
atölyeleri 

  
  
Pamuk iplikhanesi, 
keten  ve kenevir 
hazırlama tesisleri 

  
Kereste ve tahta 

    Ahşap işleri 
fabrikaları, mobilya 
fabrikaları (köpük 
plastikler hariç), 
mobilya mağazaları,  
koltuk, kanepe ve 
benzeri döşemelerinin 
(plastik köpük hariç) 
imalathaneleri 

Odun talaşı 
fabrikaları, yonga 
levha fabrikaları, 
kontrplak levhaları 

Orta Tehlike-1 ve Orta Tehlike-2  kullanım alanlarında boyama işlemi ve benzeri yüksek yangın yüküne sahip alanlar var ise kullanım 
alanları Orta Tehlike-3 olarak değerlendirilir. 

 

Ek-1/C  Yüksek Tehlike Kullanım Alanları 

Yüksek Tehlike -1 Yüksek Tehlike -2 Yüksek Tehlike -3 Yüksek Tehlike -4 

Döşemelik kumaş ve muşamba 
fabrikaları  

kumaş ve muşamba yer 
döşemeleri  imalatı 

Aydınlatma fişeği fabrikaları Selüloz nitrat 
fabrikaları 

Havai fişek 
fabrikaları 

Boya, renklendirici ( ahşap 
renklendirici ve koruyucuları-
pnoteks) ve vernik imalâtı 

Plastik köpük ve sünger imalathaneleri, 
lastik köpük eşyaları,  

  

Yapay kauçuk, reçine, lamba isi 
ve terebentin imalatı 

Katran damıtma   

Talaş fabrikaları 

Odun yünü imalatı 

Otobüs ambarı, yüklü kamyonlar ve 
vagonlar 

Otobüsler, yüksüz kamyonlar ve 
demiryolu vagonları için depolar 
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EK-2 

MALZEMELERİN YANICILIK SINIFLARI 

Ek-2/A  Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (Döşeme Malzemeleri  hariç)  (TS EN 13501-1’e göre) 

Yanıcılık Sınıfı Tanımı 
Söz konusu sınıfta 
belirlenmiş yapı 

malzemeleri 
A1 A1 sınıfı malzemeler, tam gelişmiş yangını da kapsayan yanmanın herhangi bir 

kademesinde yanmaya katkıda bulunmazlar. Bu sebeple, otomatik olarak bu 
malzemelerin daha aşağı sınıflar için belirlenen bütün özellikleri yeterince 
sağladığı kabul edilir. 

Bkz. EK-2.c 

A2 TS EN 13823’e göre B sınıfı için belirlenen kriterleri sağlar. İlave olarak, tam 
gelişmiş yangın şartı altında bu malzemeler yangın yükü ve yangın gelişmesine 
önemli ölçüde katkıda bulunmamalıdır. 

 

B C sınıfı için belirlenen kriterlere ilave olarak daha ağır şartları sağlar.   
C D sınıfı için belirlenen kriterlere ilave olarak daha ağır şartları sağlar. Ayrıca tek 

alev başlıkla yapılan termal atak karşısında yanal alev yayılması sınırlı bir oranda 
kalmalıdır. 

 

D E Sınıfı kriterlerini sağlayan ve önemli ölçüde alev yayılması olmayan küçük bir 
alev atağı karşısında uzun bir süre direnç gösteren malzemeler. İlave olarak, 
yeterince tutulmuş ve sınırlı ısı açığa çıkaran tek yanan cisimle yapılan ısıl atak 
şartlarına dayanıklı olmalıdır.  

 

E Önemli ölçüde alev yayılması olmayan küçük bir alev atağı karşısında kısa bir 
süre direnç gösteren malzemeler. 

 

F Yangın performansı tayin edilmemiş ve A1, A2, B, C, D, E sınıflarından biri olarak 
sınıflandırılmayan malzemeler. 

 

Duman Oluşumu İçin İlave Sınıflandırmalar 
s3 Duman üretimi açısından herhangi sınırlama olmayan  
s2 Duman üretiminin artış hızı yanında toplam duman üretimi de sınırlandırılmış olan  
s1 s2’den daha ağır kriterleri sağlayan   

Yanma Damlaları/Tanecikleri İçin İlave Sınıflandırmalar 
d2 Sınırlama yok 
d1 Belirlenen bir süreden daha uzun sürede yanma damlaları/tanecikleri olmamalı 
d0 Yanma damlaları/tanecikleri oluşmamalı 

Ek-2/B Döşeme Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (TS EN 13501-1’e göre) 

Yanıcılık Sınıfı Tanımı 
A1fl A1 sınıfı malzemeler, tam gelişmiş yangını da kapsayan yanmanın herhangi bir kademesinde yanmaya 

katkıda bulunmaz. Bu sebeple, otomatik olarak bu malzemelerin daha aşağı sınıflar için belirlenen 
bütün özellikleri yeterince sağladığı kabûl edilir.  

A2fl Isı akısı ile ilgili olarak sınıf Bfl için belirlenen özellikler için yeterlidir. İlave olarak, tam gelişmiş bir 
yangın şartı altında, bu malzemeler yangın yükü ve yangın gelişmesine önemli ölçüde katkıda 
bulunmamalıdır. 

Bfl Sınıf Cfl olarak, fakat daha ağır şartlar. 
Cfl Sınıf Dfl olarak, fakat daha ağır şartlar.  
Dfl Sınıf Efl için yeterli ve ilave olarak bir ısı akısı atağına belirli bir süre dayanıklı olan malzemeler.  
Efl Küçük bir aleve dayanıklı olan malzemeler. 
Ffl Yangın performansı tayin edilmemiş ve A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl sınıflarından biri olarak 

sınıflandırılmayan malzemeler. 
Duman oluşumu için ilave sınıflandırmalar 

s2 Sınırlama yok. 
s1 Toplam duman oluşumu sınırlandırılmış. 

Ek-2/C Yanıcılık Sınıfı A1 Olan Yapı Malzemeleri                                                                                                                                            
(Test edilmeye gerek olmadan yanıcılık sınıfı A1 ve A1fl olarak değerlendirilen malzemeler) 

Malzeme Notlar 

Genleşmiş kil, genleşmiş perlit ve genleşmiş 
vermikülit, mineral yün, selüler cam 

 



                                                                                 497                                                                                        İSG YEK 
    

Beton Hazır karıştırılmış beton ve prekast betonarme öngerilmeli ve ön sıkıştırmalı 
malzemeler 

Beton (integral ısı yalıtımlı olan agregalar hariç 
yoğun ve hafif ) 

 

Katkı maddeleri ve ilaveler (örneğin: PFA), pigmetler ve diğer malzemeleri 
içerebilir. Prekast birimleri de kapsar. 

Gaz (gözenekli) beton üniteler  Çimento ve/veya kireç gibi su bazlı bağlayıcıların ince maddeler (silisli maddeler, 
PFA, uçucu fırın cürufu) ve gözenek üreten maddeler ile birleşmesiyle üretilen 
birimler. Prekast birimleri de  kapsar. 

Çimento, elyaflı (telcikli) çimento ve kireç, yüksek 
fırın cürufu/toz uçucu kül (PFA) ve mineral 
agregalar 

 

Demir, çelik ve paslanmaz çelik, bakır ve bakır 
alaşımları , çinko ve çinko alaşımları, alüminyum 
ve alüminyum alaşımları, kurşun 

Tamamen ayrı bir formda olmamak üzere (şekilsiz) 

 

 

Katkı maddeleri (geciktiriciler, dolgu maddeleri, lifler, pigmentler, hidrate olmuş 
kireç, hava ve su tutucular ve plastikleştiriciler), yoğun agrega (örneğin: doğal 
veya kırma kum) veya hafif agregalar (örneğin: perlit veya vermikulit) içerebilir. 

İnorganik bağlayıcı elemanları olan harçlar Düzeltme/sıvama harçları ve bir veya birden fazla inorganik bağlayıcıya dayanan 
şaplar, örneğin: çimento, kireç, duvar çimentosu ve alçı. 

 

Killi malzemeler 

Kilden ve kum, yakıt veya diğer katkı maddeleri içeren veya içermeyen diğer killi 
maddelerden yapılmış birimleri, tuğlaları, karoları, döşeme karoları ve şömine 
birimlerini (örneğin: baca tuğlaları) kapsar. 

 

Kalsiyum silikat birimler 

Kireç ve doğal silisli maddelerden (kum, silisli çakıl veya kaya veya bunlardan 
yapılmış karışımlar) yapılmış birimler, renklendirici pigmentler içerebilir. 

Doğaltaş ve arduvaz birimler Doğal taşlardan (magmatik, tortul veya metamorfik kayalar) veya arduvazlardan 
elde edilmiş işlenmiş veya işlenmemiş elemanlar. 

 

Alçı birimler 

Agregalar, doldurucular, lifler ve diğer katkı maddeleriyle birleşen ve 
pigmentlerle renklendirilebilen kalsiyum sülfat ve sudan oluşan birimleri ve 
blokları kapsar. 

Çimento mozaik Karo mozaikleri ve yerinde dökme yer döşemelerini kapsar. 

Cam Isı ile güçlendirilmiş, kimyasal olarak katılaştırılmış, lamine ve telli cam. 

Cam seramik Billur ve artık cam içeren cam seramikler. 
Seramik 

 

Toz preslenmiş ve kalıptan çıkarılmış malzemeleri kapsar, sırlanmış veya 
sırlanmamış. 

Genel Notlar 

Malzemeler eğer test edilmeden A1 ve A1fl sınıfı olarak değerlendiriliyor ise, yukarıdaki malzemelerden sadece bir veya birkaçından 
oluşmalıdır. Yukarıdaki malzemelerden bir veya birkaçı yapıştırılarak elde edilen malzemeler de, yapıştırıcı madde ağırlık veya hacim olarak 
(hangisi daha düşük değerde ise) % 0.l' i geçmediği taktirde, A1 ve A1fl sınıfı olarak kabul edilirler. 

Bir veya birden fazla organik katmanı olan, veya homojen olarak dağılmayan (yapıştırıcı dışında) organik madde içeren, panel malzemeler 
(örn: izolasyon malzemeleri) listenin dışında bırakılmıştır. 

Yukarıdaki malzemelerden birinin inorganik bir katman ile kaplanması ile oluşan malzemeler (örn: kaplanmış metal malzemeler) de test 
edilmeksizin A1 ve A1fl sınıfı olarak kabul edilebilir. 

Tablodaki malzemelerden hiçbirisinin, bünyesinde ağırlık veya hacim olarak (hangisi daha düşük değerde ise), % 1.0’dan fazla homojen 
dağılımlı organik madde içermesine izin verilmez. 

 

Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları                                                                                             
Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (1) 

Malzemenin Yanıcılık Özelliği TS EN 13501-1(2) 

Hiç Yanmaz A1 

Zor Yanıcı A2 - s1, d0 
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Zor Alevlenici 

 

 

B, C - s1, d0 

A2 - s2, d0 

A2, B, C - s3, d0 

A2, B,C - s1, d1 

A2, B,C - s1, d2 

(en az) A2, B, C – s3, d2 

 

 

 

 

Normal Alevlenici 

D - s1, d0 

D - s2, d0 

D - s3, d0 

E 

D - s1, d2 

D - s2, d2 

D - s3, d2 

(en az) E - d2 

Kolay Alevlenici F 

Malzemenin Yanıcılık Özelliği TS EN 13501-1’e göre (2) 

Hiç Yanmaz A1fl 

Zor Yanıcı A2fl - s1 

Zor Alevlenici Bfl - s1 

(en az) Cfl - s1 

 

 

 

Normal Alevlenici 

A2fl - s2 

Bfl - s2 

Cfl - s2 

Dfl - s1 

Dfl - s2 

(en az) Efl 

Kolay Alevlenici Ffl 

(1) Bu tablolar, TS EN 13501-1’e göre malzemelerin yanıcılık sınıflarını göstermektedir. TS 1263’de verilmiş olan yanıcılık sınıflarına sahip yapı 
malzemelerinin, TS EN 13501-1’de verilen yanıcılık sınıflarına denkliği için, söz konusu yapı malzemelerinin TSE EN 13501-1’de belirtilmiş olan 
ilgili sınıfa ait test standardları şartlarını sağlaması gerekir. 
(2) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, ilgili AB komisyonu kararları ile ortaya konulmuş, uyumlaştırılmış standardlara 
tâbi yapı malzemelerinin uyacakları Avrupa Sınıflarıdır. 
 

 

Çatı kaplamaları İçin Yanıcılık Sınıfları 

Malzemenin Yanıcılık Özelliği TS EN 13501-5’e göre (2) 
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Dış Alev Yayılımına Dayanıklı BROOF 

Yanıcılık Sınıfı BROOF çatı kaplaması malzemeleri 

Test edilmesine gerek olmadan “Dış yangın performansı” özelliklerinin tüm gereklerini karşılayan BROOF çatı kaplaması 
terimi, çatı teşkilinde en üst tabakayı oluşturan ürünü tanımlamak için kullanılır. 

Arduvazlar: Doğal arduvazlar, suni arduvazlar Ek-2/C sınırlamalarına uygun 

Kiremitler: Taş, beton, kil, seramik veya çelik çatı 
kiremitleri 

Ek-2/C sınırlamalarına uygun.  

Herhangi dış kaplamasının inorganik olması veya PCS (Brüt 
Kalori Değeri) ≤ 4MJ/m2 veya kütlesinin ≤ 200 g/m² olması 

Çimento esaslı elyaflı levhalar: Düz ve profilli tabakalar, 
arduvazlar 

Ek-2/C sınırlamalarına uygun  

veya PCS (Brüt Kalori Değeri) ≤ 4MJ/m2 olması 

Profilli metal tabakalar: Alüminyum, alüminyum 
alaşım, bakır, bakır alaşım, çinko, çinko alaşım, 
kaplanmamış çelik, paslanmaz çelik, galvanize çelik, 
halka sac kaplanmış çelik, vitrifiye emaye çelik 

Kalınlık ≥0.4 mm, herhangi bir dış kaplamasının inorganik 
olması veya PCS (Brüt Kalori Değeri) ≤ 4MJ/m2 veya kütlesinin 
≤ 200 g/m² olması  

Yassı metal tabakalar: Alüminyum, alüminyum alaşım, 
bakır, bakır alaşım, çinko, çinko alaşım, kaplanmamış 
çelik, paslanmaz çelik, galvanize çelik, halka sac 
kaplanmış çelik, vitrifiye emaye çelik 

Kalınlık ≥ 0,4 mm, herhangi dış kaplamasının inorganik olması 
veya PCS (Brüt Kalori Değeri) ≤ 4.0 MJ/m² veya kütlesinin ≤ 
200 g/m² olması gerekir.) 

  

Normal kullanımda yan sütunda listelenen inorganik 
örtülerle tamamen kaplanması amaçlanan malzemeler 

En az 50 mm kalınlığında veya ≥80 kg/m2 kütlede gevşek 
serimli çakıl (agrega büyüklüğü en az 4 mm en fazla 32 mm),  

En az 30 mm kalınlığında kum/çimento şap, en az 40 mm 
kalınlığında dökme suni taş veya mineral altyüzeyler 

  

(1) Bu tablolar, TS EN 13501-1’e göre malzemelerin yanıcılık sınıflarını göstermektedir. TS 1263’de verilmiş olan yanıcılık sınıflarına sahip 
yapı malzemelerinin, TS EN 13501-1’de verilen yanıcılık sınıflarına denkliği için, söz konusu yapı malzemelerinin TSE EN 13501-1’de 
belirtilmiş olan ilgili sınıfa ait test standardları şartlarını sağlaması gerekir. 
(2) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, Avrupa Birliği Komisyonunun ilgili kararları ile ortaya konulmuş, 
uyumlaştırılmış standardlara tabi yapı malzemelerinin uyacakları Avrupa Sınıflarıdır. 

 

EK-3 
YANGINA DAYANIM (DIRENÇ) SEMBOLLERI VE SÜRELERI 

Ek-3/A Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım (Direnç) Sembolleri 

R Yük taşıma kapasitesi 

E Bütünlük 

I Yalıtım 

W Işınım yayma 

M Mekanik dayanım 

C Kendiliğinden kapanma 
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S Duman sızıntısı 

P veya PH Gücün sürekliliği veya sinyal verilmesi (alarm) 

G İsli yangın direnci 

K Yangın karşı koruma yeteneği 

D Sabit sıcaklık altında dayanıklılık süresi 

DH Standard zaman-sıcaklık eğrisi altında dayanıklılık süresi 

F Güçlendirilmiş duman ve ısı havalandırıcılarının işlerliği 

B Doğal, duman ve ısı havalandırıcılarının işlerliği 

 

Ek-3/B  Yapı Elemanlarının Yangına  Dayanım (Direnç) Süreleri 

 Yapı Elemanı Yangın Dayanım Süresi (dak) Etkilenen Yüzey 

1. Taşıyıcı Sistem (çerçeve, kiriş veya kolon) R   Bkz. EK-3c Etkilenen yüzeyler 

2. Yük Taşıyıcı Duvar  (aşağıdaki maddelerde de 
açıklanmayan duvar) 

R   Bkz. EK-3c Ayrı ayrı her bir yüzey 

3. Döşemeler   

 a) İki katlı konutun ikinci katında (garaj veya 
bodrum kat üstü hariç) 

REI 30  

Alt yüzeyden 

b) Bir dükkân ve üstündeki kat arasında REI 60 veya Bkz. EK-3c 
(hangisi daha büyükse) 

c) Kompartıman döşemeleri  dahil her türlü diğer 
döşemeler 

REI Bkz. EK-3c 

d) Bodrum kat ile zemin kat arası döşeme REI 90 veya Bkz. EK-3c 
(hangisi daha büyükse) 

4. Çatılar   

 a) Kaçış yolu teşkil eden her bölüm REI 30 Alt yüzeyden 

b) Döşeme görevi yapan her türlü çatı REI Bkz. EK-3c 

c) Dıştan yangına maruz kalan çatılar (yük taşıyıcı 
değil) EI Bkz. EK-3c 

Dış yüzeyden 

5. Dış Duvarlar   

 a)  Parsel sınırın herhangi bir noktasına 2 m.’den 
daha yakın her bölüm 

REI  Bkz. EK-3c Ayrı ayrı her bir yüzey 

b) Parsel sınırdan 2 m. veya daha uzak olan her 
bölüm  

REI  Bkz. EK-3c Binanın iç yüzeyden 

6. Yangın Kompartıman Duvarları 

(Bina içindeki farklı kullanım  işlevlerini birbirinden 
ayıranlar) 

REI 60 veya Bkz. EK-3c 
(hangisi daha büyükse) 

Ayrı ayrı her bir yüzey 

7. Yangın Kompartıman Duvarları (6 numarada 
belirtilenler dışındakiler) 

REI  Bkz. EK-3c Ayrı ayrı her bir yüzey 

8. Korunumlu Şaftlar    
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(korunumlu yangın merdiveni yuvaları ve acil 
durum asansör kuyuları hariç) 

REI  120 Ayrı ayrı her bir yüzey 

9. Korunumlu Yangın Merdiveni Yuvaları, Acil Durum 
Asansörü Kuyuları ve Yangın Güvenlik Holü 

  

 a) Binanın geri kalanından ayıran duvar REI 120 Binaya bakan yüzey 

 b) Yangın merdiveni yuvası, acil durum asansör 
kuyusu ve yangın güvenlik holünü birbirinden 
ayıran duvar 

REI 60 Ayrı ayrı her bir yüzey 

10. Yangın Kesici EI 30  Ayrı ayrı her bir yüzey 

11. Asma Tavan EI 30 Alt taraftan 

 

Ek-3/C Bina Kullanım Sınıflarına Göre Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri 

  

Bina Kullanım Sınıfları 

Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Süreleri (dak) 

Bodrum Katlar(1) 

(üstündeki döşeme 
dahil) 

  

Giriş veya Üst Katlar 

Bodrum Kat(ların) 
Derinliği*(m) 

Bina Yüksekliği (m) 

  10 
m’den 
fazla 

10 m’den 
az 

5 m’den 
az 

21,50 
m’den az 

30,50 
m’den az 

30,50 m’den fazla 

1. Konutlar 

a) Bir ve İki 
Ailelik Evler --- 30(2) 30 60 --- --- 

b) Apartmanlar 90 60 30(2) 60 90 120 

2. Konaklama Amaçlı Binalar             

- yağmurlama sistemi yok 90 60 60 60 90 İzin verilmez 

- yağmurlama sistemli 60 60 30(2) 60 60 120(3) 

3. Kurumsal Binalar             

  - yağmurlama sistemi yok 90 60 60 60 90 İzin verilmez 

  - yağmurlama sistemli 90 60 30(2) 60 90 120(3) 

4. Büro Binaları             

  - yağmurlama sistemi yok 90 60 30(2) 60 90 İzin verilmez 

  - yağmurlama sistemli 60 60 30(2) 30(2) 60 120(3) 
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5. Ticaret Amaçlı Binalar             

  - yağmurlama sistemi yok 90 60 60 60 90 İzin verilmez 

  - yağmurlama sistemli 60 60 30(2) 30(2) 60 120(3) 

6. Endüstriyel Yapılar             

  - yağmurlama sistemi yok 120 90 60 90 120 İzin verilmez 

  - yağmurlama sistemli  90 60 30(2) 60 90 120(3) 

7. Toplanma Amaçlı Binalar             

  - yağmurlama sistemi yok 90 60 60 60 90 İzin verilmez 

  - yağmurlama sistemli 60 60 30(2) 60 60 120(3) 

8. Depolama Amaçlı Tesisler             

a) Depolar             

  - yağmurlama sistemi yok 120 90 60 90 120 İzin verilmez 

  - yağmurlama sistemli 90 60 30(2) 60 90 120(3) 

b) Otopark             

  - açık otoparklar --- --- 15(2) (4) 15(2) (4) 15(2) (4) 60 

  - diğer otoparklar 90 60 30(2) 60 90 120(3) 

* Binanın en alt bodrum kat döşemesi ile zemin kat döşemesi arasındaki mesafe. 

(1) Bir bodrumun üstündeki döşeme (veya birden fazla bodrum var ise en üstteki bodrumun üstündeki döşeme), eğer giriş ve üst katlar 
için olan yangına dayanım süreleri daha fazla ise o hükümleri sağlamalıdır. 

(2) Binaları ayıran yangın kompartıman duvarları için en az 60 dakikaya yükseltilir. 

(3) Taşıyıcı sistemin bir bölümünü teşkil etmeyen elemanlar için 90 dakikaya düşürülebilir. 

(4) Acil kaçışı oluşturan elemanlar için 30 dakikaya yükseltilir. 

EK-4 

BİNALARDA EN FAZLA KOMPARTIMAN ALANLARI 

 

Bina kullanım sınıfları En fazla kompartıman alanı (m2) 

1 Konutlar sınırsız 
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2 Konaklama 4000 (1) 

3 Kurumsal Binalar Sağlık hizmeti amaçlı binalar  1500 (1) 

Eğitim tesisleri 6000 (2) 

4 Büro Binaları 8000 (1) 

5 Ticaret Amaçlı Binalar (4)  2000 (2) 

6 Toplanma Amaçlı 
Binalar   

Yeme içme 

4000 (2) Eğlence 

Müzeler ve sergi yerleri 

Diğer toplanma amaçlı binalar 6000 (2) 

7 Endüstriyel Yapılar  Orta Tehlike-3 ve üstü (Bkz.  Ek-
1) 6000 (2) 

Orta Tehlike-1 ve Orta   Tehlike-
2 (Bkz. Ek-1) 15000(3) 

8 a) Depolar  

  

Orta Tehlike-3 ve üstü (Bkz.  Ek-
1) 1000 (2) 

Orta Tehlike-1 ve Orta   Tehlike-
2 (Bkz. Ek-1) 5000 (3) 

b) Kapalı Otoparklar Sınırlama yok 

Not : 

(1) Binalarda uygun yangın kontrol sistemleri (otomatik algılama, yağmurlama sistemi, duman tahliye sistemi ve benzeri) 
yapılmış ise kompartıman alanı 2 katına çıkarılabilir. 

(2) Binalarda uygun yangın kontrol sistemleri (otomatik algılama, yağmurlama sistemi, duman tahliye sistemi ve benzeri) 
yapılmış ise kompartıman alanı sınırsızdır.  

(3) Bina tek katlı ise sınırlama yoktur. Binalarda uygun yangın kontrol sistemleri (otomatik algılama, yağmurlama sistemi, 
duman tahliye sistemi ve benzeri) yapılmış ise kompartıman alanı sınırsızdır.  

(4) Sebze ve meyve halleri, balık halleri, et borsaları, metal yedek parça bulunan yerler ile benzeri yerler hariç. 

 

EK-5 

Ek5/A  Kullanıcı Yükü Katsayısı Tablosu 

 Kullanım Alanı m2/kişi 

1 Konferans salonu, çok amaçlı salonlar (balo vs), lokanta, kantin, bekleme 
salonları, konser salonları, sinema ve tiyatro salonları, topluma açık stüdyo, 
düğün salonu vb. 

 

1.5 

2 Dans salonları, bar, gece kulüpleri ve 
benzeri yerler  

Oturulan kısımları için 1.0 

Ayakta durulan kısımları için 0.5 
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3 Sergi alanları, stüdyolar (film, radyo, televizyon, kayıt) 1.5 

4 Terminallerin yolcu geliş gidiş bekleme salonları  3 

5 Derslikler, bilgisayar odaları, seminer salonları 1.5 

6 Resepsiyon alanları, bekleme alanları,  atrium zemini 3 

7 Çok amaçlı spor tesisleri 3 

8 Süpermarketler, mağazalar, dükkânlar 5 

9 Sanat galerileri, müzeler, atölyeler 5 

10 Fitnes merkezleri, aerobik salonları, okuma salonları 5 

11 Ofisler, dernek merkezleri, halk kütüphaneleri 10 

12 Öğrenci yatak odaları 10 

13 Paketleme yerleri, fabrika üretim alanları 10 

14 Hastane yatak odaları, hemşire odaları 20 

15 Mutfaklar, çamaşırhaneler 10 

16 Otel yatak odaları  20 

17 Hastane laboratuarları, eczaneler 20 

18 Muayenehane, öğrenci laboratuarları 5 

19 Depolar, ambarlar, makina daireleri 30 

20 Otoparklar  30 

Kullanıcı yükü; gerekli kaçış ve panik hesaplarında kullanılmak üzere 1, 2, 3 ve 4. satırlarda yeralan kullanım alanlarında net alana, 
diğer satırlarda yeralan kullanım alanları için brüt alana göre hesaplanır. Kişi sayısı belirli olan mahallerde, yukarıdaki değerlere 
göre hesaplanan değerden az olmamak üzere, belirtilen kişi sayısı esas alınır. 

 
Ek-5/B Çıkışlara Götüren En Uzun Kaçış Uzaklıkları ve Birim Genişlikleri 

 

 

Kullanım Sınıfı 

 

Tek yön 

en çok uzaklık (m) 

 

İki yön 

en çok uzaklık 
(m) 

 

Birim genişlik için kişi sayısı 

 

 

Çıkmaz koridor 

en çok uzaklık(m)  

 

 

 

Yağmurlam
a Sistemi 

yok 

Yağmurla
ma 

Sistemli 

Yağmurla
ma 

Sistemi 
yok 

Yağmurla
ma 

Sistemli 

 

Kapı Açıklıklarında  

Kaçış 
Merdivenle

rinde 

 

Rampala
r ve 

Koridorla
rda 

 

Koridorlar 

Dışarı çıkış 
kapısı 

 

A- D
iğer kapılar 

ve 
koridor 
kapıları 

 

Yağmurla
ma 

Sistemi 
yok 

 

Yağmurla
ma 

Sistemli 

B- Yüksek 
Tehlikeli Yerler  

C- 1
0 

D- 
0 

E- 
0 

F- 
5 

G- 5
0 

H- 4
0 

İ- 3
0 

J- 
0 

K- 1
0 

L- 2
0 

M- Endüstrî 
Amaçlı Yapılar (1) 

N- 1
5 

O- 
5 

P- 
0 

Q- 
0 

R- 1
00 

S- 8
0 

T- 6
0 

U- 
00 

V- 1
5 

W- 2
0 

X- Yurtlar, 
Yatakhaneler 

Y- 1
5 

Z- 
0 

AA- 
5 

BB- 
5 

CC- 5
0 

DD- 4
0 

EE- 3
0 

FF- 
0 

GG- 1
5 

HH- 2
0 
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İİ- Mağazalar, 
Dükkânlar, Marketler 

JJ- 1
5 

KK- 
5 

LL- 
5 

MM- 
0 

NN- 1
00 

OO- 8
0 

PP- 6
0 

QQ- 
00 

RR- 1
5 

SS- 2
0 

TT- Büro 
Binaları 

UU- 1
5 

VV- 
0 

WW- 
5 

XX- 
5 

YY- 1
00 

ZZ- 8
0 

AAA- 6
0 

BBB- 
00 

CCC- 1
5 

DDD- 2
0 

EEE- Otoparklar 
ve Depolar 

FFF- 1
5 

GGG- 
5 

HHH- 
5 

İİİ- 
0 

JJJ- 1
00 

KKK- 8
0 

LLL- 6
0 

MMM- 
00 

NNN- 1
5 

OOO- 2
0 

PPP- Okul ve 
Eğitim Yapıları 

QQQ- 1
5 

RRR- 
0 

SSS- 
5 

TTT- 
5  

UUU- 1
00 

VVV- 8
0 

WWW- 6
0 

XXX- 
00 

YYY- 1
5 

ZZZ- 2
0 

AAAA- Toplanma 
Amaçlı Binalar 

BBBB- 1
5 

CCCC- 
5 

DDDD- 
5 

EEEE- 
0 

FFFF- 1
00 

GGGG- 8
0 

HHHH- 6
0 

İİİİ- 
00 

JJJJ- 1
5 

KKKK- 2
0 

LLLL- Hastaneler
, Huzurevleri 

MMMM- 1
5 

NNNN- 
5  

OOOO- 
0 

PPPP- 
5 

QQQQ- 3
0 

RRRR- 3
0 

SSSS- 1
5 

TTTT- 
0 

UUUU- 1
5 

VVVV- 2
0 

WWWW- Oteller, 
Pansiyonlar 

XXXX- 1
5 

YYYY- 
0  

ZZZZ- 
0 

AAAAA- 
5 

BBBBB- 5
0 

CCCCC- 4
0 

DDDDD- 3
0 

EEEEE- 
0 

FFFFF- 1
5 

GGGGG- 2
0 

HHHHH- Apartmanl
ar  

İİİİİ- 1
5 

JJJJJ- 
0  

KKKKK- 
0 

LLLLL- 
5 

MMMMM-
0 

NNNNN- 4
0 

OOOOO- 3
0 

PPPPP- 
0 

QQQQQ- 1
5 

RRRRR- 2
0 

(1)Kolay alevlenici malzeme üretimi yapmayan endüstriyel amaçlı yapılarda tek ve iki yönlü uzaklık ½ oranında artırılabilir. 

Not: Kaçış mesafeleri için, dış kaçış geçitlerinde yağmurlama sistemli binalardaki, açık otoparklarda ise yağmurlama sistemli otopark kaçış mesafeleri 
esas alınır. 

 

 EK-6   

BİR SIRA İÇİNDEKİ KOLTUK SAYISI 

Sıra genişliği Bir sıradaki en çok koltuk sayısı 

mm çıkış yolu bir yanda çıkış yolu iki yanda 

300-324 7 14 

325-349 8 16 

350-374 9 18 

375-399 10 20 

400-424 11 22 

425-449 11 24 

450-474 12 26 

475-499 12 28 

500 ve üzeri  Kaçış yolu ile sınırlı 

EK-7  

 OTOMATİK ALGILAMA SİSTEMİ GEREKEN BİNALAR 

 Yapı Yüksekliği 
(m) 

Bina toplam kapalı 
alanı (m2) 

1. Konutlar  >51,50 - 

2. Konaklama Amaçlı Binalar >6,50  >1000 

3. Kurum Binaları Eğitim Tesisleri  >21,50 >5000 

Yataklı Sağlık Tesisleri  >6,50 >1000 

Ayakta tedavi ve diğer sağlık tesisleri >21,50 >2000 

4. Büro Binaları >30,50 >5000 

5.Ticaret Amaçlı Binalar (1) > 12,50 >2000 
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6.Endüstriyel Amaçlı Yapılar (2) >21,50 >7500 

7.Toplanma Amaçlı Binalar Yeme içme >12,50  >2000 

Eğlence >12,50   >2000 

Müze ve sergi alanları >6,50  >5000 

Terminaller > 6,50  >5000 

8. Depolar >6,50 >5000 

9. Yüksek Tehlikeli Yerler >6,50 >1000 

(1) Sebze ve meyve halleri, balık halleri, et borsaları, metal yedek parça bulunan yerler ile benzeri yangın riski olmayan yerler hariç. 

(2) Metal işleme ve montaj vb yangın riski olmayan yerler hariç. 

EK-8  

YAĞMURLAMA SİSTEMİNDE SU DEPOSU EN AZ HACMİ 

Ek-8/A  Yağmurlama Sisteminde Düşük Tehlike ve Orta Tehlike İçin Su Deposu En Az Hacmi 
 

  

Grup  

h (m): en alttaki ve en üstteki 
yağmurlama başlıkları arasındaki 

yükseklik 

Su deposu en az hacmi 

(m3) 

Düşük Tehlike - Islak veya ön uyarılı  
h ≤ 15 

15 < h ≤ 30 

30 < h ≤ 45 

  

9 

10 

11 

Orta Tehlike-1 - Islak veya ön uyarılı 
h ≤ 15 

15 < h ≤ 30 

30 < h ≤ 45 

  

55 

70 

80 

Orta Tehlike-1 – Kuru veya 
alternatif  

Orta Tehlike-2  - Islak veya ön 
uyarılı 

h ≤ 15 

15 < h ≤ 30 

30 < h ≤ 45 

  

105 

125 

140 

Orta Tehlike-2  - Kuru veya 
alternatif 

Orta Tehlike-3  - Islak veya ön 
uyarılı 

h ≤ 15 

15 < h ≤ 30 

30 < h ≤ 45 

  

135 

160 
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185 

Orta Tehlike-3  - Kuru veya 
alternatif 

Orta Tehlike-4 - Islak veya ön uyarılı 

h ≤ 15 

15 < h ≤ 30 

30 < h ≤ 45 

  

160 

185 

200 

Orta Tehlike-4 - Kuru veya 
alternatif Hidrolik Hesap kullanılır 

Yüksek Tehlike Hidrolik Hesap kullanılır 

Ek-8/B  Yağmurlama Sisteminde Yüksek Tehlike İçin Su Deposu En Az Hacmi 
Tehlike sınıfı  Tasarım yoğunluğu 

mm/dak 
Koruma alanı (m2) 

Islak veya ön etkili Kuru veya değişken 

Düşük Tehlike 2,25 84 Orta Tehlike-1 kullanılır 

Orta Tehlike-1 5,0 72 90 

Orta Tehlike-2 5,0 144 180 

Orta Tehlike-3  5,0 216 270 

Orta Tehlike-4 5,0 360 Yüksek Tehlike-1 kullanılır 

Yüksek Tehlike-1 7,7 260 325 

Yüksek Tehlike-2 10,0 260 325 

Yüksek Tehlike-3 12,5 260 325 

Yüksek Tehlike-4 Yoğun su 

NOT: Depolama alanları ve farklı özellikteki kullanım alanları için TS EN 12845 esas alınır. 

Ek-8/C  Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemi İçin İlâve Edilecek Su İhtiyaçları 

Bina Tehlike Sınıfı 

İlave edilecek 

Yangın Dolabı Debisi 
(litre/dak) 

İlave edilecek 

Hidrant Debisi 

(litre/dak) 

Süre 

(dak) 

Düşük tehlike 100 400 30 

Orta Tehlike-1-2 100 400 60 
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Orta Tehlike-3-4 100 1000 60 

Yüksek Tehlike 200 1500 90 

 
EK-9   

 LPG TÜPLERININ BINA DIŞINDA DEPOLANMASINDA ASGARI EMNIYET UZAKLIKLARI 

Depolanan  toplam  LPG 
miktarı (kg) 

Bina, bina grupları ve 
komşu arsa sınırı    (m) 

Cadde, kaldırım, okul, cami, 
hastahane ve kamuya açık diğer 

yerlere (m) 

0  –   1250 0 3 

1251  –   2700 3 6 

2701 – 4500 6 12 

4501’ den fazla 8  15 

EK-10  

 DÖKME LPG TANKLARI ASGARİ EMNİYET UZAKLIKLARI 

Beher Tankın                                   
Su Hacmi                                            

m³ 

Yeraltı                       
Tankları                             

m 

Yerüstü                        
Tankları                                   

m 

Tankların                    
Birbirinden Uzaklığı                        

m 

0.5’den az 3 3 0 

0.5- 3.0 3 3 1 

3.1- 10 5 7.5 1 

10.1- 50 7.5 10 1 

50.1-120 10 15 1.5 

120.1-250 15 23 Birbirine komşu tankların 
çaplarının toplamının ¼’ü 

250.1- 600 15 38 

600.1- 1200 15 61 

1200.1- 5000 15 91 

5000’den büyük 15 122 

Not:  

a) Yeraltı tankları için emniyet uzaklıkları tank emniyet valfı ve dolum ağzından ölçülür. Bu durumda yeraltı tankının herhangi bir 
kısmının binaya ve üzerinde bina yapılabilecek arsa sınırına uzaklığı 3’m den az olmaz. 

b)Yerüstü tankları için emniyet uzaklıkları tankın dış yüzeyinden ölçülür. 

Aşağıdaki (c) ve (d) notları sadece yerüstü tanklar için geçerlidir. 

c)  Tankın komşu arsa sınırına veya ana trafik yoluna sınır olan bölgesine, en az 1,5 m yüksekliğinde betonarme ve eşdeğeri 
malzemeden yangına 4 saat dayanıklı duvar yapılması hâlinde, tabloda belirtilen mesafeler 1/3 oranında azaltılır.  

d) Yukarıda belirtilen duvara ilave olarak tankın yarı çap seviyesinden itibaren yere bakan alt yüzeyine, ayaklar da dahil olmak 
üzere, yangına dayanıklı malzeme ile 2 saat ısı ve yangına karşı yalıtım yapılması halinde, (c) maddesine göre belirlenen yeni 
emniyet mesafeleri  1/2 oranında azaltılır. 
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 EK-11  

YANICI VE PARLAYICI SIVILARIN DEPOLAMA YERİNE GÖRE DEPOLAMA MİKTARLARI 

 Miktarı (litre) 

Depolama Yeri Sınıf IA Sınıf IB, Sınıf IC Sınıf II 

Zemin seviyesi ve  

üstündeki depo hacimleri 

20 – 60 100 – 300 

Açıkta kurulu depolar 20 – 200 40 – 600 

 

  EK-12 
YANICI VE PARLAYICI SIVILARIN DEPOLANMASI 

Ek-12/A Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Depo Binası İçinde Depolanması  
 

Yanıcı ve parlayıcı sıvı sınıfı Orijinal depolama kaplarında toplam 
miktar 

Taşınabilir depolama tanklarında 
toplam miktar 

Toplam kap hacmi (litre) Toplam tank hacmi (litre) 

IA 2,500 - 

IB 5,000 7,500 

IC 10,000 5,000 

II 30,000 40,000 

IIIA 100,000 150,000 

IIIB 200,000 300,000 

 

Ek-12/B  Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Bina İçinde Depolanması (1)   

En fazla Depolama 
Alanı  

(m2) 

Müsaade edilebilir miktar  

(litre/ Döşeme Alanı m2) 

Yangına dayanıklılık (dakika) Yangın korunumu (2) 

15 70 60 YOK 

15 175 60 VAR 

50 140 120 YOK 

50 350 120 VAR 
(1) Yanıcı ve parlayıcı sıvıların işlendiği fabrika ve atölye binalarında işlemin yürütüldüğü alandan tecrit edilmiş bir alandır.  

(2) Yangın korunumu, yağmurlama sistemi, karbondioksit, kuru kimyevi toz veya diğer uygun bir sistem ile sağlanır. Sınıf IA Sınıf IB 
sıvı toplam miktarı Ek-12/A’daki değerini aşmaz 
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Ek-12/C   Açıkta Kurulu Yerüstü Tankları ile İlgili Asgari Emniyet Mesafeleri 

 

Tank Hacmi (Litre) 

Komşu arsa sınırına, ana 
trafik yollarına veya demir 

yollarına uzaklıkları 

(metre) 

Tesise ait idari binalara 
uzaklıkları 

(metre) 

Tankların Birbirinden 
Uzaklığı 

(metre) 

1.000 veya daha az 1.5 1.5  

1001–3000 3.0 1.5 1 

3.001–45.000 5.0 1.5 1 

45.001–115.000 7.0 1.5 1.5 

115.001–190.000 10.0 3.0 

Birbirine komşu 
tankların çaplarının 
toplamının ¼ ü 

190.001- 375.000 15.0 5.0 

375.001–1.900.000 25.0 7,5 

1.900.001–3.750.000 30.0 10.0 

3.750.001- 7.550.000 40.0 15.0 

7.550.001–11.375.000 50.0 17.5 

11.375.001 veya daha fazla 55.0 20.0 

Mesafeler tank dış cidarlarından ölçülen en kısa mesafedir.  

Tank tesis sahasında dökülen sıvıların kolayca biriktirileceği havuzlama sistemi yaptırılır. 

Tankların tamamı yağmur, drenaj ve kanalizasyon sisteminden ayrı olarak bir kanal sistemi ile ve uygun bir eğimle bu havuz sistemine bağlanır. 

Ek-12/Ç  Yeraltı Tankları ile İlgili Asgari Emniyet Mesafeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Mesafeler Tank dış cidarlarından ölçülen en kısa mesafedir 

Tank Hacmi (Litre) 

Yeraltı tanklarının komşu 
arsa sınırına, ana trafik 
yollarına veya demir 
yollarına uzaklıkları (metre) 

 

Tankların Birbirinden 
Uzaklığı (metre) 

 

500 veya daha az 0 0 

500–3000 3.0 1.0 

3.001–10.000 5.0 1.0 

10.001–50.000 7.5 1.0 

50.001–120.000 10.0 1.5 

120.001- 250.000 15.0  

Birbirine komşu 
tankların çaplarının 
toplamının ¼ ü 

250.001–600.000 15.0 

600.001–1.200.000 15.0 

1.200.001- 5.000.000 15.0 

5.000.000 den büyük 15.0 
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30 Nisan 2013                                                                                                             Resmi Gazete Sayı: 28633 

 
ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde 

oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul 
ve esasları düzenlemektir. 

 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır. 
(2) Ancak; 
a) Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması, 
b) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair 

Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması, 
c) Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, 

işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, 
ç) Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri, 
d) Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası 

antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması, bu 
Yönetmelik kapsamı dışındadır. 

 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 
a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine 

dayanılarak, 
b) 16/12/1999 tarihli ve 1999/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel 

olarak, hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, 
b) Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların 

tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümanı, 
c) Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava 

ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı, ifade 
eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İşverenin Yükümlülükleri 

Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma 
MADDE 5 – (1) İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, 

yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler 
alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur; 

a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, 
b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse 

patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, 
c) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak 

önlemleri almak. 
(2) Birinci fıkrada belirtilen önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle 

birlikte alınır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra 
yeniden gözden geçirilir. 
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Patlama riskinin değerlendirilmesi 
MADDE 6 – (1) İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş 

Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını 
yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da 
dikkate alır: 

a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, 
b) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme 

ihtimalleri, 
c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı 

etkileşimleri, 
ç) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü. 
(2) Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık 

olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir. 
 
İşyerinin güvenli hale getirilmesi 
MADDE 7 – (1) Kanunun 5 inci maddesinde yer alan risklerden korunma ilkelerine ve bu 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak çalışanların sağlık ve güvenliğini 
korumak için işveren: 

a) Çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma 
ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlar. 

b) Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre, çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike arz 
eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, çalışma süresince uygun teknik önlemleri 
aldırarak, bu kısımların gözetim altında tutulmasını sağlar. 

 
Koordinasyon görevi 
MADDE 8 – (1) Bir işyerinde birden fazla işverene ait çalışan bulunması durumunda, her 

işveren kendi kontrol alanına giren tüm hususlardan sorumlu olur. 
(2) Asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde işverenlerin Kanunda ve diğer 

kanunlarda belirtilen sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile asıl işveren, çalışanların sağlık ve 
güvenliklerine ilişkin tedbirlerin uygulanmasını koordine eder ve 10 uncu maddede belirtilen 
Patlamadan Korunma Dokümanında bu koordinasyonun amacı ve uygulanması için gerekli usul ve 
tedbirleri belirtir. 

(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi 
yerlerde, işyerlerinin bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. 
Yönetim, işyerlerinde patlayıcı ortamlarla ilgili diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda 
gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına bildirir. 

 
Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması 
MADDE 9 – (1) İşveren; 
a) Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerleri Ek-1’de belirtildiği şekilde sınıflandırır. 
b) Bu fıkranın (a) bendine göre sınıflandırılmış olan bölgelerde Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari 

gereklerin uygulanmasını sağlar. 
c) Çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek miktarda patlayıcı ortam oluşabilecek 

yerlerin girişine Ek-4’te verilen işaretleri yerleştirir. 
 
Patlamadan korunma dokümanı 
MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci 

fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar. 
(2) Patlamadan Korunma Dokümanında; 
a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu, 
b) Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler, 
c) İşyerinde Ek-1’e göre sınıflandırılmış yerler, 
ç) Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler, 



                                                                                 513                                                                                        İSG YEK 
    

d) Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, 
kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı, 

e) İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu, yazılı 
olarak yer alır. 

(3) Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş 
ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde 
yeniden gözden geçirilerek güncellenir. 

(4) İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama riskini de içeren risk 
değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir. 

 
İşyerleri ve iş ekipmanları için özel gerekler 
MADDE 11 – (1) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, işverenler aşağıda 

belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür: 
a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde 26/12/2003 tarihinden önce kullanılmak 

üzere üretilen veya işyerinde kullanılan iş ekipmanları Ek-2’de belirtilen asgari gerekleri karşılamak 
zorundadır. 

b) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerleri bu Yönetmelikte belirtilen şartlara 
uygun olarak kurulur. 

c) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerlerinde herhangi bir değişiklik, eklenti 
veya tadilat yapıldığı hallerde, işveren bu Yönetmelik hükümlerine uyumun devam etmesini sağlar. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 12 – (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı 

Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Patlamadan korunma dokümanlarının geçerliliği 
GEÇİCİ MADDE 1 – 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı 

Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 
hazırlanan patlamadan korunma dokümanları geçerli olarak kabul edilir. 

 
Yürürlük 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 

           MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

EK – 1 
PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI 

Bu Yönetmeliğin 5, 6, 9 ve 10 uncu maddelerine göre önlem alınması gereken yerlerde aşağıda belirtilen 
sınıflandırma sistemi uygulanır. 

 
1 –Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler 
Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı 

ortam oluşabilecek yerler, bu Yönetmeliğe göre tehlikeli kabul edilir. 
Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı 

ortam oluşma ihtimali bulunmayan yerler bu Yönetmeliğe göre tehlikesiz kabul edilir. 
Parlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin hava ile yaptıkları karışımların, bağımsız olarak bir patlama meydana 

getirmeyecekleri yapılacak araştırmalarla kanıtlanmadıkça, bu maddeler patlayıcı ortam oluşturabilecek 
maddeler olarak kabul edilir. 

 
2 – Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması 
Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler 

halinde sınıflandırılır. 
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Ek-2’ye göre alınacak önlemler, yapılan bu sınıflandırmaya göre belirlenir. 
Bölge 0: Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın 

sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler. 
Bölge 1: Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın 

normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler. 
Bölge 2: Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında 

patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir 
süre için kalıcı olduğu yerler. 

Bölge 20: Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık 
patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler. 

Bölge 21: Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı 
ortam oluşturabileceği yerler. 

Bölge 22:Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam 
oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli 
olduğu yerler. 

Not: 
Tabaka, tortu veya yığın halinde tutuşabilir tozların bulunduğu yerler, patlayıcı ortam oluşturabilecek 

diğer bir kaynak olarak dikkate alınmalıdır. 
 

EK – 2 
 

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİN PATLAYICI ORTAM 
RİSKLERİNDEN KORUNMASI İÇİN ASGARİ GEREKLER 

 
Bu ekte belirtilen gereklilikler aşağıdakilere uygulanır; 
a) İşyerlerinin, işyeri birimlerinin, iş ekipmanları veya kullanılan maddelerin özellikleri ya da patlayıcı 

ortam riskine neden olabilecek faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeler uyarınca Ek-1’e göre tehlikeli olarak 
tanımlanabilecek yerler. 

b) Tehlikeli olarak sınıflandırılan yerlerde bulunan ekipmanın, güvenli bir şekilde çalışması için gerekli 
olan veya bu ekipmanların güvenli çalışmasına yardımcı olan ancak kendisi tehlikeli bölgede bulunmayan 
ekipmanlar. 

 
1. Organizasyon önlemleri 
1.1. Çalışanların eğitimi 
İşveren, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara, patlamadan korunma konusunda yeterli ve 

uygun eğitimi sağlar. 
 
1.2. Yazılı talimatlar ve çalışma izni 
Patlamadan Korunma Dokümanında gerekli görülmesi halinde; 
a) Tehlikeli yerlerdeki çalışma, işveren tarafından düzenlenen yazılı talimatlara uygun yapılır. 
b) Gerek tehlikeli işlerin yapılmasında, gerekse başka çalışmaları etkileyerek tehlikeye neden olabilecek 

diğer işlerin yapılmasında,  çalışma izin sistemi uygulanır. 
Çalışma izni, bu konuda yetkili ve sorumlu olan bir kişi tarafından işe başlamadan önce yazılı olarak 

verilir. 
 
2. Patlamadan Korunma Önlemleri 
2.1. Patlama tehlikesine neden olabilecek yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tutuşabilir tozların isteyerek 

veya istemeyerek ortaya çıkması halinde, bunların güvenli bir yere uygun şekilde yönlendirilmesi veya 
uzaklaştırılması sağlanır, bunun yapılması pratik olarak mümkün değilse yayılmalarını önleyecek başka uygun 
önlemler alınır. 

2.2. Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tozlardan 
oluşuyorsa, alınacak koruyucu önlem en yüksek riske uygun olur. 

2.3. Özellikle, çalışanların ve çalışma ortamının statik elektrik taşıyıcısı veya üreticisi olabileceği 
durumlarda,  bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen tutuşturma tehlikesinin önlenmesinde, statik elektrik 
boşalmaları da dikkate alınır. Patlayıcı ortamı tutuşturabilen statik elektrik oluşumunu önlemek için çalışanlara 
uygun malzemeden yapılmış kişisel koruyucu donanımlar verilir. 

2.4. Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcı ortamda güvenle 
kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Dokümanında belirtilmesi halinde bunlar hizmete sokulabilir. Bu 
kural 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’nin 4 üncü mükerrerinde yayımlanan Muhtemel Patlayıcı 
Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) göre ekipman veya koruyucu 
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sistem sayılmayan ancak tesiste yerleştirildikleri yerlerde kendileri bir tutuşturma tehlikesi oluşturan iş 
ekipmanları ve bağlantı elemanları için de geçerlidir. Bağlantı elemanlarında herhangi bir karışıklığa meydan 
vermemek için gerekli önlem alınır. 

2.5. Patlama riskini en aza indirmek ve olası bir patlamada, patlamayı kontrol altına almak, işyerine ve iş 
ekipmanlarına yayılmasını en aza indirebilmek için; işyerleri, iş ekipmanları ve bunlarla bağlantılı tüm cihazların 
tasarımı, inşası, montajı ve yerleştirilmesi, bakım, onarım ve işletilmesinde gerekli tüm önlemler alınır. Her 
bakım ve onarım sonrasında tesisin, ekipmanların veya koruyucu sistemlerin Muhtemel Patlayıcı Ortamda 
Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) uygunluğunun devam edip etmediği, 
bağlantılarının ve montajlarının durumu kontrol edilir. İşyerlerinde patlamanın fiziksel tesirlerinden çalışanların 
etkilenme riskini en aza indirmek için uygun önlemler alınır. 

2.6. Gereken durumlarda, patlama şartları oluşmadan önce, çalışanların sesli ve/veya görsel işaretlerle 
uyarılması ve ortamdan uzaklaşması sağlanır. 

2.7. Patlamadan Korunma Dokümanında belirtildiği takdirde; bir tehlike durumunda çalışanların tehlikeli 
bölgeden anında ve güvenli bir şekilde uzaklaşabilmeleri için tahliye sistemi kurulur ve her an işler durumda 
bulunması sağlanır. 

2.8. Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce bütün 
işyerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı kanıtlanacaktır. Patlamadan korunmayı sağlamak için bütün 
koşullar yerine getirilir. Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma 
konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır. 

2.9. Yapılan risk değerlendirmesinin gerektirmesi halinde; 
a) Her hangi bir güç kesilmesinin ilave risklere neden olabileceği durumlarda, bu durumda kullanılacak 

ekipmanın ve güvenlik sistemlerinin, tesisin diğer kısımlarından bağımsız olarak güvenli bir şekilde çalışmasını 
sürdürmesi mümkün olmalıdır. 

b) Otomatik proseslerde amaçlanan çalışma koşullarından her hangi bir sapma meydana geldiğinde, 
otomatik sistemle bağlantılı ekipmana ve koruyucu sistemlere güvenliği tehlikeye atmamak şartıyla el ile 
müdahale yapılabilir. Bu müdahale sadece bu işte yetkili çalışanlar tarafından yapılır. 

c) Sistemin acil durdurulması halinde, biriken enerji mümkün olduğu kadar çabuk ve güvenli bir şekilde 
boşaltılır veya tehlike oluşturmayacak şekilde izole edilir. 
 

EK-3 
 

EKİPMANLARIN VE KORUYUCU SİSTEMLERİN SEÇİMİNDE UYULACAK KRİTERLER 
Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksi belirtilmemesi halinde 

patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler, Muhtemel Patlayıcı Ortamda 
Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) belirtilen kategorilere göre seçilir. 

Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen 
kategorideki ekipman kullanılır. 

Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 ekipman, 
Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 ekipman, 
Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipman. 
Not: 
Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde 26/12/2003 tarihinden sonra üretilen veya işyerinde 

kullanılan iş ekipmanları Ek-2’de belirtilen asgari gerekleri ve bu ekte belirtilen kriterleri karşılamak zorundadır. 
 

EK – 4 
 

PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLER İÇİN UYARI İŞARETİ 
 
Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için uyarı işareti; üçgen şeklinde, siyah kenarlı, sarı zemin üzerine 

siyah yazılı ve sarı zeminin işaret alanının en az %50’ si olacak şekilde aşağıda belirtilen şekil ve renklerde olur. 
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02 Temmuz 2013                                                                                                 Resmi Gazete Sayı : 28695 
 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede 

azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri 
ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı 
ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 
(2) Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanımları kapsamaz. 
a) Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş elbiseleri 

ve üniformalar, 
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipman, 
c) Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı gibi 

kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kurumların faaliyetlerinde kullandıkları kişisel koruyucular, 
ç) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular, 
d) Spor ekipmanı, 
e) Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman, 
f) Riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve ikaz eden taşınabilir cihazlar. 
 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 
a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine 

dayanılarak, 
b) 30/11/1989 tarihli ve 89/656/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi ve 21/12/1989 tarihli 

ve 89/686/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifine paralel olarak, hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
b) Kişisel koruyucu donanım: 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği esas alınmak üzere; 
1) Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske 

karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı 
yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları, 

2) Kişiyi bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline 
getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanımı, 

3) Belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla 
birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi, 

4) Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece 
bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalarını, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İşverenin Yükümlülükleri 

Genel kural 
MADDE 5 – (1) Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik 

önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak 
sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. Kişisel koruyucu donanım, iş kazası ya da meslek 
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hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik 
koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. İşveren, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma 
tedbirlerine göre öncelik verir. 

 
Genel hükümler 
MADDE 6 – (1) Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki 

hususlara uyulur; 
a) İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 

hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar; 
1) Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur. 
2) İşyerinde var olan koşullara uygun olur. 
3) Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olur. 
4) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar. 
5) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun şekilde CE işareti ve 

Türkçe kullanım kılavuzu bulundurur. 
b) Birden fazla riskin bulunduğu ve çalışanın bu risklere karşı aynı anda birden fazla kişisel 

koruyucu donanımı kullanmasını gerektiren durumlarda, bir arada kullanılmaya uygun olan ve bir 
arada kullanıldığında söz konusu risklere karşı koruyuculuğu etkilenmeyen kişisel koruyucu 
donanımlar seçilir. 

c) Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri; riskin 
derecesi, maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel koruyucu donanımın 
performansı dikkate alınarak belirlenir. 

ç) Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu hallerde 
birden fazla kişi tarafından kullanılmasını gerektiren durumlarda, bu kullanımdan dolayı sağlık ve 
hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınır. 

d) İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 
hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunur ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilir. 

e) Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilir, imalatçı tarafından 
sağlanacak kullanım kılavuzuna uygun olarak bakım, onarım ve periyodik kontrolleri yapılır, ihtiyaç 
duyulan parçaları değiştirilir, hijyenik şartlarda muhafaza edilir ve kullanıma hazır bulundurulur. 

f) İşveren, kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda çalışanı 
bilgilendirir. 

g) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim 
verilmesini sağlar. 

ğ) Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak 
kullanılır. 

h) Kişisel koruyucu donanımlar çalışanların kolayca erişebilecekleri yerlerde ve yeterli 
miktarlarda bulundurulur. 

(2) Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılır, bakımı ve temizliği yapılır. 
Talimatlar çalışanlar tarafından anlaşılır olmak zorundadır. 

 
Kişisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi 
MADDE 7 – (1) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği 

tedbirleri ile kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımı belirler. 
(2) İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımlar aşağıda belirtilen hususlar göz önünde 

bulundurularak değerlendirilir; 
a) İşveren, kişisel koruyucu donanımları seçmeden önce, koruyucuların bu Yönetmeliğin 6 ncı 

maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki şartlara uygun olup olmadığını değerlendirir. Bu değerlendirme 
aşağıdaki hususları içerir; 

1) Diğer yöntemlerle önlenemeyen risklerin analiz ve değerlendirmesi, 
2) Kişisel Koruyucu Donanımın kendisinden kaynaklanabilecek riskler göz önünde 

bulundurularak, bu maddenin (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen risklere karşı etkili 
olabilecek özelliklerinin tanımlanması, 
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3) Seçilecek kişisel koruyucu donanımın özellikleri ile bu maddenin (a) bendinin (2) numaralı alt 
bendine göre belirlenen özelliklerin karşılaştırılması. 

b) Kişisel koruyucu donanımın herhangi bir parçasında değişiklik yapıldığı takdirde bu 
maddenin (a) bendindeki değerlendirme yeniden yapılır. 

 
Kullanım kuralları 
MADDE 8 – (1) 5, 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen koşulları sağlayan kişisel koruyucu 

donanımlar, Ek-3’te belirtilen işlerde ve benzeri işlerde, toplu korunma yöntemleri ile risklerin 
önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. Ek-1’de örneği verilen 
tabloya göre riskler değerlendirilir ve çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden kişisel koruyucu 
donanım kullanılması gereken durumlar belirlenir. İşveren Ek-2’de belirtilen kişisel koruyucu 
donanımlardan gerekli olanları sağlar. Çalışanların bu kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde 
kullanmaları için her türlü önlemi alır. 

(2) Çalışanlar, 6331 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine uygun olarak, iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerine sağlanan kişisel 
koruyucu donanımları doğru kullanmakla, korumakla, uygun yerlerde ve uygun şekilde muhafaza 
etmekle yükümlüdür. 

(3) Çalışanlar kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene 
bildirirler. Arızalı bulunan kişisel koruyucu donanımlar arızalar giderilmeden ve gerekli kontrolleri 
yapılmadan kullanılmaz. Çalışanlara verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde 
çalışır durumda olur, temizlik ve bakımı yapılır ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilir. Kişisel koruyucu 
donanımlar her kullanımdan önce kontrol edilir. 

 
Çalışanların bilgilendirilmesi 
MADDE 9 – (1) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı esnasında alınması gereken 

sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında çalışanlara ve temsilcilerine bilgi verir. 
 
Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması 
MADDE 10 – (1) İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda 6331 sayılı Kanunun 

18 inci maddesi hükümleri gereğince çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını 
sağlar. 

(2) İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin, kullanılması gereken kişisel koruyucu 
donanımların belirlenmesi konularında önceden görüşlerinin alınmasını sağlar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 11 – (1) 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Kişisel Koruyucu 

Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 

           MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

 

 EK-2 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ 

1.BAŞ KORUYUCULARI 

1.1. Endüstride (madenler, inşaat sahaları ve diğer endüstriyel alanlar) kullanılan koruyucu baretler 

1.2. Saçlı derinin korunması (kepler, boneler, siperlikli veya siperliksiz saç fileleri) 

1.3. Koruyucu başlık (kumaştan veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici başlıkları ve 
benzeri) 
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2. KULAK KORUYUCULARI 

2.1. Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar 

2.2. Tam akustik baretler 

2.3. Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar 

2.4. Düşük frekanslı kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları 

2.5. İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları 

3.GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI 

3.1.Gözlükler 

3.2.Kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük) 

3.3. X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole, kızılötesi, görünür radyasyon gözlükleri 

3.4.Yüz siperleri 

3.5.Ark kaynağı maskeleri ve baretleri (elle tutulan maskeler, koruyucu baretlere takılabilen maskeler 
veya baş bantlı maskeler) 

4.SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI 

4.1. Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler 

4.2.Hava beslemeli solunum cihazları 

4.3.Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları 

4.4.Dalgıç donanımı 

4.5.Dalgıç elbisesi 

5. EL VE KOL KORUYUCULARI 

5.1.Özel koruyucu eldivenler: 

5.1.1 Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri) 
5.1.2. Kimyasallardan 
5.1.3. Elektrikten 
5.1.4. Sıcak ve soğuktan 

5.2.Tek parmaklı eldivenler 

5.3.Parmak kılıfları 

5.4 Kolluklar 

5.5.Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik) 

5.6. Parmaksız eldivenler 

5.7. Koruyucu eldivenler 

 6.AYAK VE BACAK KORUYUCULARI 

6.1.Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeleri 

6.2.Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar 

6.3.Parmak koruyuculu ayakkabılar 

6.4.Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları 

6.5.Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar 

6.6.Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları 

6.7.Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları 

6.8. Antistatik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları 

6.9. İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları 

6.10. Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve çizmeler 

6.11.Tahta tabanlı ayakkabılar 

6.12.Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları 
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6.13.Dizlikler 

6.14.Tozluklar 

6.15.Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar (ısıya dayanıklı, delinmeye dayanıklı, ter geçirmez) 

6.16.Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve kaygan yüzeylere karşı) 

7. CİLT KORUYUCULARI 

7.1.Koruyucu kremler / merhemler 

8.GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ KORUYUCULARI 

8.1.Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler (delinme, kesilme, ergimiş 
metal sıçramalarına karşı) 

8.2.Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler 

8.3.Isıtmalı yelekler 

8.4.Cankurtaran yelekleri 

8.5. X ışınına karşı koruyucu önlükler 

8.6.Vücut kuşakları / kemerleri 

9.VÜCUT KORUYUCULARI 

9.1.Düşmelere karşı kullanılan donanım: 

   9.1.1. Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte) 

   9.1.2. Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte) 

   9.1.3. Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşüt tipi emniyet kemeri) 

9.2.Koruyucu giysiler: 

9.2.1. Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum) 

9.2.2. Makinelerden korunma sağlayan giysi  (delinme, kesilme ve benzeri) 

9.2.3. Kimyasallardan korunma sağlayan giysi  

9.2.4. Kızılötesi radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi  

9.2.5. Isıya dayanıklı giysi   

9.2.6. Termal giysi  

9.2.7. Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi  

9.2.8. Toz geçirmez giysi  

9.2.9. Gaz geçirmez giysi  
9.2.10. Florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları (kol bantları, eldiven ve benzeri) 
9.2.11. Koruyucu örtüler 

EK-3 

 
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER 

  
1. BAŞ KORUYUCULARI 
1.1.  Koruyucu baretler 
1.1.1. İnşaat işleri, özellikle iskeleler ve yüksekte çalışma platformlarının üstünde, altında veya yakınında 

yapılan işler, kalıp yapımı ve sökümü, montaj ve kurma işleri, iskelede çalışma ve yıkım işleri 
1.1.2. Çelik köprüler, çelik yapılar, direkler, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve 

haddehaneler, büyük konteynırlar, büyük boru hatları, ısı ve enerji santrallerinde yapılan çalışmalar 
1.1.3. Tüneller, maden ocağı girişleri, kuyular ve hendeklerde yapılan çalışmalar 
1.1.4. Toprak ve kaya işleri 
1.1.5. Yeraltında ve taşocaklarında yapılan işler, hafriyat işleri, kömür işletmelerinde yapılan dekapaj işleri 
1.1.6. Cıvatalama işleri 
1.1.7. Patlatma işleri 
1.1.8. Asansörler, kaldırma araçları, vinç ve konveyörler civarında yapılan işler 
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1.1.9. Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir işleme, presle sıcak 
demir işleme, döküm işleri 

1.1.10. Endüstriyel fırınlar, konteynırlar, makinalar, silolar, bunkerler ve boru hatlarında yapılan işler 
1.1.11. Gemi yapım işleri 
1.1.12. Demiryolu manevra işleri 
1.1.13.  Mezbahalarda yapılan işler 
2. AYAK KORUYUCULARI 
2.1. Delinmez tabanlı emniyet ayakkabıları 
2.1.1. Karkas ve temel işleri, yol çalışmaları 
2.1.2. İskelelerde yapılan çalışmalar 
2.1.3. Karkas yapıların yıkım işleri 
2.1.4. Kalıp yapma ve sökme işlerini de kapsayan beton ve prefabrike parçalarla yapılan çalışmalar 
2.1.5. Şantiye alanı ve depolardaki işler 
2.1.6. Çatı işleri 
2.2. Delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabıları 
2.2.1. Çelik köprüler, çelik bina inşaatı, sütunlar, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve 

haddehaneler, büyük konteynırlar, büyük boru hatları, vinçler, ısı ve enerji santrallerinde yapılan işler 
2.2.2. Fırın yapımı, ısıtma ve havalandırma tesisatının kurulması ve metal montaj işleri 
2.2.3. Tadilat ve bakım işleri 
2.2.4. Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir işleme, presle demire 

şekil verme, sıcak presleme işleri ve metal çekme fabrikalarında yapılan işler 
2.2.5. Taş ocaklarında ve açık ocaklarda yapılan işler, kömür işletmelerinde yapılan dekapaj işleri 
2.2.6. Taş yontma ve taş işleme işleri 
2.2.7. Düz cam ve cam eşya üretimi ve işlenmesi 
2.2.8. Seramik endüstrisinde kalıp işleri 
2.2.9. Seramik endüstrisinde fırınların kaplanması 
2.2.10. Seramik eşya ve inşaat malzemesi kalıp işleri 
2.2.11. Taşıma ve depolama işleri 
2.2.12. Konserve yiyeceklerin paketlemesi ve dondurulmuş etle yapılan işler 
2.2.13. Gemi yapım işleri 
2.2.14. Demiryolu manevra işleri 
2.3. Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar 
2.3.1. Çatı işleri  
2.3.2. Kaygan zeminde çalışma gerektiren ve delinme riski içeren işler  
2.4. Yalıtkan tabanlı koruyucu ayakkabılar 
2.4.1. Çok sıcak veya soğuk malzemelerle yapılan çalışmalar 
2.5. Kolayca çıkarılabilen emniyet ayakkabıları 
2.5.1. Ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işler 
3. YÜZ VE GÖZ KORUYUCULARI 
3.1. Koruyucu gözlükler, yüz siperlikleri veya elle tutulan yüz koruyucuları 
3.1.1 Kaynak yapma, öğütme ve ayırma işleri 
3.1.2. Sızdırmazlık sağlamak için yapılan işler (kalafatlama) ve keski ile yontma, biçimlendirme işleri 
3.1.3. Taş yontma ve şekillendirme işleri 
3.1.4. Cıvatalama işleri 
3.1.5. Talaş çıkaran makinelerde yapılan talaş toplama işleri 
3.1.6. Presle sıcak demir işleme 
3.1.7. Artıkların parçalanması ve uzaklaştırılması işleri 
3.1.8. Aşındırıcı maddelerin püskürtülerek kullanıldığı işler 
3.1.9. Asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik maddeleriyle yapılan işler 
3.1.10. Sıvı spreylerle çalışma 
3.1.11. Ergimiş maddelerle veya onların yakınında çalışma 
3.1.12. Radyant ısı ile çalışma 
3.1.13. Lazerle çalışma 
3.1.14. Biyolojik ajanlarla çalışılan işler 
4. SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI 
4.1. Respiratörler/ Solunum cihazları 
4.1.1. Yetersiz oksijen veya zararlı bir gazın bulunabileceği konteynırlar, kapalı alanlar veya gaz yakan 

endüstriyel fırınlarda yapılan çalışmalar 
4.1.2. Yüksek fırınlara yükleme yapılan alanlardaki çalışmalar 
4.1.3. Yüksek fırınların gaz boruları ve gaz konvertörleri civarındaki çalışmalar 
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4.1.4. Ağır metal dumanlarının bulunabileceği yüksek fırın kapakları civarındaki çalışmalar 
4.1.5. Toz bulunması muhtemel, fırın içi döşeme işlerinde ve kepçelerle yapılan çalışmalar 
4.1.6. Toz oluşumunu önlemenin yetersiz olduğu sprey boyama işleri 
4.1.7. Kuyularda, kanalizasyon ve kanalizasyonla bağlantılı diğer yer altı sahalarında yapılan çalışmalar 
4.1.8. Sağlık ve güvenlik riski meydana getirebilecek düzeyde toz oluşan işler 
4.1.9. Soğutucu gaz kaçağı tehlikesinin olduğu soğutma tesislerinde yapılan çalışmalar 
4.1.10 Biyolojik ajanların olduğu işler 
5. İŞİTME DUYUSUNUN KORUNMASI 
5.1. Kulak koruyucuları 
5.1.1. Metal şekillendirme presleriyle çalışma 
5.1.2. Pnömatik matkaplarla çalışma 
5.1.3. Havalimanlarının yer işletmelerinde çalışanların yaptığı işler  
5.1.4. Kazık çakma işleri 
5.1.5. Ağaç ve tekstil işleri 
6. EL, KOL VE VÜCUT KORUNMASI 
6.1.  Koruyucu giysi 
6.1.1. Asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik ürünleriyle yapılan işler 
6.1.2. Sıcak malzemeler ile veya onların civarında yapılan ve ısı etkisinin hissedildiği yerlerdeki çalışmalar 
6.1.3. Düz cam ürünleriyle çalışma 
6.1.4. Kumlama işleri 
6.1.5. Derin dondurucu odalarda çalışma 
6.2. Ateşe dayanıklı koruyucu giysi 
6.2.1. Kapalı alanlarda kaynak işleri 
6.3. Delinmeye dayanıklı önlükler 
6.3.1. Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri 
6.3.2. El bıçaklarıyla yapılan ve bıçağın vücuda doğru çekilmesini gerektiren işler 
6.4. Deri Önlükler 
6.4.1. Kaynak işleri 
6.4.2. Demir dövme işleri 
6.4.3. Döküm işleri 
6.5. Ön kolun (kolun bilekle dirsek arasında kalan bölümü) korunması 
6.5.1. Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri 
6.6. Eldivenler 
6.6.1. Kaynak işleri 
6.6.2. Eldivenlerin yakalanma tehlikesinin bulunduğu makineler dışında, keskin kenarlı cisimlerin elle 

tutulması 
6.6.3. Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalar 
6.6.4. Aşırı sıcak ve soğuk temas gerektiren işler  
6.6.5. Biyolojik ajanların olduğu işler 
6.7. Metal örgülü eldivenler 
6.7.1. Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri 
6.7.2. Kesim ve kullanım amaçlarına göre parçalama için el bıçağı kullanılarak yapılan sürekli kesim işleri 
6.7.3. Kesim makinelerinin bıçaklarının değiştirilmesi 
7. İKLİME DAYANIKLI GİYSİ 
7.1.  Açıkta, soğuk ve yağmurlu havada çalışma 
8. YANSITICI GİYSİ 
8.1. Çalışanların açıkça görülmesi gereken yerlerde yapılan çalışmalar 
9. EMNİYET KEMERİ 
9.1. İskelelerde çalışma 
9.2. Prefabrik parçaların montajı 
9.3. Direk ya da sütunlarda çalışma 
9.4. Çatı İşleri 
10. GÜVENLİK HALATLARI 
10.1. Kule/yüksek vinç kabinlerinde çalışma 
10.2. Ambarlarda kullanılan istifleme ve boşaltım ekipmanlarının yüksek kabinlerinde çalışma 
10.3. Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma 
10.4. Kuyu ve kanalizasyonlarda yapılan çalışma 
11. DERİNİN KORUNMASI 
11.1. Malzeme kaplama işleri 
11.2. Tabaklama (dericilik) işleri 
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30 Aralık 2006                                                                                                         Resmi Gazete Sayısı: 26392 

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ 
YÖNETMELİK (94/9/AT) 

  
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç    
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yönetmelik kapsamına giren muhtemel patlayıcı 

ortamda kullanılan teçhizatın ve koruyucu sistemlerin güvenli olarak piyasaya arzı için gerekli emniyet 
kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak teçhizat ve koruyucu 

sistemleri kapsar.  
(2) Ayrıca, muhtemel patlayıcı ortamlar dışındaki amaçlar için kullanılan, ancak patlama 

tehlikelerine karşı teçhizatın ve koruyucu sistemlerin emniyetli çalışması için gerekli olan veya buna 
katkı sağlayan emniyet cihazları, kumanda cihazları ve ayarlama donanımları da bu Yönetmelik 
kapsamındadır.  

(3) Bu Yönetmelik aşağıdakileri kapsamaz: 
a) Tıbbi bir ortamda kullanılan tıbbi cihazlar, 
b) Patlama tehlikesinin sadece patlayıcı maddelerin veya kararsız kimyasal maddelerin 

bulunmasından kaynaklandığı yerde bulunan teçhizat ve koruyucu sistemler, 
c) Muhtemel patlayıcı ortamların yalnızca kazayla gaz sızıntısı sonucu nadiren oluşabileceği ev 

ortamı ve ticari olmayan ortamlarda kullanılan teçhizatlar, 
ç) Kişisel Koruyucu Donanım ile İlgili Yönetmelik (89/686/AT) kapsamındaki kişisel koruyucu 

teçhizatlar,  
d) Üzerindeki teçhizatlarla birlikte açık denizde seyreden gemiler ve kıyıdan uzaktaki seyyar 

üniteler,  
e) Ulaşım vasıtaları; yalnızca yolcuların havayolu, karayolu, demiryolu veya su vasıtası ile 

taşınmasına yönelik taşıtlar ve bunların römorkları ile malların havayolu, karayolu, demiryolu veya su 
vasıtası ile taşınması için tasarlanmış olan nakil vasıtaları. Muhtemel patlayıcı bir ortamda kullanılacak 
taşıtlar, bu Yönetmelik kapsamından hariç tutulmaz. 
            f) Ulusal savunma açısından gerekli olan silah, mühimmat ve savaş malzemeleri. 

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik;  
a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve 

Uygulanmasına Dair Kanun’a dayanılarak ve  
b) Avrupa Birliğinin 94/9/EC direktifine paralel olarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar  
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;  
a) Aksam: Teçhizatın ve koruyucu sistemlerin emniyetli çalışması için gerekli olan ancak 

bağımsız olarak işlevi olmayan herhangi bir parçayı, 
b) Amaca uygun kullanım: Ek I’de açıklanan teçhizat grup ve kategorisi ile teçhizat, koruyucu 

sistemler ve cihazların emniyetli çalışabilmeleri için gerekli olan ve imalatçı tarafından sağlanan tüm 
bilgilere uygun olarak bu Yönetmeliğin atıfta bulunduğu Teçhizat, koruyucu sistemler ve cihazların 
kullanımını,  

c) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 
ç) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,  
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d) Koruyucu Sistemler: Yeni başlamış patlamaları derhal durdurmak ve/veya patlama 
alevlerinin ve patlama basınçlarının etki alanlarını sınırlamak için düşünülmüş olan, bağımsız sistemler 
olarak kullanılmak üzere ayrı olarak piyasaya arz edilebilen, yukarıda tanımlanan ekipmanların 
aksamları dışındaki cihazları, 

e) Muhtemel patlayıcı ortam: Konumu ve işletme şartları nedeniyle patlayıcı hale gelebilen 
ortamı, 

f) Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak teçhizat ve koruyucu sistemler: Bu Yönetmelikte 
“teçhizat” olarak ifade edilecektir. Ayrı ayrı veya birlikte, enerjinin üretilmesi, aktarılması, 
depolanması, ölçülmesi, kontrolü ve dönüştürülmesi için ve/veya malzemenin işlenmesi için 
kullanılacak olan ve muhtemel tutuşma kaynakları ile patlamaya yol açabilecek makineler, donanım, 
sabit veya seyyar cihazlar, kumanda aksamları ile cihazları ve algılama veya koruma sistemlerini,  

g) Müsteşarlık: Başbakanlık, Dış Ticaret Müsteşarlığını, 
ğ) Patlayıcı ortamlar: Atmosfer şartları altında, tutuşma oluştuktan sonra yanmanın tüm 

yanmamış karışıma yayıldığı gaz, buhar, sis veya toz halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımını, 
h) Teçhizat grupları ve kategorileri: Gerekli koruma seviyesini tanımlayan teçhizat grup ve 

kategorileri Ek I’de açıklanmış olup; 
1) I. Grup teçhizat: Madenlerin yeraltı bölümlerinde kullanılacak teçhizatlar için geçerli olanları 

ve bu tip madenlerin grizu gazı ve/veya yanıcı tozlar tarafından muhtemel tehlike oluşturabilecek 
yerüstü tesislerinde kullanılan parçaları,  

2) II. Grup teçhizat: Patlayıcı ortamlar tarafından tehlikeye uğraması muhtemel diğer yerlerde 
kullanılacak teçhizatlar için geçerli olanları, ifade eder.  

 
İKİNCİ BÖLÜM 

 Genel Hükümler ve Standartlar 
Genel Hükümler 
MADDE 5 – (1) Teçhizat, emniyet cihazları, kumanda cihazları ve ayarlama donanımları, 

aksamlar ve koruyucu sistemler aşağıda belirtilen şartları yerine getirir.  
a) Kullanım amaçları göz önünde bulundurularak, bu Yönetmeliğin Ek II’sinde belirtilen ve 

uygulanacak olan temel sağlık ve emniyet gereklerini karşılar. 
b) Beraberinde Ek X’da belirtilen AT uygunluk beyanı bulunan ve 8 inci maddede öngörülen CE 

uygunluk işaretini taşıyan cihazların ve beraberinde 7 nci maddenin (c) bendinde belirtilen yazılı 
uygunluk onayı bulunan aksamların bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde yer alan ilgili uygunluk 
değerlendirme prosedürleri de dahil olmak üzere bu Yönetmeliğin tüm hükümlerine uygun olduğu 
kabul edilir. 

c) Teçhizat ve koruyucu sistemler özellikli bir patlayıcı ortam için tasarımlanabilir. Bu durumda, 
bu teçhizat ve koruyucu sistemler buna göre işaretlenmelidir.  

ç) Bakanlık, kişilerin ve özellikle de işçilerin bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizat, koruyucu 
sistem ve cihazları kullanırken korunmalarını teminen lüzumlu gördüğü gerekleri koyabilir. Ancak bu 
durum, söz konusu teçhizat, koruyucu sistemler veya cihazların bu Yönetmelikte öngörülmeyen bir 
yolla değiştirilmesi anlamına gelmez. 

d)Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde referansı yayımlanan, uyumlaştırılmış bir standarda 
karşılık gelen ulusal bir standardın temel sağlık ve emniyet gereklerinden bir ve daha fazlasını 
kapsaması halinde, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan ve bu standarda uygun olarak imal 
edilmiş teçhizat, koruyucu sistem, cihaz ve aksamların ilgili sağlık ve emniyet gereklerine uygun 
olduğu kabul edilir. Bakanlık uyumlaştırılmış standartlara karşılık gelen ulusal standartların 
referanslarını Resmi Gazete’de yayımlar. Uyumlaştırılmış standartların bulunmaması durumunda, ilgili 
ulusal standartlara uygun olarak üretilmiş olan bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizat, koruyucu 
sistem ve cihazların veya aksamların bu Yönetmeliğin ilgili temel sağlık ve emniyet gereklerine 
uyduğu kabul edilir. 
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e) Bakanlık uyumlaştırılmış standartların hazırlanması ve izlenmesi işleminde ulusal seviyede 
sosyal tarafların katılımını sağlayacak gerekli tedbirleri alır.  

Standartlar 
MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren teçhizat, koruyucu sistemler ve cihazlarla ilgili 

atıfta bulunulan uyumlaştırılmış Avrupa standartları ve Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen 
uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına karşılık gelen ulusal standartların isimleri ve referans 
numaraları ile değişiklikler ilgili olduğu yönetmeliğe atıfta bulunmak suretiyle Bakanlıkça Resmi 
Gazete’de yayımlanır.  

 (2) Ulusal standartların mevcut olmadığı durumlarda, Bakanlık bu Yönetmeliğe ek olarak 
çıkartılacak tebliğ aracılığı ile Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan standartların isimleri ve 
numaralarını Resmi Gazete’de yayımlar ve bu standartların isimleri, numaraları ve metinlerini 
Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.  

(3) Komisyonun ulusal standartların 5 inci maddede belirtilen ilgili gerekleri tam olarak 
karşılamadığını veya ulusal standartların söz konusu gerekleri artık karşılamadığını bildirmesi halinde 
bu standartların uygulamadan tamamen ve ya kısmen çekilmesi hususundaki Komisyon görüşü 
Bakanlık tarafından değerlendirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri, CE Uygunluk İşareti CE Uygunluk İşaretinin Haksız 

İliştirilmesi 
Uygunluk değerlendirme prosedürleri  
MADDE 7- (1) Uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir. 
a) Gerektiğinde bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen cihazlar da dahil 

olmak üzere, teçhizatın uygunluğunun değerlendirilmesi ile ilgili prosedürler aşağıdaki gibidir. 
1) I. ve II. Grup Teçhizat, M1 ve 1 kategorisindeki teçhizat; 

İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen 
CE uygunluk işaretini iliştirmek için Ek III’te belirtilen AT Tip İnceleme prosedürüne ek olarak;  

Ek IV’te belirtilen Üretim Kalite Güvencesine ilişkin prosedürü veya 

Ek V’te belirtilen Ürün Doğrulamasına ilişkin prosedürü takip eder.  

2) I ve II. Grup Teçhizat, M2 ve 2 kategorisindeki teçhizat; 

İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, bu grup ve kategorilerdeki içten yanmalı 
motor ve elektrikli teçhizat bakımından CE uygunluk işaretini iliştirilebilmek için Ek III’te belirtilen 
AT Tip İnceleme prosedürüne ek olarak; 

Ek VI’da belirtilen Tipe Uygunluk ile ilgili prosedürü veya 

Ek VII’de belirtilen Ürün Kalite Güvencesi ile ilgili prosedürü takip eder. 

Bu grup ve kategorilerdeki diğer teçhizat bakımından imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili 
temsilcisi CE uygunluk işaretini iliştirebilmek için Ek VIII’de belirtilen İç Üretim Kontrolü ile ilgili 
prosedürü takip eder ve Ek VIII’in 3 üncü paragrafında öngörülen dosyayı onaylanmış kuruluşa 
verir. Onaylanmış kuruluş bu dosyayı aldığını en kısa zamanda bildirir ve dosyayı muhafaza eder. 

3) II. Grup Teçhizat, 3 kategorisindeki teçhizat;  

İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, CE uygunluk işaretini iliştirmek için Ek VIII’de 
belirtilen İç Üretim Kontrolü ile ilgili prosedürü takip eder. 

4) I ve II. Grup Teçhizat;  
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İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, CE uygunluk işaretini iliştirilebilmek için bu 
bendin  (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerinde belirtilen prosedürlere ek olarak,  Ek IX’da belirtilen AT 
birim doğrulaması ile ilgili prosedürü de izleyebilir. 

b) Bağımsız koruyucu sistemlerin uygunluk değerlendirmesi için bu maddenin (a) bendinin (1) 
veya (4) numaralı alt bendlerinin hükümleri uygulanır. 

c) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen prosedürler, CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi hariç, bu 
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan aksamlara da uygulanacaktır. İmalatçı veya Türkiye’de 
yerleşik yetkili temsilcisi tarafından nihai teçhizat veya koruyucu sistemler için geçerli temel gereklere 
uyum sağlanmasına yardımcı olmak üzere, aksamların bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu, 
uygulamasını ve özelliklerini ifade eden, teçhizat veya koruyucu sistemlere nasıl dahil edileceğini 
açıklayan bir yazılı beyan düzenlenir.  

ç) Ayrıca, imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi CE uygunluk işaretini iliştirmek için, 
Ek II’nin 1.2.7 numaralı paragrafında  belirtilen emniyet hususları ile ilgili olarak Ek VIII’de belirtilen İç 
Üretim Kontrolü ile ilgili prosedürü izleyebilir. 

d)  Önceki bentlere rağmen, Bakanlık, haklı bir talep üzerine bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında belirtilen ve yukarıdaki bentlerde belirtilen prosedürlerin uygulanmadığı ve kullanımı 
koruma amaçlı olan teçhizatın, koruyucu sistemlerin ve her bir cihazın piyasaya arzına ve hizmete 
sunulmasına izin verebilir. 

e) Yukarıda bahsedilen prosedürlerle ilgili belge ve yazışmalar Türkçe veya ilgili onaylanmış 
kuruluşun kabul edeceği bir dilde yapılır.  

f) Teçhizat, koruyucu sistemler ve cihazlar, 8 inci maddede belirtilen CE uygunluk işaretinin 
iliştirilmesini öngören diğer hususları kapsayan başka yönetmeliklere tabi olması halinde, bu işaret 
teçhizat, koruyucu sistemler ve cihazların söz konusu başka yönetmeliklerin hükümlerine uygun kabul 
edildiğini de belirtecektir.  

(2) Ancak, bu yönetmeliklerden bir ve daha fazlasının imalatçıya, bir geçiş dönemi içinde, hangi 
düzenlemelerin geçerli olacağını seçmesine izin vermesi halinde, CE uygunluk işareti yalnızca, 
imalatçının uyguladığı yönetmeliklere uygunluğu gösterecektir. Bu durumda, yönetmeliklerin 
öngördüğü ve teçhizat, koruyucu sistemler ve cihazların beraberinde bulunan belgelerde, uyarılarda 
veya talimatlarda söz konusu yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlandığı şekilde ayrıntıları 
verilmelidir.  

 
CE uygunluk işareti 
MADDE 8 – (1) CE uygunluk işareti CE harflerinden oluşur. Kullanılacak işaretleme şekli Ek X’da 

gösterilmiştir. CE uygunluk işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında 2001/3530 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesi ve Kullanılmasına Dair 
Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

 
CE Uygunluk İşaretinin Haksız İliştirilmesi 
MADDE 9- (1) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla; 
a) CE uygunluk işaretinin uygunsuz olarak iliştirilmiş olduğunun Bakanlık tarafından tespit 

edilmesi durumunda, imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi CE uygunluk işareti ile ilgili 
hükümlere uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından getirilen şartlar dahilinde ihlalin sona 
erdirilmesi ile yükümlüdür. 

b) Uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık söz konusu ürünün piyasaya arzını kısıtlamak 
ya da yasaklamak veya bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen prosedürlere uygun olarak 
piyasadan çekilmesini sağlamak için uygun bütün tedbirleri alır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Onaylanmış Kuruluş 

Onaylanmış Kuruluş 
MADDE 10- (1) Bakanlık tarafından görevlendirilecek onaylanmış kuruluşlar, Ek XI’de 

belirtilen asgari gerekleri sağlamak zorundadır. Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki uygunluk 
değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, atamasını, 
bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte belirtilen 
hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.  

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Piyasaya Arz,  Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Genel Hükümlere Uygunsuzluk  
Piyasaya arz  
MADDE 11- (1) Bu Yönetmeliğe uygun olarak imal edilmiş teçhizat, koruyucu sistem ve 

cihazların piyasaya arzına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir. 
a) Bu Yönetmeliğe uygun teçhizat, koruyucu sistemler veya cihazların piyasaya arzı ve 

hizmete sunulması yasaklanmaz, kısıtlanmaz ve engellenmez. 
b) Beraberinde 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yazılı bir uygunluk 

beyanı bulunan, bu Yönetmeliğin amacı dahilindeki teçhizat veya koruyucu sistemlere dahil edilmesi 
niyetlenen aksamların piyasaya arzı yasaklanmaz, kısıtlanmaz ve engellenmez.   

c) Bakanlık, bu Yönetmelikte belirtilen teçhizat, koruyucu sistemler ve cihazların, ancak 
gerektiği gibi monte edilip bakımının yapılması ve amacına uygun olarak kullanıldığında insanların, 
evcil hayvanların veya eşyaların sağlık ve emniyetini tehlikeye düşürmemeleri halinde, piyasaya 
sürülebilmeleri ve hizmete sunulabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri alır. 

ç) Teçhizat, koruyucu sistemler veya cihazların uygun olmadığını açıkça gösteren bir işaret 
bulunması, imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından uygun hale getirilinceye 
kadar satışa sunulmamaları kaydıyla, ticaret fuarları, sergiler, tanıtımlar ve benzeri yerlerde yapılan 
bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan, teçhizat, koruyucu sistemler veya cihazların gösterimini 
Bakanlık engellemez. Tanıtım esnasında kişilerin korunmasını sağlamak için yeterli güvenlik önlemleri 
alınmalıdır.  

Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
MADDE 12 - (1) Bakanlık, cihazların piyasa gözetimi ve denetimini 2001/3529 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte ve 
9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından 
Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 
belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir. Denetim sonuçlarının olumsuz olması halinde, bu 
Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uygulanır. 

Genel hükümlere uygunsuzluk  
MADDE 13 - (1)  Bakanlık, CE uygunluk işareti taşıyan ve amacına uygun olarak kullanılan bu 

Yönetmelik kapsamındaki teçhizat, koruyucu sistemler veya cihazların; kişilerin, evcil hayvanların veya 
eşyaların emniyetini tehlikeye düşürdüğünü tespit etmesi durumunda, bu teçhizat veya koruyucu 
sistemlerin piyasadan çekilmesi, piyasaya arzı, hizmete sunulması veya kullanılmasının yasaklanması 
ya da serbest dolaşımının kısıtlanması için uygun bütün tedbirleri alır.  

  
(2) Bakanlık alınan böyle bir tedbiri, kararının gerekçelerini ve özellikle de uygunsuzluğun 

aşağıdakilerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirterek Müsteşarlık aracılığı ile ivedilikle 
Komisyona bildirir. 

a)            Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen temel gereklerin sağlanmaması,  
b)           6 ncı maddede belirtilen standartların yanlış uygulanması,  
c)            6 ncı maddede belirtilen standartlardaki eksiklikler. 
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(3) Uygun olmayan teçhizat veya bir koruyucu sistemin CE uygunluk işareti taşıması halinde, 
Bakanlık işareti iliştirenler hakkında gerekli işlemi yapar ve bu durumu Müsteşarlık aracılığı ile 
Komisyona ve diğer üye ülkelere bildirir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler  

Bildirim 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve 

Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.  
Kararların bildirilmesi 
MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizat, bir koruyucu sistem veya bir cihazın 

piyasaya arzını ve/veya hizmete sunulmasını kısıtlayan veya yasaklayan ya da piyasadan çekilmesini 
öngören bu Yönetmeliğe uygun olarak alınan herhangi bir kararın dayandığı kesin gerekçeler belirtilir. 
Böyle bir karar ilgili tarafa derhal bildirilir, aynı zamanda yürürlükte bulunan mevcut yasalar dahilinde 
başvurabileceği yasal yolları ve süreleri hususunda bilgilendirilir.   

Gizlilik  

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında yer alan tüm tarafların görevlerini yaparken 
edindikleri tüm bilgilerle ilgili olarak gizlilik hükmüne riayet etmeleri zorunludur. Bu hüküm, 
Bakanlığın ve Onaylanmış Kuruluşların bilgi alışverişi ve uyarıların dağıtılması ile ilgili yükümlülüklerini 
etkilemez. 

Aykırı davranışlara uygulanacak hükümler 
MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere 

İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanun çerçevesinde Dış 
Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan mevzuat hükümleri uygulanır. 

Düzenlemeler 
MADDE 18 - (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili gerekli mevzuat düzenlemeleri 

yapmaya yetkilidir. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

MADDE 19 - (1) 27/10/2002 tarihli ve 24919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtemel 
Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (94/9/AT), 
yürürlükten kaldırılmıştır. Daha önce diğer düzenlemelerde söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar, 
bu Yönetmeliğe yapılmış kabul edilir. 

Yürürlük 
MADDE 20 - (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme  
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 
 

EK I 
TEÇHİZAT GRUPLARININ KATEGORİLER HALİNDE SINIFLANDIRILMASINI BELİRLEYEN KRİTERLER 

1. I. Grup Teçhizat  

(a) M1 kategorisi, imalatçı tarafından belirlenen işletme parametrelerine uygun çalışabilecek ve yüksek seviyede koruma 
sağlayabilecek şekilde tasarlanmış ve gerektiğinde buna yönelik olarak ilave özel koruma araçları ile teçhiz edilmiş teçhizatı 
kapsar. 

Bu kategorideki teçhizatın, madenlerin yeraltı bölümlerinde ve bu madenlerin grizu ve/veya yanıcı toz tehlikesi altındaki 
yerüstü bölümlerinde kullanılması amaçlanmıştır.  
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Bu kategorideki teçhizatın, patlayıcı bir ortam mevcutken nadir gerçekleşen olaylarda bile çalışır durumda kalması gerekir ve 
aşağıdaki gibi koruma araçları ile karakterize edilir: 

- Bir koruma aracı arıza yaptığında en azından bağımsız ikinci bir araç gerekli koruma seviyesini sağlar veya 

- Gerekli koruma seviyesi birbirinden bağımsız olarak iki arıza olması durumunda sağlanır. 

Bu kategorideki teçhizat Ek II’nin 2.0.1 numaralı paragrafında belirtilen ilave şartlara uygun olmalıdır.  

 (b) M2 kategorisi, imalatçı tarafından belirlenen işletme parametrelerine uygun çalışabilecek ve yüksek seviyede koruma 
sağlayabilecek şekilde tasarlanmış teçhizatı kapsar. 
Bu kategorideki teçhizatın, madenlerin yeraltı bölümlerinde ve bu madenlerin grizu ve/veya yanıcı toz tehlikesine maruz 
kalabilecek yerüstü bölümlerinde kullanılması amaçlanmıştır.  
Bu teçhizat bir patlayıcı ortam olduğu takdirde enerji kesilmesi içindir. 
Bu kategorideki teçhizatla ilgili koruma aracı normal çalışma esnasında ve aynı zamanda daha ağır çalışma koşulları olduğu 
takdirde, özellikle de kötü muamele ve değişen ortam koşullarından kaynaklanan koşullar altında gerekli koruma seviyesini 
sağlar.  
Bu kategorideki teçhizat, Ek II’nin 2.0.2 numaralı paragrafında belirtilen ilave şartlara uygun olmalıdır. 
 
2. II. Grup Teçhizat  

(a) 1 Kategorisi, imalatçı tarafından belirlenen işletme parametrelerine uygun olarak çalışabilecek ve yüksek seviyede bir 
koruma sağlayabilecek şekilde tasarlanmış teçhizatı kapsar.  

Bu kategorideki teçhizat, hava ve gaz, buhar veya sis ya da hava/toz karışımlarından kaynaklanan patlayıcı ortamların uzun 
bir süreyle sürekli olarak veya sık sık mevcut olduğu alanlarda kullanılır. 

Bu kategorideki teçhizat, gerekli koruma seviyesini teçhizatla ilgili istisnai olaylarda bile sağlamalıdır. Bu teçhizat aşağıdaki 
koruma araçları ile karakterize edilir: 
- Bir koruma aracının arızalanması durumunda en azından bağımsız ikinci bir koruma aracı gerekli koruma seviyesini sağlar 
veya 
- Gerekli koruma seviyesi iki arızanın birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkması durumunda sağlanır. 
Bu kategorideki teçhizat Ek II’nin 2.1 numaralı paragrafında belirtilen ilave şartlara uygun olmalıdır.  

 (b) 2 Kategorisi, imalatçı tarafından belirlenen işletme parametrelerine uygun olarak çalışabilecek ve yüksek seviyede bir 
koruma sağlayabilecek şekilde tasarlanmış teçhizatı kapsar.  

Bu kategorideki teçhizat gaz, buhar, sis veya hava/toz karışımlarının yol açtığı patlayıcı ortamların nadiren oluşabileceği 
alanlarda kullanılır. 
Bu kategorideki teçhizat ile ilgili koruma araçları sık sık oluşan bozulmalarda veya normal olarak dikkate alınması gereken 
teçhizat arızalarında bile gerekli koruma seviyesini sağlar.  

Bu kategorideki teçhizat Ek II’nin 2.2 numaralı paragrafında belirtilen ilave şartlara uygun olmalıdır.  

 (c) 3 Kategorisi, imalatçı tarafından belirlenen işletme parametrelerine uygun olarak çalışabilecek ve normal seviyede bir 
koruma sağlayabilecek şekilde tasarlanmış teçhizatı kapsar.  

Bu kategorideki teçhizat, gaz, buhar, sis veya hava/toz karışımlarından kaynaklanan patlayıcı ortamların oluşma ihtimali 
olmayan veya seyrek olarak ve yalnızca kısa süreyle oluştuğu alanlarda kullanılır. 

Bu kategorideki teçhizat gerekli koruma seviyesini, normal çalışma esnasında sağlar.  

Bu kategorideki teçhizat, Ek II’nin 2.3 numaralı paragrafında belirtilen ilave şartlara uygun olmalıdır. 

EK II  

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILACAK TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLERİN TASARIM VE YAPIMI İLE 
İLGİLİ TEMEL SAĞLIK VE EMNİYET GEREKLERİ 

Ön gözlemler  

A. Hızla değişebilen teknolojik bilgi mümkün olduğunca dikkate alınmalı ve hemen kullanılmalıdır. 

B. Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen cihazlar için temel gerekler, sadece patlama riskleri açısından 
emniyetli ve güvenilir çalışmaları için gerekli olmaları halinde geçerlidir.  
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1. TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLERE AİT ORTAK GEREKLER  

1.0. Genel Gerekler 

1.0.1. Entegre patlama emniyetinin ilkeleri  

Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak teçhizat ve koruyucu sistemler entegre patlama emniyeti açısından 
tasarlanmalıdır. 

Bu bağlamda, imalatçı: 

-  Her şeyden önce mümkün olduğu kadar teçhizatın ve koruyucu sistemlerin kendi kendine üretebileceği veya ortaya 
çıkarabileceği patlayıcı ortamların oluşmasını engelleyecek, 

-  Her bir elektrikli ve elektriksiz ateşleme kaynağının yapısını dikkate alarak patlayıcı ortamların ateşlenmesini önleyecek, 

-  Kişileri ve duruma göre evcil hayvanları veya eşyaları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek patlamanın oluşması 
halinde bunu derhal durduracak ve/veya patlama alevlerinin ve patlama basınçlarının yayılım uzaklığını yeterli emniyet 
seviyesine kadar sınırlayacak, 

tedbirleri almalıdır. 

1.0.2. Teçhizat ve koruyucu sistemler, tehlikeli durumları mümkün olduğunca ortadan kaldırmak için olası işletme hataları 
gerektiği şekilde analiz edildikten sonra tasarlanmalı ve imal edilmelidir.  

Makul olarak beklenebilecek herhangi bir yanlış kullanım dikkate alınmalıdır. 

1.0.3. Özel kontrol ve bakım şartları 

 Özel kontrol ve bakım şartlarına tâbi teçhizat ve koruyucu sistemler bu şartlar göz önünde bulundurularak tasarlanmalı ve 
imal edilmelidir. 

1.0.4. Çevre şartları 

 Teçhizat ve koruyucu sistemler fiili veya öngörülebilen çevre şartlarının üstesinden gelebilecek şekilde tasarlanmalı ve imal 
edilmelidir.  

1.0.5. İşaretleme  

Tüm teçhizat ve koruyucu sistemler aşağıdaki asgari detaylara sahip, okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde işaretlenmelidir;  

- İmalatçının adı ve adresi, 

- CE işareti (Ek X, Bölüm A’ya bakınız), 

- Seri veya tip işaretlemesi, 

- Varsa, seri numarası, 

- İmal yılı, 

- Teçhizat grup ve kategorisinin simgesi ardından patlamaya karşı korunma özel işareti   

 

-  II. Grup Teçhizat için, “G” harfi (gaz, buhar veya sisten kaynaklanan patlayıcı ortamlarla ilgili) ve/veya “D” harfi (tozdan 
kaynaklanan patlayıcı ortamlarla ilgili). 
Ayrıca, gerektiğinde emniyetli kullanımı için zorunlu tüm bilgiler teçhizat üzerine işaretlenmelidir. 
  
1.0.6. Talimatlar  

(a) Tüm teçhizat ve koruyucu sistemlerle birlikte talimatlar bulunmalıdır, bu talimatlar en az aşağıdaki ayrıntıları içermelidir: 

-  Seri numarası hariç (bu Ekin 1.0.5 numaralı paragrafına bakınız), bakımı kolaylaştıracak uygun ilave bilgiler (örneğin; 
ithalatçının, tamircinin, vs. adresi) ile birlikte teçhizat veya koruyucu sistemler üzerinde işaretli bulunan bilgilerin tekrarı,  

-  Emniyet için talimatlar: 
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    - Hizmete sunma, 

    - Kullanım, 

    - Montaj ve demontaj, 

    - Bakım (servis ve geçici tamir), 

    - İşletme tesisatı, 

-  Ayar, 

-  Gerektiğinde, basınç emniyet tertibatlarının ön tarafındaki tehlike alanlarının gösterilmesi, 

-  Gerektiğinde, eğitim talimatları, 

-  Herhangi bir şüphe halinde belli bir kategorideki bir teçhizatın veya bir koruyucu sistemin istenen alanda beklenen işletme 
koşulları altında emniyetli bir şekilde kullanılıp kullanılamayacağına dair karar alınmasını sağlayan detaylar,  

-  Elektrik ve basınç parametreleri, maksimum yüzey sıcaklıkları ve diğer kritik değerler,  

- Gerektiğinde, tecrübeyle ortaya çıkabileceği anlaşılan olası yanlış kullanım detaylarını içeren özel kullanım şartları,  

-  Gerektiğinde, teçhizat veya koruyucu sisteme takılabilecek araçların asgari özellikleri.  

(b) Talimatlar, imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından Türkçe hazırlanmalıdır.  

Hizmete sunulurken, tüm teçhizat ve koruyucu sistemlerin beraberinde orijinal dilinde ve kullanılacağı ülkenin diline 
çevrilmiş talimatlar bulunmalıdır. 

Bu çeviri, imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından veya teçhizat veya koruyucu sistemleri söz konusu dil 
bölgesine sokan kişi tarafından yapılmalıdır.  

Bu şarttan ayrı olarak, imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisince görevlendirilen uzman personel tarafından 
kullanılacak bakım talimatları, bu personel tarafından anlaşılan bir Topluluk dilinde hazırlanabilir.  

(c) Talimatlar, özellikle emniyetle ilgili olmak üzere, tüm faydalı talimatlarla birlikte, hizmete sunma, bakım, muayene, 
düzgün çalışma kontrolü, gerektiğinde teçhizatın veya koruyucu sistemin onarımı için gerekli çizim ve şemaları içermelidir.  

(d) Teçhizat veya koruyucu sistemi açıklayan literatür emniyet konularıyla ilgili talimatlara ters düşmemelidir.  

1.1. Malzemelerin seçimi  

1.1.1. Teçhizat ve koruyucu sistemlerin yapımında kullanılan malzemeler, öngörülebilen işletme gerilimleri dikkate alınarak, 
patlamaya yol açmamalıdır. 

1.1.2. İmalatçı tarafından belirtilen işletme şartlarının sınırları dâhilinde kullanılan malzemelerle muhtemel patlayıcı ortamın 
bileşenleri arasında patlamaya karşı koruma özelliğini bozabilecek bir reaksiyon oluşmamalıdır. 

1.1.3. Malzemeler, özelliklerinde tahmin edilebilen değişiklikler ve diğer malzemelerle uyumu sağlanan korumanın 
azalmasına yol açmayacak şekilde seçilmelidir; özellikle, malzemenin korozyon ve aşınma direnci, elektrik iletkenliği, 
mekanik mukavemeti, yaşlanma direnci ve sıcaklık değişimlerinin etkileri yeterince dikkate alınmalıdır.  

1.2. Tasarım ve Yapım   

1.2.1. Teçhizat ve koruyucu sistemler, öngörülen ömürleri boyunca emniyetli bir şekilde çalıştırılabilmesi için, patlamaya 
karşı koruma hakkındaki teknolojik bilgi gerektiği şekilde dikkate alınarak tasarlanmalı ve imal edilmelidir. 

1.2.2. Teçhizata ve koruyucu sistemlere dahil edilecek veya teçhizatta yedek parça olarak kullanılacak parçalar, imalatçının 
talimatlarına uygun olarak monte edildiğinde, patlamaya karşı koruma amacı doğrultusunda emniyetli çalışacak şekilde 
tasarlanmalı ve imal edilmelidir.  

1.2.3. Muhafazalı yapılar ve kaçakların önlenmesi: Yanıcı gaz veya toz yayabilecek teçhizatlar mümkünse yalnızca muhafazalı 
yapıda olmalıdır. 

Teçhizatın açıklıklar veya sızdıran contalar içermesi halinde, oluşan gaz veya tozlar mümkün olduğunca teçhizatın dış 
kısmında patlayıcı ortam oluşturamayacak şekilde tasarlanmalıdır.  
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Malzemelerin sokulduğu veya alındığı noktalar mümkün olduğunca, doldurma veya boşaltma sırasında yanıcı malzemelerin 
açığa çıkmasını sınırlayacak şekilde tasarlanmalı ve teçhiz edilmelidir. 

1.2.4. Toz birikintileri  

Toza maruz alanlarda kullanılacak teçhizat ve koruyucu sistemler yüzeylerinde biriken tozlar tutuşmayacak şekilde 
tasarlanmalıdır.  

Genel olarak, toz birikmesi mümkünse sınırlanmalıdır. Teçhizat ve koruyucu sistemler kolayca temizlenebilmelidir.  

Teçhizat parçalarının yüzey sıcaklıkları biriken tozun tutuşma sıcaklığının oldukça altında tutulmalıdır. 

Biriken tozun kalınlığı dikkate alınmalı ve mümkünse ısı oluşumunu önlemek için sıcaklığı sınırlayacak tedbirler alınmalıdır. 

1.2.5. İlave koruma araçları  

Belli tiplerde harici gerilmelere maruz kalabilecek teçhizat ve koruyucu sistemler gerektiğinde ilave koruma araçları ile teçhiz 
edilmelidir.  

Teçhizat, patlamaya karşı korumayı olumsuz yönde etkilemeden, ilgili gerilmelere dayanmalıdır. 

1.2.6. Emniyet deliği  

Teçhizat ve koruyucu sistemler patlamaya karşı korumanın bir parçasını oluşturan bir muhafaza veya kilitli bir konteynır 
içinde ise, bu muhafaza veya konteynır sadece özel bir araç veya uygun koruma tedbirleri ile açılabilmelidir.  

1.2.7. Diğer tehlikelere karşı koruma  

Teçhizat ve koruyucu sistemler: 

(a) Fiziksel yaralanma veya doğrudan ya da dolaylı temas yoluyla ortaya çıkabilecek diğer zararları önleyecek,  

(b) Erişilebilen parçalarda tehlikeye yol açabilecek yüzey sıcaklıklarının veya radyasyonun oluşmamasını sağlayacak, 

(c) Tecrübe ile ortaya çıkan elektriksel olmayan tehlikeleri ortadan kaldıracak,  

(d) Öngörülebilen aşırı yük şartlarının tehlikeli durumlara yol açmamasını sağlayacak, şekilde tasarlanmalı ve imal 
edilmelidir. 

Teçhizat ve koruyucu sistemler için, bu paragrafta belirtilen riskler tamamen veya kısmen Avrupa Birliği Direktiflerine 
dayanan diğer yönetmeliklerin kapsamında olması halinde, bu özel yönetmeliklerin böyle teçhizat ve koruyucu sistemler ve 
böyle riskler üzerine uygulandığı takdirde bu Yönetmelik uygulanmaz veya uygulanması sona erer.   
  
1.2.8. Teçhizatın aşırı yüklenmesi 
Teçhizatın tehlikeli bir şekilde aşırı yüklenmesi, aşırı akım kesicileri, sıcaklık sınırlayıcıları, diferansiyel basınç anahtarları, 
debimetreler, zaman röleleri, aşırı hız monitörleri ve/veya benzer tipte izleme cihazları gibi bütünleşmiş ölçüm, regülasyon 
ve kumanda cihazları ile tasarım aşamasında önlenmelidir.  
  
1.2.9. Aleve dayanıklı muhafaza sistemleri 
Bir muhafazanın içine patlayıcı bir ortamı oluşturabilecek parçalar yerleştirilmesi halinde muhafazanın, patlayıcı bir karışımın 
dahili olarak patlaması sırasında oluşan basınca dayanmasını sağlayacak, muhafazayı çevreleyen patlayıcı ortama 
patlamanın sirayetini önleyecek tedbirler alınmalıdır.  
  
1.3. Muhtemel tutuşma kaynakları  
1.3.1. Farklı tutuşma kaynaklarından ortaya çıkan tehlikeler: 
Kıvılcım, alev, elektrik arkı, yüksek yüzey sıcaklıkları, akustik enerji, optik radyasyon, elektromanyetik dalga ve diğer tutuşma 
kaynakları gibi muhtemel tutuşma kaynakları oluşmamalıdır.  
  
1.3.2. Statik elektrikten kaynaklanan tehlikeler: 
Tehlikeli deşarjlarda ortaya çıkarabilecek elektrostatik yükler uygun tedbirlerle önlenmelidir. 
  
1.3.3. Endüksiyon elektriği ve kaçak akımlardan kaynaklanan tehlikeler:  
İletken teçhizat parçalarında, tutuşma yaratabilecek örneğin tehlikeli korozyona, yüzeylerin aşırı ısınmasına veya kıvılcımlara 
yol açabilecek endüksiyon elektriği ve kaçak akımlar önlenmelidir.  
  
1.3.4. Aşırı ısınmadan kaynaklanan tehlikeler: 
Örneğin, dönerken veya yabancı madde girmesiyle birbiri ile temas halindeki malzeme veya parçalar arasındaki sürtünme 
veya çarpmadan kaynaklanan aşırı ısınma mümkünse tasarım aşamasında önlenmelidir.  
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1.3.5. Basınç dengeleme işlemlerinden kaynaklanan tehlikeler: 
Teçhizat ve koruyucu sistemler, kendilerinden kaynaklanan basınç dengelemeleri tutuşmaya yol açabilecek şok dalgaları 
veya baskılar oluşturmayacak şekilde tasarlanmalı veya bütünleşmiş ölçü, kumanda ve regülâsyon cihazları ile teçhiz 
edilmelidir.  
  
1.4. Dış etkilerden kaynaklanan tehlikeler  
  
1.4.1. Teçhizat ve koruyucu sistemler, imalatçı tarafından belirlenen çalışma şartları sınırları dikkate alınarak, kendilerinden 
beklenen fonksiyonu değişen çevre şartlarında ve yabancı dış gerilimlerde, nem, titreşim, kirlenme ve diğer dış etkiler 
mevcutken dahi tamamen emniyetli olarak yerine getirebilecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.  
  
1.4.2. Kullanılan teçhizat parçaları, tasarlanan mekanik ve ısıl gerilmelere uygun olmalı ve mevcut veya öngörülebilen 
girişken maddelerin etkilerine dayanabilmelidir.  
  
1.5. Emniyetle ilgili cihazlar hususunda gerekler  
  
1.5.1. Emniyet cihazları çalışma için gerekli herhangi bir ölçü ve/veya kumanda cihazlarından bağımsız olarak çalışmalıdır.  
  
Mümkün olduğunca, bir emniyet cihazının arızalandığı, tehlikeli bir durumun ortaya çıkma ihtimalinin çok düşük olmasını 
sağlayacak uygun teknik araçlarla yeterince hızlı bir şekilde tespit edilmelidir.  
  
Arızaya karşı emniyetli olma ilkesi genel olarak uygulanır. 
  
Emniyetle ilgili anahtarlama genel olarak, ilgili kumanda devrelerini, ara bir yazılım komutu olmadan, doğrudan 
çalıştırmalıdır. 
  
1.5.2. Bir emniyet cihazının arızalanması halinde, teçhizat ve/veya koruyucu sistemler mümkünse emniyete alınmalıdır. 
  
1.5.3. Emniyet cihazlarının acil durdurma kumandaları mümkünse, sıfırlama kilitleri ile teçhiz edilmelidir. Yeni bir başlatma 
komutu, normal çalışmada yalnızca, sıfırlama kilitleri sıfırlandıktan sonra devreye girebilir.  
  
 
1.5.4. Kumanda ve ekran üniteleri: 
Kumanda ve ekran üniteleri kullanıldığında, bunlar, patlama tehlikesi konusunda mümkün olan en üst seviyede çalışma 
emniyeti sağlamak için ergonomi ilkelerine uygun olarak tasarlanmalıdır.  
  
1.5.5. Patlamaya karşı korumaya ait ölçme işlevine sahip cihazlarla ilgili gerekler: 
Patlayıcı ortamlarda kullanılan teçhizat ile ilgili olduğu kadarıyla, ölçme işlevine sahip cihazlar öngörülen çalışma şartları ve 
özel kullanım gereklerine dayanabilecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir. 
  
1.5.6. Gerektiğinde, ölçme işlevine sahip cihazların gösterge değerinin doğruluğu ve hizmete uygunluğu kontrol 
edilebilmelidir.  
  
1.5.7. Ölçme işlevine sahip cihazların tasarımı özellikle tesisatın çalışma şartları ve ölçme sistemindeki olası sapmalar dikkate 
alınarak, alarm eşiği, kaydedilecek ortamların patlama ve/veya tutuşma sınırlarının yeterince dışında kalmasını sağlayan bir 
emniyet faktörü içermelidir.  
  
1.5.8. Yazılımdan kaynaklanan tehlikeler  
Yazılım kontrollü teçhizatın, koruyucu sistemlerin ve emniyet cihazlarının tasarımında, programdaki hatalardan kaynaklanan 
tehlikelere özel bir dikkat gösterilmelidir.  
  
1.6. Sistemle ilgili emniyet gereklerinin dahil edilmesi  
  
1.6.1. Emniyeti azaltmaması kaydıyla, istenen çalışma şartlarından sapma gösteren otomatik işlemler içinde yer alan 
teçhizat ve koruyucu sistemleri durdurmak için manüel durdurma mümkün olmalıdır.  
  
1.6.2. Acil durumda sistemi çalıştığı zaman biriken enerji mümkün olduğunca hızlı ve emniyetli bir şekilde dağıtılmalı veya 
bundan böyle tehlike oluşturmayacak şekilde izole edilmelidir.  
  
Bu, elektrokimyasal olarak depolanan enerji için geçerli değildir.  
  
1.6.3. Enerji kesilmesinden kaynaklanan tehlikeler  
Teçhizat ve koruyucu sistemlerin, enerji kesilmesi durumunda ilave tehlikeler yayması halinde bu tehlikeler tesisatın geri 
kalan bölümünden bağımsız olarak emniyetli çalışma durumunda tutulabilmelidir.  
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1.6.4. Bağlantılardan kaynaklanan tehlikeler 
 Teçhizat ve koruyucu sistemlerde uygun kablo ve tesisat girişleri bulunmalıdır.  
Teçhizat ve koruyucu sistemler diğer teçhizat ve koruyucu sistemlerle birlikte kullanılacağı zaman ara yüz emniyetli 
olmalıdır. 
  
1.6.5. Uyarı cihazlarının teçhizatın parçaları olarak yerleştirilmesi  
Teçhizat veya koruyucu sistemlerde patlayıcı ortamların oluşmasını izlemek için uyarı cihazları bulunması halinde, bunların 
uygun yerlere konmasını sağlayacak gerekli talimatlar verilmelidir.  
  
2. TEÇHİZATLA İLGİLİ İLAVE GEREKLER  
  
2.0.  I. Grup Teçhizatın M kategorisindeki teçhizatla ilgili gerekler  
  
2.0.1.  I. Grup Teçhizatın M1 kategorisindeki teçhizatla ilgili gerekler  
  
2.0.1.1. Teçhizat, tutuşma kaynakları teçhizatla ilgili nadiren gerçekleşen olaylarda bile aktif hale geçmeyecek şekilde 
tasarlanmalı ve imal edilmelidir.  
  
Teçhizat, aşağıdaki koruma araçları ile teçhiz edilmelidir:  
-  Bir koruma aracının arızalanması halinde en azından bağımsız ikinci bir araç gerekli koruma seviyesini sağlar, veya 
-  Birbirinden bağımsız olarak iki arıza çıkması halinde gerekli koruma seviyesi sağlanır. 
  
Gerektiğinde bu teçhizat özel ilave koruma araçları ile teçhiz edilmelidir.  
  
Mevcut bir patlayıcı ortam çalışır durumda kalmalıdır. 
  
2.0.1.2. Gerektiğinde teçhizat, içine toz girmeyecek şekilde imal edilmelidir.  
  
2.0.1.3. Asılı tozların tutuşmasını önlemek için, teçhizat parçalarının yüzey sıcaklıkları öngörülebilen hava/toz karışımlarının 
tutuşma sıcaklığının yeterince altında tutulmalıdır.  
  
2.0.1.4. Teçhizat, açılması tutuşma kaynağı olabilen teçhizat parçalarının yalnızca aktif olmayan veya yapısal olarak 
emniyetli şartlar altında iken açılacak şekilde tasarlanmalıdır. Teçhizatı devre dışı bırakmak mümkün değilse, imalatçı 
teçhizatın açılan bölümüne bir uyarı etiketi iliştirmelidir. Gerekirse, teçhizatta uygun ek kilit sistemleri bulunmalıdır. 
2.0.2. I. Grup Teçhizatın M2 kategorisindeki teçhizata uygulanabilen gerekler  
  
2.0.2.1. Teçhizatta tutuşma kaynaklarının normal çalışma esnasında özellikle kaba muamele ve değişen çevre şartlarından 
kaynaklanan daha ağır çalışma şartları altında bile harekete geçmemesini sağlayan koruma araçlarıyla teçhiz edilmelidir.  
  
Teçhizatın bir patlayıcı ortam olduğu takdirde enerjisinin kesilmesi amaçlanır. 
  
2.0.2.2. Teçhizat, açılması tutuşma kaynağı olabilen teçhizat parçalarının yalnızca aktif olmayan şartlar altında veya uygun 
kilitleme sistemleri vasıtasıyla açılacak şekilde tasarlanmalıdır. Teçhizatı devre dışı bırakmak mümkün değilse, imalatçı 
teçhizatın açılan bölümüne bir uyarı etiketi iliştirmelidir. 
  
2.0.2.3. Tozdan kaynaklanan patlama tehlikeleri konusunda, M1 kategorisine uygulanabilen gerekler uygulanmalıdır. 
  
2.1. II. Grup Teçhizatın 1 kategorisindeki teçhizata uygulanabilen gerekler 
  
2.1.1. Gaz, buhar veya sisin sebep olduğu patlayıcı ortamlar  
  
2.1.1.1. Teçhizat, tutuşma kaynakları teçhizat ile ilgili nadir olaylarda bile harekete geçmeyecek şekilde tasarlanmalı ve imal 
edilmelidir.  
  
Teçhizat aşağıdaki koruma araçları ile teçhiz edilmelidir:  
-  Bir koruma aracının arızalanması halinde en azından bağımsız ikinci bir araç gerekli koruma seviyesini sağlar veya 
-  Birbirinden bağımsız olarak iki arıza çıkması halinde gerekli koruma seviyesi sağlanır. 
  
2.1.1.2. Isınabilecek yüzeylere sahip teçhizat için en kararsız durumlarda dahi belirtilen maksimum yüzey sıcaklığının 
aşılmamasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır 
Isınmadan ve kimyasal reaksiyonlardan kaynaklanan sıcaklık yükselmeleri de dikkate alınmalıdır. 
  
2.1.1.3. Teçhizat, açılması tutuşma kaynağı olabilen teçhizat parçaları yalnızca aktif değilken veya yapısal olarak emniyetli 
şartlar altında iken açılabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Teçhizatı devre dışı bırakmak mümkün değilse, imalatçı teçhizatın 
açılan bölümüne bir uyarı etiketi iliştirmelidir.  
Gerekirse, teçhizat uygun ek kilit sistemleri ile teçhiz edilmelidir.  
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2.1.2. Hava/toz karışımlarının sebep olduğu patlayıcı ortamlar  
  
2.1.2.1. Teçhizat, hava/toz karışımları, teçhizatla ilgili nadir olaylarda bile tutuşmayacak şekilde tasarlanmalı ve imal 
edilmelidir.  
Teçhizat aşağıdaki koruma araçları ile teçhiz edilmelidir: 
- Bir koruma aracının arızalanması halinde en azından bağımsız ikinci bir araç gerekli koruma seviyesini sağlar veya 

- Birbirinden bağımsız olarak iki arıza çıkması halinde gerekli koruma seviyesi sağlanır. 

2.1.2.2. Gerektiğinde teçhizat, tozun yalnızca özel olarak belirlenen noktalardan teçhizata girip çıkabileceği şekilde 
tasarlanmalıdır. Bu şartı, kablo delikleri ve bağlantı parçaları da sağlamalıdır.  

2.1.2.3. Asılı tozların tutuşmasını önlemek için, teçhizat parçalarının yüzey sıcaklıkları öngörülen hava/toz karışımlarının 
tutuşma sıcaklığının oldukça altında tutulmalıdır. 

2.1.2.4. Teçhizat parçalarının emniyetli bir şekilde açılması konusunda bu Ekin 2.1.1.3 numaralı paragrafının gerekleri 
uygulanır.  

2.2. II. Grup Teçhizatın 2 kategorisi için gerekler  

2.2.1. Gaz, buhar veya sisin sebep olduğu patlayıcı ortamlar  

2.2.1.1. Teçhizat, sıkça ortaya çıkan bozukluklar ve teçhizat işletme arızalarında bile, normal olarak dikkate alınması gereken 
tutuşma kaynaklarının meydana gelmesini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.  

2.2.1.2. Teçhizat parçaları, imalatçı tarafından öngörülen normal olmayan durumlardan kaynaklanan tehlikelerde bile, 
belirtilen yüzey sıcaklıkları aşılmayacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.  

2.2.1.3. Teçhizat, açılması tutuşma kaynağı olabilen teçhizat parçalarının yalnızca aktif olmayan şartlar altında veya uygun 
kilitleme sistemleri vasıtasıyla açılacak şekilde tasarlanmalıdır. Teçhizatı devre dışı bırakmak mümkün değilse, imalatçı 
teçhizatın açılan bölümlerine bir uyarı etiketi iliştirmelidir.  

2.2.2. Hava/toz karışımlarının sebep olduğu patlayıcı ortamlar  

2.2.2.1. Teçhizat, sıkça oluşan bozulmalar veya normal olarak dikkate alınması gereken teçhizat arızalarında dahi hava/toz 
karışımlarının tutuşması engellenecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir. 

2.2.2.2. Yüzey sıcaklıkları konusunda bu Ekin 2.1.2. 3 numaralı paragrafının gerekleri uygulanır 

2.2.2.3. Toza karşı koruma konusunda bu Ekin 2.1.2. 2 numaralı paragrafının gerekleri uygulanır 

2.2.2.4. Teçhizat parçalarının emniyetli bir şekilde açılması konusunda bu Ekin 2.2.1.3 numaralı paragrafının gerekleri 
uygulanır 

2.3. II. Grup Teçhizatın, 3 kategorisindeki teçhizata uygulanabilen gerekler  

2.3.1. Gaz, buhar veya sisin sebep olduğu patlayıcı ortamlar  

2.3.1.1. Teçhizat, normal çalışma sırasında ortaya çıkabilecek öngörülebilen tutuşma kaynaklarını önleyecek şekilde 
tasarlanmalı ve imal edilmelidir. 

2.3.1.2. Yüzey sıcaklıkları amaçlanan çalışma şartlarında belirtilen maksimum yüzey sıcaklıklarını aşmamalıdır. İstisnai 
durumlardaki yüksek sıcaklıklara yalnızca imalatçının özel ilave koruyucu tedbirler belirlemesi halinde izin verilebilir. 

2.3.2. Hava/toz karışımlarının sebep olduğu patlayıcı ortamlar  

2.3.2.1. Hava/toz karışımları, normal çalışma sırasında öngörülen tutuşma kaynakları tarafından tutuşturulamayacak şekilde 
tasarlanmalı ve imal edilmelidir.  

2.3.2.2. Yüzey sıcaklıkları konusunda bu Ekin 2.1.2. 3 numaralı paragrafının gerekleri uygulanır 

2.3.2.3. Teçhizat, kablo girişleri ve bağlantı parçaları dâhil, toz, tane boyutunu dikkate alarak, hava ile patlayıcı karışım 
oluşturmayacak ve teçhizat içinde tehlikeli birikimler oluşturmayacak şekilde imal edilmelidir. 

3. KORUYUCU SİSTEMLERLE İLGİLİ İLAVE GEREKLER  

3.0. Genel Gerekler  

3.0.1. Koruyucu sistemler, patlama etkilerini yeterli emniyet seviyesine indirecek şekilde boyutlandırılmalıdır. 
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3.0.2. Koruyucu sistemler, patlamaların tehlikeli zincirleme reaksiyonlardan veya sıçramalardan yayılmasını önleyecek 
şekilde veya yeni başlamış patlamalar ateşleyici haline gelmeyecek şekilde tasarlanmalıdır. 

3.0.3. Enerji kesilmesi durumunda koruyucu sistemler tehlikeli durumu engellemeye yetecek süreyle çalışabilecek 
kapasitelerini muhafaza etmelidir. 

3.0.4. Koruyucu sistemler dış müdahaleler nedeniyle arızalanmamalıdır. 

3.1. Planlama ve tasarım  

3.1.1. Malzemelerin özellikleri  

Malzemelerin özellikleri konusunda planlama aşamasında dikkate alınacak maksimum basınç ve sıcaklık, uç çalışma şartları 
altında oluşan bir patlama sırasında beklenen basınç ve alevin tahmin edilen ısıtma etkisidir. 

3.1.2. Patlamalara mukavemet gösterecek veya bastıracak şekilde tasarlanmış koruyucu sistemler, üretilen şok dalgalarına, 
sistem bütünlüğünü kaybetmeden dayanabilmelidir.  

3.1.3. Koruyucu sistemlere bağlı aksesuarlar beklenen maksimum patlama basıncına, çalışma kapasitelerini kaybetmeden 
dayanabilmelidir.  

3.1.4. Çevre teçhizatındaki ve bağlı olan boru tesisatındaki basınçların yol açtığı reaksiyonlar koruyucu sistemlerin planlama 
ve tasarımında dikkate alınmalıdır. 

3.1.5. Basınç tahliye sistemleri: 

Koruyucu sistemler üzerindeki gerilmelerin yapısal mukavemetini aşma ihtimali varsa, tasarımda çevredeki insanları 
tehlikeye düşürmeyecek uygun basınç tahliye tertibatları için gerekli önlemler alınmalıdır.  

3.1.6. Patlamayı bastırma sistemleri  

Patlamayı bastırma sistemleri, maksimum basınç artış oranı ve maksimum patlama basıncı gerektiği şekilde dikkate alınarak, 
bir olay vukuunda yeni başlamış bir patlamaya mümkün olan en erken aşamada tepki verecek ve en etkili şekilde 
durduracak şekilde planlanmalı ve tasarlanmalıdır.  
 
 
3.1.7. Patlama dekuplaj sistemleri  

Yeni başlamış patlamalarda, teçhizatın bağlantısını uygun tertibatlarla mümkün olan en hızlı şekilde kesmek için düşünülmüş 
dekuplaj sistemleri iç tutuşmanın iletilmesine karşı sağlam kalacak ve çalışma şartları altında mekanik mukavemetini 
koruyacak şekilde planlanmalı ve tasarlanmalıdır.  

3.1.8. Koruyucu sistemler, emniyetli çalışmayan teçhizat parçalara malzeme beslemesinin ve enerji girişinin kesilmesi ve bu 
parçaların durdurulması için uygun bir alarm eşiğine sahip bir devreye entegre edilebilmelidir. 

EK III 

AT TİP İNCELEMESİ MODÜLÜ 
1. Bu modül, bir Onaylanmış Kuruluşun üretimin tanıtıcı bir numunesinin bu Yönetmeliğin uygulanabilen ilgili hükümlerini 
karşıladığını tahkik ve tasdik etmek için izlediği prosedürün bir bölümünü açıklar. 

2. AT tip incelemesi için müracaat imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilci tarafından seçilen Onaylanmış Kuruluşa 
yapılır. 

Başvuruda aşağıdakiler bulunmalıdır: 

 İmalatçının adı ve adresi ile müracaat Türkiye’de yerleşik yetkili temsilci tarafından yapılmışsa, ayrıca onun adı ve adresi, 

- Aynı müracaatın başka herhangi bir Onaylanmış Kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir beyan,  

- Bu Ekin madde 3’de belirtilen teknik dosya.  

Başvuru sahibi, başvuru konusu üretimi temsil eden ve bundan böyle “tip” olarak anılacak olan bir numuneyi Onaylanmış 
Kuruluşa verir. Onaylanmış Kuruluş, test programını gerçekleştirmek için gerekirse başka numuneler de isteyebilir.  
 
3. Teknik dosya, ürünün bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu ortaya koyacak şekilde hazırlanır. Teknik dosya, uygunluk 
değerlendirmesinin amacı bakımından gerekli olduğu kadarıyla ürünün tasarımı, üretimi ve çalışmasına ilişkin bilgileri ve 
aşağıdaki hususları kapsar:  
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 -  Genel bir tip açıklaması,  

-   Parçaların, aksamların, devrelerin, vs. tasarım ve imalat resimleri ile yerleşim planları,  

-  Söz konusu resim ve yerleşim planları ile ürünün çalışmasının anlaşılması için gerekli tarif ve açıklamalar,  

-   Tamamen veya kısmen uygulanan, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standartların bir listesi ve söz konusu 
standartların uygulanmadığı durumlarda bu Yönetmeliğin temel gereklerini karşılamak için kullanılan çözümlerin 
açıklamaları,  

-   Yapılan tasarım hesaplarının, gerçekleştirilen incelemelerin vs. sonuçları,  

-   Test raporları. 

4. Onaylanmış Kuruluş; 

4.1. Teknik dosyayı inceler, tipin teknik belgelere uygun olarak imal edildiğini kontrol eder ve bu Yönetmeliğin 6 ncı 
maddesinde belirtilen standartların ilgili hükümlerine göre tasarlanmış olan öğeleri ve bu standartların ilgili hükümleri 
uygulanmadan tasarlanmış olan parçaları tespit eder. 

4.2. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standartların uygulanmadığı durumlarda, imalatçı tarafından benimsenen 
çözümlerin bu Yönetmeliğin temel gereklerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için uygun incelemeleri ve gerekli 
testleri yapar veya yaptırır. 

4.3. İmalatçı ilgili standartları uygulamaya karar verdiği zaman, bunların gerçekten uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek 
için uygun inceleme ve gerekli testleri yapar veya yaptırır. 

4.4. Müracaat sahibi ile birlikte, incelemelerin ve gerekli testlerin nerede yapılacağına karar verir.  

5. Tipin bu Yönetmeliğin hükümlerini karşılaması halinde, Onaylanmış Kuruluş başvuru sahibine bir AT tip inceleme belgesi 
verir. Bu belgede imalatçının adı ve adresi, inceleme sonuçları ve onaylanmış tipin tanımlanmasına ait gerekli bilgiler 
bulunur. 

Teknik dosyanın önemli bölümlerinin bir listesi AT Tip İnceleme Belgesine eklenecek ve bir nüshası onaylanmış kuruluş 
tarafından muhafaza edilir. 
  
İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisine AT Tip İnceleme Belgesinin verilmesinin reddedilmesi halinde, 
Onaylanmış Kuruluş bu şekildeki ret için ayrıntılı gerekçeyi sağlayacaktır. İtiraz işlemi için gerekli önlem alınır. 
  
6. Başvuru sahibi, AT tip inceleme belgesi ile ilgili teknik belgeleri muhafaza eden Onaylanmış Kuruluşa onaylanmış teçhizat 
veya koruyucu sistemlerdeki tüm değişiklikleri bildirir ve bu değişiklikler, ürünün temel gereklere uygunluğunu veya 
öngörülen kullanım şartlarını etkileyebilecek yapıda ise ayrıca onaylanması gerekir. Bu ilave onay, orijinal AT Tip İnceleme 
Belgesine ek şeklinde verilir.  

7. Her bir Onaylanmış Kuruluş verdiği AT Tip İnceleme Belgesine ve ek onaylar ile bunların geri çekilmesine ilişkin yaptığı 
işlemler hakkında diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirir. 

8. Diğer onaylanmış kuruluşlar, AT tip inceleme belgelerinin ve/veya ilavelerinin kopyalarını temin edebilirler. Belgelerin 
ekleri diğer onaylanmış kuruluşların kullanımına açık tutulur. 

9. İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi teknik belgelerle birlikte AT tip inceleme belgelerinin ve ilavelerinin 
kopyalarını en son teçhizat veya koruyucu sistemlerin imal edildiği tarihten sonra en az 10 yıl muhafaza eder. 

İmalatçının veya yetkili temsilcisinin Türkiye’de yerleşik bulunmaması halinde, teknik belgeleri muhafaza etme yükümlülüğü 
ürünü piyasaya arz eden kişiye aittir.  

EK IV  

ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ MODÜLÜ 
1. Bu modül, bu Ekin 2 numaralı paragrafında belirtilen yükümlülükleri yerine getiren imalatçının söz konusu ürünün AT tip 
inceleme belgesinde belirtilen tipe uygun olmasını ve bu Yönetmeliğin ilgili şartlarını yerine getirmesini sağlamak ve bunu 
beyan etmek için izlediği prosedürü açıklar. İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi teçhizatın her bir parçasına CE 
uygunluk işaretini iliştirir ve bir uygunluk beyanı düzenler. CE uygunluk işaretinin yanında bu Ekin 4 numaralı paragrafında 
belirtilen, AT izlemesinden sorumlu Onaylanmış Kuruluşun tanıtım numarası bulunur. 

2. İmalatçı, bu Ekin 3 numaralı paragrafında belirtildiği gibi, üretim, son teçhizat muayenesi ve testi için onaylanmış bir kalite 
sistemi uygulayacak ve bu Ekin 4 numaralı paragrafında belirtilen izlemeye tabi olur. 
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3. Kalite Sistemi  

3.1. İmalatçı, söz konusu teçhizat için, seçtiği bir Onaylanmış Kuruluşa kalite sisteminin değerlendirilmesi için başvuruda 
bulunmalıdır. 

Başvuruda aşağıdakiler bulunur: 

- Öngörülen ürün kategorisi hakkında ilgili tüm bilgiler,  

- Kalite sistemi ile ilgili belgeler,  

- Onaylanmış tip hakkında teknik belgeler ve AT tip inceleme belgesinin bir kopyası. 

3.2. Kalite sistemi teçhizatın AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe ve teçhizata uygulanacak olan Yönetmeliğin 
gereklerine uygunluğunu sağlar. 

İmalatçı tarafından belirlenen tüm öğeler, şartlar ve hükümler, yazılı olarak politika, prosedür ve talimatlar sistematik ve 
sıralı bir şekilde belgelenir. Kalite sistem belgeleri kalite programlarının, planlarının el kitaplarının ve kayıtlarının tutarlı bir 
şekilde yorumlanmasını sağlamalıdır. 

Kalite sistem belgeleri özellikle, teçhizat kalitesi hususunda, kalite hedefleri ve organizasyon yapısı, yönetim kademesinin 
ürün kalitesi konusundaki yetki ve sorumlulukları hakkında yeterli açıklamayı içermelidir,  

- İmalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, kullanılacak üretim biçimi ve sistematik faaliyetler,  

- İmalattan önce, imalat sırasında ve imalattan sonra yapılacak incelemeler ve testler, bunların ne sıklıkta yapılacağı,  

- Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin vasıfları ile ilgili raporlar gibi kalite kayıtları,  

- Gerekli teçhizat kalitesine ulaşma ve kalite sisteminin etkili çalışmasını izleme araçları. 

3.3. Onaylanmış Kuruluş kalite sisteminin bu Ekin 3.2 numaralı paragrafında belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığını 
değerlendirecektir. Onaylanmış Kuruluş ilgili uyumlaştırılmış standartları uygulayan kalite sistemlerinin bu şartlara uygun 
olduğunu kabul edecektir. Denetim ekibinde ilgili teçhizat teknolojisinin değerlendirilmesinde deneyimli en az bir üye 
bulunacaktır. Değerlendirme işlemi imalatçının tesislerinin denetim amacıyla ziyaret edilmesini kapsar. Karar imalatçıya 
bildirilir. Bildirimde, inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunur. 

3.4. İmalatçı onaylanan kalite sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyi ve sistemi yeterli ve verimli tutmayı 
taahhüt eder. 

İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi kalite sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşa kalite sisteminde 
düşünülen herhangi bir geliştirmeyi bildirir.  

Onaylanmış Kuruluş öngörülen değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilen kalite sisteminin bu Ekin 3.2 numaralı paragrafında 
belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığına veya tekrar değerlendirme gerekip gerekmediğine karar verir. 

Onaylanmış Kuruluş kararını imalatçıya bildirir. Bildirimde, inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunur. 

4. Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğunda gözetim  

4.1. Gözetimin amacı imalatçının onaylanmış kalite sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmesini sağlamaktır. 

4.2. İmalatçı denetim amacıyla Onaylanmış Kuruluşun imalat, muayene, test ve depolama tesislerine girmesine izin verecek 
ve gerekli tüm bilgileri ve özellikle de muayene raporları ve test bilgileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin vasıfları ile ilgili 
raporlar gibi kalite kayıtlarından oluşan kalite sistem belgelerini verir. 

4.3. Onaylanmış Kuruluş imalatçının kalite sistemini muhafaza etmesini ve uygulamasını sağlamak için periyodik denetimler 
yapacak ve denetim raporunu imalatçıya verir. 

4.4. Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş imalatçıya beklenmedik ziyaretler düzenleyebilir. Bu ziyaretlerde Onaylanmış Kuruluş 
gerekirse, kalite sisteminin düzgün işleyip işlemediğini kontrol etmek için testler yapabilir veya yaptırabilir. Onaylanmış 
Kuruluş imalatçıya ziyaret raporu ve herhangi bir test yapılmış ise test raporunu verir.  

5. İmalatçı en son teçhizat parçası imal edildikten sonra en az 10 yıl süreyle aşağıdakileri ulusal makamların denetimine açık 
tutar: 

- Bu Ekin 3.1 numaralı paragrafında ikinci fıkranın ikinci satırında belirtilen belgeler,  

- Bu Ekin 3.4 numaralı paragrafında ikinci fıkrasında belirtilen geliştirme,  
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- Bu Ekin 3.4 numaralı paragrafında son fıkrasında, bu Ekin 4.3 ve 4.4 numaralı paragraflarında belirtilen, Onaylanmış 
Kuruluşun verdiği karar ve raporlar. 

6. Her bir Onaylanmış Kuruluş verilen veya geri alınan kalite sistem onayları ile ilgili bilgileri diğer Onaylanmış Kuruluşlara 
gönderir.   

EK V 

ÜRÜN DOĞRULAMA MODÜLÜ 
1. Bu modül bir imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin bu Ekin 3 numaralı paragrafının hükümlerine tabi 
teçhizatın AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe uygun olduğunu ve Yönetmeliğin ilgili gereklerini yerine getirdiğini 
kontrol etmek için izlediği prosedürü açıklar. 

2. İmalatçı, imalat işleminin teçhizatın AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe ve Yönetmeliğin ilgili şartlarına uygun 
olmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır. İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, CE uygunluk işaretini her 
bir teçhizat parçasına iliştirir ve bir uygunluk beyanı düzenler. 

3. Onaylanmış Kuruluş, bu Ekin 4 numaralı paragrafında belirtildiği şekilde her bir ürünü test ve muayene ederek bu 
Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen teçhizatın, koruyucu sistemin veya cihazın Yönetmeliğin ilgili gereklerine 
uygunluğunu kontrol etmek için uygun incelemeleri ve testleri yapar. 

İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, uygunluk beyanının bir kopyasını en son teçhizat parçası imal edildikten 
sonra en az 10 yıl süreyle muhafaza eder. 

4. Her bir teçhizat parçasının incelenmesi ve test yoluyla doğrulanması 

4.1. AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe ve bu Yönetmeliğin ilgili gereklerine uygunluğunu doğrulamak için, tüm 
teçhizat teker teker incelenecek ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ilgili standart(lar)da yer alan uygun testler 
veya eşdeğer testler yapılır. 

4.2. Onaylanmış Kuruluş, her bir onaylanmış teçhizat parçasına tanıtım numarasını iliştirecek veya iliştirilmesini sağlayacak 
ve yapılan testlere uygunluk belgesi düzenler. 

4.3. İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, Onaylanmış Kuruluşun düzenlediği uygunluk belgesi talep edildiğinde 
verebilmeyi sağlar. 

EK VI  

TİPE UYGUNLUK MODÜLÜ  

1. Bu modül, prosedürün; imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin söz konusu teçhizatın AT tip inceleme 
belgesinde belirtilen tipe uygun olmasını ve Yönetmeliğin ilgili şartlarını karşılamasını sağlamak ve bunu beyan etmek için 
izlediği bölümünü açıklar. İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, CE uygunluk işaretini her bir teçhizat parçasına 
iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenler. 

2. İmalatçı, imalat işleminin imal edilen teçhizatın AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe ve bu Yönetmeliğin ilgili 
gereklerine uygunluğunu sağlaması için gerekli tüm tedbirleri alır. 

3. İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi uygunluk bildiriminin bir kopyasını en son teçhizat parçası imal 
edildikten sonra en az 10 yıl süreyle muhafaza eder. Ne imalatçının ne de yetkili temsilcisinin Türkiye’de yerleşik olmaması 
durumunda, teknik belgeleri muhafaza etme yükümlülüğü teçhizat veya koruyucu sistemleri piyasaya arz eden kişiye aittir.  

İmal edilen her bir teçhizat parçası için, ürünün patlamaya karşı koruma yönleri ile ilgili testler imalatçı tarafından veya onun 
adına yapılır. Testler, imalatçının seçtiği bir Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğunda yapılır. 
  
İmalatçı, Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğunda, imalat işlemi sırasında Onaylanmış Kuruluşun tanıtım numarasını iliştirir. 

EK VII  

ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ MODÜLÜ 
1. Bu modül, bu Ekin 2 numaralı paragrafındaki yükümlülükleri yerine getiren imalatçının teçhizatın AT tip inceleme 
belgesinde belirtilen tipe uygun olmasını sağlamak ve bu uygunluğu beyan etmek için izlediği prosedürü açıklar. İmalatçı 
veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi her bir ürüne CE uygunluk işareti iliştirir ve bir yazılı uygunluk beyanı düzenler. CE 
uygunluk işareti ile birlikte bu Ekin 4 ncü maddesinde belirtilen, gözetimden sorumlu Onaylanmış Kuruluşun tanıtım 
numarası da bulunur. 

2. İmalatçı, bu Ekin 3 numaralı paragrafında belirtildiği şekilde, teçhizatın son muayene ve testi için onaylanmış bir kalite 
sistemi uygulayacak ve bu Ekin 4 numaralı paragrafında belirtilen gözetime tabi olur. 
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3. Kalite sistemi  

3.1. İmalatçı, seçeceği bir Onaylanmış Kuruluşa teçhizat için kalite sisteminin değerlendirilmesi başvurusunda bulunacaktır. 

Başvuruda şunlar bulunacaktır,  

- Öngörülen ürün kategorisi ile ilgili tüm bilgiler, 

- Kalite sistemi ile ilgili belgeler, 

- Onaylanmış tip hakkında teknik belgeler ve AT tip inceleme belgesinin bir kopyası. 

3.2. Yönetmeliğin ilgili gereklerine uygunluğu kontrol etmek için, kalite sistemi dâhilinde her bir teçhizat parçası incelenerek, 
bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ilgili standart(lar)da yer alan uygun testler veya eşdeğer testler yapılacaktır. 
İmalatçı tarafından kabul edilen tüm öğeler, şartlar ve hükümler, yazılı olarak politika, prosedür ve talimatlar sistematik ve 
sıralı bir şekilde belgelenir. Bu kalite sistem belgeleri kalite programlarının, planlarının el kitaplarının ve kayıtlarının tutarlı 
bir şekilde yorumlanmasını sağlamalıdır. 

Bu belgelerde özellikle aşağıdakilerin yeterli bir açıklaması bulunmalıdır: 

- Kalite hedefleri ve organizasyon yapısı, yönetim kademesinin ürün kalitesi konusundaki yetki ve sorumlulukları,  

-  İmalattan sonra yapılacak muayene ve testler,  

-  Kalite sisteminin etkili işleyişinin izlenmesine yönelik araçlar,  

-  Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin vasıfları ile ilgili raporlar gibi kalite kayıtları. 

3.3. Onaylanmış Kuruluş, kalite sisteminin bu Ekin 3.2 numaralı paragrafında belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığını 
değerlendirir. Onaylanmış Kuruluş ilgili uyumlaştırılmış standartları uygulayan kalite sistemlerinin bu şartlara uygun 
olduğunu kabul eder. Denetim ekibinde ilgili teçhizat teknolojisinin değerlendirilmesinde deneyimli en az bir üye bulunur. 
Değerlendirme işlemi, imalatçının tesislerinin denetim amacıyla ziyaret edilmesini kapsar. Karar imalatçıya bildirilir. 
Bildirimde, inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunur.  

3.4. İmalatçı, onaylanan kalite sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyi ve sistemi yeterli ve verimli 
tutmayı taahhüt eder. 

İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, kalite sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşa kalite sisteminde 
düşünülen herhangi bir geliştirmeyi bildirir.  

Onaylanmış Kuruluş, öngörülen değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilen kalite sisteminin bu Ekin 3.2 numaralı paragrafında 
belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığına veya tekrar değerlendirme gerekip gerekmediğine karar verir. 

Onaylanmış Kuruluş kararını imalatçıya bildirir. Bildirimde, inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunur. 

4. Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğunda gözetim  

4.1. Gözetimin amacı imalatçının onaylanmış kalite sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmesini sağlamaktır. 

4.2. İmalatçı, denetim amacıyla Onaylanmış Kuruluşun muayene, test ve depolama tesislerine girmesine izin verecek ve 
gerekli tüm bilgileri ve özellikle de: 

- Kalite sistem belgelerini, 

- Teknik belgeleri, 

- Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin vasıfları ile ilgili raporlar gibi kalite kayıtlarından 
oluşan bilgileri verir. 

4.3. Onaylanmış Kuruluş, imalatçının kalite sistemini muhafaza etmesini ve uygulamasını sağlamak için periyodik denetimler 
yapacak ve denetim raporunu imalatçıya verir. 

4.4. Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş imalatçıya beklenmedik ziyaretler düzenleyebilir. Bu ziyaretlerde Onaylanmış Kuruluş 
gerekirse, kalite sisteminin düzgün işleyip işlemediğini kontrol etmek için testler yapabilir veya yaptırabilir. Onaylanmış 
Kuruluş imalatçıya ziyaret raporu ve herhangi bir test yapılmış ise test raporu verir.  

5. İmalatçı, en son teçhizat parçası imal edildikten sonra en az 10 yıl süreyle aşağıdakileri ulusal makamların denetimine açık 
tutar: 
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-  Bu Ekin bu Ekin 3.1 numaralı paragrafında ikinci fıkrasının ikinci satırında belirtilen belgeler,  

-  Bu Ekin 3.4 numaralı paragrafında ikinci fıkrasında belirtilen geliştirme, 

- Bu Ekin 3.4 numaralı paragrafında son fıkrasında, bu Ekin 4.3 ve 4.4 numaralı paragraflarında belirtilen, Onaylanmış 
Kuruluşun verdiği karar ve raporlar. 

6. Her bir Onaylanmış Kuruluş, verilen veya geri alınan kalite sistem onayları ile ilgili bilgileri diğer Onaylanmış Kuruluşlara 
gönderir. 

EK VIII  

İÇ ÜRETİM KONTROLÜ MODÜLÜ 

1. Bu modül, bu Ekin 2 numaralı paragrafında belirtilen yükümlülükleri yerine getiren imalatçı veya Türkiye’de yerleşik 
yetkili temsilcisi teçhizatın bu Yönetmeliğin ilgili gereklerini karşılamasını sağlamak ve bu şartları karşıladığını bildirmek için 
izlediği prosedürü açıklar. İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi CE uygunluk işaretini her bir teçhizat parçasına 
iliştirecek ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenler. 

2. İmalatçı, bu Ekin 3 numaralı paragrafında açıklanan teknik belgeleri düzenler ve bu belgeleri imalatçı veya yetkili temsilcisi 
en son teçhizat parçası üretildikten sonra en az 10 yıl süreyle ulusal makamların denetimine açık tutar. 

Hem imalatçının, hem de yetkili temsilcisinin Türkiye’de yerleşik olmaması halinde teknik belgeleri muhafaza etme 
yükümlülüğü, teçhizatı piyasaya arz eden kişiye aittir. 

3. Teknik belgeler, teçhizatın Yönetmeliğin ilgili gereklerine uygunluğunu sağlamalıdır. Bu belgelerde, değerlendirme için 
gerekli olduğu ölçüde ürünün tasarım, imalat ve çalışmasını kapsar. Teknik belgelerde aşağıdakiler bulunur: 

- Teçhizatın genel bir açıklaması, 

- Kavramsal tasarım ve imalat çizimleri ile aksamların şemaları, kısmi montaj, devreler vs., 

- Söz konusu resim ve şemaların ve teçhizatın çalışmasının anlaşılması için gerekli tarifi ve açıklamaları, 

- Kısmen veya tamamen uygulanan standartların listesi ve standartların uygulanmadığı durumlarda Yönetmeliğin emniyet 
hususlarını sağlamak için uygulanan çözüm yollarının açıklaması, 

- Yapılan tasarım hesaplarının, gerçekleştirilen incelemelerin vs. sonuçları; 

- Test raporları. 

4. İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, uygunluk beyanının bir kopyasını teknik belgelerle birlikte muhafaza 
eder. 

5. İmalatçı, imalat işleminin imal edilen ürünün bu Ekin 2 numaralı paragrafında belirtilen teknik belgelerle ve Yönetmeliğin 
bu teçhizat ile ilgili gereklere uygun olmasının sağlanması için gerekli tüm tedbirleri alır. 

EK IX  

BİRİM DOĞRULAMA MODÜLÜ 

1. Bu modül imalatçının bu Ekin 2 numaralı paragrafında belirtilen belgeyi alan teçhizatın veya koruyucu sistemin 
uygulandığı Yönetmeliğin gereklerine uygun olmasını sağlamak ve bu uygunluğu beyan etmek için izlediği prosedürü açıklar. 
İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi teçhizat veya koruyucu sistemlere CE uygunluk işaretini iliştirecek ve bir 
uygunluk beyanı düzenler. 

2. Onaylanmış Kuruluş, Yönetmeliğin ilgili gereklerine uygunluğunu kontrol etmek için, her bir teçhizat veya koruyucu 
sistemi inceler ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ilgili standart(lar)da yer alan uygun testleri veya bunların 
eşdeğeri olan testleri yapar. 

Onaylanmış Kuruluş, onaylanmış teçhizat veya koruyucu sisteme kendi tanıtım numarasını iliştirir veya iliştirilmesini sağlar 
ve yapılan testlerle ilgili bir uygunluk belgesi düzenler. 
  
3. Teknik belgelerin amacı bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu değerlendirilmesini ve teçhizat veya koruyucu sistemin 
tasarım, imalat ve çalışmasının anlaşılmasını sağlamaktır. 

Belgelerde aşağıdakiler bulunur: 

- Ürünün genel bir açıklaması,  
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-  Kavramsal tasarım ve imalat çizimleri ile aksamların montaj şemaları, kısmi montajlar, devreler, vs., 

- Söz konusu çizimler ve montaj şemaları ile teçhizat veya koruyucu sistemin çalışmasının anlaşılması için gerekli tarifler ve 
açıklamalar, 

-  Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen, kısmen veya tamamen uygulanan standartların listesi ve 6 ncı maddede 
belirtilen standartların uygulanmadığı durumlarda Yönetmeliğin temel gereklerini sağlamak için uygulanan çözüm yollarının 
açıklaması, 

-  Yapılan tasarım hesaplarının, gerçekleştirilen incelemelerin vs. sonuçları,  

-  Test raporları.  

EK X  

CE UYGUNLUK İŞARETİ 

A.      CE uygunluk işareti aşağıdaki şekilde yer alan CE harflerinden oluşur: 

 

İşaretin küçültülmesi ya da büyütülmesi halinde, yukarıdaki ölçekli resimde verilen oranlara uyulmalıdır. 

CE uygunluk işaretinin çeşitli bileşenleri 5 mm’den az olmamak üzere hemen hemen aynı düşey boyutta 
olmalıdır. 

Küçük ölçekli teçhizat, koruyucu sistemler veya cihazlar için bu asgari boyuttan vazgeçilebilir. 

 

B. AT uygunluk beyanı içeriği.  

AT uygunluk beyanında aşağıdakiler bulunmalıdır: 

- İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı veya tanıtıcı işareti ve adresi,  

- Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen teçhizat, koruyucu sistem veya cihazın açıklaması, 

- Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen teçhizat, koruyucu sistem veya cihazın yerine getirdiği ilgili tüm 
hükümler,  

- Uygun olduğunda, Onaylanmış Kuruluşun adı, tanıtım numarası ve adresi ile AT tip inceleme belgesinin numarası,  

- Uygun olduğunda, uyumlaştırılmış standartlara yapılan atıflar,  

- Uygun olduğunda, kullanılan standartlar ve teknik talimatnameler,  

- Uygun olduğunda, uygulanan Avrupa Birliği Direktiflerine dayanan diğer Yönetmeliklere yapılan atıflar,  

- İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi adına imzaya yetkili şahsın kimlik bilgileri. 

EK XI  

ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR İÇİN DİKKATE ALINACAK ASGARİ KRİTERLER 
  

1. Kuruluş, kuruluşun yöneticisi ve doğrulama testlerinin yapılmasından sorumlu personeli, denetledikleri bu Yönetmeliğin 2 
nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen teçhizat, koruyucu sistemler veya cihazların tasarımcısı, imalatçısı, satıcısı veya 
montajcısı veya bunlardan birinin Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi olmayacaktır. Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasında belirtilen teçhizat, koruyucu sistemler veya cihazların tasarımında, imalinde, pazarlamasında veya bakımında 
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doğrudan veya yetkili temsilcileri olarak yer almayacaklardır. Bu hüküm, imalatçı ile kuruluş arasındaki teknik bilgi alışverişi 
imkânını engellemez. 

2. Kuruluş ve denetleme personeli doğrulama testlerini en yüksek mesleki dürüstlük, teknik ehliyet içinde yapacak ve 
özellikle maddi olmak üzere, kontrol sonuçları üzerinde çıkarı olan kişi veya kişi gruplarından gelebilecek, test sonuçlarını 
etkileyebilecek tüm baskı, etkiden uzak olmalıdır.  

3. Kuruluş, doğrulama ile ilgili idari ve teknik görevleri layıkıyla yerine getirebilmesi için gerekli personel ve imkânları 
bulundurmalıdır. Kuruluş, aynı zamanda özel bir doğrulama için gerekli teçhizata da ulaşabilmelidir.  

4. Denetlemeden sorumlu personel: 

- Uygun teknik ve mesleki eğitime sahip olacaktır,  

- Yapacakları testlerin gerekleri konusunda yeterli bilgiye ve bu testler konusunda yeterli deneyime sahip olmalıdır, 

- Testlerin yapıldığını belgelemek için gerekli belge, kayıt ve raporları hazırlayabilmelidir. 

5. Denetleme yapan personelin tarafsızlığı garanti edilmelidir. Personelin liyakati yapılan test sayısına veya bu testlerin 
sonuçlarına bağlı olmamalıdır. 

6. Sorumluluk sigortası, ulusal yasaya göre devletin sorumluluğunda olmadıkça veya üye devlet testlerden doğrudan 
sorumlu olmadıkça, kuruluş tarafından yapılmalıdır. 

7. Kuruluş personeli, bu Yönetmelik kapsamındaki veya bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlayan bir ulusal yasa hükmü 
kapsamındaki görevlerini yaparken, faaliyetlerin gerçekleştirildiği devletin yetkili idari makamları önünde bilgi verilmesi 
hariç, elde ettikleri tüm bilgiler için mesleki gizlilik ilkesine sıkı sıkıya bağlı olmalıdır. 
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 BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI 
HAKKINDA YÖNETMELİK 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, İstisnalar, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel 

kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi 
amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili 
usul ve esasları belirler. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik mevcut, bulundurulması muhtemel, endüstriyel bir kimyasal 

prosesin kontrol kaybı esnasında oluşması beklenen tehlikeli maddeleri Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 
2’sinde belirtilen sınır değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda bulunduran alt ve üst seviyeli 
kuruluşlara uygulanır. Ancak; 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı ve 17 nci maddeler 
sadece üst seviyeli kuruluşlara uygulanır. 

İstisnalar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 
a) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kıta, karargâh ve kurumlara, 
b) İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine, 
c) Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de belirtilen miktarda ve cinste tehlikeli madde bulundursalar dahi; 
1) Tehlikeli maddelerin bu Yönetmelikle kapsanan kuruluşların sınırlarının dışında karayolu, 

demiryolu, kıta içi suyolu, deniz veya hava yoluyla taşınmasına, 
2) Tehlikeli maddelerin kuruluş sınırları dışında bir boru hattıyla taşınmasına, 
ç) Madenlerde, taş ocaklarında ve sondaj kuyusu vasıtasıyla minerallerin ve hidrokarbon bazlı 

doğal maddelerin aranması ve çıkarılması faaliyetlerine, 
d) Denizde, minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması, çıkarılması ve 

işlenmesi ile ilgili faaliyetlere, 
e) Düzenli atık depolama sahalarına, uygulanmaz. 
(2) Ancak bu Yönetmelik; 
a) Birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında tehlikeli maddelerin 

pompalama istasyonlarındaki depolama faaliyetlerine, 
b) Ek-1’de tanımlanan tehlikeli maddelerin kullanıldığı, birinci fıkranın (ç) bendi kapsamındaki 

minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin işlenmesi ile ilgili faaliyetlere ve bu işlemlere 
ilişkin depolama faaliyetlerine, uygulanır. 

Dayanak 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik; 
a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 9/8/1983 tarihli ve 2872 

sayılı Çevre Kanunu ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak, 

b) Avrupa Birliğinin 9/12/1996 tarihli ve 96/82/EC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak, 
hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
a) Acil servis hizmetleri: Büyük endüstriyel kazalarda, kuruluşta ve civarında zararın en aza 

indirilmesindeki kolluk güçleri, itfaiye, ambulans, sahil güvenlik, sivil savunma ve arama-kurtarma 
hizmetleri dâhil sağlık ve güvenlik hizmetlerini, 

b) Alt seviyeli kuruluş: Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde verilen tehlikeli madde listelerinde, 
Sütun 2’deki eşik değerlere eşit veya üzerinde, ancak Sütun 3’teki değerlerin altındaki miktarlarda 
tehlikeli madde bulunduran kuruluşu, 
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c) Büyük endüstriyel kaza: Herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz 
gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve/veya insan sağlığı için anında veya 
daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük 
bir yayılım, yangın veya patlama olayını, 

ç) Depolama: Tehlikeli maddenin, güvenli bir yerde, gerekli şartlar sağlanmış olarak kontrol 
altında tutulması veya stokta bulundurulmasını, 

d) Heyet: Güvenlik raporu incelemesi neticesinde yapılacak işlemlere karar veren iş sağlığı ve 
güvenliği yönünden teftişe yetkili en az üç iş müfettişinden oluşan heyeti, 

e) İşletmeci: İşletme sahibi veya 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununda belirtilen işveren tanımı kapsamında, bir kuruluşun veya tesisin işletilmesinden sorumlu 
ve/veya buradaki teknik işletme hakkında karar verici herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi, 

f) Kantitatif risk değerlendirmesi: Sayısal tabanlı bilimsel metotlarla yapılan risk değerlendirme 
metodolojisini, 

g) Komisyon: Güvenlik raporlarını incelemek üzere, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe 
yetkili en az üç iş müfettişinden oluşan komisyonu, 

ğ) Kuruluş: Karayolu, demiryolu veya kıta içi suyolu ile ayrılmış iki veya daha fazla alanın bir 
bütün olarak değerlendirildiği aynı yerleşkede yer alan ve aynı işletmecinin kontrolü altında bulunan 
ortak altyapı veya faaliyetler de dâhil olmak üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda 
belirtilen işyeri tanımı kapsamında, tehlikeli maddelerin bulunduğu bir veya daha fazla tesisin 
bulunduğu tüm alanı, 

h) Mümkün olan en yüksek önlem seviyesi: Kantitatif risk değerlendirmesi sonucuna göre 
senaryo edilen büyük kaza riskinin indirilmesi gereken frekans seviyesini, 

ı) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma, çevre kirliliği ya da başka zararlı sonuçların 
meydana gelme ihtimalini, 

i) Tehlike: Kuruluşta var olan ya da dışarıdan gelebilecek, insanı, kuruluşu veya çevreyi 
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, 

j) Tehlikeli madde: Ek-1, Bölüm 1, Sütun1’de listelenen veya Ek-1, Bölüm 2, Sütun 1’de 
listelenen bir kategori içerisindeki hammadde, ürün, yan ürün, artık ve/veya ara ürün olarak mevcut 
olan veya endüstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında oluşabilecek bir maddeyi veya 
müstahzarı, 

k) Tesis: Tehlikeli maddelerin kullanıldığı, işlendiği, üretildiği veya depolandığı bir kuruluş 
içerisindeki teknik ünite ve bu ünitenin işleyişi için gerekli olan teçhizat, yapılar, boru tesisatı, iş 
ekipmanları ile birime hizmet eden demiryolu rampa hatlarını, tersaneleri ve doldurma-boşaltma 
rıhtımlarını, platformlarını, şamandıra sistemlerini, yüzen veya sabit dalgakıranları, ambarları veya 
benzer yapıları, 

l) Üst seviyeli kuruluş: Ek-1, Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 
3’teki eşik değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluşu, ifade 
eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Yükümlülükler 

İşletmecinin genel yükümlülüğü 
MADDE 6 – (1) İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve büyük bir kazanın meydana gelmesi 

durumunda, bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli 
tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. 

(2) İşletmecinin kuruluş dışındaki uzman kişi veya kurumlardan hizmet alması işletmecinin 
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 

 
Bildirimler 
MADDE 7 – (1) Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde belirtilen tehlikeli maddeleri bulunduran veya 

bulunduracak kuruluşun işletmecisi; 
a) Faaliyet halindeki kuruluş için bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren, 
b) Kuruluş faaliyete geçmeden önce, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki özel program paketini kullanarak 

bildirimini yapar. 
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(2) İşletmeci; 
a) Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini etkileyecek bir değişiklik 

olması, 
b) Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliğinde veya fiziki şeklinde değişiklik olması, 
c) Uygulanan proseslerde değişiklik olması, 
ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen bilgilerde 

herhangi bir değişiklik olması, 
d) Kuruluşun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi, 
hallerinde yirmi iş günü içerisinde bildirimini günceller. 
Kantitatif risk değerlendirmesi 
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli kuruluşlarda büyük endüstriyel 

kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi 
amacıyla kantitatif metotlarla risk değerlendirmesi yapılır. 

(2) Kantitatif risk değerlendirmesinde, büyük kazaya yol açabilecek tehlikeler ve aşağıda 
belirtilen hususlar dikkate alınır: 

a) Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması, bu kimyasalların miktarları ve karşılıklı etkileşimleri. 
b) Kimyasal maruziyetin insan ve/veya çevre açısından değerlendirilmesi. 
c) Patlayıcı ortamlar ve bu ortamların kalıcılığı, patlayıcı ortam sınıflandırması ve bu alanlarda 

kullanılacak ekipmanların uygunluğu. 
ç) Proses içerisindeki tehlikeli ekipmanların belirlenmesi ve gruplandırılması. 
d) Proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarının ve/veya enstrümanlarının karşılıklı etkileşimleri. 
e) Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin güvenilirlik değerlendirmesi ve 

sertifikasyonu. 
f) Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi. 
g) Güvenilirlik merkezli gerçekleştirilecek bakım ve risk temelli kontrol yöntemleri. 
ğ) Büyük kaza senaryolarının kök neden ve sonuç analizi. 
h) Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları. 
ı) İnsan hataları ve güvenilirlik analizi. 
(3) İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesinde kullandığı güvenilirlik verisi ile büyük kaza 

senaryolarında kullandığı olasılık verilerini, bakım kayıtları, kaza analizleri veya enstrümantasyon 
güvenlik sertifikasyonu gibi hangi veri bankalarından aldığı konusunda ayrıntılı bilgi verir. 

(4) Üst seviyeli kuruluşun işletmecisi, hazırlanan risk değerlendirme belgelerini güvenlik 
raporuyla birlikte dijital ortamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. 

(5) Bu madde kapsamında yapılan risk değerlendirmesinde, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin, bu 
Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Mümkün olan en yüksek önlem seviyesi 
MADDE 9 – (1) İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesine göre belirlediği tehlikeli ekipmanlar 

için senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü sonucunun meydana gelme frekansını 1x10-4/yıl 
seviyesine veya bu seviyeden daha küçük bir seviyeye indirmek zorundadır. 

Büyük kaza önleme politika belgesi 
MADDE 10 – (1) Alt seviyeli kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-3’te belirtilen bilgileri 

içerecek şekilde bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğdeki formatı ve formattaki 
bilgileri dikkate alarak kazaların önlenmesi ile ilgili politikasını belirten büyük kaza önleme politika 
belgesini hazırlar veya hazırlatır. İşletmeci bu belgeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemine 
yükler, aslını ise kuruluşta muhafaza eder. 

(2) Büyük kaza önleme politika belgesi; 
a) Faaliyet halindeki kuruluşlar için bu maddenin yürürlüğe girmesini müteakiben 6 ay 

içerisinde, 
b) Kuruluşun, bulundurduğu tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki değişiklik 

nedeniyle alt seviyeli bir kuruluş haline gelmesi durumunda; 
1) Söz konusu değişiklik bu maddenin yürürlük tarihinden önce ise, yürürlük tarihini müteakip 

bir yıl içerisinde, 
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2) Söz konusu değişiklik yürürlük tarihinden sonra ise kapsama dahil olduğu tarihi müteakiben 
bir yıl içerisinde, 

c) Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce, hazırlanır. 
(3) Büyük kaza önleme politika belgesi; 
a) Kuruluşta büyük bir kazaya neden olabilecek; kazaya ramak kalma veya kullanılan prosesin, 

mevcut tehlikeli maddelerin niteliğinin, miktarının veya depolama şeklinin değiştirilmesi, 
b) Ek-3’te belirtilen güvenlik yönetim sisteminde bir değişiklik yapılması durumlarında, 

işletmeci tarafından gözden geçirilir ve gerekirse güncellenir. 
c) Kuruluşta yapılan güvenlik yönetim sisteminin denetimi esnasında kuruluşta uygulanan 

güvenlik yönetim sisteminin büyük kaza önleme politika belgesinde belirtilenden farklı olduğunun 
tespit edilmesi durumunda geciktirmeksizin, işletmeci tarafından gözden geçirilir ve güncellenir. 

(4) İşletmeci hazırlanan büyük kaza önleme politika belgesinde belirtilen politikayı uygular. 
(5) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, büyük kaza önleme 

politika belgesi ile ilgili bir tebliğ yayımlar. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Güvenlik Raporu ile İlgili Hususlar 

Güvenlik raporu 
MADDE 11 – (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-2’de belirtilen bilgileri 

içermek kaydıyla bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğdeki formatı ve formattaki 
bilgileri dikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlar veya hazırlatır. Güvenlik raporu; kuruluşun, 
kuruluşun çevresinin, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının yapıldığı, Ek-3’te 
belirtilen ilkeleri içerecek şekilde kuruluşta uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin ve 
işletmecinin taahhütlerinin bulunduğu bir belgedir. 

(2) İşletmeci güvenlik raporunu; 
a) Faaliyet halindeki kuruluşlar için bu maddenin yürürlüğe girmesini müteakiben 6 ay 

içerisinde, 
b) Kuruluşun, bulundurduğu tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki değişiklik 

nedeniyle üst seviyeli bir kuruluş haline gelmesi durumunda; 
1) Söz konusu değişiklik bu maddenin yürürlük tarihinden önce ise, yürürlük tarihini müteakip 

bir yıl içerisinde, 
2) Söz konusu değişiklik bu maddenin yürürlük tarihinden sonra ise, kapsama dahil olduğu 

tarihi müteakiben bir yıl içerisinde, 
c) Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce, 
hazırlar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. Belirtilen sürelerde kuruluşa ait 

güvenlik raporunun mücbir nedenler haricinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaşmaması 
halinde güvenlik raporunun olmadığı kabul edilir. 

(3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun/olumlu görüş verilmeyen güvenlik raporları hakkında 
yeterlilik verilmez. 

(4) Güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi; 
a) Sadece, güvenlik raporunun bu maddenin on birinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğdeki 

formata uygun olup olmadığı ve söz konusu tebliğe göre kuruluş hakkında güvenlik raporunda istenen 
asgari bilginin bulunup bulunmadığının tespiti hakkında yapılan incelemedir, 

b) Güvenlik raporunun ait olduğu kuruluşun, insan ve çevre açısından sağlığının ve güvenliğinin 
yeterliliği hakkında yapılan bir inceleme değildir, 

c) Kuruluşta denetim yapılmaksızın gerçekleştirilir. 
(5) Yeni kurulacak kuruluşun işletmecisi, kuruluşa ait güvenlik raporunda belirtilen bilginin 

içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi işlemi sonuçlanıncaya kadar kuruluşu işletmeye açamaz. 
(6) Güvenlik raporunda belirtilen bilginin kuruluştaki durumu yansıtması esastır ve bu bilginin 

doğruluğundan işletmeci sorumludur. Güvenlik raporunun içerik ve yeterliliğinin incelenmesi, 
işletmeci tarafından sağlanan bilginin doğru olduğu varsayılarak yapılır. 

(7) İşletmeci: 
a) Güvenlik raporunu, güncellenen güvenlik raporunu veya güvenlik raporunda eksik bilgi tespit 

edilmesi halinde söz konusu eksik bilgiyi bu Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde Çalışma ve 
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Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazılı ve ıslak imzalı bir nüsha ve bu nüshanın dijital haldeki üç kopyası 
olarak gönderir. 

b) Güvenlik raporunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yeterli bulunduğunun kendisine 
bildirilmesini müteakiben on iş günü içinde bildirim ve kayıt sistemine yükler. 

(8) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 
a) Güvenlik raporunun tamamının incelendiği her durumda bu incelemeyi söz konusu raporun 

kendisine ulaşmasını müteakiben dört ay içerisinde, 
b) İnceleme sonucu yeterli bulunmayan güvenlik raporuna ilişkin eksik bilginin incelenmesini 

ise söz konusu eksik bilginin kendisine ulaşmasını müteakiben bir ay içerisinde tamamlar. 
(9) İşletmeci; güvenlik raporunun incelenmesi safhasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığınca yazılı olarak ilâve bilgi talep edilmesi halinde gerekli bilgiyi sağlar. 
(10) Güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi sonucunda, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından; 
a) İnceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğde belirtilen 

güvenlik raporu formatına uygun ve söz konusu tebliğe göre güvenlik raporunda istenen bilgisi tam 
olan güvenlik raporu yeterli bulunur. Bu durum işletmeciye bildirilir ve yeterli bulunan güvenlik 
raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilir, 

b) İnceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğde belirtilen 
güvenlik raporu formatına uygun olmaması ve/veya söz konusu tebliğe göre güvenlik raporunda 
istenen bilgilerin tam olmaması halinde, inceleme işleminde tespit edilen format uygunsuzluğunun 
ve/veya bilgi eksikliğinin giderilmesi için işletmeciye altmışar iş günü olmak üzere en fazla iki defa 
süre verilir. İşletmeciye verilen her altmış iş günlük süre içerisinde işletmecinin, format 
uygunsuzluğunu ve/veya güvenlik raporundaki eksik bilgiyi gidererek eksik bilgiyi veya eksik bilgiyi de 
içeren güvenlik raporunun son halinin tümünü Bakanlığa ulaştırması zorunludur. Bu altmış iş günlük 
süreler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işletmeciye yaptığı bildirimin tebligat tarihini izleyen 
günden itibaren işlemeye başlar. İşletmeciye verilen süre sonunda; 

1) Güvenlik raporunun incelenmesi sonucunda, işletmecinin format uygunsuzluğunu ve/veya 
bilgi eksikliğini giderdiğinin tespit edilmesi durumunda, güvenlik raporu yeterli bulunur. Bu durum 
işletmeciye bildirilir ve yeterli bulunan güvenlik raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğüne gönderilir. 

2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca en fazla iki defa süre verilmesine rağmen güvenlik 
raporundaki format uygunsuzluğunun giderilmemesi, eksik bilginin gönderilmemesi veya gönderilen 
bilginin eksik olması durumunda, güvenlik raporu yetersiz bulunur ve kuruluşta iş tamamen 
durdurulur. 

(11) İşletmeci tarafından kuruluşa ait güvenlik raporunun gönderilmemesi veya kuruluşun 
güvenlik raporunun olmadığının tespit edilmesi halinde, kuruluşta iş tamamen durdurulur. 

(12) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı güvenlik raporu ile 
ilgili bir tebliğ yayımlar. 

Güvenlik raporunun güncellenmesi veya güncellenerek tekrar gönderilmesi 
MADDE 12 – (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 11 inci madde gereği yapılan inceleme 

sonucunda yeterli bulunan güvenlik raporu; 
a) Kuruluşta büyük endüstriyel kazaya neden olabilecek; 
1) Kazaya ramak kalma, 
2) Kullanılan prosesin, mevcut tehlikeli maddelerin niteliğinin, miktarının veya depolama 

şeklinin değiştirilmesi halinde, 
b) Ek-3’te belirtilen güvenlik yönetim sisteminde bir değişiklik yapılması durumlarında işletmeci 

tarafından tehlikeler değerlendirilerek gecikmeksizin, 
c) Kuruluşta yapılan güvenlik yönetim sisteminin denetimi esnasında, kuruluşa ait güvenlik 

raporunun veya güvenlik raporunun güncellenmesine ilişkin ek bilginin kuruluştaki durumu 
yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, 

işletmeci tarafından gözden geçirilir ve güncellenir. 
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar sonucunda güvenlik raporunda 

güncelleme yapılması halinde, sadece güncellemeye ilişkin ek bilgi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait 
kayıt ve bildirim sistemine yüklenir. 
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(3) İşletmeci güvenlik raporunu, birinci fıkrada belirtilen durumlarda yapılan güncellemeleri de 
kapsayacak şekilde, yeterli bulunduğu tarihten itibaren her beş yıllık süre içerisinde günceller ve beş 
yıllık sürenin bitiminden itibaren yirmi iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. 
Belirtilen sürede kuruluşa ait güvenlik raporunun mücbir nedenler haricinde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına ulaşmaması halinde güvenlik raporunun olmadığı kabul edilir. Beş yıllık süre 
sonunda güncellenen güvenlik raporu hakkında 11 inci madde uyarınca işlem yapılır. 

(4) İşletmeci tarafından güncellenen güvenlik raporu ile güvenlik raporunun güncellenmesine 
ilişkin ek bilginin kuruluştaki durumu yansıtması esastır ve bu bilginin doğruluğundan işletmeci 
sorumludur. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Acil Durum Planları 

Dâhili acil durum planı 
MADDE 13 – (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-4, Kısım 1 ve Kısım 2’de 

belirtilen bilgileri içermek kaydıyla, bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğdeki 
formatı ve formattaki bilgileri dikkate alarak bir dâhili acil durum planı hazırlar veya hazırlatır. 

(2) İşletmeci, güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik yönünden uygun bulunduğunun kendisine 
bildirilmesinden itibaren otuz iş günü içerisinde dâhili acil durum planını Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına gönderir. Belirtilen sürede kuruluşa ait acil durum planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
ulaşmaması halinde dâhili acil durum planının olmadığı kabul edilir. 

(3) İşletmeci, dâhili acil durum planının hazırlanması konusunda 17 nci maddenin birinci 
fıkrasında belirtilen alanda yer alan tesis yetkilileri, acil servis hizmetlerini yürüten birimler, ilgili 
Valilik, kuruluşun Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alması durumunda Organize Sanayi Bölgesi 
Müdürlüğü, kuruluşun Endüstri Bölgesi içinde yer alması durumunda Endüstri Bölgesi İşletme 
Müdürlüğü ile bilgi ve görüş alışverişinde bulunur. 

(4) Kuruluşta muhtemel bir kontrol kaybı sonrası kıyı ve/veya deniz kirliliği olasılığının 
öngörülmesi halinde, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz 
Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların 
Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına 
istinaden onaylanmış kıyı tesisi acil müdahale planları sadece kıyı ve/veya deniz kirliliğine müdahale 
etme bakımından geçerli sayılır. Kuruluşlar, bahse konu hususu dâhili acil durum planlarında 
belirtirler. 

(5) Dâhili acil durum planları içerik ve yeterlilik açısından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
incelenir. Acil durum planlarının içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi; 

a) Dâhili acil durum planının bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğdeki 
formata uygun olup olmadığı ve söz konusu tebliğe göre kuruluş hakkında dâhili acil durum planında 
istenen asgari bilginin bulunup bulunmadığının tespiti hakkında yapılan bir inceleme olup, acil durum 
önlemlerinin yeterliliği hakkında yapılan bir inceleme değildir, 

b) Kuruluşta denetim yapılmaksızın gerçekleştirilir. 
(6) Dâhili acil durum planında belirtilen bilginin kuruluştaki durumu yansıtması esas olup bu 

bilginin doğruluğundan işletmeci sorumludur. Dâhili acil durum planının içerik ve yeterliliğinin 
incelenmesi, işletmeci tarafından sağlanan bilginin doğru olduğu varsayılarak yapılır. 

(7) İşletmeci: 
a) Dâhili acil durum planını, güncellenen dâhili acil durum planını veya dahili acil durum 

planında eksik bilgi tespit edilmesi halinde, söz konusu eksik bilgiyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
yazılı ve ıslak imzalı bir nüsha ve bu nüshanın dijital haldeki dört kopyası olarak gönderir. 

b) Dâhili acil durum planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeterli bulunduğunun kendisine 
bildirilmesini müteakiben on iş günü içinde bildirim ve kayıt sistemine yükler. 

(8) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; 
a) Dâhili acil durum planının tümünün incelendiği durumlarda bu incelemeyi söz konusu planın 

kendisine ulaşmasını müteakiben dört ay içerisinde, 
b) İnceleme sonucu yeterli bulunmayan dâhili acil durum planına ilişkin eksik bilginin 

incelenmesini ise söz konusu eksik bilginin kendisine ulaşmasını müteakiben bir ay içerisinde 
tamamlar. 
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(9) İşletmeci, dâhili acil durum planının incelenmesi safhasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
yazılı olarak ilâve bilgi talep edilmesi halinde gerekli bilgiyi sağlar. 

(10) Dâhili acil durum planının içerik ve yeterlilik açısından incelenmesi sonucunda, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından; 

a) İnceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğde belirtilen dâhili 
acil durum planı formatına uygun ve söz konusu tebliğe göre dâhili acil durum planında istenen bilgisi 
tam olan dâhili acil durum planı yeterli bulunur. Bu durum işletmeciye bildirilir ve yeterli bulunan 
dâhili acil durum planı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ve 
kuruluş Organize Sanayi Bölgesinde ise Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne, kuruluşun Endüstri 
Bölgesi içinde yer alması durumunda Endüstri Bölgesi İşletme Müdürlüğüne gönderilir, 

b) İnceleme sonucu, bu maddenin on ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak tebliğde belirtilen dâhili 
acil durum planı formatına uygun olmaması ve/veya söz konusu tebliğe göre dâhili acil durum 
planında istenen bilgilerin tam olmaması halinde, inceleme işleminde tespit edilen format 
uygunsuzluğunun ve/veya bilgi eksikliğinin giderilmesi için işletmeciye altmışar iş günü olmak üzere 
en fazla iki defa süre verilir. İşletmeciye verilen her altmış iş günlük süre içerisinde işletmecinin, 
format uygunsuzluğunu ve/veya dâhili acil durum planındaki eksik bilgiyi gidererek eksik bilgiyi veya 
eksik bilgiyi de içeren dâhili acil durum planının son halinin tümünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
ulaştırması zorunludur. Bu altmış iş günlük süreler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının işletmeciye yaptığı 
bildirimin tebligat tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. İşletmeciye verilen süre sonunda; 

1) Dâhili acil durum planının incelenmesi sonucunda, işletmecinin format uygunsuzluğunu 
ve/veya bilgi eksikliğini giderdiğinin tespit edilmesi durumunda, dâhili acil durum planı yeterli 
bulunur. Bu durum işletmeciye bildirilir ve yeterli bulunan dâhili acil durum planı Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ve kuruluş Organize Sanayi Bölgesinde ise 
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne, kuruluş Endüstri Bölgesinde ise Endüstri Bölgesi İşletme 
Müdürlüğüne gönderilir. 

2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca en fazla iki defa süre verilmesine rağmen dâhili acil durum 
planındaki format uygunsuzluğunun giderilmemesi, eksik bilginin gönderilmemesi veya gönderilen 
bilginin eksik olması durumunda 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri uygulanır. 

(11) İşletmeci tarafından kuruluşa ait dâhili acil durum planının gönderilmemesi veya kuruluşun 
dâhili acil durum planının olmadığının tespiti halinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri uygulanır. 

(12) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, acil durum planlarıyla ilgili Başbakanlık Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığının görüşünü alarak bir tebliğ yayımlar. 

Harici acil durum planı 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren üst seviyeli kuruluşlarla ilgili olarak, il Afet ve 

Acil Durum Müdürlükleri, Ek-4, Kısım 1 ve Kısım 3’te belirtilen bilgilerden az olmamak şartı ile 13 üncü 
maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen tebliği dikkate alarak bir harici acil durum planı hazırlar veya 
hazırlatır. 

(2) İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri harici acil durum planını veya planlarını 6 ay içerisinde 
hazırlar. 

(3) İşletmeci, harici acil durum planının hazırlanması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 
isteyebileceği herhangi bir ek bilgiyi talep edilen süre içerisinde sağlar. 

(4) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, harici acil durum planının hazırlanması konusunda; 
a) İşletmecilerle görüş alışverişinde bulunur, 
b) Gerek görmesi halinde acil servis hizmeti yürüten birimlerden, Organize Sanayi Bölgesi 

Müdürlüklerinden, Endüstri Bölgesi İşletme Müdürlüklerinden, komşu illerin İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüklerinden ve harici acil durum planının kapsadığı mülki idarelere bağlı kurum ve 
kuruluşlardan bilgi alır. 

(5) Harici acil durum planı taslağı kamunun bilgilenmesi ve görüşlerini verebilmesi için en az 30 
gün süreyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kamunun erişimine açık hâle getirilir. 

(6) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları uyarınca alınan 
görüşleri de dikkate alarak harici acil durum planına son şeklini verir ve bu planın birer nüshasını 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderir. 
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Acil durum planlarının gözden geçirilmesi ve tatbik edilmesi 
MADDE 15 – (1) İşletmeci, üç yılı aşmayan aralıklarla dâhili acil durum planını gözden geçirir, 

gerektiğinde revize eder, günceller, planı tatbik eder ve acil servis hizmetleri yürüten birimlerin 
yeterli düzeyde tatbikata katılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar. 

(2) Üç yılı aşmayan aralıklarla, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, harici acil durum planını 
gözden geçirir ve gerektiğinde güncelleyerek, planın tatbikatını, işletmeci ve acil servis hizmetleri 
yürüten birimlerle işbirliği hâlinde yapar. 

Acil durum planlarının uygulanması 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik gereği dâhili acil durum planını hazırlamış olan işletmeci, büyük 

bir kaza veya niteliği itibariyle büyük bir kazaya yol açması beklenebilecek kontrolsüz bir olay 
meydana geldiği zaman, bu planı gecikmeksizin uygular. Böyle bir durum halinde ilgili İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü, dâhili acil durum planının yetersiz kaldığı veya yetersiz kalabileceğini öngördüğü 
durumlarda, hazırladığı harici acil durum planını gecikmeksizin uygular. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Kamunun bilgilendirilmesi 
MADDE 17 – (1) 11 inci maddenin uygulandığı kuruluşun işletmecisi, dâhili acil durum planının 

yeterli bulunduğunun tebliğ edilmesini müteakip otuz gün içinde kuruluşunda olması muhtemel 
kazalar, alınan güvenlik tedbirleri ve büyük bir kaza olması durumunda yapılması gerekenler 
hakkında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından belirlenen etki alanı içinde yer alan tüm 
kişilere, kamu ve özel sektör kuruluşlarına en uygun yöntemleri kullanarak bilgi verir. 

(2) İşletmeci birinci fıkrada belirtilen bilgiyi kamuya açık hale getirir. 
(3) Birinci fıkrada belirtilen bilgi, Ek-5’te belirtilenlerden az olmamak şartı ile bu maddenin 

altıncı fıkrasında belirtilen rehber dikkate alınarak hazırlanır. 
(4) İşletmeci, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca istenen bilgiyi hazırlarken, İl Afet ve Acil 

Durum Müdürlüğüne ve uygun gördüğü diğer kişilere danışır. Bu bilginin doğruluğu, yeterliliği ve 
şeklinden işletmeci sorumludur. 

(5) İşletmeci büyük bir kazaya neden olabilecek şekilde tehlikeli maddelerin niteliğinin veya 
miktarının, kuruluşun veya depolamanın değişmesi hâlinde veya bu durumlar oluşmasa dahi beş yılı 
aşmayan aralıklarla, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri gözden geçirir ve gerekirse 
günceller. 

(6) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamunun 
bilgilendirilmesi hakkında rehber hazırlar. 

Büyük bir kaza sonrasında işletmeci tarafından sağlanması gereken bilgiler 
MADDE 18 – (1) İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği takdirde, mümkün olan en 

kısa sürede en uygun araçları kullanarak aşağıdakileri yerine getirir: 
a) Valilik ve ilgili belediye başta olmak üzere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığını, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığını bu kazadan derhal haberdar eder ve kaza ile ilgili aşağıdaki bilgileri sağlar: 

1) Kazanın oluşumu ve gelişim seyri. 
2) İlgili tehlikeli maddeler ve miktarları. 
3) Kazanın insan ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli olan mevcut 

verileri. 
4) Alınan acil durum önlemleri. 
b) Kuruluş sınırları içerisinde meydana gelen büyük bir kaza, Ek-6’da verilen Büyük Endüstriyel 

Kaza Bildirim Kriterleri’nden en az birini sağlıyorsa işletmeci tarafından bu fıkranın (c) bendinde 
belirtilen form doldurulur. 

c) İşletmeci, kuruluşunda meydana gelen büyük bir kazayı müteakip altmış gün içerisinde, 
bildirim ve kayıt sisteminde yer alan Büyük Endüstriyel Kazaları Bildirme/Rapor Etme Formunu 
doldurarak elektronik olarak sisteme yükler. 
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Domino etkisi 
MADDE 19 – (1) il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, güvenlik raporlarındaki bilgileri kullanarak, 

kuruluşların konumu ve bulundurduğu tehlikeli maddeler nedeniyle büyük kaza ihtimalinin veya 
sonuçlarının artabilecek olması durumunu dikkate alarak, kuruluş gruplarını tayin eder. 

(2) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca tayin edilen bir 
gruptaki kuruluşların işletmecilerine aynı grup içindeki diğer kuruluşların isim ve adreslerini bildirir. 

(3) Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca tayin edilen bir gruptaki herhangi bir kuruluşun 
işletmecisi; 

a) Gruptaki diğer kuruluşların işletmecilerine büyük kaza önleme politika belgelerindeki, 
güvenlik yönetim sistemlerindeki, güvenlik raporlarındaki ve dâhili acil durum planlarındaki büyük bir 
kazanın oluşturacağı tüm tehlikelerin doğasının ve büyüklüğünün dikkate alınmasını sağlayacak 
şekilde uygun bilgi alışverişini sağlar. 

b) 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası ve 17 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde kendi 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri için diğer kuruluşların işletmecileriyle işbirliği yapar. 

(4) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgi alışverişi ve 
işbirliğinin yapılmasını sağlar. 

(5) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bu maddenin birinci fıkrası 
uyarınca belirlenmiş kuruluş veya kuruluş grupları hakkında bilgi verir. 

Bildirim ve kayıt sistemi 
MADDE 20 – (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, aşağıdaki bilgileri içeren bir kayıt sistemi kurar ve 

sistemin devamlılığını sağlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
sistemdeki tüm bilgilere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüklerinin ise sistemdeki bilgilerden afet ve acil durum hizmetlerini yürütebilmesi için gerekli 
olanlarına erişimini sağlar. 

a) 7 nci maddeye göre yapılan bildirimler. 
b) Hazırlanan veya güncellenen büyük kaza önleme politika belgesi. 
c) Hazırlanan veya güncellenen güvenlik raporları veya güvenlik raporlarının güncellenmesine 

ilişkin ek bilgi. 
ç) Hazırlanan veya güncellenen dâhili acil durum planları veya dahili acil durum planlarının 

güncellenmesine ilişkin ek bilgi. 
d) 18 inci madde uyarınca gönderilen kaza bilgileri. 
e) 19 uncu maddenin birinci fıkrası ile tayin edilen kuruluşları veya kuruluş grupları. 
Gizlilik 
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında hazırlanacak güvenlik raporları ve dâhili acil durum 

planlarının hangi bölümlerinin gizli olarak kabul edileceği bu Yönetmeliğin 11 inci ve 13 üncü 
maddeleri uyarınca çıkarılacak tebliğlerle belirlenir. 

Saha denetimleri 
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren kuruluşların denetimleri, koordinasyon içinde 

hazırlanan bir denetim planına/programına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından programlı ve program dışı denetimler yapılmak suretiyle 
gerçekleştirilir. 

(2) Denetim planı/programı alt ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz önünde bulundurularak 
denetim kapasitesine yönelik kaynakların elverdiği ölçüde, üst seviyeli kuruluşların yılda en az bir kez 
denetlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanır. 

(3) Her denetimi takiben, bir denetim raporu hazırlanır. 
(4) Denetimlerde, işletmeci tarafından büyük kazaları önlemek ve bu kazaların insan ve çevreye 

olan zararlarını sınırlandırmak için güvenlik yönetim sisteminde proses güvenliğine ilişkin teknik ve 
organizasyonel önlemlerin alınıp alınmadığı ve bu Yönetmelik kapsamındaki diğer yükümlülüklerin 
işletmeci tarafından yerine getirilip getirilmediği denetlenir. Güvenlik yönetim sisteminin denetimi 
esnasında güvenlik raporu, dâhili acil durum planı ve büyük kaza önleme politika belgesi de dikkate 
alınır. 

(5) Denetim planına göre yapılan programlı denetimlerde, her bir kuruluşta, Ek-3’te belirtilen 
güvenlik yönetim sisteminin unsurlarının tamamı kademeli olarak denetlenir. Yapılan her bir 
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programlı denetimde, söz konusu unsurlardan bir veya birden fazlası denetlenir. Güvenlik yönetim 
sistemi unsurlarının tamamının denetiminin 6 yıl içerisinde tamamlanması esastır. 

(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir kuruluşta büyük kaza olması durumunda ve incelemenin 
gerekli görüldüğü hallerde yapılan plansız/program dışı denetimlerde; 

a) Kazanın analizi yapılarak kazanın meydana geliş sebeplerini ve gelecekte benzer kazaların 
meydana gelmemesi için alınması gereken tedbirleri tespit etmeye yönelik incelemelerde bulunulur, 

b) Benzer kazaların meydana gelmemesi için işletmeciden gerekli tedbirlerin alınması istenir, 
c) Bu kuruluşun üst seviyeli bir kuruluş olması durumunda acil durum planlarının uygulanıp 

uygulanmadığı denetlenir, 
ç) İşletmecinin 18 inci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediği kontrol 

edilir. 
(7) Bu madde kapsamında yapılan denetimler bu Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlarda 

yapılan saha denetimlerini ifade eder. 
(8) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimler ile ilgili bir 

tebliğ çıkarır. 
İdari tedbirler ve uygulanma usulleri ile yaptırımlar 
MADDE 23 – (1) Saha denetimlerinde; 
a) Çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir hususun tespit edilmesi durumunda, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kuruluşta iş tamamen veya kısmen durdurulur. 
b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığın tespit edilmesi 

halinde, söz konusu aykırılığın giderilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere ve bir yılı aşmamak 
kaydı ile süre verilebilir. Faaliyet; süre verilmemesi halinde derhal, süre verilmesi durumunda bu süre 
sonunda aykırılık düzeltilmez ise kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurulur. Çevre 
ve insan sağlığı yönünden tehlike oluşturan faaliyetler süre verilmeksizin durdurulur. 

(2) Üst seviyeli bir kuruluşun güvenlik raporunun olmaması, incelenmek üzere gönderilmemesi 
veya yetersiz bulunması durumlarında kuruluşun tamamında iş durdurulur. Durdurmaya ilişkin olarak 
aşağıda belirtilen usuller Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygulanır: 

a) Güvenlik raporu inceleme komisyonu bu fıkrada belirtilen durumların tespiti halinde, tespitin 
yapıldığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde komisyon tarafından kuruluşta işin durdurulmasını 
gerektiren tespitleri içeren ve komisyonun durdurma kararını belirten bir tutanak düzenler. Bu 
tutanak, düzenlendiği tarihi takip eden beş iş günü içinde karara ilişkin sekretarya işlerinin yerine 
getirilmesi amacıyla ilgili durdurma heyetine gönderilir. 

b) Durdurma heyeti, güvenlik raporu inceleme komisyonunca verilen işin durdurulması 
kararını, tutanağa ilişkin maddi hataların incelenmesi durumu saklı kalmak koşuluyla, söz konusu 
kararın kendisine ulaşmasını müteakiben üç iş günü içinde ilgili Valiliğe gönderir. Durdurma heyetinin 
tutanakta maddi hata tespit etmesi halinde, tutanak işleme konulmadan güvenlik raporu inceleme 
komisyonuna iade edilir. 

c) İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından 24 saat içinde yerine getirilir. 
Kuruluşun tamamında iş durdurulur ve kuruluş mülki idare amirinin emriyle mühürlenir. Durumu 
belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bir nüshası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimine 
gönderilir. 

ç) İşletmeci, işin durdurulmasına sebep olan güvenlik raporunun olmaması veya güvenlik 
raporunun incelenmek üzere gönderilmemesi veya gönderilen güvenlik raporunun yetersiz bulunması 
durumunun giderilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebini dilekçeyle Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının ilgili birimine iletir. İşletmeci, taahhüdünü, güvenlik raporuyla ilgili yapacağı 
çalışma planını ve bu çalışmayla ilgili gerekli bilgileri bir dosya halinde dilekçeye ekler. Hazırlanan 
dosya ıslak imzalı ve dijital ortamda ayrıntılı olarak dilekçe ekinde verilir. 

d) İşletmecinin mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebi, ilgili durdurma heyetine intikal 
ettirilir. Heyet, talebi dilekçe ve eklerinde bulunan bilgiler ışığında değerlendirir ve kararını beş iş 
günü içerisinde verir. Gerektiğinde işletmeciden ek bilgi talep edilebilir. 

e) Mühürlerin geçici olarak sökülmesi kararı verilmesi halinde karar, mülki idare amirine 
gönderilir. Mülki idare amiri, belirtilen şartlarda ve süreyle çalışma yapılabilmesi için mühürlerin 
geçici olarak sökülmesini ve durumu belirtir bir tutanak düzenlenmesini sağlar. Düzenlenen tutanağın 
bir nüshası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimine gönderilir. 
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f) Mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebinin durdurma heyetince uygun görülmemesi 
halinde bu karar işletmeciye bildirilir. 

g) Mülki idare amiri, mühürlerin geçici olarak söküldüğü süre sonunda işyerinin tekrar 
mühürlenmesini ve durdurma kararının uygulanmasına devam edilmesini sağlar. 

ğ) İşin durdurulduğu kuruluştaki durdurmaya sebep hususları gidermeye yönelik olarak, 
işletmeci tarafından hazırlanan güvenlik raporu yazılı ve ıslak imzalı bir nüsha ve dijital halde üç nüsha 
olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimine gönderilir. 

h) İşveren tarafından hazırlanan güvenlik raporu, güvenlik raporu inceleme komisyonu 
tarafından içerik ve yeterlilik açısından kırk beş iş günü içerisinde incelenir. 

ı) İnceleme sonucunda güvenlik raporunun yeterli bulunması halinde; 
1) Durdurma kararına neden olan hususların giderildiği ve durdurmanın kaldırılması kararını 

belirten bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak düzenlendiği tarihi takip eden iki iş günü içinde, karara 
ilişkin sekretarya işlerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili durdurma heyetine gönderilir, 

2) Durdurma heyeti, güvenlik raporu inceleme komisyonunca verilen durdurmanın kaldırılması 
kararını, tutanağa ilişkin maddi hataların incelenmesi durumu saklı kalmak koşuluyla, söz konusu 
kararın kendisine ulaşmasını müteakiben iki iş günü içinde ilgili valiliğe ve işletmeciye gönderir. Söz 
konusu karar mülki idare amiri tarafından yerine getirilir. Ayrıca, yeterli bulunan güvenlik raporu, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilir. 

i) İnceleme sonucunda güvenlik raporunun yetersiz bulunması halinde; 
1) Durdurma kararına neden olan hususların giderilmediği ve durdurmanın devamının 

belirtildiği bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak düzenlendiği tarihi takip eden iki iş günü içinde, ilgili 
durdurma heyetine gönderilir. 

2) Durdurma heyeti, güvenlik raporu inceleme komisyonunca verilen durdurmanın devamı 
kararını, tutanağa ilişkin maddi hataların incelenmesi durumu saklı kalmak koşuluyla, söz konusu 
kararın kendisine ulaşmasını müteakiben iki iş günü içinde ilgili işletmeciye bildirir. 

(3) Bu Yönetmelikte tanımlanan hususlara aykırılık halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 24 – (1) 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük 

Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
Önceki bildirimler 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin 7 nci 

maddesine istinaden yapılmış bildirimler bu Yönetmeliğin eklerinde bildirimi gerektirecek bir 
değişiklik yapılıncaya kadar bu Yönetmeliğe göre yapılmış sayılır. 

Yürürlük 
MADDE 25 – (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 

müştereken hazırlanan bu Yönetmeliğin; 
a) 7 nci maddesi yayımı tarihinde, 
b) 9 uncu maddesi ve 14 üncü maddenin ikinci fıkrası 1/1/2017 tarihinde, 
c) 24 üncü maddesi 1/1/2014 tarihinde, 
ç) Diğer maddeleri ise 1/1/2016 tarihinde, yürürlüğe girer. 
Yürütme 

MADDE 26 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini çalışma ve sosyal güvenlik bakanı ile çevre ve şehircilik 
bakanı müştereken yürütür. 

EK-1 
BU YÖNETMELİĞİN UYGULANDIĞI TEHLİKELİ MADDELER 

  
Giriş 
  
1.  Ek-1, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre, herhangi bir kuruluşta tehlikeli maddelerin bulunduğu 

durumda uygulanır ve yönetmeliğin ilgili maddelerinin uygulanmasını belirler. 
2.  Karışımlar ve müstahzarlar, yüzde oranı veya bir açıklamanın özellikle verilmemiş olması halinde, 

Bölüm 2, Not 1'de verilmiş olan yönetmelikte yer alan özelliklerine göre belirlenmiş konsantrasyon sınırları 
içerisinde kalmaları şartıyla, saf maddelerle aynı koşullara tabi olurlar. 

3.  Bölüm 1 ve Bölüm 2’de belirtilmiş olan niteleyici miktarlar, her bir kuruluş için geçerlidir. 
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4.  Yönetmeliğin ilgili maddelerinin uygulanmasında göz önüne alınan miktarlar herhangi bir zamanda, 
mevcut olan veya olması muhtemel en yüksek miktarlardır. Bir kuruluşta, yalnızca ilgili niteleyici miktarın % 
2’sine eşit veya daha az miktarda bulunan tehlikeli maddeler, kuruluşun başka bir yerindeki büyük bir kazaya 
neden olma ihtimali olmayan herhangi bir yerde bulunması hâlinde, mevcut toplam miktarın hesaplanmasında 
ihmal edilir. 

5.  Tehlikeli maddelerin veya tehlikeli madde kategorilerinin eklenmesi ile ilgili olarak Bölüm 2, Not 4'te 
verilen kurallar, uygun olduğu durumda geçerli olur. 

6.  Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda bir gaz, 20 °C’lik bir sıcaklığa ve 101,3 kPa’a eşit veya bundan 
büyük mutlak buhar basıncına sahip olan herhangi bir maddedir. 

7.  Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda bir sıvı, 20 °C’lik bir sıcaklıkta ve 101,3 kPa standart basınçta 
bir gaz olarak tanımlanmayan ve katı halde bulunmayan herhangi bir maddedir. 

 
Bölüm 1: Adlandırılmış Maddeler 
Bu bölümde yer alan bir maddenin veya madde grubunun, aynı zamanda Bölüm 2'de yer alması halinde, bu 

bölümde verilmiş olan niteleyici miktarlar kullanılmalıdır. 
 
 Adlandırılmış Maddeler Listesi 
 

 Sütun 1  Sütun 2  Sütun 3 

Tehlikeli Maddeler 

Aşağıdaki Yönetmelik maddelerinin 
uygulanması ile ilgili niteleyici miktar 

(ton) 
Madde 7 ve 10 Madde 11 

Amonyum nitrat (bakınız not 1) 5000 10000 
Amonyum nitrat (bakınız not 2) 1250 5000 
Amonyum nitrat (bakınız not 3) 350 2500 
Amonyum nitrat (bakınız not 4) 10 50 
Potasyum nitrat (bakınız not 5) 5000 10000 
Potasyum nitrat (bakınız not 6) 1250  5000 
Arsenik pentaoksit, arsenik (V) asit ve/veya tuzları 1 2 
Arsenik trioksit, arsenik (III) asit ve/veya tuzları - 0,1 
Brom 20 100 
Klor 10 25 
Solunabilir toz halindeki Nikel bileşikleri (nikelmonoksit, nikeldioksit, nikel 
sülfat, trinikeldisülfat, dinikeltrioksit - 1 

Etilenimin 10 20 
Flor 10 20 
Formaldehit (konsantrasyon ≥ % 90) 5 50 
Hidrojen 5 50 
Hidrojen klorür (sıvılaştırılmış gaz) 25 250 
Kurşun alkilleri 5 50 
Sıvılaştırılmış çok kolay alevlenir gazlar (LPG dahil) ve doğalgaz 50 200 
Asetilen 5 50 
Etilen oksit 5 50 
Propilen oksit 5 50 
Metanol 500 5000 
4,4-metilenbis (2- kloranilin) ve/veya tuzları, toz halinde - 0,01 
Metilizosiyanat - 0,15 
Oksijen 200 2000 
Toluendiizosiyanat 10 100 
Karbonildiklorür (fosgen) 0,3 0,75 
Arseniktrihidrür (arsin) 0,2 1 
Fosfortrihidrür (fosfin) 0,2 1 
Sülfür(Kükürt)diklorür 1 1 
Sülfür(Kükürt)trioksit 15 75 
Tetraklorodibenzodioksin (TCDD) eşdeğeri cinsinden hesaplanan  
Poliklorodibenzofuranlar vepoliklorodibenzodioksinler (TCDD dahil) - 0,001 

Ağırlık olarak % 5’in üstündeki konsantrasyonlarda aşağıdaki KANSEROJENLER: 
4-Aminobifenil ve/veya tuzları, benzotriklorür,benzidin ve/veya tuzları, 
bis(klorometil)eter, klorometilmetileter, 1,2 dibromoetan,  dietilsülfat, 
dimetilsülfat, dimetilkarbamol klorür, 1,2-dibrom-3-klorpropan, 1,2 dimetilhidrazin,  
dimetilnitrozamin, hekzametilfosforiktriamit, hidrazin, 2-naftilamin ve/veya tuzları, 

0,5 2 
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 Sütun 1  Sütun 2  Sütun 3 

Tehlikeli Maddeler 

Aşağıdaki Yönetmelik maddelerinin 
uygulanması ile ilgili niteleyici miktar 

(ton) 
Madde 7 ve 10 Madde 11 

4-nitrodifenil, ve 1,3-propansulton 
Petrol ürünleri: 
(a) benzin ve naftalar, 
(b) kerosenler (jet yakıtları dahil), 
(c) gaz yağları (dizel yakıtlar, ev ısıtma yağları ve gaz yağ karışımları dahil) 

2500 25000 

     
 

Notlar 
1.       Amonyum nitrat (5000/10000): Kendiliğinden bozunma özelliğine sahip olan gübreler 
        Aşağıdaki durumlar için geçerlidir: 
        Amonyum nitrattan kaynaklanan azot içeriği, aşağıdaki gibi olan amonyum nitrat bazlı bileşik/kompozit gübrelerde (Fosfat 

ve/veya potasyum ile amonyum nitrat içeren bileşik/kompozit gübrelerde): 
-      Ağırlıkça %15,75(1) ve %24,50(2) arasında olan ve toplam yanıcı/organik maddelerin %0,4’ünden fazla olmayan 

veya 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te yer alan 
yüksek oranda azot ihtiva eden amonyum nitrat gübreleri için patlama dayanım testindeki gereksinimleri sağlayan, 

-      Ağırlıkça %15,75(3) veya daha az olan ve sınırlandırılmamış yanıcı maddeler 
-     “Birleşmiş Milletler Trough Testi”ne göre kendiliğinden bozunma özelliğine sahip maddeler (Bakınız: Birleşmiş Milletler Tehlikeli 

Maddelerin Taşınmasına Dair Tavsiyeler, Testler ve Kriterler El Kitabı, Bölüm III, Alt Kısım 38.2). 
2.      Amonyum nitrat (1250/5000): Gübre kalitesinde 
        Amonyum nitrattan kaynaklanan azot içeriği, aşağıdaki gibi olan amonyum nitrat bazlı gübrelere ve amonyum nitrat bazlı 

bileşik/kompozit gübrelere uygulanır: 
-      Amonyum nitratın dolomit, kireçtaşı ve/veya kalsiyum karbonat ile en az %90’lık bir saflık oranı ile karışımları hariç, ağırlıkça 

%24,5’ten fazla olan, 
-      Amonyum nitrat ve amonyum sülfat karışımları için ağırlıkça % 15,75’ten fazla olan, 
-      Amonyum nitratın dolomit, kireçtaşı ve/veya kalsiyum karbonat ile en az %90’lık bir saflık oranı ile karışımları için, ağırlıkça 

%28’den(4) fazla olan. 
3.      Amonyum nitrat (350/2500): Teknik kalitede 
        Aşağıdaki durumlarda uygulanır: 
-       Amonyum nitrattan kaynaklanan azot içeriği, aşağıdaki gibi olan amonyum nitrat ve amonyum nitrat müstahzarları, 
-       Ağırlıkça %24,5 ve %28 arasında olan ve %0,4’ten fazla yanıcı madde içermeyen, 
-       Ağırlıkça %28’den fazla olan ve %0,2’den fazla yanıcı madde içermeyen, 
-       İçeriğinde amonyum nitrat konsantrasyonu ağırlıkça %80’den fazla olan sulu amonyum nitrat çözeltileri. 
4.        Amonyum nitrat (10/50): Standart dışı ve patlama testine uymayan materyal ve gübreler 
       Aşağıdaki durumlarda uygulanır: 
-      Üretim sürecinde atılan maddelere ve Not 2 ve 3’te belirtilen şartlarla, artık uyum içinde olmadıklarından dolayı yeniden 

çalışılması, geri kazanımı ya da güvenli kullanım için arıtım amacıyla, son kullanıcıdan bir imalatçıya, geçici depolama ya da yeniden işleme 
tesisine geri gönderilmekte olan ya da gönderilmiş olan ve Not 2 ve 3’te bahsi geçen amonyum nitrat, amonyum nitrat preparatları, saf 
amonyum nitrat bazlı gübreler ve amonyum nitrat bazlı bileşik/kompozit gübreler, 

-      18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te yer 
alan yüksek oranda azot ihtiva eden amonyum nitrat gübreleri için patlama dayanım testinin gereklilikleri yerine getirmeyen ve  Not 1, 
Paragraf 1’de ve Not 2’de bahsi geçen gübreler. 

5.      Potasyum nitrat (5000/10000): 
        Filizli/tanecikli halde potasyum nitrat içeren kompozit potasyum-nitrat bazlı gübrelere uygulanır. 
6.      Potasyum nitrat (1250/5000): 
        Kristal halde potasyum nitrat içeren kompozit potasyum-nitrat bazlı gübrelere uygulanır. 
7.      Poliklorodibenzofuranlar ve Poliklorodibenzodioksinler 
        Poliklorodibenzofuranların ve Poliklorodibenzodioksinlerin miktarları, aşağıdaki faktörler kullanılarak hesaplanır: 
Söz Konusu Türler İçin Uluslararası Toksik Eşdeğer Faktörleri (UTEF) (NATO/CCMS) 

Söz Konusu Türler İçin Uluslararası Toksik Eşdeğer Faktörler (UTEF) (NATO/CCMS) 
2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1 
1,2,3,7,8-PeCDD 0,5 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 
. . 1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 
. . . . 
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 . . 
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 
. . 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 
. . . . 
OCDD 0,001 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 
. . 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 
. . . . 
. . OCDF 0,001 

(T = tetra, Pe = penta, Hx = hekza, Hp = hepta, O = okta) 
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(1) Ağırlıkça % 15,75’lik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 45’lik amonyum nitrata tekabül eder.  
(2) Ağırlıkça % 24,50’lik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 70’lik amonyum nitrata tekabül eder. 
(3) Ağırlıkça % 15,75’lik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 45’lik amonyum nitrata tekabül eder. 
(4) Ağırlıkça % 28’lik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 80’lik amonyum nitrata tekabül eder. 
   
Bölüm 2: Bölüm 1’de Adlandırılmamış Madde ve Müstahzar Kategorileri 
 

 Sütun 1  Sütun 2  Sütun 3 

Tehlikeli Madde Kategorileri 
  

Aşağıdaki Yönetmelik maddelerinin 
uygulanması ile ilgili olarak Madde 5'te 

tanımlanan tehlikeli maddelerin niteleyici 
miktarı (ton) 

Madde 7 ve 10 Madde 11 
1. ÇOK TOKSİK 5 20 
2. TOKSİK 50 200 
3. OKSİTLEYİCİ 50 200 
4. PATLAYICI (Not 2’ye bakınız) 
(Maddenin, müstahzarın veya ürünün, UN/ADR Bölüm 1.4 
kategorisine girdiği durumlarda) 

  
50 
  

200 

5. PATLAYICI (Not 2’ye bakınız) 
(Maddenin, müstahzarın veya ürünün, UN/ADR’nin 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 
veya 1.6 bölümlerinden ya da risk tanımlarından R2 veya R3’ten 
herhangi birisine girdiği durumlarda) 

10 50 

6. ALEVLENİR (Not 3 (a)'da verilmiş olan tanıma uyan) 5000 50000 
7a.KOLAY ALEVLENİR  
(Maddenin veya müstahzarın, Not 3 (b) (I)'de verilmiş olan tanıma 
uyan) 

50 200 

7b.KOLAY ALEVLENİR sıvılar  
(Maddenin veya müstahzarın, Not 3 (b) (2)'de verilmiş olan tanıma 
uyan) 

5000 50000 

8. ÇOK KOLAY ALEVLENİR  
(Maddenin veya müstahzarın, Not 3 (c)'de verilmiş olan tanıma uyan) 10 50 

9. ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ risk tanımları     
i) R50: “Sudaki organizmalar için çok toksiktir” (R50/53 dahil) 100 200 
ii) R51/53: “Sudaki organizmalar için toksik, su ortamında uzun süreli 
olumsuz etkilere neden olabilir” 200 500 

10. Yukarıda verilen risk tanımlarının dışında kalan DİĞER 
SINIFLANDIRMALAR:     

(i) R14: "Su ile şiddetli reaksiyon verir" (R14/15 dahil) 100 500 
(ii) R29: "Su ile temasında toksik gaz çıkarır" 50 200 

  
Notlar 
1.     Maddeler ve müstahzarlar, aşağıdaki yönetmeliğe göre sınıflandırılmıştır: 
      - 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların 

Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamış, ancak yine de bir 
kuruluştaki mevcut olan veya mevcut olabilecek ve kuruluştaki mevcut koşullar altında büyük kaza potansiyeli açısından eşdeğer özelliklere 
sahip olan veya olabilecek maddeler veya müstahzarların olması durumunda, aynı yönetmeliğin ilgili maddesiyle uyumlu olarak geçici 
sınıflandırma prosedürleri uygulanır. 

      Birden fazla sınıflandırmaya tabi tutulacak özellikte olan maddelerin veya müstahzarların olması durumunda, Yönetmeliğin 
amacı bakımından en düşük niteleyici miktarlar uygulanır. Ancak, Not 4’teki kuralın uygulanması için, kullanılan niteleyici miktar her zaman 
ilgili sınıflandırmaya tekabül eden miktardır. 

2.     "Patlayıcı madde"; 
-     Çarpma, sürtünme, açık alev veya diğer tutuşturma kaynakları ile patlama riski olan bir madde veya müstahzar (risk tanımı R2), 
-     Çarpma, sürtünme, açık alev veya diğer tutuşturma kaynakları ile patlama riski yüksek olan bir madde veya müstahzar (risk 

tanımı R3), ya da 
-     Ülkemizin de 30/10/2009 tarihinde 27391 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile taraf 

olduğu 30 Eylül 1957 tarihli “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması”ndaki (UN/ADR) Sınıf 1’de 
yer alan madde, müstahzar veya eşyadır. 

      Patlayıcı tanımına, yönetmeliğin amacı bakımından, kendiliğinden gerçekleşebilen ekzotermik kimyasal reaksiyonlar yoluyla, ısı, 
ışık, ses, gaz veya duman ya da bu etkilerin bir bileşimini ürettiği belirtilen maddeler (ya da madde karışımları) olarak 
tanımlanan piroteknikler de dâhildir. Bir madde veya müstahzarın hem UN/ADR’ye göre hem de R2 veya R3 olarak sınıflandırıldığı 
durumlarda, UN/ADR sınıflandırmasına öncelik verilir. 

      UN/ADR Sınıf 1’deki madde veya eşyalar, UN/ADR sınıflandırma sistemiyle uyumlu bir şekilde 1.1’den 1.6’ya kadar olan 
kısımların herhangi birinde sınıflandırılmıştır. İlgili kısımlar aşağıda verilmiştir: 

      Kısım 1.1: “Kütlesel patlama tehlikesi olan maddeler veya eşyalar (kütlesel patlama, bir anda kütlenin hemen hemen tamamının 
etkilendiği patlamadır.)” 

      Kısım 1.2: “Kütlesel patlama tehlikesi içermeyen, ancak şarapnel tesiri olan maddeler veya eşyalar.” 
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      Kısım 1.3: “Bir yangın tehlikesi ve ufak çaplı patlama tehlikesi veya ufak çaplı şarapnel tesirinden birisini ya da her ikisini içeren, 
ancak kütlesel patlama tehlikesi arz etmeyen maddeler veya eşyalar: 

      (a) Önemli miktarda radyant ısı yayan yanma, 
      (b) Ufak çaplı patlamaya veya şarapnel tesirine ya da her ikisine de yol açarak birbirini izleyen yanmalar.” 
      Kısım 1.4: “Taşıma sırasında ateşleyicilerle veya tutuşturucularla temas halindeyken, düşük risk arz eden maddeler veya eşyalar. 

Etkiler büyük ölçüde ambalaj ile sınırlı olup, büyük boyuttaki ve aralıktaki parçaların saçılması beklenmemektedir. Harici bir yangın, 
ambalajın hemen hemen tüm içeriğinin anında patlamasına sebep olmayacaktır.” 

      Kısım 1.5: “Normal taşıma koşulları altında, tutuşma veya yanmadan patlamaya geçme ve kütlesel patlama tehlikesi ihtimali 
çok düşük olan çok duyarsız maddeler. Bu maddeler, asgarî gereklilik olarak, harici yangın testinde patlamayacaktır.” 

      Kısım 1.6: “Kütlesel patlama tehlikesi olmayan aşırı duyarsız eşyalar. Bu eşyalar, sadece aşırı duyarsız patlayıcı maddeler 
içermekte ve ihmal edilebilecek derecede kaza ile tutuşma veya yayılma olasılığı göstermektedir. Risk, tek bir eşyanın patlaması ile sınırlıdır.” 

      Bu tanıma, ayrıca eşyalarda bulunan patlayıcı veya piroteknik maddeler veya müstahzarlar da dahil edilmiştir. Eşyaların 
patlayıcı veya piroteknik maddeler veya müstahzarlar içermesi durumunda, bu madde veya müstahzarın miktarı biliniyorsa, bu miktar, bu 
Yönetmeliğin amacı bakımından göz önünde tutulacaktır. Miktar bilinmiyorsa, bu Yönetmeliğin amacı bakımından, eşyanın tamamı patlayıcı 
olarak değerlendirilecektir. 

3.     6, 7 ve 8 inci sınıflarda yer alan "alevlenir", ‘’kolay alevlenir", “çok kolay alevlenir” ifadeleri aşağıdaki anlamları taşır: 
(a)   Alevlenir sıvılar: 
       Parlama noktası 21 °C (21 °C dahil) – 55 °C (55 °C dahil) arasında olan, yanmayı destekleyen maddeler ve müstahzarlar (risk 

tanımı R10); 
(b)   Kolay alevlenir sıvılar: 
1.     Herhangi bir enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında havayla temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen madde ve 

müstahzarlar (risk tanımı R17), 
      -Parlama noktası 55 °C'nin altında olan ve yüksek basınç veya yüksek sıcaklık gibi özel işlem koşullarında büyük kaza tehlikeleri 

oluşturabilecek, basınç altında sıvı halde kalan maddeler ve müstahzarlar, 
2. Parlama noktası 21 °C'nin altında olan ve çok kolay alevlenir olmayan maddeler ve müstahzarlar (risk tanımı R11); 
(c)   Çok kolay alevlenir gazlar ve sıvılar: 
1.   0 oC'nin altında, parlama noktasına ve normal basınç altında 35 oC’ye eşit ya da daha düşük kaynama noktasına (ya da bir 

kaynama aralığının bulunması durumunda kaynamanın başladığı sıcaklık) sahip olan sıvı madde ve müstahzarlar (risk tanımı R12) 
2.   Ortam sıcaklığı ve basıncında havayla temas halinde alevlenebilir gaz veya süper kritik halde bulunan gazlar (risk tanımı R12) 
3.   Kaynama noktalarının üzerindeki bir sıcaklıkta bulundurulan, alevlenir veya kolay alevlenir sıvı maddeler ve müstahzarlar. 
4.   Kuruluşta bulunan madde veya müstahzarlardan hiçbirinin, ilgili niteleyici miktara eşit veya bunun üzerinde olmadığı durumda, 

kuruluşun bu Yönetmelik kapsamına girip girmediğinin belirlenmesi amacıyla aşağıdaki kural uygulanacaktır: 
      q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +... ≥ 1 
      qx: Bölüm 1 veya 2’de yer alan tehlikeli maddelerin veya madde kategorilerinin miktarı. 
      QUX: Madde veya madde kategorisi için Bölüm 1 veya 2’de Sütun 3’teki ilgili niteleyici miktar. 
      Yukarıdaki toplamın 1’e eşit veya 1’den büyük olması durumunda, kuruluş bu Yönetmeliğe tabi olacaktır. 
      Yönetmeliğin 10, 12 ve 15 inci maddeleri hariç, aşağıdaki toplamın 1’e eşit ya da 1’den büyük olması durumunda, bu Yönetmelik 

uygulanacaktır: 
      q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... ≥ 1 
      qx: Bölüm 1 veya 2’de yer alan tehlikeli maddelerin veya madde kategorilerinin miktarı. 
      QLX: Madde veya madde kategorisi için Bölüm 1 veya 2’de Sütun 2’deki ilgili niteleyici miktar. 
      Bu kural, toksisite, alevlenirlik ve eko-toksisite ile ilgili tehlikelerin tamamının değerlendirilmesi için kullanılacaktır. Dolayısıyla 

aşağıdaki durumlar için üç defa uygulanacaktır: 
(a)    Bölüm 1’de adlandırılan ve toksik veya çok toksik olarak sınıflandırılan madde ve müstahzarlarla birlikte, Bölüm 2’deki 1 inci ve 

2 nci kategorilere giren madde ve müstahzarların eklenmesi, 
(b)   Bölüm 1’de adlandırılan ve oksitleyici, patlayıcı, alevlenir, kolay alevlenir veya çok kolay alevlenir olarak sınıflandırılan madde 

ve müstahzarlar ile birlikte, Bölüm 2’deki 3, 4, 5, 6, 7a, 7b veya 8’inci kategorilere giren madde ve müstahzarların eklenmesi, 
(c)    Bölüm 1’de adlandırılan ve çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılan (R50 (R50/53 dahil) veya R51/53) madde ve müstahzarlar 

ile birlikte, Bölüm 2’deki 9(i) veya 9(ii) kategorilerine giren madde ve müstahzarların eklenmesi. 
(a), (b) veya (c) ile elde edilen toplamlardan herhangi birisinin 1’e eşit veya 1’den büyük olması durumunda, bu Yönetmeliğin ilgili 

hükümleri uygulanacaktır. 
  

 
EK-2 

GÜVENLİK RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER 
  
 
1.    Büyük kazaların önlenmesi ile ilgili olarak kuruluşun yönetim sistemi ve organizasyonu hakkında 

bilgi: 
1.1. Bu bilgi Ek-3'te belirtilen unsurları kapsayacaktır. 
 
2. Kuruluşun çevresi hakkında bilgi: 
2.1. Kuruluşun yerleştiği alan ve çevresinin coğrafi konumu, meteorolojik, jeolojik, hidrografik koşulları 

ve gerektiğinde geçmişi de dahil olmak üzere kuruluşun tanıtılması, 
2.2. Kuruluşun büyük bir kaza tehdidi ortaya koyabilecek olan tesislerinin ve diğer faaliyetlerinin 

tanımlanması, 
2.3. Büyük bir kazanın meydana gelebileceği alanların açıklanması. 
 
3. Tesisin tanıtımı: 
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3.1. Önerilen önleyici tedbirlerle birlikte kuruluşun, güvenlik, büyük kaza risk kaynakları ve büyük bir 
kazanın meydana gelmesine yol açabilecek koşullar bakımından önemli olan kısımlarının ana faaliyetlerine ve 
ürünlerine ilişkin açıklama, 

3.2. Proseslerin, özellikle işletim yöntemlerinin açıklanması, 
3.3. Tehlikeli maddelerin tanımlanması, 
3.3.1. Tehlikeli maddelerin envanteri; 
a)  Tehlikeli maddelerin kimyasal ismine, CAS numarasına ve IUPAC adlandırma sistemine göre 

tanımlanması, 
b)   Tehlikeli maddelerin bulunan veya bulunması muhtemel en yüksek miktarı. 
3.3.2. Tehlikeli maddelerin fiziki, kimyasal, toksikolojik özellikleri ve insan ve çevre üzerinde hem anında 

hem de daha sonra ortaya çıkabilecek etkileri, 
3.3.3. Tehlikeli maddelerin normal kullanım şartlarında veya öngörülebilen kaza koşulları altında fiziksel 

ve kimyasal davranışı. 
 
4. Kaza risklerinin analizi ve önleme yöntemlerinin tanımlanması: 
4.1. Muhtemel büyük kaza senaryolarının ve bunların olabilirliğinin veya bunların meydana gelebileceği 

koşulların, bu senaryolardan her birini tetikleyebilecek olayların, tesis içinde veya dışındaki nedenlerinin bir 
özeti ile birlikte, detaylı biçimde açıklanması, 

4.2. Yönetmeliğin 17 ve 21 inci maddeleri göz önünde bulundurularak,  kuruluştan kaynaklanabilecek 
büyük kazalardan etkilenmesi muhtemel alanları gösteren haritalar, görüntüler veya uygun olduğu durumda 
benzer tanımlamaları içeren, tanımlanmış büyük kazaların sonuçlarının, boyutunun ve şiddetinin 
değerlendirilmesi, 
         4.3. Tesislerin güvenliği için kullanılan ekipmana ve teknik parametrelere ilişkin açıklama. 
 

5. Bir kazanın sonuçlarının sınırlandırılması için uygulanacak koruma ve müdahale önlemleri: 
5.1. Büyük kazaların sonuçlarının sınırlandırılması için, tesis içerisinde kurulan ekipmana ilişkin açıklama, 
5.2. Uyarı ve müdahale organizasyonu, 
5.3. Hareket ettirilebilir dâhili veya harici her türlü kaynağa ilişkin açıklama, 
5.4. Bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde açıklanan hususların, dâhili acil durum planının hazırlanması 

için gerekli olan özeti. 
 
 

EK-3 
GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ OLARAK YÖNETMELİĞİN 10 UNCU VE 11 İNCİ MADDELERİNDE 

BELİRTİLEN PRENSİPLER VE BİLGİLER İLE BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK 
İŞLETMENİN ORGANİZASYONU 

  
          İşletme sahibince hazırlanan büyük kaza önleme politika belgesinin ve güvenlik yönetim sisteminin 

uygulanması amacıyla, aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir: 
          Büyük kaza önleme politikası belgesinde belirtilen gereksinimler, işletme tarafından sunulan büyük 

kaza tehlikeleri ile orantılı olmalıdır. 
1. Büyük kaza önleme politika belgesi yazılı olarak hazırlanacak ve işletme sahibinin tüm amaçlarını ve 

büyük kaza tehlikelerinin kontrolü ile ilgili eylem prensiplerini içerecektir. 
2. Güvenlik yönetim sistemi, büyük kaza önleme politikasının belirlenmesi ve uygulanması için gerekli 

olan organizasyon yapısını, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, süreçleri ve kaynakları da içine alan 
genel yönetim sisteminin bir parçasını içerecektir. 

3. Aşağıdaki konular, güvenlik yönetim sistemi tarafından belirlenecektir: 
3.1. Organizasyon ve personel: Organizasyonun bütün kademelerinde büyük tehlikelerin önlenmesinde 

yer alan personelin görev ve sorumlulukları, kuruluşta çalışanların tümü için gerekli olan eğitimin sağlanması. 
3.2. Büyük kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi: Normal ve normal olmayan işlemlerden 

kaynaklanan büyük tehlikelerin, sistematik bir şekilde belirlenmesi için prosedürlerin benimsenmesi ve 
uygulanması ve bu tehlikelerin olasılığı ve şiddetinin değerlendirilmesi. 

3.3. İşletim kontrolü: Tesisin bakımı, süreçler, ekipman ve geçici kesintileri de içine alan, güvenli işletme 
için prosedür ve talimatların benimsenmesi ve uygulanması. 

3.4. Değişimin yönetimi: Yapılacak değişikliklerin planlanması ya da yeni tesislerin, süreçlerin ya da 
depolama faaliyetlerinin tasarımı için prosedürlerin benimsenmesi ve uygulanması. 

3.5. Acil durumlar için planlama: Sistematik analiz ile önceden tespit edilebilecek acil durumların 
belirlenmesi, acil durum planlarının hazırlanması, test edilmesi ve gözden geçirilmesi, bu tür acil durumlara 
cevap verilebilmesi ve ilgili personel için özel eğitim sağlanması amacıyla, prosedürlerin benimsenmesi ve 
uygulanması. Bu tür eğitimler, kuruluşta çalışan bütün personele verilecektir. 
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3.6. Performansın izlenmesi: Hazırlanan büyük kaza önleme politika belgesi ve güvenlik yönetim sistemi 
ile belirlenen hedeflerle uyum sağlanmasının değerlendirmesi için prosedürlerin benimsenmesi ve uygulanması, 
uyum sağlanmaması durumunda, düzeltici faaliyetlerin araştırılması ve bu önlemlerin alınması için 
mekanizmalar oluşturulması. Prosedürler, tam anlamıyla gerçekleşmemiş büyük kazaların raporlanması için 
gereken işletme sistemini ve özellikle de önleyici önlemlerin başarısızlığa uğraması ve bunlardan çıkarılan 
dersler ışığında araştırılıp izlenmesini de kapsayacaktır. 

3.7. Denetleme ve inceleme: Büyük kaza önleme politikasının ve güvenlik yönetim sisteminin etkinliği ve 
uygunluğunun, periyodik ve sistematik bir şekilde değerlendirilmesi için prosedürler benimsenecek ve 
uygulanacak politika ve güvenlik yönetim sisteminin performansı, dokümante edilerek incelenecek ve üst 
yönetimce gözden geçirilerek güncellenecektir. 

EK-4 
ACİL DURUM PLANLARINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR 

  
 
Kısım 1: Dâhili acil durum planında yer alacak bilgiler 
1. Acil durum prosedürlerini belirlemeye yetkili kişiler ile tesisteki acil durumların etkilerini 

azaltıcı/düzeltici faaliyetlerden sorumlu olan ve koordine eden kişilerin isim ya da unvanları. 
2. Harici acil durum planından sorumlu yetkililer ile irtibat kurulmasından sorumlu kişinin isim ya da 

unvanı. 
3. Büyük bir kazaya yol açabilecek derecede öneme haiz, öngörülebilen koşullar veya olaylar için, 

koşulları veya durumları kontrol etmek ve bunların sonuçlarını en aza indirmek amacıyla, yürütülecek 
faaliyetlerin güvenlik ekipmanı ve mevcut kaynakları da içeren tanımı. 

4. Acil durum uyarılarının nasıl verileceğini ve bir uyarı durumunda, tesisteki kişilerin yapması 
gerekenleri de kapsayan ve bu kişilerin maruz kalabileceği risklerin azaltılmasına yönelik düzenlemeler. 

5. Harici acil durum planını hazırlamaktan sorumlu yetkililere, kaza ile ilgili erken uyarı ve bu uyarıda 
verilmesi gerekli bilginin içeriği ve gelişmelere bağlı olarak elde edilen daha detaylı bilginin iletilmesi için 
yapılacak gerekli düzenlemeler. 

6. Tesisteki personelin, acil durumlarda yapması gereken görevleri konusunda eğitimleri ve bu 
eğitimlerin gerektiğinde acil servis hizmetleriyle koordine edilmesi için gerekli düzenlemeler. 

7. Acil durumların tesis dışı etkilerini azaltıcı/düzeltici faaliyetler için sağlanacak yardımlara ilişkin 
düzenlemeler. 

 
Kısım 2: Harici acil durum planında yer alacak bilgiler 
1. Acil durum prosedürlerini belirlemeye yetkili kişiler ile tesis dışındaki faaliyetlerden sorumlu olan ve 

koordine eden kişilerin isim ya da unvanları. 
2. Acil durum uyarılarının alınmasına, alarmların ve bunların uygulanmasına 

ilişkin prosedürlerin hazırlanmasına yönelik düzenlemeler. 
3. Harici acil durum planının uygulanması için, gerekli kaynakların koordine edilmesine ilişkin 

düzenlemeler. 
4. Acil durumların tesis içi etkilerini azaltıcı/düzeltici faaliyetler için, sağlanacak yardımlara ilişkin 

düzenlemeler. 
5. Acil durumların tesis dışı etkilerini azaltıcı/düzeltici faaliyetler için düzenlemeler. 
6. Kaza ile ilgili halka gerekli bilginin sağlanması ve halkın bu durumda yapması gerekenlere ilişkin 

düzenlemeler. 
 

 
EK-5 

MADDE 17 UYARINCA KAMUYA VERİLECEK BİLGİNİN İÇERİĞİ 
 

1. İşletmecinin adı ve kuruluşun adresi. 
2. Bilgiyi veren kişinin adı ve görev unvanı. 
3. Kuruluşun, bu Yönetmeliğe tabi olduğunun ve 7 nci maddede değinilen bildirim veya 11 inci maddede 

değinilen güvenlik raporunun yetkililere teslim edildiğinin doğrulanması. 
4. Kuruluşta yürütülen faaliyetlerin kolay anlaşılabilir şekilde açıklaması. 
5. Kuruluşta bulunan ve büyük bir kazaya yol açabilecek maddelerin ve müstahzarların, bilinen adlarının 

veya Ek-1, Bölüm 2’de yer almaları durumunda, grup isimleri veya genel tehlike sınıflandırmasının, tehlike 
özelliklerini gösteren işaretleri ile birlikte verilmesi. 

6. İnsan ve çevre üzerindeki potansiyel etkileri de dahil olmak üzere, büyük endüstriyel kazaların doğası 
ile ilgili genel bilgi. 
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7. Büyük bir endüstriyel kaza anında, etkilenmesi muhtemel kişilerin nasıl uyarılacağı ve 
bilgilendirilmesinin nasıl sürdürüleceğine dair yeterli bilgi. 

8. Büyük bir endüstriyel kaza anında, etkilenmesi muhtemel kişilerin yapması gereken davranışlar ve 
uyması gerekli hususlar ile ilgili yeterli bilgi. 

9. İşletmecinin, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, 
özellikle acil servis hizmetleriyle irtibata geçmek de dahil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri yapmakla 
yükümlü olduğunun doğrulanması. 

10. Büyük endüstriyel kazanın, tesis dışındaki etkileriyle başa çıkmak için hazırlanan harici acil durum 
planına yapılan atıf. Bu atıf, bir kaza durumunda, acil servis hizmetlerinden gelen talimat ve isteklere yönelik 
işbirliği yapılması tavsiyelerini içerecektir. 

11. Ulusal mevzuatta belirlenmiş olan gizlilik ilkeleri göz önünde bulundurularak, ilave bilginin nereden 
elde edilebileceğine dair detaylar. 

EK-6 
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA BİLDİRİM KRİTERLERİ 

 
Bu Ek’in birinci maddesi kapsamında meydana gelen herhangi bir kazanın veya 2, 3 ve 4 üncü 

maddelerde belirtilen kaza sonuçlarından en az birinin meydana gelmesi durumunda büyük endüstriyel kaza 
bildirimi yapılır.   

1. Tehlikeli maddelerden kaynaklanan;  
Bu Yönetmeliğin Ek-1 Sütun 3’teki eşik değerinin en az %5’i ve daha fazla tehlikeli maddenin dahil olduğu 

herhangi bir yangın, patlama veya emisyonu (sızıntı, kaza sonucu dökülme vb.). 
 
2. İnsana ve mala zarar: 
Aşağıdaki olaylardan herhangi birine sebep olan tehlikeli bir kimyasalın dahil olduğu bir kaza; 
    a) Bir kişinin ölümü, 
    b) Kuruluş içerisinde 6 kişinin yaralanması ve her birinin en az 24 saat hastanede tutulması, 
    c) Kuruluş sınırları dışında en az bir kişinin yaralanması ve her bir kişinin en az 24 saat hastanede 

tutulması, 
    ç) Kuruluş sınırları dışındaki konutların hasar görmesi ve kullanılamaz durumda olması, 
    d) Halkın 2 saatten daha fazla süreliğine tahliye edilmesi veya evlerinden çıkma yasağı getirilmesi (kişi 

x saat değeri en az 500 olmalıdır), 
    e) 2 saatten fazla içme suyunun, elektriğin, gazın veya telefonun kesilmesi (kişi x saat değeri en az 

1000 olmalıdır). 
 
3. Çevreye verilen hasar; 
    3.1 Karasal habitata uzun süreli veya kalıcı hasar; 
    a) 0,5 ha veya daha fazla bir habitatın veya yasayla koruma altına alınan bir alanı, 
    b) 10 ya da daha fazla hektarlık tarım alanlarını da içeren bir habitat alanı, 
    3.2 Tatlısu ve deniz habitatına olan uzun süreli veya önemli hasar; 
    a) Nehir veya kanal boyunca olan 10 km veya daha fazla hasar, 
    b) Göle veya gölete olan 1 hektar veya daha fazla hasar, 
    c) Deltaya olan 2 hektar veya daha fazla hasar, 
    ç) Açık denizlere veya kıyılara olan 2 hektar veya daha fazla hasar, 
    d) Akifer ya da yeraltı suyuna 1 hektar ya da daha fazla alana olan önemli hasar. 
 
4. Mala olan hasar; 
    a) Kuruluştaki mala olan 4 milyon TL ve üzerindeki hasar, 
    b) Kuruluş sınırları dışındaki mala olan 1 milyon TL ve üzerindeki hasar. 
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 24 Ocak 2015                            Resmi Gazete Sayı: 29246 

 
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK  GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’te 
belirtilen üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği hazırlamaları 
veya hazırlatmaları gereken güvenlik raporlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması 

Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan üst seviyeli kuruluşlar hakkında uygulanır. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1)  Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması 

Hakkında Yönetmeliğin 11 inci ve 21 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; 
a) BKÖP: Büyük kaza önleme politikasını, 
b) Güvenlik raporu: Üst seviyeli kuruluşun, kuruluşun çevresinin, kuruluşta yürütülen 

faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının yapıldığı, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin 
Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin eki Ek-3’te belirtilen ilkeleri içerecek şekilde kuruluşta uygulanan 
güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin ve işletmecinin taahhütlerinin bulunduğu belgeyi, 

c) Güvenlik raporu formatı: Ek-1’de belirtilen; biçim ve genel kurallar dikkate alınarak ve Ek-
2’de belirtilen güvenlik raporunda bulunması gerekli asgari bilginin, belirtilen başlık ve numaralara 
göre sıralanmasını içeren güvenlik raporu düzenini, 

ç) GYS: Güvenlik yönetim sistemini, 
d) Kritik olay (KO): Büyük kazaya sebebiyet verme potansiyeli olan bütünlük kaybını, 
e) Yönetmelik: 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük 

Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliği, ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Yükümlülükler 

İşletmecinin güvenlik raporu ile ilgili yükümlülükleri 
MADDE 5 – (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi Ek-2’de belirtilen bilgileri ve güvenlik 

raporu formatını dikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlar veya hazırlatır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Güvenlik Raporunun İncelenmesi, Gizli Bölümleri ve Raporda  Belirtilen Bilgilerin Dayanakları 

 
Güvenlik raporunun incelenmesi 
MADDE 6 –  (1) Güvenlik raporları Yönetmeliğin 11 inci ve 12 nci maddelerinde belirtilen usul 

ve esaslara göre incelenir. 
Güvenlik raporunun gizli bölümleri 
MADDE 7 – (1) Hazırlanan güvenlik raporlarında, Ek-2’nin birinci ve ikinci bölümünde yer alan 

1.1.6 (bildirim dahilindeki tehlikeli madde ve miktarları), 1.2 (b) ve (c),  1.4.1 (c hariç), 1.4.2,  1.5 (a) ve 
1.5.2, 1.5.16, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7 numaralı maddeler ve bu maddelere ait alt başlıkları ile 
üçüncü bölümünün tamamında belirtilen bilgiler, Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince gizli olarak 
kabul edilir ve bu bölümler üçüncü kişilere açıklanmaz. 

Güvenlik raporunda belirtilen bilgilerin niteliği 
MADDE 8 – (1) Güvenlik raporunda kullanılan veya belirtilen; güvenilirlik verileri, olasılık 

verileri, enstrümantasyon güvenlik sertifikasyonları, meteorolojik, hidrografik ve benzeri bilgiler ile 
referans bilgilerinin; hangi ulusal/uluslararası kurum veya kuruluşlar ile ulusal/uluslararası kabul 
görmüş bilimsel veya standardize edilmiş kaynaklardan alındığı belirtilir. 

Güvenlik raporu ile birlikte gönderilen risk değerlendirmesi 
MADDE 9 – (1) Üst seviyeli kuruluşun işletmecisi tarafından, Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereği 

hazırlanan/hazırlatılan kantitatif risk değerlendirme belgeleri, güvenlik raporu ile birlikte ancak ayrı 
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bir doküman olarak harici bir bellek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. Söz konusu 
kantitatif risk değerlendirme belgeleri, güvenlik raporunun herhangi bir bölümünü veya ekini teşkil 
etmez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

İdari tedbirler ve uygulanma usulleri ile yaptırımlar 
MADDE 10 – (1) Güvenlik raporunun yetersiz bulunması halinde, Yönetmeliğin 23 üncü 

maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hükümler uygulanır. 
Yabancı dildeki kaynaklar 
MADDE 11 – (1) Yabancı dildeki kaynaklardaki bilgilerin kullanılması durumunda güvenlik 

raporunun ekinde, söz konusu bilgilerin ilgili mevzuata göre yeminli tercüman tarafından yapılan 
Türkçe çevirileri sunulur. 

Yürürlük 
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Çevre ve Şehircilik 

Bakanı müştereken yürütür. 
 

 
 EK-1 

 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 

 

1. Genel Şekil ve Yazım Planı  

1.1. Kâğıt Boyu  

Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 

1.2. Yazı Karakteri 

Güvenlik raporları yazımında, Times New Roman karakteri 12 punto olarak kullanılır. Güvenlik 

raporlarında; dipnotların yazımında ve tablo, şekil içlerinin yazımında 10 punto kullanılır.  

1.3. Sayfa Düzeni 

Güvenlik raporlarının yazımında; her sayfanın üst kenarlarında 3,0 cm, sol kenarlarında 2,75 cm, alt 2,0 

cm ve sağ kenarlarda 2,75 cm boşluk bırakılır.   

1.4. Satır Başı ve Satır Aralığı 

Güvenlik raporları, bilgisayar ortamındaki uygun ofis programları (Örneğin: word, excel vb.) kullanılarak 

yazılır. Ondalık sayılar virgül; büyük sayılar ise boşluklara nokta veya virgül konulmaksızın, ilgili sayının son 

rakamından itibaren üçerli gruplandırma yapılmak suretiyle yazılır. Güvenlik raporlarında yazılan paragraflara, 

sayfanın sol kenarından ve girinti verilmeden başlanır. Paragraflar arasındaki geçişte 1,5 (18 nk) satır aralığı 

boşluk kullanılır. Güvenlik raporu ana metini içinde yazılan, herhangi bir virgül veya noktadan sonra bir 

karakterlik boşluk verilerek ana metine devam edilir. 

Güvenlik raporları; şekil, resim, harita alt yazıları ve tablo üst yazıları arasında tek satır aralığı 

bırakılarak, bölüm başlıkları ile alt bölüm başlıkları ve bunları izleyen ilk paragraf arasında ise 1,5 satır aralığı 

boşluk bırakılarak yazılır.  

Güvenlik raporları; iki paragraf arasında 1,5 satır aralığı boşluk bırakılarak ve ana bölümlere daima yeni 

ve tek numaralı bir sayfadan başlanılmak suretiyle yazılır. 

1.5. Anlatım 

Güvenlik raporu yazımında sade ve akıcı bir dil kullanılmasına özen gösterilir. Yazımda kullanılan dil, 

isim, teknik deyim, tamlama, kısaltma vb. ifadelerin tümünde, yabancı kökenli kelimeler dikkate alınmaksızın; 
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Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzunun ve yazım kuralların da dikkate alınması suretiyle resmi dil olan Türkçe 

kullanılır. Türkçe karşılığı bulunmayan kelimelerde ise yabancı kelimelerin yanında mutlaka Türkçe açıklaması 

yapılır. 

Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi tarafından hazırlanan veya hazırlatılan güvenlik raporunda; 

üçüncü tekil şahıs dilini içerecek şekilde açık ve anlaşılır bir anlatım kullanılır. 

Güvenlik raporu üzerinde elle ya da yazı düzelticiler kullanılarak düzeltme yapılamaz. 

1.6. Sayfa Numaralandırma 

Güvenlik raporlarının, başlangıcından giriş kısmına kadar olan kısım Roma rakamıyla, giriş kısmından 

itibaren ise numaralandırma doğal sayılar ile (1, 2, 3 vb.) yapılır. 

Sayfa numaraları, yanında parantez veya çizgi gibi işaretler kullanılmadan, Times New Roman karakter 

ile 9 punto olacak şekilde sayfanın sağ alt köşesine yazılır.  

1.7. Bölüm ve Alt Bölümler 

Güvenlik raporlarında; özel sayfa başlığı büyük harfle koyu olarak 12 punto ve ortalanmış şekilde, 

birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle koyu olarak 14 punto ve sol tarafa yaslı olacak şekilde, ikinci derece 

alt bölüm başlıkları her sözcüğün ilk harfi büyük tamamı koyu 12 punto ve sol tarafa yaslı olacak şekilde ve 

üçüncü derece alt bölüm başlıkları yalnızca birinci sözcüğün ilk harfi büyük tamamı koyu 12 punto ve sol tarafa 

yaslı olacak şekilde yazılır.  

1.8. Atıflar 

Kaynaklarda yer alan her literatüre, güvenlik raporu ana metni içerisinde atıf yapılır.  

1.9. Kısaltmalar ve Simgeler 

Güvenlik raporu içinde kullanılan ve birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfler kullanılarak 

kısaltma yapılır. Yapılan bu kısaltmalar, simgeler ve kısaltmalar bölümü altında alfabetik sıraya göre yazılır. 

1.10. Dipnotlar 

Raporun herhangi bir sayfasında metin içerisinde yazılması halinde konuyu dağıtıcı ve okumada 

sürekliliği engelleyici nitelikteki çok kısa ve öz açıklamalar bir kaç satır halinde aynı sayfanın altına dipnot olarak 

verilir. Dipnotlar sayfa içindeki ana metinden sonra iki satır aralık bırakıldıktan sonra, soldan sayfa ortasına 

kadar çizilen sürekli bir çizgi ile ayrılır. Dipnot yazılar, Times New Roman karakterinde 9 punto ile yazılır. 

2. Tablolar, Şekiller, Resimler ve Haritalar  

2.1. Tablo, Şekil, Resim ve Harita Tanımlama 

Güvenlik raporu içerisinde kullanılacak çizelge ve tablolar “Tablo”, fotoğraflar ve görüntülü bilgisayar 

çıktılar “Resim”, haritalar “Harita” ve bunların dışında kalan grafik, histogram, akış şeması, organizasyon şeması 

vb. “Şekil” olarak tanımlanır.  

2.2. Tablolar, Şekiller, Resimler ve Haritalar 

Güvenlik raporu içinde; yarım sayfa veya daha az yer kaplayan resimlemelere metin içinde, yarım 

sayfadan fazla yer kaplayan tablo, şekil, resim ya da haritalara ise ayrı bir sayfada yer verilir. 

Tablolar, Şekiller, Resimler ve Haritalar üzerinde yer alacak her türlü çizgi, işaret, sembol, rakam ve 

yazılar bilgisayar ortamında yazılır. Rakam ve yazılar ise gerektiğinde şablon ile yazılır. Bu tür çizgi, işaret, 

sembol, rakam ve yazılar gözle kolayca seçilebilir ve okunabilir büyüklükte olur. Rapor sayfası üzerine 

yapıştırılacak fotoğraflar ince fotoğraf kâğıdına basılır.  
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2.3. Tabloların, Şekillerin, Resimlerin ve Haritaların Yerleştirilmesi 

Şekil ve tablolar ile metin arasında iki satır boşluk bulunur. Aynı sayfaya iki veya daha fazla şekil ya da 

tablo yerleştirilecek ise, bunların arasında iki satır mesafe bulunur. Yarım sayfadan daha uzun şekil ve tablolar 

ayrı bir sayfaya tek olarak yerleştirilebilir. Şekil ve tablolar rapor metni içerisinde ilgili yerde ya da bir sonraki 

sayfada bulunmalıdır. Ancak bunu sağlamak için yazılar tablo ve/veya şekil aralarına bir iki cümlelik metinler 

halinde dağıtılmamalı ve sayfalar yarım bırakılmamalıdır. Rapor metni içerisinde katlanmış tablo ve şekillere yer 

verilmez. Bir sayfaya sığmayacak büyüklükteki tablo ve şekiller "Ek" olarak sunulur. Tablo açıklama yazıları 

tabloların üstüne, şekil açıklamaları ise şeklin altına yazılır. Açıklamalar mümkün olduğu kadar kısa ve öz olur. 

Eklerin çok olması ve ana raporun ekinde yer almaması durumunda, ikinci bir cilt yapılabilir ve hangi raporun eki 

olduğu ve cilt sayısı, rapor ismi belirtilerek kapakta belirtilir. 

3. Sayfaların Düzenlenmesi 

3.1. Kapak, Özet, İçindekiler Sayfası, Tablolar Listesi Sayfası, Şekiller Listesi Sayfası, Resimler Listesi 

Sayfası, Haritalar Listesi Sayfası, Simgeler ve Kısaltmalar Sayfası, Güvenlik Raporu Ana Metni İle Kaynaklar ve 

Ekler  

Güvenlik raporu sırasıyla; kapak, özet, içindekiler sayfası, tablolar listesi sayfası, şekiller listesi sayfası, 

resimler listesi sayfası, haritalar listesi sayfası ve simgeler ve kısaltmalar sayfası, güvenlik raporu ana metni ile 

kaynaklar ve ekler bölümlerinden oluşur.  

3.1.1. Kapak  

Güvenlik raporunun kapağı beyaz kuşe karton üzerine basılı olarak hazırlanır ve Times New Roman 

karakterinde koyu büyük harflerle 16 punto ve 1 satır aralığında ortalanarak yazılır. 

Güvenlik raporlarına ait kapaklarda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı amblemi ve/veya ismi yer 

almaz. Kapakta, yazım şekillerine engel olmayacak şekilde, kuruluşu tanıtıcı bir adet fotoğrafa yer verilebilir. 

Kapak sayfasında numaraya yer verilmez. Kapakta yer alan tarih, güvenlik raporunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı resmi kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak belirtilir. 

3.1.2. Özet  

Rapor hakkında kısa bir özet yazılır. Özet bölümü, 12 punto yazı büyüklüğü ve 1,5 satır aralığı 

kullanılarak yazılır. Özet bölüm sayfası, Roma rakamı ile numaralandırılır ve bu bölüm bir sayfayı geçemez. 

3.1.3. İçindekiler Sayfası 

İçindekiler sayfası; özet, içindekiler, tablolar listesi, şekiller listesi, resimler listesi, haritalar listesi, 

simgeler ve kısaltmalar ile güvenlik raporu ana metninin bütün ana ve alt bölüm başlıklarının, kaynakların ve 

eklerin sayfa numaralarını içerir. 

Güvenlik raporunda kullanılan birinci, ikinci ve üçüncü derece başlıkların tamamı hiç bir değişiklik 

yapılmaksızın, "İçindekiler" sayfasında yer alır.  

İçindekiler başlığı, tümüyle büyük harflerle sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve sayfanın düşey orta 

çizgisi ortalanarak ve koyu yazılır. İçindekiler sayfasının her bir bölümü arasında tek satır aralığı (12 nk) boşluk 

bırakılır. İçindekiler bölümünde belirtilen her bir başlığın hizasına sadece o başlığın yer aldığı ilk sayfasının 

numarası yazılır. 

3.1.4. Tablolar Listesi Sayfası 

Numaralandırılmış tabloların listesi sırası ile bu sayfada belirtilir. “Tablolar Listesi” başlığı büyük 

harflerle ve koyu olarak sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve sayfanın düşey orta çizgisi ortalanarak yazılır. Bir 
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sayfadan daha fazla olan tablolara ait liste “(devam)” denilmek suretiyle diğer sayfadan devam eder. Tablolar 

listesi sayfasının tamamı tek satır aralığında yazılır. 

3.1.5. Şekiller Listesi Sayfası  

Numaralandırılmış şekillerin listesi sırası ile bu sayfada belirtilir. "Şekiller Listesi" başlığı büyük harflerle 

ve koyu olarak, sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve sayfanın düşey orta çizgisi ortalanarak yazılır. Bir sayfadan 

daha fazla olan şekillere ait liste “(devam)” denilmek suretiyle diğer sayfadan devam eder. Şekiller listesi 

sayfasının tamamı tek satır aralığında yazılır. 

3.1.6. Resimler Listesi Sayfası  

Numaralandırılmış resimlerin listesi sırası ile bu sayfada belirtilir. "Resimler Listesi" başlığı büyük 

harflerle ve koyu olarak, sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve sayfanın düşey orta çizgisi ortalanarak yazılır. Bir 

sayfadan daha fazla olan resimlere ait liste “(devam)” denilmek suretiyle diğer sayfadan devam eder. Resimler 

listesi sayfasının tamamı tek satır aralığında yazılır. 

3.1.7. Haritalar Listesi Sayfası  

Numaralandırılmış haritaların listesi sırası ile bu sayfada belirtilir. "Haritalar Listesi" başlığı büyük 

harflerle ve koyu olarak, sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve sayfanın düşey orta çizgisi ortalanarak yazılır. Bir 

sayfadan daha fazla olan haritalara ait liste “(devam)” denilmek suretiyle diğer sayfadan devam eder. Haritalar 

listesi sayfasının tamamı tek satır aralığında yazılır. Büyük ölçülü kâğıda basılı haritalar, ekler kısmında A4 kâğıdı 

boyutlarında katlanmış olarak verilmelidir. 

3.1.8. Kısaltmalar ve Simgeler Sayfası 

Güvenlik raporunda belirtilmiş simgelerin ve kısaltmaların listesi sırasıyla bu sayfada belirtilir. 

“Kısaltmalar ve Simgeler” başlığı tümüyle büyük harflerle, sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve sayfanın düşey 

orta çizgisi ortalanarak yazılır. 

Güvenlik raporunda kullanılan simgeler “Simgeler” alt başlığı altında, simgeye ait bilgiler “Açıklamalar” 

alt başlığı altında sırası ile ve 1,5 satır aralığı ile verilir. Son simge ve açıklamasından sonra 2 satır aralığı boşluk 

bırakılarak “Kısaltmalar” verilir. Güvenlik raporunda kullanılan kısaltmalar “Kısaltmalar” alt başlığı, bunlara 

ilişkin bilgiler “Açıklamalar” alt başlığı altında sırası ile ve 1,5 satır aralığı ile yazılır. Bunun yanında kısaltmaların 

baş harfleri alfabetik olarak yazılır. 

Simge ve kısaltmaların yazımında sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlanır. Simge ve kısaltma 

açıklamaları bir satırdan uzun olamaz. Simgelerin tümü, simgeler alt başlığı altında küçük harfle koyu, buna 

karşın açıklamaları normal yazılır. Kısaltmaların tümü, kısaltmalar alt başlığı altında büyük harfle koyu, 

açıklamaları ise sadece baş harfleri büyük olacak şekilde küçük harfle normal yazılır.  

3.1.9. Kaynaklar 

 “Kaynaklar” başlığı, büyük harflerle, sayfa üst kenarından 3 cm aşağıya ve sayfanın düşey orta çizgisi 

ortalanarak yazılır.  

Güvenlik raporunda belirtilen kaynaklar alfabetik sırayla “Kaynaklar” başlığı altında sıralanır. Bu 

sıralama metin içinde kaynak gösterme çeşidine göre yapılır. Kaynakların yazar soyadına göre sıralanmasında 

her kaynağın ilk satırı yazı alanının sol kenarından başlar ve sağ kenara kadar devam eder. İkinci ve daha sonraki 

satırlar, tek satır aralıkları ile 1 cm içeriden başlar. Kaynaklar arasında tek satır aralığı bırakılır. Kaynakların 

numaralandırma sistemi ile sıralanmasında her kaynak ile sayı arasında 0,7 cm girinti bırakılır. Şahsi görüşmeler 

ve yayınlanmamış çalışmalar kaynaklarda yer almaz. Bu bilgilerin kullanımı gerekli ise bunlar, metin içerisinde 
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uygun şekilde dipnot olarak belirtilir. Güvenlik raporu ana metin bölümü içinde yapılan atıflar kaynaklar ile 

eşleştirilir. Güvenlik raporu ana metninde kullanılmayan herhangi bir yazara ait kitap ya da makaleye kaynaklar 

bölümünde yer verilmez.   

Kaynakların yazımında uluslararası yazım şekli dikkate alınır. Yazılı bir kaynağın tanıtılmasında üç tür 

bilgi verilir. Bunlar, sıra ile “yazar adı”, “eser adı” ve “yayım bilgileri (basım sayısı, cilt ve sayı numaraları, yayın 

yeri, yayınevi ve yayın tarihi)” dir. Ayrı bölüm yazarlı kitaplarda, önce yararlanılan bölümün yazarı olmak üzere, 

bölüm yazarı ve derleyen (editör) birlikte kullanılır. Aynı şekilde, eser bir çeviri ise önce yazarın adı, eser 

adından sonra da çevirenin adına yer verilir.  

Güvenlik raporu içinde, kitap için (Örneğin; Timur, T. (2000). Toplumsal değişme ve üniversiteler. 

Ankara: İmge Kitabevi, sf. 98.,  Mitchell, T. R. and Larson, J. R. (1987). People in organizations (Third edition). 

New York: Mc Graw-Hill, sf. 87,92. vb.) makale için (Örneğin; Kantarcı.M.D., 1991/1. Türkiye’nin Enerji Politikası 

ve Ormanlarımız 3. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, (Editor;:Tokgöz,S-

Karalök,Y.)  sf. 1-18, İzmir, Bulut, H. (2001). Kitle iletişim araçları ve suskunluk sarmalı. Gazi Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32 (1-2), 1382-1385., Sağıroğlu, Ş. (1998). Artificial neural networks in robotic 

applications. International Journal of Mathematical and Computational Applications, 3(2), sf. 87-92. vb.) ve 

hangi ulusal/uluslararası kurum veya kuruluşlar ile ulusal/uluslararası kabul görmüş bilimsel veya standardize 

edilmiş kaynaklar için (Örneğin; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 2013. 2013 yılı Ocak ayı aylık 

mevsim tahmini, Ankara, Türkiye İstatistik Kurumu, 2012. 2011 yılı resmi karayolu trafik kaza istatistikleri, 

Ankara, Türk Standartları Enstitüsü, 2010. TS EN ISO 9001-14001 yönetim sistemi 2012 versiyonu, Ankara, 

National Institude of Public Health and the Environment, 2009, Reference Manuel Bevi Risk Assessments, 

Bilthoven (Çeviren: Yeminli Tercüman Özer, M.), sf. 80-81 vb.) uygun kaynak gösterimi yapılır. 

3.1.10. Ekler 

Bu bölüme, “Ekler” yazısının yatay ve düşeyde ortalanarak yazıldığı bir kapak sayfası ile başlanır. Kapak 

sayfası dâhil olmak üzere sayfa numarası devam ettirilir. 

Rapor metni içerisinde yer alması mümkün olmayan belgeler, ilgili konularına göre gruplandırılarak ayrı 

Ek numaraları Örneğin; Ek-1 Haritalar (1.1. Örnek Harita 1, 1.2. Örnek Harita 2) Ek-2 Plan (2.1. Örnek Plan 1), Ek-

3 Çeviriler vb.) ile gösterilir.  

Ana metin içerisinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı veya okumada sürekliliği engelleyici 

nitelikteki ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun açıklamalara (Örneğin; katlanmış olarak verilmesi gereken 

çok büyük boyutlu şekil, resim, çizelge ve haritalar, örnek hesaplamalar ve bilgisayar programları vb.) bu 

bölümde yer verilir. 

4. Güvenlik Raporunun Yazılı ve Dijital Suret Gönderimi 

Hazırlanan güvenlik raporunun, kapak sayfası işletmeci veya işletmecinin yasal vekili tarafından 

imzalanır. Raporun tüm ekleri de dâhil olmak üzere her sayfasının alt ortası kaşelenir. Raporun yazılı bir nüshası 

(tüm ekleri ile birlikte) ve bu nüshanın üç ayrı harici bellekte bulunan kopyaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’na sunulur. Güvenlik raporu,  tüm ekleri ile birlikte, harici belleklere pdf ve word formatında 

kaydedilmiş olmalıdır. Eklerin rapor ana metnini bozmaması için bütün ekler ikinci bir dosya olacak şekilde 

kaydedilir. Harici bellekler, arşivlenebilmesi ve muhafazası için üzerinde işletmecinin unvan veya adı/soyadı, 

kuruluşun ticari unvanı, raporun sunum yılı ile revizyon sayı ve tarih bilgilerinin bulunduğu ayrı ayrı zarflar 

içerisinde teslim edilir. Güvenlik raporunun kapağını imzalayan kişinin işletmeci tarafından yetkilendirilmiş 
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olması durumunda bu kişiye ait yetki belgesi ve imza sirkülerinin bir kopyası raporun ekinde gönderilir. Güvenlik 

raporunun bu bölümde belirtilen şekilde gönderilmemesi halinde Yönetmeliğin 11 inci maddesi onuncu 

fıkrasında belirtilen işlem yapılır.  

 

EK-2 

GÜVENLİK RAPORUNDA BULUNMASI GEREKLİ ASGARİ BİLGİNİN İÇERİĞİ 

A. KAPAK 
      Güvenlik raporunda aşağıdaki bilgileri içeren bir kapak sayfası olacaktır. Bu kapak sayfası; 

a) İşletmecinin unvan veya adı/soyadı ile adresini,  

b) Kuruluşun Ticaret Sicil gazetesinde yer alan ticari unvanı ve adresini,  

c) Kuruluşun telefon, faks numaraları ve e-posta adresini,  

ç) İşletmeci veya yasal vekiline ait ıslak imzayı, 

d) Raporun sunum yılı ve revizyon numarasını (Örneğin; GR-2011/Rev.1, GR-2013/Rev.2 vb.) içerir. 

B. ÖZET 
a) Kuruluşun faaliyetlerine ilişkin özet bilgi,   

b) Güvenlik raporu hakkında iletişime geçilecek kuruluş yetkilisinin adı, adresi, telefon ve faks 

numarası, e-posta adresi, 

c) Kuruluşa ilişkin dahili ve harici tehlike ve risklerin özeti, 

ç) Güvenlik raporunu hazırlayan kişi veya kuruluşlara ilişkin bilgiler (isim, unvan, adres, özgeçmiş, vb.), 

d) Güvenlik raporunda yer alan bölümlere ilişkin genel açıklamalar,  

hakkında bilgiyi içerir. 

C. İÇİNDEKİLER 
Ç.    TABLOLAR LİSTESİ 
D. ŞEKİLLER LİSTESİ 
E. FOTOĞRAFLAR LİSTESİ 
F. HARİTALAR LİSTESİ 
G. KISALTMALAR VE SİMGELER LİSTESİ 
Ğ.    GÜVENLİK RAPORU ANA METNİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

1. Kuruluşun, Çevresinin ve Kuruluştaki Tesislerin Tanıtımı 

1.1. Kuruluşun Tanıtımı 

1.1.1 Kuruluşun tarihsel gelişimi, 

1.1.2 İşletmecinin daha büyük bir şirket grubunun bir parçası olup olmadığına dair detaylar, 

1.1.3 Kuruluştaki ana faaliyet konuları ve üretim bilgileri,  

1.1.4 Kuruluşun koordinat bilgileri,  

1.1.5 Kuruluşun Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kayıtlı sicil numarası, 

1.1.6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “Seveso Bildirim Sistemi”nde yer alan 

“Seveso Kuruluş Bilgileri Sayfası ve Bildirim Dâhilindeki Maddeler”in bir kopyası, 

1.1.7 Kuruluşta çalışan yüklenici firmalar da dâhil olmak üzere rapor düzenleme tarihi esas alınarak 

tespit edilecek kadın-erkek olarak her bir tesisteki çalışan sayısı, vardiya sayısı. 
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1.2. Kuruluşa Ait Haritalar ve Vaziyet Planları 

  Bu bölümde aşağıda sıralanan her bir başlığın ayrı ayrı gösterildiği uygun ölçekli haritalara ve vaziyet 

planlarına yer verilir. 

a) Kuruluşun konumu ve kuruluşun karayolu, demiryolu ve denizyolu  bağlantılarını gösteren harita,  

b) Kuruluşta bulunan tüm birimlerin konumlarını gösteren vaziyet planı,  

c) Büyük kaza tehlikesi olan tesislerin konumları ile kuruluşa ait demiryolu rampa hatları, tersaneleri ve 

doldurma-boşaltma rıhtımları, platformları, şamandıra sistemleri, yüzen veya sabit dalgakıranları veya benzer 

yapılarını gösteren vaziyet planı. 

1.3. Kuruluşun Çevresinin Tanıtımı 

1.3.1 Kuruluşun Yakın Çevresinde Bulunan Yerleşim Yerleri Hakkında Bilgi 

Bu bölümde yakın çevre nüfusuna ilişkin resmi kaynaklardan alınan aşağıdaki bilgiler bulunur;  

a) Kuruluşun bulunduğu yerleşim birimindeki sabit nüfus, 

b) Bölgede bulunabilecek kişilerin tahmini sayısı (Turistler, diğer işyerlerinde çalışanlar, vb.), 

c) Okullar, hastaneler, kreş ve bakım yurdu, huzur evi gibi hassas alanlar ile sinema, tiyatro, otel, 

restoran, eğlence yerleri, alışveriş merkezleri, havaalanları, tren istasyonları, cami, müze gibi toplanma amaçlı 

yerlerin özellikleri, bulunabilecek muhtemel insan sayıları, kapasiteleri vb. hakkında bilgi. 

1.3.2 Komşu Kuruluşlar Hakkında Bilgi  

  Bu bölümde komşu kuruluşlarla olan mesafeler, bu kuruluşların faaliyetleri ve acil durumlara müdahale 

esnasında bu kuruluşlardan kaynaklanabilecek kısıtlamalar hakkında bilgi yer alır. 

1.3.3 Kuruluşun Çevresel Yapısı Hakkında Bilgi 

Bu bölümde kuruluşun çevresel yapısı ve koşulları hakkında aşağıdaki bilgilere yer verilir. 

1.3.3.1 Binaları ve yaya alt geçidi gibi yer altı yapılarını içeren bilgi. 

1.3.3.2 Kanalizasyon ve drenaj sistemleri. 

1.3.3.3 En az 10 yıllık meteorolojik bilgiler; 

a) En yüksek, en düşük ve ortalama kayıtlı yağış değerleri (Kar, yağmur, dolu, vb.),  

b) Fırtına şiddeti,  

c) Yıldırım düşme ihtimali,  

ç) Sis, don ve nem değerleri,  

d) Rüzgârlar (Yön ve hız değerleri),  

e) Atmosferik kararlılık sınıfları (Hava akımları/atmosferik koşullar ile ilgili), 

f) Kaydedilen en yüksek ve en düşük sıcaklıklar. 

1.3.3.4 Jeolojik, hidrolojik ve hidrografik saha bilgileri; 

a) Genel jeolojik durum,  

b) Yer üstü toprak ve yer altı katman özellikleri, 

c) Sismik veriler,  

ç) Sel (Ani selden kaynaklı su taşmaları da dâhil) ve toprak kayması ihtimali bulunan alanlar, bu 

hususların tehlikeli durumlarla olan ilgisi, yakında bulunun nehir ve bu nehirlerin taşkın sınırları, vb. 

1.3.3.5 Bölgeye özel diğer doğal faktörler; 

a) Yüzey ve yer altı sularının konumu,  

b) Su kalitesi ve kullanım durumu,  



                                                                                 570                                                                                        İSG YEK 
    

c) Sahil ve deniz çevresine ait bilgiler,  

ç) Özel çevre koruma bölgeleri, doğal sitler ve tabiat varlıkları  (Doğal koruma alanları, ulusal ve 

uluslararası bağlamda özellikle tehlikede olan veya koruma altındaki bitki ve hayvan türleri, hassas 

ekosistemler, vb.),  

d) Gelgit ve akıntılar (Gelgit ve akıntı nedeniyle nehir ağzı habitatları tehlike altında ise), e) Acil durum 

müdahalelerini veya çevreleme önlemlerini engelleyebilecek çevre özellikleri. 

1.3.4 Kuruluşun Yakın Çevresine İlişkin Haritalar 

Bu bölümde aşağıda sıralanan her bir başlığın gösterildiği 1:5000-1:10000 ölçek aralığında olan ayrı 

haritalara yer verilir. Ayrıca büyük kazaların uzak mesafe etkilerinin de göz önünde bulundurulacağı durumlarda 

bu bilgiler daha küçük ölçekli haritalar kullanılarak verilir. Bu bölümde yer alacak haritalar veya haritalarda 

bulunacak bilgiler resmi kurum ve kuruluşlardan temin edilir. Resmi kurum ve kuruluşlardan bu bilgilerin 

alınamaması durumunda bu hususa ilişkin belgeler de güvenlik raporuna eklenir. 

a) Yerleşim yerleri (Nüfus yoğunluğunun olduğu alanların tanıtımı), 

b) Komşu kuruluşların konumları, 

c) Halka hizmet veren dinlenme alanları (Sahiller, açık hava yaşam alanları, parklar, vb.), 

ç) Yer altı ve yer üstü su kaynakları, 

d) Okullar, hastaneler, kreş ve bakım yurdu, huzur evi gibi hassas binalar, 

e) Sinema, tiyatro, otel, restoran, eğlence yerleri, alışveriş merkezleri, havaalanları, cami, müze gibi 

toplanma amaçlı binalar, 

f) Koruma alanları, tarımsal alanlar, ekolojik açıdan kolay etkilenebilir bölge veya özel türlerin üretimi 

için kullanılan hassas alanlar,  uluslararası öneme sahip Ramsar sulak alanlar listesine dahil edilen alanlar, 

g) Sit alanları, 

ğ) Bina,  drenaj sistemleri, kanalizasyon, elektrik, gaz, telefon, su şebekeleri, arıtma, artezyen ve yaya 

alt geçidi gibi altyapı tesisleri,  

h) Ulaşım yolları ve ana ulaşım merkezleri ile güzergâhlar, sokaklar, demir yolları, su yolları, limanlar, 

hava alanları, büyük tren istasyonları vb. tesisler,  

ı) Yerüstü topoğrafyası.  

1.3.5 Kuruluşun Bulunduğu Arazi ve Çevresi Üzerinde Yapılmış Önceki Faaliyetlere İlişkin Bilgiler 

Bu bölümde, kuruluşun bulunduğu arazi ve çevresi üzerinde yapılmış ve göçüklere sebep olabilecek 

geçmişteki madencilik faaliyetleri veya arazinin elverişli hale getirilmesi işlemleri, kirlenmiş arazi veya su 

konusunda ilgili ve önemli olabilecek geçmiş arazi kullanımları vb. faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verilir. 

1.3.6 Çevresel Özelliklere İlişkin Geçmişte Meydana Gelen Olaylar Hakkında Bilgi 

Bu bölümde, kuruluşun çevresel özellikleri tanımlanırken, kazalara yol açabilecek veya bir kazanın daha 

kötü hale gelmesine sebep olabilecek diğer dış olaylar hakkındaki geçmiş bilgilere yer verilir. (Ör: Bölgede 

meydana gelmiş doğal afetlere ilişkin bilgiler, 100 km’lik çapta meydana gelmiş büyük depremler, sismik olaylar, 

sel ve aşırı sıcaklık, yağmur, kar gibi aşırı hava koşulları). 

1.3.7 Kuruluşun Etrafındaki Alanda Bulunan Diğer Faaliyetler Hakkında Bilgi 

Bu bölümde, kuruluşun etrafında bulunan ve büyük bir kazaya yol açabilecek veya meydana gelmiş bir 

kazanın etkilerini arttırabilecek aşağıda yer alan faaliyetler ve benzeri diğer faaliyetler hakkında asgari bilgiye 

yer verilir. 
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a) Komşu kuruluşlar, 

b) Boru hatları, 

c) Mevcut yer altı faaliyetleri (Madencilik veya diğer sondaj faaliyetleri), 

ç) Kuruluşun bulunduğu bölgedeki hava trafiği hareketleri, 

d) Kazaya etkisi olabilecek taşıma faaliyetleri (Deniz, tren ve karayolu taşımacılığı, tehlikeli madde 

taşımacılığı gibi), 

e) Yüksek gerilim enerji nakil hatları, 

f) Kuruluşun bulunduğu alandaki güvenlik kontrol sistemlerini veya iletişim sistemlerini etkileyebilecek 

veya elektro-patlayıcı aletleri harekete geçirebilecek radyo-frekans iletim sistemleri. 

1.4 Kuruluştaki Tesislerin Tanıtımı 

1.4.1 Kuruluşta Bulunan Tesisler Hakkında Bilgi 

a) Kuruluşta bulunan her bir tesisin ayrıntılı tanıtımı, faaliyete geçiş tarihi, iş akış şeması, kapasitesi, 

tehlikeli maddelerin işlendiği, depolandığı ve aktarıldığı iş ekipmanları ile tesiste belirlenen kritik ekipmanlar 

(Ör: Tanklar; boru sistemleri; buhar, hava, elektrik, yakıt, sıcak su tesisatları; drenaj; baca gazı yakma ve 

temizleme tesisatı; güvenlik bakımından kritik veya çevresel bakımdan kritik valfler)  

b) Her bir tesis için, tesisteki büyük kaza önleme ve kontrol ekipmanlarının (Ör: Kontrol devreleri ve 

algılama sistemleri; yangın söndürme ekipmanı ve yedekleme sistemleri ve izleme ekipmanı, paratoner, alarm 

veya siren sistemleri) konumları ve fonksiyonları,  

c) Her bir tesis için, tesisteki büyük kaza önleme ve kontrol ekipmanlarının (Ör: Kontrol devreleri ve 

algılama sistemleri; yangın söndürme ekipmanı ve yedekleme sistemleri ve izleme ekipmanı, paratoner, alarm 

veya siren sistemleri) amaçları,  

ç) Yeni ya da mevcut tesislerin varsa, hangi standart veya standartlara göre tasarlandığı ve değişikliğe 

uğradığı ile bu standartların büyük kazaların önlenmesine yönelik sağladığı faydalar, 

d) Kuruluştaki tesisler arasındaki proses ilişkisi, 

e) Tesisteki depolama türleri ve kurulu kapasite,  

f) Tesis için olağan çalışma parametreleri (Sıcaklık, basınç, pH, vb.), 

g) Tasarlanmış maksimum çalışma parametreleri (Sıcaklık, basınç, pH, vb.), 

ğTesisin faaliyete başlama veya durma dönemleri. 

1.4.2 Tesislerin Yerleşimine İlişkin Bilgiler  

Bu bölümde tesisin yerleşimine ilişkin aşağıdaki hususlar, 1:500-1:2000 ölçek aralığındaki planlar 

üzerinde verilir. 

a) Büyük kazaya neden olabilecek faaliyetlerin yapıldığı yerler (Ör: Tehlikeli madde dolum noktası). 

b) Çalışanların bulundukları yerlere göre sayıları (Vardiyalı çalışmalardaki, bakım faaliyetlerindeki, alt 

işveren, çalışan ve ziyaretçi sayısındaki değişiklikler de dikkate alınır). 

c) Büyük kazaları önleyici ve kazanın etkilerini sınırlayıcı sistemler (Acil durum müdahalesi ve tahliyesi 

ile ilgili acil çıkış yolları, iletişim yöntemleri, setler, gaz temizleme, sıvı arıtma, drenaj vb. sistemler, toksik 

maddelerin izlenmesi ve tespit edilmesi için gerekli olan sistemler, yangın tespit ve müdahale sistemleri, 

patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerin izlenmesi ve tespit edilmesi için gerekli olan sistemler). 

ç) Tesise ait kumanda odası, 

d) Tesisin karayolu, demiryolu, denizyolu ve ambar girişleri,  
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e) Yedek sistemler de dâhil tesislerin enerji kaynakları, 

f) Tesise girişlerin izlenmesi için gerekli olan güvenlik sistemleri. 

1.5 Kuruluşta Bulunan Tehlikeli Maddeler Hakkında Bilgi 

Bu bölümde kuruluşta bulunan tehlikeli maddelerin;  

a) Azami miktarları, 

b) İnsana ve/veya çevreye verebileceği zararlar ile ilgili bilgiler bulunur. 

  Tehlikeli maddeler ham madde, ara ürün, nihai ürün, yan ürünler, atıklar, katalizör, yakıt ve yardımcı 

maddeler, kimyasal proseslerde kontrol kaybı sonucu oluşan ürünler şeklinde bulunabilecek tüm maddeleri 

kapsar.  

Kuruluşta bulunan tehlikeli maddelerin Yönetmeliğin adlandırılmış maddeler listesinde (Ek-1 Bölüm 1) 

bulunmaması durumunda, bu tehlikeli maddeler Ek-1 Bölüm 2’de belirtilen kategorilere ayrılarak tanımlanır. Bu 

durumda yapılan tanımlamalarda belirtilen kategoriler gerekçelendirilerek açıklanır.  

1.5.1 Tehlikeli Maddenin Tanıtımı 

Tehlikeli maddenin etiketinde yer alan bilgiler, amaçlanan veya önerilen kullanım biçimleri/alanları, 

çok sayıda olası kullanım biçimi/alanı bulunması halinde yalnızca en önemli veya en yaygın kullanım 

biçimi/alanı, tehlikeli maddenin fiilen ne işe yaradığına ilişkin bilgi bulunur.  

1.5.2 Tehlikeli Maddenin Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi 

Maddenin türü ve kaynağı (CAS numarası, IUPAC adı, ticari ismi, formülü (kapalı veya açık), kimyasal 

bileşimi, saflık derecesi, en belirgin tehlikeleri, vb.) ile fiziksel ve kimyasal özellikleri (Karakteristik sıcaklıkları ve 

basınçları, olağan şartlar ve olağanüstü durumlarda yoğunluk ve fazları, kararlılık verileri, termodinamik ve 

taşınım özellikleri, faz değişikliğine ilişkin veriler, tutuşma noktaları, parlama sıcaklıkları, patlama aralıkları, 

termal kararlılık verileri, tepkimeler ve hızları, bozunma özellikleri, vb.) hakkında bilgi bulunur. 

1.5.3 Tehlikelerin Tanıtımı 

Toksikolojik, alevlenirlik ve patlayıcılık özellikleri (Toksisite, kararlılık, tahriş edici etkiler, uzun süreli 

etkiler, sinerjik etkiler, uyarıcı belirtiler, çevresel etkiler, ekotoksik veriler, vb.) ile özellikle maddelerin proses 

kontrol kaybı durumundaki davranışları hakkında bilgilere yer verilir. 

1.5.4 İlkyardım Tedbirleri 

Tehlikeli maddeye maruziyet durumunda; insanlarda ortaya çıkabilecek semptomlar ve bu durumun 

etkileri, kaza yerinde yapılması gereken ve tehlikeli maddeye maruz kalınmasından sonra uyulması gereken 

davranışlar, solunma, cilt ve göz ile temas etme yahut tehlikeli maddenin yutulması gibi değişik maruz kalma 

durumlarına özel ilk yardım bilgileri, bir hekimin profesyonel yardımına ihtiyaç duyulup duyulmadığı veya 

hekimin müdahalesinin önerildiği durumlar ile hekime iletilmesi gereken özel bilgiler, tehlikeli maddenin 

özelliğine bağlı olarak işyerinde sağlanacak özel ve acil müdahale için gerekebilecek özel araç ve yöntemler 

hakkında bilgilere yer verilir. 

1.5.5 Yangınla Mücadele Tedbirleri 

Tehlikeli maddeden kaynaklanabilecek bir yangın veya tehlikeli madde civarında çıkabilecek yangınla 

ilgili; mücadele şartları, kullanılması gerekli uygun yangın söndürücüler ve yangınla mücadelede kullanılacak 

özel yangın söndürme yöntemleri, güvenlik nedenleriyle kullanılmaması gereken yangın söndürücüler ve yangın 

söndürme yöntemleri, yangına neden olan tehlikeli maddeye veya yanma ürünleri ile açığa çıkan gazlara maruz 

kalınması halinde ortaya çıkabilecek özel zarar ve tehlikeler, yangın ve ilk yardım ekipleri, yangın merdivenleri, 
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fosforlu acil çıkış yönlendirme okları ile bilgi tabelaları, yangın söndürme ekibi tarafından kullanılan özel 

koruyucu ekipman ve malzeme hakkında bilgilere yer verilir. 

1.5.6 Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler 

Tehlikeli maddeden kaynaklanan bir kaza sonucu tehlikeli maddenin yayılması durumuyla ilgili; 

temizleme metotları (Örneğin; emici materyal kullanımı, gazların/dumanın suyla azaltılması, seyreltme, vb.), 

alınması gerekli kişisel (Örneğin; deri ve göz temasının önlenmesi, solunum sistemi koruması, vb.) ve çevresel 

(Örneğin; kanallara, yüzey ve yer altı sularına, toprağa karışmasını engelleyici önlemler, civardaki insanlar ve 

tesislere yapılması gereken uyarılar, vb.) önlemler hakkında bilgilere yer verilir. 

1.5.7 Elleçleme ve Depolama 

  Tehlikeli maddenin güvenli elleçlenmesi için gerekli olan;  koruyucu önlemler, kontrol altına alma, lokal 

ve genel havalandırma, aerosol ve toz oluşumunun önlenmesi, gaz ve toz yayılımının önlenmesi ile yangını 

önleyici önlemler, çevrenin korunmasına ilişkin önlemler (Örneğin; havalandırma çıkışında filtre, gaz veya 

duman yıkayıcısı kullanımı, yayılmayı önleyici seddeli alan kullanımı, dökülenlerin toplanması ve imhası gibi) ve 

tehlikeli maddeye ilişkin özel şartlar veya kurallar (Örneğin; yasaklanan ya da tavsiye edilen usuller ya da 

ekipman) gibi teknik önlemler hakkında bilgilere yer verilir.  

Tehlikeli maddenin güvenli depolanması için gerekli olan; depolama odalarının veya kaplarının özel 

tasarımı (tutucu duvarlar ve havalandırmayı içerecek şekilde), birlikte bulundurulmaması gereken materyaller, 

depolama şartları (sıcaklık ve nemlilik sınırları/aralığı, ışık, asal gaz gibi), özel elektrik donanımı ve statik 

elektriklenmeyi önleyici tedbirler hakkında bilgilere yer verilir. 

1.5.8 Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma 

a) Tehlikeli maddenin mesleki maruziyet sınır değerleri ve/veya biyolojik sınır değerleri, bu değerlere 

ilişkin özgün kontrol parametreleri, sınır değerleri izlemek amacıyla önerilen güncel izleme usulleri, 

b) Tehlikeli maddelerin solunum sistemi ile teması halinde solunum sistemini korumak amacıyla 

kullanılan solunum cihazları, uygun maske ve filtre tipleri, 

c) Tehlikeli maddenin elleçlenmesi sırasında takılacak eldiven tipleri, eldivenin malzeme tipi, eldiven 

malzemesinin miktar ve maruz kalma süresine bağlı olarak koruyucu özelliğini sürdürme süresi,  

ç) Tehlikeli maddelerin gözle teması halinde; gözleri korumak amacıyla kullanılan gözlük, göz maskesi 

ve yüz koruyucu gibi gerekli göz koruma ekipmanının tipleri, 

d) Tehlikeli maddelerin vücudun ellerden başka bir kısmıyla teması halinde vücudun sair bölgelerini 

korumak amacıyla kullanılan; önlük, çizme ve tam koruyucu giysi gibi koruyucu ekipman tipleri ile tehlikeli 

maddelere maruziyet durumunda uygulanması gereken özgün hijyen önlemleri, 

hakkında bilgilere yer verilir. 

1.5.9 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

Tehlikeli maddenin; piyasaya arz edilen fiziksel hali (katı, sıvı, gaz) ve rengi, kokusu,  pH’ı, sulu 

çözeltilerinin pH’ı, sulu çözelti olması durumunda konsantrasyonu, kaynama noktası, kaynama aralığı, parlama 

noktası, alev alma sıcaklığı (katı, gaz),  patlayıcılık özellikleri, oksitleme özellikleri, buhar basıncı, nispi 

yoğunluğu, su içindeki ve yağ içindeki çözünürlüğü, dağılım katsayısı (n-oktanol/su), akışkanlığı (viskozite), 

buhar yoğunluğu, buharlaşma hızı oranı gibi sağlık, güvenlik ve çevre bilgileri ile karışabilirlik, iletkenlik, erime 

noktası, erime aralığı, gaz grubu ve kendiliğinden parlama sıcaklığı gibi diğer güvenlik parametreleri hakkında 

bilgilere yer verilir. 
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1.5.10 Kararlılık ve Tepkime 

Tehlikeli maddelerin; kararlılık durumu, belirli kullanım şartları altında ve çevreye yayılması halinde 

ortaya çıkabilecek tehlikeli tepkimeleri, tehlikeli tepkimelere neden olabilecek sıcaklık, basınç, ışık, şok (çarpma) 

ve benzeri sakınılması gereken şartları, tehlikeli tepkimelere neden olabilecek su, hava, asitler, bazlar, 

oksitleyiciler veya tehlikeli reaksiyona neden olabilecek herhangi bir başka özel madde gibi kaçınılması gereken 

malzemeler, bozunmasına/ayrışmasına bağlı olarak çıkabilecek malzemeler, su ile teması halinde, eğer varsa, 

oluşacak herhangi bir zararlı ayrışma ürünü, zararlı ekzotermik tepkime olasılığı, bozunarak kararsız ürünlere 

dönüşme olasılığı hakkında bilgilere yer verilir. 

1.5.11 Toksikolojik Bilgi 

Tehlikeli maddelere kısa veya uzun süreli maruziyet sonucu insanlar üzerinde ortaya çıkabilecek; kronik 

ve akut, alerjik, bayıltıcı, kanserojenik, mutajenik ve üreme için toksikolojik etkiler ile tehlikeli maddelere 

maruziyetin değişik yolları (solunması halinde, deri ve göz ile teması halinde, yutulması halinde) hakkında 

bilgilere yer verilir. 

1.5.12 Ekolojik Bilgi 

a) Tehlikeli maddenin; havada, suda ve/veya toprakta yapacağı olası etkileri, davranışları ve çevredeki 

akıbeti (uğradığı değişimleri), ilgili test sonuçları, yapısı veya muhtemel kullanım metotlarına bağlı olarak, çevre 

üzerinde etki yapması en önemli özellikleri, 

b) Tehlikeli maddelerin; eğer mevcutsa balıklar, su piresi, su yosunları ve diğer su bitkileri üzerindeki 

akut ve kronik toksik etkisi de dahil olmak üzere, sucul toksisitesi ile ilgili mevcut verileri, topraktaki mikro ve 

makro organizmalar ile kuşlar, arılar ve bitkiler gibi diğer çevredeki canlılar üzerindeki toksisitesi ile ilgili verileri, 

mikro organizmaların faaliyetleri üzerinde baskılayıcı etkiye sahip olması halinde, atık su arıtım tesisleri 

üzerindeki muhtemel ekotoksisite etkileri, 

c) Tehlikeli maddelerin; çevresel bilinen veya tahmin edilen dağılımı, yüzey gerilimi, 

emilme/desorpsiyonu ve çevreye bırakılması halinde, yer altı suyuna karışma ve/veya yayılma potansiyelini 

içeren hareketlilik (mobilite) etkileri,  

ç) Tehlikeli maddenin; eğer mevcutsa ilgili çevresel ortamda, biyolojik bozunma potansiyeli ve/veya 

oksidasyon veya hidroliz gibi diğer işlemlerle bozunabilirlik potansiyeli, bozunmaya ilişkin yarılanma ömrü, atık 

su arıtma tesislerindeki bozunma potansiyelini içeren kalıcılık ve bozunabilirlik etkileri, 

d) Tehlikeli maddenin; eğer mevcutsa biyolojik ortamda birikme potansiyeli ve besin zinciri yoluyla 

geçiş potansiyelini içeren biyobirikim potansiyeli etkileri ile ozon tabakasını inceltme (azaltma) potansiyeli, 

fotokimyasal ozon üretme potansiyeli ve/veya küresel ısıtma (sera etkisi) potansiyeli gibi çevre üzerindeki diğer 

olumsuz etkileri, 

hakkında bilgiye yer verilir. 

1.5.13 Bertaraf Bilgileri 

Tehlikeli maddelerin atık özelliği kazanması sonrası veya öngörülen kullanımı sonrası ortaya çıkabilecek 

atıklarının bertarafı (elden çıkarılması), bu atıkların tehlikeleri ve güvenli elleçlenme yöntemleri ile tehlikeli 

maddeler ile bunların bulaşmış olduğu ambalaj ve malzemelerin güvenli bertarafına ilişkin uygun yöntemler 

(yüksek ısıda yakma, geri kazanım, arazide özel depolama gibi) hakkında bilgilere yer verilir. 
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1.5.14 Taşımacılık Bilgileri 

  Tehlikeli maddelerin; tesislerin içinde ve/veya dışında taşınması/nakliyesi sırasında uyulması gereken 

veya bilinmesi gereken özel tedbirleri ile karayolu, kıta içi suyolları, deniz yolu ve hava yolu taşımacılığı hakkında 

bilgilere yer verilir. 

1.5.15 Mevzuat Bilgileri 

  Mevzuatta belirlenmiş konsantrasyon, maruziyet süresi vb. gerekli parametrelere ilişkin kabul edilebilir 

sınır değerler (Ör: LD50-Etki ettiği popülasyonun % 50’sini belirli bir süre içerisinde öldüren miktar, emisyon 

limit değerleri, vb.). 

1.5.16 Diğer Bilgiler 

Başlatma, modifikasyon, olağan işletme koşulları, kapatma veya diğer belirlenen durumlar esnasında 

tehlikeli maddenin işletme basınçları ve sıcaklıkları. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

2. Kuruluşun Güvenlik Yönetim Sistemi Hakkında Bilgi 

Üst seviyeli kuruluşlar, güvenlik raporunda, kuruluşta BKÖP oluşturulduğunu ve bu doğrultuda GYS’nin 

uygulandığını gösterir.  

2.1 Büyük Kaza Önleme Politikası (BKÖP) 

BKÖP aşağıdaki hususları içerir; 

a) İşletmecinin, kuruluşta insan ve çevre için yüksek seviyede güvenlik önlemlerinin alındığını ve bu 

amaç için gerekli kaynakların sağlanacağını gösteren bir taahhüdünü, 

b) Kuruluşun büyük bir kazaya yol açabilecek faaliyetlerinin tanımı ile bu tür kazaların önlenmesine 

yönelik yükümlülüklerini yerine getirdiğine ilişkin taahhüdünü, 

c) Kuruluşun aşağıdaki hususları içeren bir yönetim sistemini kurmak ve sürekliliğini sağlamak için 

taahhüdünü;  

1) Kuruluşun organizasyonunda, tüm seviyelerde, büyük kaza risklerinin yönetimine ilişkin görev ve 

sorumluluklar, 

2) Olağan ve olağan dışı operasyonlardan kaynaklanan büyük kaza riskleri ile kaza olasılıklarının 

değerlendirilmesi,  

3) Bakım, onarım ve geçici durdurmaları da kapsayan düzenlemeler ve prosedürler,  

4) Değişikliklerin planlanması veya yeni tesis, proses veya depolama tesislerinin tasarımı için 

düzenlemeler, 

5) Öngörülen acil durumların sistematik analizle belirlenmesi ve acil durum planlarının hazırlanması, 

denetlenmesi ve gözden geçirilmesi için düzenlemeler, 

6) BKÖP ve GYS’de verilen hedeflerin karşılanmaması durumunda araştırma ve düzeltici faaliyet 

mekanizmalarını içeren düzenlemeler (büyük kazaları ve kazaya ramak kalma olaylarını raporlama ve bunları 

inceleme ve çıkarılan derslere göre takibini yapma sistemini içermelidir), 

7) BKÖP ve GYS’nin periyodik değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi için düzenlemeler,  

8) Kuruluşta çalışan tüm personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli 

analiz, plan ve programlar. 
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2.2  Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) 

GYS, kuruluşta meydana gelebilecek büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması 

için gerçekleştirilen teknik ve organizasyonel faaliyetlerin bütünüdür.  

Genel yönetim sisteminin parçaları olan, kalite yönetimi-TS ISO 9001, çevre yönetimi-TS ISO 14001 ve 

iş sağlığı ve güvenliği yönetimi-OHSAS 18001 gibi yetkili bağımsız kuruluşların belgelendirmeleri için kullanılan 

bilgi ve belgeler GYS’de kullanılabilir.   

GYS’nin içereceği konular Yönetmelik Ek-3’te belirlenmiş olup bunlar; organizasyon ve personel, büyük 

kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi, işletim kontrolü, değişimin yönetimi, acil durumlar için planlama, 

performansın izlenmesi ve denetleme ve incelemedir. Bu konular güvenlik raporunda ele alınırken dikkat 

edilecek hususlar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır. 

2.2.1 Organizasyon ve Personel 

2.2.1.1 Kuruluşun Organizasyon Yapısı 

Kuruluşun organizasyon şemasına yer verilir. 

2.2.1.2 Kuruluşun Güvenlik Kültürü  

Çalışanlar arasında, güvenlik kültürünün ne şekilde oluşturulduğu ve devamı için ne tür faaliyetler 

gerçekleştirildiğine ilişkin bilgilere yer verilir. Ayrıca büyük kaza risklerinin kontrolünde, çalışanlar ve alt 

yüklenicilerin katılımını sağlayacak yöntemler ve çalışanların sisteme katılımını güvenceye almak için yapısal 

düzenlemelerden bahsedilir. (Ör: Güvenlik toplantıları, ödül-ceza sistemi, kişisel güvenlik performans izleme 

sistemleri vb.) 

2.2.1.3 Güvenlikten Sorumlu Birim ile O Birimde Çalışan Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Genel proses güvenliği birimindeki personel ile birlikte tesis bazında görevli personeller hakkındaki 

bilgiye de yer verilir. Söz konusu personelin büyük kazaların önlenmesine yönelik aldığı eğitimlere ilişkin bilgi 

verilir. Mevcut olması halinde güvenlik konusunda hizmet alınan özel danışman firma vb. kurumlara ilişkin 

bilgilere yer verilir. Ayrıca bu personelin geçici eksikliğinin tespit edilmesi ve yerine getirdikleri görevlerin 

aksatılmaması için yeni görevlilerin tayin edilmesi için kuruluşta uygulanan faaliyetler hakkında bilgi de bulunur. 

Bu bölümde, kuruluş içinde hazırlanmış belgelere atıf yapılır.  

2.2.1.4 Güvenlik ile İlgili Hususların Raporlanma Prosedürü  

Büyük kazaların önlenmesi amacıyla yapılan her türlü işlemin hangi usullere göre dokümante edildiğine 

ilişkin açıklamalara yer verilir. 

2.2.1.5 Güvenlik için Ayrılan Kaynaklar 

Büyük kazaların önlenmesine yönelik kuruluşta gerçekleştirilen her türlü faaliyetin desteklenmesi 

amacıyla kullanılan kaynaklar hakkında bilgiye yer verilir. (Ör: İnsan kaynakları, fiziksel ve teknolojik kaynaklar, 

ekonomik kaynaklar, vb.) 

2.2.1.6 Güvenlik ile İlgili Gelişmelerin Takibi  

Mevzuat, standartlar, teknolojik gelişmeler ve kuruluş içerisinde yaşanan deneyimler ile başka 

kuruluşlarda meydana gelen büyük kaza potansiyeli olan olaylar ile ilgili bilgilerin temin edilmesi ve kuruluş 

içerisinde değerlendirilmesi hakkında bilgiye yer verilir.  

2.2.1.7 Güvenlik Bilgi Alışverişi 

Kuruluşun,  çevresinde bulunan diğer kuruluşlar, acil servis hizmetleri, İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlükleri ve büyük bir kazadan etkilenebilecek insanlar ile kuruluşun Organize Sanayi Bölgesi veya Endüstri 
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Bölgesinde bulunması halinde bu bölge yönetimleri ile işbirliği ve gerekli bilgi alış verişi için oluşturulan 

düzenlemeler hakkında bilgiye yer verilir. 

2.2.1.8 Eğitim İhtiyaçları 

Çalışanların eğitimlerinin planlanmasından ve gerçekleştirilmesinden sorumlu birim belirtilir. Eğitim 

ihtiyaçlarının ve periyotlarının belirlenme yöntemleri ile çalışanlara verilen eğitimlerin ölçme ve değerlendirilme 

yöntemleri hakkında bilgiye yer verilir.  

2.2.1.9 Alt Yüklenici Yönetimi 

Yüklenicilerin seçimi, yönetimi, koordinasyonu ve denetimi hakkında kuruluşta uygulanan 

düzenlemeler hakkında bilgi verilir. Ayrıca, büyük endüstriyel kazaların önlemesi amacıyla yükleniciler ile 

yapılan çalışmalar hakkında bilgilere yer verilir. 

2.2.2 Büyük Kaza Tehlikelerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 

2.2.2.1 Metodoloji 

Kuruluştaki büyük kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için hangi yöntemlerin 

kullanıldığı belirtilir. Bu kapsamda, her bir tesis için prosesin tüm aşamalarında kullanılan tehlike belirleme ve 

risk değerlendirme teknikleri açıklanır.  

2.2.2.2 Veri Kaynakları 

Tehlikelerin tanımlanması ve risklerin değerlendirilmesi aşamasında kullanılan olasılık verilerinin 

kaynaklarından bahsedilir. Bu bölümde, özellikle çalışanların davranışları ve hata yapma olasılığı da dâhil olmak 

üzere, insan faktörü ve ekipmanların güvenilirlik verilerinin nasıl değerlendirildiği açıklanır. Ayrıca güvenilirlik 

verisi ile büyük kaza senaryolarında kullandığı olasılık verilerini hangi veri bankalarından alındığı konusunda 

ayrıntılı bilgi verilir. 

2.2.2.3 Tehlikelerin Belirlenmesi 

Kuruluşta risk değerlendirmesi yapılırken aşağıda sıralanan dâhili ve harici kaza nedenleri dikkate 

alınarak tehlikeler belirlenir ve her bir durum için belirlenen tehlikeler hakkında ayrı ayrı bilgi verilir. 

a) Kazanın Dâhili Nedenleri  

1) Kuruluşta, bina ve eklentilerin plana uygun yerleştirilmemesi veya planda olmayan ilavelerin 

yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler, 

2) İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden kaynaklanabilecek 

tehlikeler, 

3) Bakım ve onarım işleri de dâhil kuruluşta yürütülecek her türlü faaliyet esnasında çalışma usulleri, 

vardiya düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarşik düzen, ziyaretçi veya kuruluş çalışanı 

olmayan diğer kişiler gibi faktörlerden kaynaklanabilecek tehlikeler, 

4) İşin yürütümü, üretim teknikleri, proseslere ait fiziksel ve kimyasal parametreler, kullanılan tehlikeli 

maddeler, makineye, ekipmana ve enstrümanlara ait tehlikeler ile araç ve gereçlerin uygun tasarlanmaması 

veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler, 

5) Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenleri ile tutuşturucu 

kaynaklar, ısıtma, soğutma, havalandırma, drenaj, arıtma, yangın önleme ve mücadele ekipmanı ile benzeri 

tesisat ve donanımlardan kaynaklanabilecek tehlikeler, 

6) Kuruluşta yanma, patlama veya yayılma ihtimali olan maddelerin işlenmesi, kullanılması, taşınması, 

depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler, 
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7) Çalışanların yeterli eğitim almaması, bilgilendirilmemesi, çalışanlara uygun talimat verilmemesi 

veya çalışma izni prosedürü gereken durumlarda bu izin olmaksızın çalışılmasından kaynaklanabilecek 

tehlikeler, 

8) Kuruluştaki her türlü faaliyete etki edebilecek insan faktöründen kaynaklanabilecek tehlikeler. 

b) Kazanın Harici Nedenleri  

1) Yakın kuruluşlarda meydana gelen kazalar (Ör: Yangın, patlama, toksik yayılımlar), üçüncü taraf 

faaliyetleri ve bunların birbirleriyle olan etkileşimlerinden kaynaklanabilecek tehlikeler, 

2) Tehlikeli maddelerin kuruluş dışında taşınmasından kaynaklanabilecek tehlikeler. (Ör: Karayolu, 

demiryolu, boru hatları, denizyolu, petrol ve gaz limanları, havayolu, vb.) 

3) Yakın kuruluşlar ve üçüncü taraflar ile gerçekleştirilen ortak çalışma faaliyetlerinden 

kaynaklanabilecek tehlikeler, 

4) Taşıma ağları ve merkezleri (Ör: Kuruluşa ve/veya tesise yakın umumi yollar, demiryolu hatları ağları 

veya kuruluşa ve/veya tesise yakın havalimanları), 

5) Doğal olaylardan (Ör: Aşırı yağış, rüzgar, fırtına, yıldırım, sel, toprak kayması, sismik faaliyetler, vb.) 

veya doğal olayların tetiklediği teknolojik afetlerden kaynaklanabilecek tehlikeler. 

2.2.2.4 Risk Değerlendirmesi 

Güvenlik raporu, işletmede bulunan her bir tesis için ilgili Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen 

hususlar dikkate alınarak tehlikelerin tanımlandığı ve bu tehlikelerden kaynaklanabilecek muhtemel kazaları ve 

kazanın çevreye ve insanlara olabilecek tüm sonuçlarını kapsayan kantitatif bir risk değerlendirmesinin 

yapıldığını ve bu risk değerlendirmesi sonucunda gerekli görülen bütün önlemlerin alındığına ilişkin işletmecinin 

taahhüdünü içerir.  

Kuruluşta bulunan her bir tesisteki proses veya faaliyetleri dikkate alarak belirlenen büyük kaza 

tehlikeleri hakkında ayrıntılı bilgi verilir.  

2.2.3 İşletim Kontrolü 

2.2.3.1 İşletme Prosedürleri 

Kuruluşta bulunan tüm tesislerde, aşağıdaki işletim aşamalarının her biri için prosedürlerin var olduğu 

ve uygulandığı gösterilir.  

a) Fabrika, proses, ekipman ve tesislerin inşaatı ve deneme üretimi (Yeni kurulacak üniteler için) 

b) Tesis ve proseslerin işletilmesi, 

c) Sistemin ilk kez devreye alınması, 

ç) Olağan koşullarda çalıştırma, 

d) Olağan koşullarda durdurma, 

e) Acil durdurma, geçici ve özel işlemler (Olağan çalışma koşullarından sapmalar ve bunlara 

müdahalelerin tespit edilmesi durumları da dahil), 

f) Fabrikanın, ekipmanların ve tesislerin denetimi, test edilmesi ve bakımı (Fabrikanın, ekipmanların ve 

tesislerin işletilmesine son verilmesi de dahil), 

g) Yüklenici firmaların seçimi ve yönetimi. 

2.2.3.2 İzleme, Kontrol ve Alarm Sistemleri 

Kuruluştaki depolama ve proses gibi tüm faaliyetlerin işletimi esnasında kullanılan izleme, kontrol ve 

alarm sistemleri (Ör: DCS-Dağıtılmış Kontrol Sistemleri, manuel/otomatik sistemler vb.) hakkında bilgi verilir. 
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2.2.3.3 Bakım Politikası ve Uygulanması  

  İşletmede büyük kazaları önlemek ve sonuçlarını sınırlandırmak amacıyla uygun bir bakım sisteminin 

hazırlandığı gösterilir. Hata raporlama sistemleri,  personel ve ekipmanın mevcudiyeti ve yerleştirilmesi ile 

ekipmanlara yönelik düzenli bakım faaliyetlerinin önceliğe göre sıralanması ve zamanlanması gibi hususlar 

dikkate alınarak bakım faaliyetlerinin organizasyonu tanımlanır. 

  İşletmede uygulanan bakım faaliyetleri için oluşturulan prosedürlere ilişkin bilgiler (Ör: Bakım stratejisi 

(önleyici/düzeltici bakım), hedefleri, bakımdan sorumlu personel, bakım sıklığı, bakım kayıtlarının nasıl 

tutulduğu, vb.) belirtilir.  

  Bakım faaliyetlerinde esas alınan ve mevzuata aykırı olmayan metotlardan (Ör: Ulusal ve uluslararası 

standartlar, imalatçıdan sağlanan bakım kriterleri ve işletme içi kabul edilen güvenlik kriterler, vb.) gerekçeleri 

ile birlikte bahsedilir.  

2.2.4 Değişimin Yönetimi 

2.2.4.1 Değişim Yönetim Sistemi 

İşletmede bulunan mevcut tesisler ve/veya proseslerde yapılacak kalıcı, geçici ve acil değişikliklerin 

nasıl ele alındığı ve yeni tesislerin planlanması veya tasarlanması için işletmede bir değişim yönetim sisteminin 

uygulandığı gösterilir. 

İşletmede uygulanan değişiklikler için oluşturulan prosedürlere ilişkin bilgiler (Ör: Kritik değişikliklerin 

ne olduğu ve bu değişikliklere neden ihtiyaç duyulduğu, önerilen değişikliklerin tanımlanması ve 

belgelendirilmesi,  değişikliğe izin verilebilmesi ve başlatılması için sorumlulukların belirlenmesi, uygulama 

sonrası ortaya çıkabilecek güvenlik risklerinin öngörülmesi ve düzeltici faaliyetlerin planlanması, vb.) belirtilir. 

Söz konusu prosedürlerde aşağıdaki hususların her biri ayrı ayrı dikkate alınması suretiyle hazırlanır; 

a) Organizasyonel değişiklikler, 

b) Personel değişiklikleri, 

c) Tesislerdeki değişiklikler, 

ç) Tesisin süreli veya süresiz kapatılması, 

d) Proses değişiklikleri, 

e) Tehlikeli madde depolama kapasitesinde ve yöntemlerinde yapılacak değişiklikler, 

f) Ekipman değişiklikleri, 

g) Güvenlik ile ilgili belgelerdeki değişiklikler, 

ğ)  Çevresel koşullara bağlı değişiklikler. 

2.2.5 Acil Durumlar için Planlama 

İşletmeci, büyük kazaların etkilerini azaltmaya yönelik bir dâhili acil durum planının hazırlandığını ve 

planın kuruluşta uygulandığı gösterir.  

Güvenlik raporunda büyük kaza tehlikelerine karşı müdahale için acil durum önlemleri hakkındaki 

bilgiler de yer alır.  

2.2.5.1 Acil Durum Prosedürleri 

İşletmede, acil durumlar için uygulanan prosedürlere ilişkin aşağıdaki bilgiler belirtilir. 

a) Sistematik analizle öngörülebilen acil durumların ve acil durum organizasyonlarının belirlenmesi,   

b) Acil durum planlarının hazırlanması,  

c) Acil durum planlarının tatbikatlarının yapılması ve gözden geçirilmesi,  
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ç) Acil durum müdahalesi için organizasyon ve sorumlulukların belirlenmesi, 

d) Çalışanlar, yüklenici firma çalışanlarının ve ziyaretçiler ile acil müdahale ekibi için bilgi ve eğitim, 

e) Kuruluşta bulunan kişilerin, yetkili otoritelerin, komşu kuruluşların ve ilgili ise halkın alarma 

geçirilmesine yönelik düzenlemeler, 

f) Özel olarak koruma veya kurtarma müdahalesi gerektirebilecek tesis ve kişilere yönelik faaliyetler, 

g) Acil servis hizmetleri, kurtarma yolları, kaçış yolları, sığınak binaları ve kontrol merkezlerinin 

tanımlanması,  

ğ) Büyük kazaların sonuçlarını ağırlaştırma potansiyeli olan tesislerin ve proseslerin durdurulmasına 

yönelik faaliyetler. 

2.2.6 Performansın İzlenmesi 

  İşletmenin insan ve çevre güvenliği açısından performansının izlenmesi, GYS içerisinde belirlenen 

hedeflerle karşılaştırılması ve gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için oluşturulan prosedürler 

hakkında bilgi verilir. 

  Performansın izlenmesi için belirlenen güvenlik ölçütleri hakkında bilgi verilir. Bu ölçütlerin somut, 

ölçülebilir, gerçekçi, kabul edilebilir ve belli bir zaman dilimini kapsaması hususları dikkate alınır. 

  Büyük kazaların veya ramak kala durumlarının izlenmesi, raporlanması ve bunlara ilişkin gerekli 

düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi için uygulanan prosedürler hakkında bilgi verilir.  

2.2.7 Denetleme ve İnceleme 

GYS’nin sistematik ve periyodik bir şekilde denetlenip, gözden geçirilmesi için oluşturulan prosedürler 

belirtilir. Bu prosedürler, iç denetimi yapacak kişinin belirlenmesi, yetki ve sorumlulukları, iç denetim kriterleri, 

dokümantasyonu, düzeltici-önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, üst yönetimin bilgilendirilmesi ve raporlanması 

gibi hususları içerir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. Büyük Kaza Senaryoları ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Bilgi 

3.1 Büyük Kaza Senaryoları  

Senaryolar, yangın (Ör: Havuz (birikinti) yangını, parlama yangını, tank yangını, jet yangını vb.), patlama 

(Ör: Buhar bulutu patlamaları, kaynayan sıvı buharının patlaması ve toz patlaması gibi kimyasal nedenli 

patlamalar ile tank patlaması gibi fiziksel nedenli patlamalar) ve yayılıma (Ör: Toksik bulutlar, toprak/hava/su 

kirliliği vb.) neden olabilecek tehlikeli maddeler dikkate alınarak seçilir ve bu senaryoların hangi önceliklere göre 

ve nasıl seçildiğine ilişkin gerekçeler açıklanır. (Ör: Geçmişte meydana gelmiş kazalar, ramak kala olayları vb.)  

Her bir tesis için,  tehlikeli maddenin niteliğine göre toksik yayılım, patlama ve yangın olaylarının her 

birinin değerlendirildiği en az 6 tane büyük kaza senaryosu hakkında ayrıntılı bilgi verilir ve seçilen senaryolarda 

ilgili Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen mümkün olan en yüksek önlem seviyesinin nasıl sağlandığına 

ilişkin bilgi bulunur. Büyük kaza senaryoları için uygulanan güvenlik tedbirleri, bu tedbirlerin teknik veya insan 

faktörüne bağlı olup olmadığı ile tedbirlerin güvenilirlik seviyeleri hakkında bilgi verilir.  

Seçilen büyük kaza senaryolarının değerlendirilmesinde kullanılan varsayımlar ile senaryoların 

sonuçları hakkında bilgi verilir. Seçilen her bir senaryo için aşağıda belirtilen “Büyük Kaza Senaryo Formu” 

doldurularak güvenlik raporu ekinde sunulur.  
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Büyük Kaza Senaryo Formu 
 

Kuruluş:  Tarih:  Senaryo No:  Revizyon:  
Tesis: 
  
Tesisin İlgili Kısmı: 
  
Ekipman ve Hacmi*: 
Kritik Olay (KO): 
  
Senaryonun Tanım ve Tarifi: 

KO Türü (Yangın, patlama, sızıntı vb.)   
Tehlikeli Madde   
Maddenin Özellikleri   
Yayılım Fazı ve Özellikleri (Sıcaklık ve basınç)   
Önleyici Güvenlik Tedbirleri 
Teknik Önleyici Tedbirler 
Türü Tanımı 
Alarm/Tespit Etme Sistemleri   
ADS**/Arıza Sistemleri   

Organizasyonel Önleyici Tedbirler 

Türü Tanımı 

Prosedür, Talimatlar vb.   

Sınırlayıcı Güvenlik Tedbirleri 

Teknik Sınırlayıcı Tedbirler 

Türü Tanımı 

Alarm/Tespit Etme Sistemleri   

ADS**/Arıza Sistemleri   

Organizasyonel Sınırlayıcı Tedbirler 

Türü Tanımı 

Acil Durum Planı, Prosedürler, Talimatlar vb.   

  

Tüm Güvenlik Tedbirleri Alındıktan Sonra Büyük Kaza Olasılığı 
  
  
  

*Borular için 10 dakikada içerisinden geçen madde miktarı esas alınır. 
**ADS: Acil Durdurma Sistemi 
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3.2 Güvenlik Tedbirleri 

  İşletmede, büyük kaza senaryoları sonucu belirlenen tedbirler önleyici ve sınırlayıcı olmak üzere iki 

seviyede sınıflandırılır. Bu tedbirlerin her biri organizasyonel ve teknik güvenlik tedbirleri şeklinde aşağıda 

belirtilen başlıklar altında belirtilir. Güvenlik tedbirleri; denetlenebilirlik, yedeklilik, fiziksel ayrıklılık, bağımsızlık, 

farklılık ve güvenilirlik prensipleri dikkate alınarak belirtilir. 

Ancak seçilen büyük kaza senaryolarının meydana gelme frekanslarının hesaplanmasında, eğitim, 

sertifikasyon, prosedürler, periyodik test ve kontroller, bakım, iletişim, işaretler, bilginin mevcut ve anlaşılır 

olması gibi güvenlik tedbirleri doğrudan kullanılamaz. Söz konusu tedbirler, bunların dışında kalan güvenlik 

tedbirleri içerisinde değerlendirilir. 

Ayrıca, seçilen büyük kaza senaryolarının meydana gelme frekanslarının hesaplanmasında operatör 

müdahalesinin yer aldığı hesaplamalarda, operatörün hata yapma olasılığı, en az 0,1 olarak değerlendirilebilir. 

Bundan daha düşük olasılık verileri hesaplamalarda dikkate alınamaz. 

3.2.1 Önleyici Tedbirler  

Önleyici tedbirler, büyük kazalara yol açabilecek kök nedenlerin ortaya çıkmasını engellemeye veya bu 

nedenlerin sonuçlarının büyük bir kazaya sebep olmadan engellenmesine yönelik alınır. 

3.2.1.1 Organizasyonel Önleyici Tedbirler 

Talimatlar doğrultusunda hareket etme, manuel açma-kapama işlemleri vb. 

3.2.1.2 Teknik Önleyici Tedbirler 

Güvenlik enstrümanlı sistemler ve güvenlik cihazları, genel proses tasarımı, temel proses kontrol 

sistemleri, alarmlar, güvenlik enstrümanlı sistemler vb. 

3.2.2 Sınırlayıcı Tedbirler 

Sınırlayıcı tedbirler, büyük bir kazaya neden olabilecek tehlikeli olay olduktan sonra sonuçlarını 

sınırlandırmak amacıyla alınır.   

3.2.2.1 Organizasyonel Sınırlayıcı Tedbirler 

Talimatlar doğrultusunda hareket etme, manuel açma-kapama işlemleri vb.  

3.2.2.2 Teknik Sınırlayıcı Tedbirler 

Güvenlik enstrümanlı sistemler ve güvenlik cihazları, güvenlik sığınakları, yüzey suları ve yeraltı 

sularının korunması için bariyer sistemleri, yangınla mücadele tesisleri, acil durum planları, patlayıcıların 

bulunduğu binalar için sütreler vb.  

H. KAYNAKLAR 

I.   EKLER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                 583                                                                                        İSG YEK 
    

 
30 Mart 2013                                                                                                           Resmi Gazete Sayı: 28603 

 
İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 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. 

 
Kapsam 
MADDE 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. 

 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 25 inci ve 30 uncu 

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
b) Büyük endüstriyel kaza olabilecek işyeri: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamına giren işyerlerini, 
c) Heyet: Kurul Başkanlığı tarafından görevlendirilen teftişe yetkili üç müfettişten oluşan heyeti, 
ç) İl müdürlüğü: Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünü, 
d) Kurul: Bakanlık İş Teftiş Kurulu Başkanlığını, 
e) Maden işleri: 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşkolları 

Yönetmeliğine göre madencilik ve taş ocakları işkolunda olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 
uncu maddesi uyarınca çıkarılan tebliğde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yapılan işleri, 

f) Metal işleri: İşkolları Yönetmeliğine göre metal işkolunda olup, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca çıkarılan tebliğde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 
yapılan işleri, 

g) Müfettiş: İşyerlerini iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili iş müfettişini, 
ğ) Mülki idare amiri: İllerde valiyi, büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakamı, 
h) Rapor: Müfettiş tarafından 7 nci veya 11 inci maddeler gereği işyerinde işin durdurulmasına 

sebep olan hususların tespit edilmesi halinde veya 10 uncu madde gereği yapılan inceleme sonucu 
düzenlenen idari tedbir raporunu, 

ı) Tehlikeli kimyasallarla çalışılan işler: İşkolları Yönetmeliğine göre petrol, kimya, lastik, plastik 
ve ilaç işkolunda olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca çıkarılan tebliğde 
çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yapılan işleri, 

i) Yapı işleri: İşkolları Yönetmeliğine göre inşaat işkolunda olup, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca çıkarılan tebliğde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 
yapılan işleri, ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Heyetin Oluşturulması, Görevleri ve Kararlar 

Heyetin oluşturulması 
MADDE 5 – (1) İşyerinde işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili 

heyet, üç müfettişten oluşur. Kurul Başkanlığı heyete başkanlık edecek müfettişi belirler. 
(2) Kurul Başkanlığı birden fazla heyet oluşturabilir. 
 
Heyetin görevleri ve kararlar 
MADDE 6 – (1) Heyet, kendisine intikal eden raporlar üzerinde gerekli incelemeyi yapar ve 

kararını, müfettişin tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde verir. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve 
heyetçe imzalanır. 

(2) Heyet, raporda belirtilen hususlara katılmadığı durumlarda kararını, gerekçeleri ile birlikte 
yazar. 

(3) Heyet, gerekli görüldüğü takdirde, karara konu işyerinde inceleme yapabilir. 
(4) İşyerinin açılmasına yönelik taleplere ilişkin düzenlenen raporlar ile işverenin mühürlerin 

geçici olarak sökülmesi taleplerinin değerlendirilmesi heyet tarafından yapılır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İşin Durdurulması ve Kararın Uygulanması 

İşin durdurulması 
MADDE 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) Müfettişçe, işyerinde birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen durumlardan biriyle 
karşılaşıldığında, durumu belirtir bir rapor düzenlenir ve en geç tespitin yapıldığı tarihin ertesi günü 
ilgili heyete verilmek üzere Kurul Başkanlığına gönderilir. Raporda, durdurmayı gerektiren hususlara, 
alınması gereken tedbirlerin niteliğine ve yapılması gereken diğer iş ve işlemlere ayrıntılı olarak yer 
verilir. 

(4) Heyetin işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı vermesi halinde 
karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. 

(5) Heyetin işin durdurulmaması yönünde karar vermesi halinde rapor işleme konulmaz ve 
Kurul Başkanlığına iletilir. 

(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. 

 
Durdurma kararının uygulanması 
MADDE 8 – (1) İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından 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 gerçekleştirilir. 
Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası işyeri dosyasına 
konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne gönderilir. Durdurmayla ilgili belgeler il müdürlüğünde saklanır. 

 
Mühürlerin geçici olarak sökülmesi 
MADDE 9 – (1) İşveren, işin durdurulmasına sebep olan hususların giderilmesi için mühürlerin 

geçici olarak sökülmesi ile ilgili talebini dilekçeyle ilgili il müdürlüğüne iletir. Durdurma kararına sebep 
olan hususlar 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında ise, hayati tehlikenin giderilmesi için alınması 
gereken tedbirler, bu tedbirlerin alınması için yapılacak çalışmanın koordinasyonu, alınması gerekli iş 
ekipmanları, yapılacak çalışmaların süresi ve çalıştırılacak çalışan sayısı ve benzeri bilgilerin yer aldığı, 
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işverenin taahhüdü ile hazırlanan bir dosya dilekçe ekinde, aynı zamanda bu dosyanın elektronik 
ortama aktarılmış hali il müdürlüğüne sunulur. İşverenin taahhüdü ve dilekçesi ıslak imzalı olur. 
Durdurma kararına sebep olan husus 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ise işyerinde yapılacak 
risk değerlendirmesi hakkında iş ve işlemleri belirtir bilgiler dosyaya eklenir. 

(2) İlgili il müdürlüğü işverenin talebini aynı gün elektronik ve benzeri ortamda sunulan eklerle 
beraber Kurul Başkanlığına gönderir. 

(3) Kurul Başkanlığı, işverenin mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebini heyete intikal ettirir. 
Heyet, talebi dilekçe ve eklerinde sunulan bilgiler ışığında değerlendirir ve kararını iki gün içerisinde 
verir. Gerektiğinde işverenden ek bilgi talep edilebilir. 

(4) Mühürlerin geçici olarak sökülmesi kararı verilmesi halinde karar, mülki idare amirine ve il 
müdürlüğüne bir yazı ekinde gönderilir. Mülki idare amiri, kararın kendisine intikalinden itibaren 24 
saat içerisinde, belirtilen şartlarda ve süreyle çalışma yapılabilmesi için mühürlerin geçici olarak 
sökülmesini ve durumu belirtir bir tutanak düzenlenmesini sağlar ve düzenlenen tutanağın bir 
nüshasını işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne iletir. 

(5) Mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebinin uygun görülmemesi halinde karar, işverene 
intikal ettirilmek üzere gerekçesi ile birlikte ilgili il müdürlüğüne bildirilir. 

(6) Mülki idare amiri, mühürlerin geçici olarak söküldüğü süre sonunda işyerinin tekrar 
mühürlenmesini ve durdurma kararının uygulanmasına devam edilmesini sağlar. 

 
Durdurma kararının kaldırılması 
MADDE 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. 

(3) 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. 

(4) 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 yerine getirtilir. 

(5) 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. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Acil Haller 
Acil hallerde yapılacak işlemler 
MADDE 11 – (1) Çalışanların hayatı için tehlikeli olan husus, işin durdurulması kararının 

alınmasına kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alınmasını gerektirecek nitelikte ise, tespiti yapan 
müfettiş durumu Kurul Başkanlığına derhal bildirerek, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli 
olmak kaydıyla işin durdurulmasını ilgili mülki idare amirinden talep eder. Müfettiş tarafından 
durdurmaya gerekçe olan hususlar ile alınması gereken tedbirlerin niteliğini, işyerinin fiziki ve teknik 
özellikleri ile yapılan işin niteliği doğrultusunda mühürlemenin usul ve esaslarını belirten rapor 
düzenlenir. Raporun birer örneği en geç teftiş tarihini takip eden gün içerisinde ilgili mülki idare 
amirine verilir ve Kurul Başkanlığına gönderilir. Mülki idare amirince iş aynı gün, raporda belirtildiği 
şekilde, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçici olarak durdurulur. 
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(2) Heyet tarafından 6 ncı maddede belirtilen usuller çerçevesinde gerekli inceleme yapılır ve 
karar verilir. Karar, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne bir gün 
içinde gönderilir. 

(3) Karar, mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir. Durumu belirleyen bir tutanak 
düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne 
gönderilir. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
İlamların yerine getirilmesi 
MADDE 12 – (1) Durdurma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde, bu kararın yerine 

getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde itiraz hakkı vardır. 
(2) İş mahkemesine itiraz işin durdurulması kararının uygulanmasını durdurmaz. Mahkeme 

itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Kararlar kesindir. 
(3) İş mahkemelerinin işin durdurulması kararlarının kaldırılmasına dair kararları, uygulanmak 

üzere, il müdürlüğünce mülki idare amirine intikal ettirilir. Mülki idare amirinin emriyle işyeri açılır. 
Duruma ilişkin tutanaklar il müdürlüğüne intikal ettirilerek işyeri dosyasında saklanır. 

 
Ücret ödemeleri 
MADDE 13 – (1) İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini 

ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş 
vermekle yükümlüdür. 

 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 14 – (1) 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde İşin 

Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Yürürlük 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı birlikte yürütür. 
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16 Ağustos 2013                                                                                                     Resmi Gazete Sayı: 28737 
 

ASKERÎ İŞYERLERİ İLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİMİ, 
TEFTİŞİ VE BU İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler 

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

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen 

işyerlerini kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 91 inci maddesi 

ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 24 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Askerî işyerleri: Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı (Kara, Deniz ve Hava 

Kuvvetleri Komutanlığı) ve İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı) tarafından doğrudan doğruya işletilen askerî işyerlerini, 

b) Diğer askerî işyerleri: İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile Türkiye’de kurulan 
askerî işyerlerini, 

c) Yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerleri: 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp 
Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi 
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit ve ilan edilen denetime tabi harp araç ve gereçleri 
ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar ve patlayıcı maddeler üreten işyerlerinden (a) ve (b) 
bendi kapsamı dışında kalan işyerlerini, ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Teftiş Yetkisi ve İşin Durdurulması 
Askerî iş müfettişleri 
MADDE 5 – (1) Askerî iş müfettişleri, askerî işyerlerinde yapılacak teftişlerde Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleriyle aynı yetki ve sorumluluklara sahiptir. 
Askerî işyerlerinin denetim ve teftişi 
MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen askerî işyerlerinin 

çalışma hayatına ilişkin denetim ve teftişi askerî iş müfettişleri tarafından yapılır. Askerî iş müfettişleri 
tarafından yapılan denetim ve teftişler, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın işyerlerinin denetim ve 
teftişi ile ilgili hükümlerine göre yürütülür. 

(2) Askerî iş müfettişlerinin işin durdurulması kararları dâhil her türlü denetim ve teftiş 
raporlarının işyerlerine tebliği, ilgililere duyurulması ile uygulanması ve izlenmesi işleri Millî Savunma 
Bakanlığınca yürütülür. 

Diğer askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve 
teftişi 

MADDE 7 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işyerlerinin 
denetim ve teftişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince yapılır. 

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer askerî işyerlerini Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının hangi iş müfettişlerinin teftiş edeceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca Millî Savunma Bakanlığına bildirilir. Bu müfettişlere Millî Savunma Bakanlığınca söz 
konusu askerî işyerlerinin teftişi için özel kimlik kartı verilir. Özel kimlik kartı verilenler, teftişe 
başlamadan önce özel kimlik kartlarını işveren vekiline göstermek zorundadır. Teftiş yetkileri her ne 
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sebeple olursa olsun sona eren iş müfettişlerinin özel kimlik kartları Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca Millî Savunma Bakanlığına iade edilir. 

(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer askerî işyerlerinin unvanları, 
adresleri, faaliyet konuları ve bu bilgilerle ilgili değişiklikler Millî Savunma Bakanlığınca Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir. 

(4) Bu maddenin uygulanmasında; 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen hükümler 
saklıdır. 

Teftiş zamanı ve işyeri belgeleri 
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinin denetim ve teftişleri 

işyerlerinin çalışma saatleri içinde yapılır ve bu işyerlerine ait kayıt ve belgeler her ne sebeple olursa 
olsun işyeri dışına çıkartılmadan işyerinde incelenir. 

Askerî işyerlerinde işin durdurulması 
MADDE 9 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ve 6331 sayılı İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan askerî işyerlerinde aynı Kanunun 25 inci maddesi gereğince 
yapılacak işin durdurulması işlemleri 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Ancak, anılan 
Yönetmelikte İş Teftiş Kurulu Başkanlığına verilen görevler Askerî İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yerine 
getirilir ve işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili heyet iş sağlığı ve 
güvenliği yönünden teftişe yetkili askerî iş müfettişlerinden oluşturulur. 

Diğer askerî işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinde işin 
durdurulması 

MADDE 10 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ve 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan diğer askerî işyerleri ile yurt güvenliği için 
gerekli maddeler üretilen işyerlerinde aynı Kanunun 25 inci maddesi gereğince yapılacak işin 
durdurulması işlemleri İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. 
Ancak, işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili heyet üyelerinden biri iş 
sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili askerî iş müfettişleri arasından seçilir. 

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer askerî işyerlerinde işin bir 
bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili heyet içerisinde yer alacak Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinin Millî Savunma Bakanlığınca verilmiş özel kimlik kartına 
sahip olmaları gerekir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler ve atıflar 
MADDE 11 – (1) 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî İşyerleriyle 

Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik ile 
11/1/1989 tarihli ve 20046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin 
Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Karar 
Vermeye Yetkili Komisyonun Yapısı, Çalışma Şekli ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen yönetmeliklere yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır. 
Yürürlük 
MADDE 12 – (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığınca birlikte 

hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Millî Savunma 
Bakanı birlikte yürütür. 
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05 Şubat 2013                                                                                                          Resmi Gazete Sayı : 28550 
 

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluş 

amacını, oluşumunu, görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 
 
Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanununun 21 inci maddesine ve 16/3/2004 tarihli ve 25404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
2/3/2004 tarihli ve 2004/6958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma 
Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
b) Başkan: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Başkanını, 
c) Konsey: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini, 
ç) Müsteşar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarını, ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve Görevleri 
Konseyin kuruluş amacı 
MADDE 4 – (1) Konsey, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin 

belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur. Konsey, çalışmalarında ulusal ve 
uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını göz önünde bulundurur. Çalışma hayatının iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili mevcut şartlarının iyileştirilmesi ve güvenlik kültürünün ülke genelinde 
yaygınlaştırılması amacıyla üyelerin işbirliği içinde çalışmasını esas alır. İş sağlığı ve güvenliği alanında 
ülke politikalarını oluşturmada tarafların görüş ve düşüncelerinin alınmasını sağlar. 

 
Konseyin oluşumu 
MADDE 5 – (1) Konsey, Müsteşarın başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur: 
a) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu 

Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür, 
b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanlığından ilgili birer genel müdür, 

c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel 
Başkanlığından bir başkan yardımcısı, 

ç) İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk 
üçünden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan, 
Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları 
Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi, 

d) İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı 
ile belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki 
temsilci. 

(2) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında belirlenen Konsey üyeleri, iki yıl için seçilir ve üst üste 
iki olağan toplantıya katılmaz ise ilgili kurum veya kuruluşun üyeliği sona erer. 

 
 
 



                                                                                 590                                                                                        İSG YEK 
    

Konseyin görevleri 
MADDE 6 – (1) Konseyin görevleri şunlardır: 
a) Ulusal iş sağlığı ve güvenliği politika ve stratejileri için öneriler geliştirmek ve alınan 

kararların kurumlarda uygulanmasını tavsiye etmek, 
b) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak Ulusal İş Sağlığı ve 

Güvenliği Politika Belgesi, hedefler ve eylem planının belirlenmesi için öneriler geliştirmek, 
c) Çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda eğitimleri, 

bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması konusunda 
görüş bildirmek, 

ç) İş sağlığı ve güvenliği konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler önermek, 
d) Ülke çapında yapılacak iş sağlığı ve güvenliği alanındaki seminer, konferans gibi faaliyetleri 

yıllık olarak planlamak ve değerlendirmek, 
e) Gerekli görülmesi durumunda çalışma grupları kurmak ve üyelerini belirlemek, 
f) İş sağlığı ve güvenliği konusunda toplum ve çalışan yararını gözeterek, Bakanlık ve diğer 

kurumlar arası koordinasyon, bilgi paylaşımı ve işbirliğine katkı sağlamak, 
g) İş sağlığı ve güvenliğinin izleme ve inceleme çalışmalarında bulunmak, 
ğ) Konsey üyelerinin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlarda, Konsey toplantılarında alınan her 

türlü karar ve düzenlemenin ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasını izlemek, görüş ve 
önerilerde bulunmak, 

h) Her yıl Mart ayı sonuna kadar, politika belgesi ve eylem planı kapsamında bir önceki yıla ait 
kurum faaliyet raporunu Konsey sekretaryasına iletmek. 

 
Başkanın görev ve yetkileri 
MADDE 7 – (1) Başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Konsey toplantılarına başkanlık yapmak, 
b) Konseyin toplanma tarihi ve yerine karar vermek, 
c) Üyeler tarafından gönderilen gündem önerilerini dikkate alarak Konsey gündemini 

onaylamak, 
ç) Konseyin görüşleri doğrultusunda, çalışma gruplarında yer alacak üyeleri ve başkanlarını 

belirlemek, 
d) Konseyin ve çalışma gruplarının faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini 

sağlamak, 
e) Konseyde alınan kararları Bakana sunmak, 
f) Konseyin faaliyetleri ile ilgili toplantı ve görüşmelerde Konseyi temsil etmek ve kamuoyunu 

bilgilendirmek. 
 
Konsey sekretaryası 
MADDE 8 – (1) Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür. 
(2) Sekretaryanın görevleri şunlardır: 
a) Toplantı tarihini, yerini ve gündemini içeren davet yazılarını hazırlamak ve Konsey üyelerine 

bildirmek, 
b) Konsey çalışmalarının tutanak, dosyalama, evrak işlemleri ile arşiv faaliyetlerini yürütmek, 
c) Konsey ve çalışma gruplarının toplantıları için gerekli organizasyon ve koordinasyonu 

sağlamak, 
ç) İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve bilgi akışını sağlamak, 
d) Oluşturulan görüş, öneri ve faaliyet raporlarını Başkana sunmak, 
e) Çalışma grupları üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, çalışmalarının ilerlemesini ve 

faaliyetlerini izlemek. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Konseyin Çalışma Usul ve Esasları 

Çalışma usul ve esasları 
MADDE 9 – (1) Konsey, yılda iki defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Haziran ve Aralık 

aylarında yapılır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir. 
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(2) Konsey üyesi olarak Bakanlığa bildirilmiş olan üyenin toplantılara katılımı esastır. 
(3) Konsey üyeleri ihtiyaç duymaları halinde toplantılara ilgili uzman personel ile katılabilirler. 

Çalışma grubu üyeleri de toplantıya davet edilebilir. 
(4) Konsey üyelerine, olağan ve olağanüstü toplantıya davet yazısı toplantı gününden en az bir 

ay önce gündem taslağı ile birlikte gönderilir. 
(5) Yıllık olağan ve olağanüstü toplantılar öncesinde Konsey üyeleri, gündem maddesi 

önerilerini ve toplantıya katılıp katılamayacaklarını en geç yedi gün önce Konsey sekretaryasına yazılı 
olarak bildirirler. 

(6) Konsey üyeleri ve Konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da tüzel kişiler, iş sağlığı ve güvenliği 
alanında ele alınması ve üzerinde çalışılmasını gerekli gördüğü konuları yazılı olarak Konsey 
sekretaryasına bildirebilir. 

(7) Toplantı yetersayısı temsilcilerin salt çoğunluğudur. 
 
Gündem 
MADDE 10 – (1) Konseyin toplantı gündemi; Konsey üyelerinden, çalışma gruplarından veya 

Konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da tüzel kişilerden gelen öneriler doğrultusunda İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğünün teklifi ve Konsey Başkanının onayı ile belirlenir. 

 
Karar alma 
MADDE 11 – (1) Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Konsey üyeleri 

dışındaki temsilcilerin oy hakkı yoktur. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu yönünde karar alınır. 
Çekimser oy kullanılamaz. 

(2) Alınan kararlar toplantı tutanağı ile kayıt altına alınır ve tutanak toplantıya katılan üyeler 
tarafından imzalanır. Karara katılmayan üye, gerekçelerini tutanakta belirtir. 

 
Çalışma grupları ve görevleri 
MADDE 12 – (1) Çalışma grupları, Konsey üyesi kurum ve kuruluşlar ile Konsey dışındaki gerçek 

ya da tüzel kişilerin önerdikleri konu başlıkları ile ilgili olarak Konseyce uygun bulunması halinde 
kurulur. Çalışma grubunun üyeleri ve başkanı Konsey Başkanı tarafından belirlenir. 

(2) Çalışma grubu üyesi olarak; Konsey üyeleri, uzmanlık alanlarına göre üniversite, sivil toplum 
kuruluşları, özel sektör, kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcileri belirlenebilir. Ayrıca Konsey 
üyesi, çalışma grubu çalışmalarında yer almak üzere, kendi kurumundan konuyla ilgili başka bir 
temsilciyi görevlendirebilir. 

(3) Çalışma grupları, Konsey tarafından karar verilen çalışma konusu ve süresi ile ilgili çalışma 
planını hazırlayarak sekretaryaya gönderir. 

(4) Çalışma grubu, yürüttüğü çalışmalar hakkındaki bilgileri, yıllık olağan toplantı tarihinden 
onbeş gün önce sekretaryaya iletir. 

(5) Çalışma grupları çalışmalarını tamamladıktan sonra, çalışma grubu Başkanı sekretaryaya 
yazılı olarak sonuç raporunu gönderir ve ilk Konsey toplantısında raporunu sunar. 

 
Konsey faaliyetlerinin desteklenmesi 
MADDE 13 – (1) Konsey faaliyet ve çalışmaları, Genel Müdürlükçe, 5/3/2004 tarihli ve 25393 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili 
Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen Kurula teklif edilecek 
projelerin kabul edilen kısmıyla desteklenir. 

 
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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  11 Ekim 2008                                                                                              Resmi Gazete Sayı: 27021 

ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ 
YÖNETMELİĞİ 

  
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç  
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununa göre sigortalı sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi 
çocuklarının çalışma gücü veya meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının tespitine ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir. 

 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 
a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki 

sigortalıların iş kazası ile meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hâllerinin meslekte kazanma 
gücünü ne oranda azaltacağına, 

b) Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların işten ayrıldıktan en geç ne 
kadar süre sonra ortaya çıktığı takdirde o işten ileri gelmiş kabul edileceğine, 

c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki 
sigortalıların hangi hâllerde çalışma gücünün %60’ını yitirdiğine, 

ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki 
sigortalıların hangi hâllerde çalışma gücünün en az %60’ını veya aynı kapsamdaki sigortalıların 
vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğine, 

d) Sigortalıların hak sahibi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının hangi hâllerde çalışma 
gücünün %60’ını yitirdiğine,  

e) 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların özürlü çocuklarının hangi hâllerde başka 
birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacaklarına, 

f) 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların yaşlılık sigortası kapsamında çalışma gücü 
kaybı oranı tespitlerine, 

g) 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların hangi hâllerde erken yaşlanmış 
sayılacaklarının tespitine, 

ğ) Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranının tespitinde esas alınacak sağlık 
kurulu raporlarının düzenlenmesine, 

h) Malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılar ile çalışma gücünün 
en az %60’ını yitiren malul çocukların kontrol muayenelerine,  

ı) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölümünün iş kazası veya meslek 
hastalığı sonucu olup olmadığının tespitine,  ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 107 nci maddesi 

hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Arıza/Hastalık Listesi: Sigortalıların çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini 

yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kayıp ettiklerinin tespitine esas listeyi,  
b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
c) Balthazard Formülü: Birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş 

göremezlik dereceleri veya birden fazla özürlülük derecelerinin birleştirilmesinde kullanılan 
hesaplama şeklini, 
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ç) Cetveller: Hastalık ya da arızanın vücudun hangi uzvunu veya kısmını kapsadığı, çalışılan 
işin niteliği, sigortalının yaşı dikkate alınarak iş kazası veya meslek hastalığının tespitinde kullanılan 
listeleri,  

d) Genel Müdürlük: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünü, 
e) Hak sahibi: Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya 

yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü hâlinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme 
yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babasını, 

f) İş kazası: Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sigortalıyı hemen veya 
sonradan, bedenen ya da ruhen özüre uğratan olayları, 

g) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununu, 

ğ) Kontrol muayenesi: Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen 
hâllerde istenilen muayeneyi,  

h) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu, 
ı) Kurum Sağlık Kurulu: Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık 

kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek 
suretiyle, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını, erken yaşlanma hâlini, 
vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malullük derecelerini 
belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kurullarını, 

i) Meslek hastalığı: Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir 
sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya 
ruhsal özürlülük hâllerini, 

j) Sağlık kurulu raporu: Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık 
kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporlarını, 

k) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken 
veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi, 

l) Tam teşekküllü hastane: 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde tanımlanan tam teşekküllü 
hastaneleri,  

m) Vazife ve harp malullüğü: Kanunun 47 nci maddesinde tanımlanan vazife ve/veya harp 
malullüğü hâllerini, 

n) Yükümlülük süresi: Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih 
ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi,  ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Sağlık Kurulu Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
 

Sağlık hizmeti sunucuları 
MADDE 5 – (1) Sigortalı ve hak sahiplerinin çalışma gücü kaybı oranları ile Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların iş kazası sonucu meslekte 
kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye; 

a) Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri, 
b) Devlet üniversitesi hastaneleri, 
c) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı asker hastaneleri, 
ç) Sigortalıların ikamet ettikleri illerde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hastanelerin 

bulunmaması durumunda Sağlık Bakanlığı tam teşekküllü hastaneleri,  yetkilidir. 
(2) (Değişik:RG-22/1/2011-27823) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) 

bentleri kapsamındaki sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları 
tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye, Sağlık Bakanlığı meslek hastalıkları 
hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri ve Devlet üniversitesi hastaneleri yetkilidir. 

(3) Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde çalışan müşterek sigortalıların 
maluliyet değerlendirmelerinde, sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan akit ülkenin sigorta kurumunun 
belirlediği sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporları esas alınır. 
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Sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesi  
MADDE 6 – (1) Sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporlarında 

aşağıda belirtilen hususlara yer verilir. 
a) Hastane adı.  
b) Sigortalı veya hak sahibinin adı, soyadı, sigorta sicil numarası, Türkiye Cumhuriyeti kimlik 

numarası, baba adı ve doğum tarihi. 
c) Raporun tarih ve sayısı. 
ç) Hastaneye giriş ve çıkış tarihleri. 
d) Sigortalı yada hak sahibinin son altı aylık mühürlü fotoğrafı.  
e) Sağlık kurulu raporunun düzenlenme nedeni. 
(2) Sağlık kurulu raporunun tıbbi değerlendirme bölümlerinde;  
a) Kimlik tespiti ile gerekli muayene yapılarak, muayeneye ilişkin test ve tetkik belgelerinde 

sigortalının adı, soyadı ve tetkik tarihi yazılır.  
b) Maluliyet talebine esas teşkil eden hastalık ya da arızalarının, ilgili branşlarca mevcut klinik 

durumunu açıklayan ayrıntılı muayenesi sonucu, muayene bulguları, dayanağı tetkikler, varsa tedavi 
protokolü yazılır. 

c) Tıbbi terimler kısaltılmaksızın yazılır. 
ç) Daha önce tedavi görülmüş ise, buna ilişkin işlem tarihinin de yer aldığı epikrizler, ameliyat 

notları, patoloji raporları, tetkikleri ve benzeri belgelerin aslı veya resmî onaylı fotokopileri eklenir. 
d) Hastalık ve araz tespit edilen branşlarca gerekli tetkikler yapılır, tetkik sonuçları sağlık 

kurulu raporuna yazılır, tetkik raporlarının aslı ya da onaylı fotokopileri eklenir. 
e) Sağlık Kurulu Raporu ve dayanağı tıbbi belgelerin üzerine, sigortalının sevk nedenine ilişkin 

kaşe basılır.  
f) Sağlık kurulu raporları bilgisayar ortamında düzenlenerek sağlık kuruluna katılan hekimler 

tarafından ıslak imza ile imzalanır ve kaşelenerek başhekim tarafından resmî mühür ile onaylanır. 
g) Sağlık kurulu raporlarının karar hanesinde çalışma gücü kayıp oranı belirtilmez, "Sosyal 

Güvenlik Kurumunca belirlenecektir." ibaresi yazılır. 
(3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların 

iş kazası sonucu meslekte kazanma gücü kayıp oranı tespitine ilişkin düzenlenecek Sağlık Kurulu 
Raporlarında 1 inci ve 2 nci fıkrada belirtilen hükümlere ek olarak;  

a) Arazların iş kazasına bağlı olup olmadığı, bağlı olması hâlinde bu durumun düzenlenecek 
Sağlık Kurulu Raporlarında net bir şekilde belirtilmiş ve bunlara ilişkin ayrıntılı muayene bulguları 
yazılmış, eğer sigortalıda kazaya bağlı olmayan sekeller varsa bunlara ait muayene bulguları ve tanı 
yazıldıktan sonra, "İş kazasına bağlı değildir." ibaresi yazılarak imzalanıp, kaşelenmiş, 

b) İş kazası sonrası yapılan tedavi farklı sağlık birimlerinde yapılmış ise ilgili epikrizler/raporlar 
ve benzeri belgeler, ilk sağlık kurulu raporuna eklenmiş, 

c) İş kazası nedeni ile yapılan tedavi tamamlanıp, bulguları sekel hâli aldıktan sonra 
sigortalının iş başı tarihi veya çalışamayacak duruma girdiği tarih; gün, ay ve yıl olarak belirtilmiş,  

ç) Sağlık kurulu raporlarının karar hanesinde iş kazasına ilişkin meslekte kazanma gücü azalma 
oranı belirtilmemiş, olmalıdır. 

(4) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki 
sigortalıların, meslek hastalıkları sonucu meslekte kazanma gücü kayıp oranının tespiti gereken 
hâllerde düzenlenen sağlık kurulu raporlarına 1 inci ve 2 nci fıkralarda belirtilen hükümlere ek olarak; 

a) Meslek hastalığı tespiti için başvuru yapmasına neden olan hastalık ya da arıza ile ilgili 
branş (Göğüs Hastalıkları ve/veya Alerji, KBB, İç Hastalıkları, Nöroloji, Psikiyatri, Dermatoloji, Ortopedi 
ve benzeri) tarafından çalışma ortamındaki faktör ya da faktörlere bağlı olarak ortaya çıktığı 
düşünülen hastalık ya da arızaların mevcut klinik durumunu açıklayan, sekel bulguları gösteren detaylı 
bir tespit, 

b) Bu fıkranın (a) bendindeki tespitlere dayanak teşkil eden; 
1) Göğüs hastalıkları ve/veya alerji muayenelerinde; pnömokonyoz vakalarında uygun 

teknikle çekilen P.A. akciğer grafisi, ayırıcı tanıda gerek olması hâlinde HRCT, tüberküloz mevcut ise 
ARB; meslekî astım hastalığı iddiası olduğunda bronş provokasyon ve benzeri testleri, tatil döneminde 
15 gün, iş ortamında 20 gün süreyle günde dört kez belirlenen PEF değerleri,  
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2) KBB muayenelerinde; her iki kulağın işitme düzeyini gösteren odyogramlar, işe girmeden 
önce çekilmiş olan odyogramı mevcut ise her ikisinin kıyaslanarak yapılacak değerlendirme, 

3) İç hastalıkları muayenelerinde; anemi, trombositopeni, granülositopeni ve benzeri 
vakalarda periferik yayma ile gerekli diğer tetkikler; kurşun ve kurşun tozları ile etkilenme olduğu 
takdirde, idrarda ve kanda; kurşun, koproporfirin, deltaaminolevülinik asit ve benzeri düzeylerini 
gösteren tetkikler, 

4) Nöroloji muayenelerinde EMG ve gerekli diğer tetkikler, 
5) Ortopedi, Psikiyatri, Dermatoloji ve benzeri branşlarla ilgili muayenelerde ise; meslekî 

hastalık iddialarına dayanak teşkil edecek tetkikler, 
(Değişik ibare:RG-22/1/2011-27823) ayrıntılı olarak raporun karar hanesi dışında ayrıca 

belirtilir.  
(5) Sigortalı, iş kazası/meslek hastalığı dolayısıyla tanı ve tedavi süresince hekimin bildirdiği 

tedbir ve tavsiyelere uymaması yüzünden tedavi süresinin uzamasına, meslekte kazanma gücü kayıp 
oranının artmasına veya malul kalmasına sebep olmuş ise bu durum, sağlık kurulu raporunda 
belirtilir. 

(6) (Mülga:RG-22/1/2011-27823)  
(7) Bu maddede belirtilen hususların eksikliği veya yetersizliği durumunda sağlık kurulu 

raporunun verilecek karara esas teşkil edip edemeyeceği konusunda Kurum Sağlık Kurulu yetkilidir. 
(8) Kurum, sağlık kurulu raporlarını elektronik ortamda istemeye ve sağlık hizmeti 

sunucularını bu konuda zorunlu tutmaya yetkilidir.  
 
İş kazası ile meslek hastalığı sonucu düzenlenecek istirahat raporları 
MADDE 7 – (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki 

sigortalıların iş kazası ile meslek hastalığı sonucu geçici iş göremezlik ödeneklerinin verilmesine ilişkin 
istirahat raporlarında; 

a) Kontrol muayenesine gerek görüldüğü hâllerde "………. istirahati sonunda kontrolü 
gerekir." kaydı konularak, kontrol muayene tarihi net olarak belirtilir. İstirahatın uzatılması gerektiği 
hâllerde ikinci istirahat raporunun başlama tarihi bir önceki raporda belirtilen istirahatın bitiş tarihi 
olacak şekilde yazılır. 

b) Tedavi tamamlanıp, bulgular sekel hâli aldıktan sonra sigortalının iş başı tarihi veya 
çalışamayacak duruma girdiği tarih; gün, ay ve yıl olarak belirtilir. 

 
Raporların bağlayıcılığı 
MADDE 8 – (1) Sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporlarında yer 

alan çalışma gücü kaybı/maluliyet/özürlülük derecesi Kurum Sağlık Kurulu kararlarını bağlayıcı 
değildir. 

 
Usulüne uygun düzenlenmeyen raporlar 
MADDE 9 – (1) Kurum Sağlık Kurulu tarafından usulüne uygun düzenlenmediği tespit edilen 

sağlık kurulu raporu bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yeniden düzenlenmek üzere ilgili sağlık 
hizmeti sunucusuna iade edilir. 

 
Yeni/Ek rapor düzenlenmesi 
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre düzenlenmiş sağlık kurulu 

raporlarının Kurum Sağlık Kurulunca değerlendirilmesi sonucu gerekli görülmesi hâlinde, ek bilgi, 
belge ve/veya aynı ya da farklı sağlık hizmeti sunucusu tarafından yeniden muayenesiyle 
düzenlenecek rapor/sağlık kurulu raporu istenebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kontrol Muayeneleri 

 
Kontrol muayenesi ve değerlendirme 
MADDE 11 – (1) Kanunun 94 üncü maddesine istinaden; sigortalılar ve hak sahibi çocukları,  
a) Kurumca yürütülen soruşturma sonucu,  
b) Kurum Sağlık Kurulunca verilecek karara göre, 
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c) Sigortalının malullük durumunda artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç 
durumda olduğuna ilişkin talebi hâlinde,  

ç) Sigortalı veya hak sahipleri dışında yapılan itiraz, ihbar ve şikâyet hâlinde,  
kontrol muayenesine tabi tutulabilir. 
(2) Kontrol muayenesine istinaden düzenlenen sağlık kurulu raporunun Kurum Sağlık Kurulu 

tarafından değerlendirilmesi sonucu gerekli görüldüğü hâllerde sigortalı veya hak sahibi çocukları 
yeniden kontrol muayenesine tabi tutulabilir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Malul Sayılmaya İlişkin Usul ve Esaslar 
 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların 
çalışma gücü kaybı tespiti 

MADDE 12 – (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 
kapsamındaki sigortalıların sigortalılık süresi içinde;  

a) Arıza/Hastalık Listesinde (Ek-1) belirtilen hastalık veya arızaların meydana geldiği, 
b) Eski ve çalışmaya engel olmayan bir arızanın, Arıza/Hastalık Listesinde (Ek-1) belirtilen 

seviyelere yükseldiği, 
c) Çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş hâliyle ilk defa çalışmaya başlayan, ancak daha 

sonra ortaya çıkan farklı bir hastalık veya arıza nedeniyle bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışma 
gücünün en az %60’ını kaybettiği, 

ç) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiği,  
Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır. 
(2) Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün %60’ını 

kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilen sigortalılar hakkında, bu hastalık veya özürleri 
sebebiyle malullük sigortasına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

(3) Arıza/Hastalık Listesinde (Ek-1) belirtilen arıza/hastalıklardan birden fazlası mevcut ise 
çalışma gücünün en az %60’ını kaybedip kaybetmediğine dair değerlendirmede en ağır sekel bulgu 
dikkate alınır ve Balthazard Formülü uygulanmaz.  

 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki sigortalıların çalışma gücü 

kaybı tespiti 
MADDE 13 – (1) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurullarınca 

düzenlenen sağlık kurulu raporlarına istinaden, sigortalıların ilk defa çalışmaya başladığı tarihten 
sonra vücutlarında oluşan arızaları veya tedavi edilemeyen hastalıkları nedeniyle, çalışma gücünün en 
az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğini Kurum Sağlık 
Kurulu tespit eder.  

(2) Söz konusu maluliyet kararı verilirken; 
a) Sigortalıların çalışma gücünün en az %60’ını kaybedip kaybetmediklerinin tespitinde 

Arıza/Hastalık Listesi (Ek-1), 
b) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askerî ve sivil personel ile askerlik görevi ile 

yükümlüleri için, 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği,  

c) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel için, 4/8/2003 
tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği, 

ç) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında çalışan 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Koruma Güvenlik Görevlileri için belirlenen ve 
7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen sağlık şartları, esas alınır.  

(3) Vazife malullüğü hâlinde ise, 13/7/1953 tarihli ve 4/1053 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
yürürlüğe konulan Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname esas alınır. 

(4) Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün %60’ını 
veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan 
tespit edilen sigortalılar ile yedek subay veya er olarak ya da talim, manevra, seferberlik veya harp 
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dolayısıyla görevleri ile ilgileri kesilmeksizin silah altına alındıkları dönemde malul olup, bu 
malullükleri asıl görevlerini veya işlerini yapmaya mani olmayanlar hakkında, bu hastalık veya özürleri 
sebebiyle malullük sigortasına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

 
Sigortalıların hak sahibi veya geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarının çalışma gücü 

kaybı tespiti 
MADDE 14 – (1) Arıza/Hastalık Listesinde (Ek-1) belirtilen hastalık veya arızaların meydana 

geldiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalının hak sahibi veya bakmakla yükümlü olduğu 
çocuğu malul sayılır. 

 
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma hâlleri 
MADDE 15 – (1) Sigortalıların ve özürlü çocuklarının başka birinin sürekli bakımına muhtaç 

durumda sayılacağı hâller aşağıda gösterilmiştir. 
a) Kuadripleji, parapleji, dipleji ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesine engel 

hemipleji veya merkezi sinir sisteminin sfinkter bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalık ve arızalar. 
b) Süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi 

edilemeyen psikotik hastalıklar. 
c) İki gözde de yüzde yüz (tam) görme kaybı. 
ç) İki elin kaybı. 
d) Bir kolun omuzdan ve bir bacağın kalçadan kaybı. 
e) Her iki bacağın alttan en az 1/3’ünün kaybı. 
f) Tedavisi olanaksız bir hastalıktan ileri gelen ağır beslenme bozuklukları ve kaşeksiler. 
g) (Ek:RG-22/1/2011-27823) Yukarıda tespit edilen hastalık ve arızalar dışında kaldığı halde 

tedavi edilemeyen, başka birinin sürekli bakımına muhtaç olan ağır hastalık ve arızalar. 
 
Yaşlılık sigortası kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücü kaybı oranlarının  tespiti 
MADDE 16 – (1) Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen 

sigortalıların Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücü kaybı tespitinde, 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu 
Raporları Hakkında Yönetmelik esas alınır.  

(2) Birinci fıkrada belirtilen sigortalılar Kanunun 94 üncü maddesi hükümlerine göre kontrol 
muayenesine tabi tutulabilirler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Meslekte Kazanma Gücü Azalma Oranı Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar 

 
Meslek hastalığı 
MADDE 17 – (1) Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, işten fiilen 

ayrıldıktan en geç ne kadar zaman sonra meydana çıkması hâlinde sigortalının mesleğinden ileri 
geldiğinin kabul edileceği Meslek Hastalıkları Listesine (Ek-2) göre tespit ve tayin edilir.  

(2) Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuar bulgularıyla kesinleştiği ve meslek 
hastalığına yol açan etkenin, işyeri incelenmesiyle kanıtlandığı hâllerde, meslek hastalıkları 
listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 
Kurulunun kararı ile meslek hastalığı sayılabilir.  

 
Meslek hastalıkları listesi 
MADDE 18 – (1) Meslek hastalıkları, Meslek Hastalıkları Listesinde (Ek-2); 
a) A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları,  
b) B Grubu: Meslekî cilt hastalıkları,  
c) C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer meslekî solunum sistemi hastalıkları,  
ç) D Grubu: Meslek bulaşıcı hastalıklar,  
d) E Grubu: Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları,  olmak üzere beş grupta toplanmıştır. 
(2) Bu listenin sol sütununda zararlı ajanın meydana getirdiği başlıca hastalıklar ve belirtileri, 

orta sütununda yükümlülük süreleri, sağ sütununda hastalık tehlikesi olan başlıca işler yer almıştır.  
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Meslekî bulaşıcı hastalıklar 
MADDE 19 – (1) Meslekî bulaşıcı hastalıklar Listesinin "D Grubu"nda yer alan bulaşıcı 

hastalıkların, görülen işin gereği olarak veya işyerinin özel koşullarının etkisiyle oluşması ve 
enfeksiyonun laboratuar bulguları ile de kanıtlanması gereklidir. 

(2) Bu listede yer almayan fakat görülen iş ve görev gereği olarak bulaştığı kesin olarak 
saptanan diğer bulaşıcı hastalıklar da meslek hastalığı sayılır. Bu husustaki teşhisin laboratuar 
deneyleriyle kanıtlanması gereklidir. Hastalığın en uzun kuluçka süresi yükümlülük süresi olarak alınır.  

 
Pnömokonyoz meslek hastalığı 
MADDE 20 – (1) Pnömokonyozun meslek hastalığı sayılabilmesi için, sigortalının, havasında 

pnömokonyoz yapacak yoğunluk ve nitelikte toz bulunan yeraltı veya yerüstü işyerlerinde toplam 
olarak en az üç yıl çalışmış olması şarttır.  

(2) Ancak, havasında yüksek yoğunlukta ve pnömokonyoz yapacak nitelikte toz bulunan 
yeraltı ve yerüstü işyerlerinde meydana gelmiş, klinik veya radyolojik bulgular ve laboratuar 
muayeneleriyle süratli seyrettiği ve ağırlığı saptanmış olgularda Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 
Kurulunun kararı ile üç yıllık süre indirilebilir. 

(3) Pnömokonyoz değerlendirmeleri, İLO standartları dikkate alınarak yapılır.  
 
Sigortalının mesleği 
MADDE 21 – (1) İş kazasının meydana geldiği veya meslek hastalığının başladığı tarihte 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışmakta olanların 
yapmakta olduğu iş sigortalının mesleği sayılır.  

(2) Kurum, bu mesleğin tespitinde sigortalının çalıştığı iş yerinden alınacak belgeyi esas 
tutabileceği gibi, bu hususu Kurumun kontrol ve denetimle görevli memurları aracılığı ile inceletmeye 
ve buna göre karar vermeye yetkilidir. 

(3) Hizmet akdine göre, Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı Tespit Cetvellerinin (Ek-3) "B 
Cetveli"nde gösterilen mesleklerden birden fazlasını yapmakta olan sigortalının, iş kazası veya meslek 
hastalığı yönünden sürekli iş göremezlik durumuna girmesi hâlinde, sürekli iş göremezlik derecesinin 
en yükseğine karşılık gelen meslek, "sigortalının mesleği" sayılır.  

 
İş kazası ile meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kayıp oranı tespitinde   

kullanılan cetveller 
MADDE 22 – (1) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelen arızalar sonucunda, 

sigortalının meslekte  kazanma gücünün ne oranda azalacağına ilişkin hesaplama, Meslekte Kazanma 
Gücü Kayıp Oranı Tespit Cetvellerinde (Ek-3) yer alan A, B, C, D ve E cetvellerine göre yapılır. 

(2) A Cetveli, iş kazalarının neden olduğu hastalık ve arızalarla, meslek hastalıklarını ve 
bunların neden olduğu arızaları, vücuttaki yerlerine göre sınıflandıran ve başlıkları aşağıda gösterilen 
14 listeden oluşur. Her liste üç sütundan oluşup bunlardan; birinci sütun arızanın sıra numarasını, 
ikinci sütun arızanın çeşidini, üçüncü sütun arızanın ağırlık ölçüsünü gösterir. 

a) I. Baş arızaları (Kafa Kemikleri, Nöroloji, Nöroşirurji, Psikiyatri arıza ve hastalıkları).  
b) II. Göz arızaları.  
c) III. Kulak arızaları.  
ç) IV. Yüz arızaları.  
d) V. Boyun arızaları. 
e) VI. Göğüs hastalıkları.  
f) VII. Omuz ve kol arızaları.  
g) VIII. El bileği ve el arızaları.  
ğ) IX. El parmakları arızaları.  
h) X. Omurga arızaları.  
ı) XI. Karın hastalık ve arızaları.  
i) XII. Pelvis ve alt ekstremite arızaları.  
j) XIII. Endokrin, metabolizma, kollagen doku, periferik damar hastalıkları, hematolojik ve 

romatoid hastalıklar.  
k) XIV. Deri arızaları ve yanıklar.  
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(3) "B Cetveli" sigortalının çalıştığı iş kolları ve meslek veya iş çeşidi listelerini içerir. Her 
listede iki sütun  mevcut olup bunlardan; birinci sütun meslek veya iş çeşitlerini, ikinci sütun meslek 
grup numaralarını gösterir. 

(4) "C Cetveli", sürekli iş göremezlik simgelerini göstermekte olup, A Cetvelinin listelerine 
paralel olarak arızanın vücuttaki yerine göre 14 tabloyu ihtiva eder. Her tablo, A Cetvelinde yer alan 
14 listeden birine karşılık gelir ve sol kenardaki sütunda arıza sıra numaraları, üstteki satırda 1’den 
52’ye kadar meslek grup numaraları ve bunların kesişme noktalarında sürekli iş göremezlik simgeleri 
bulunur.  

(5) "D Cetveli", arızaların ağırlık ölçülerine ve sürekli iş göremezlik simgelerine göre meslekte 
kazanma gücünün azalma oranını bulmaya yarar. Bu cetvelin sol kenarındaki sütun 0’dan 65’e kadar 
arıza ağırlık ölçülerini üstteki satır A’dan R’ye kadar arızaların sürekli iş göremezlik simgelerini, 
bunların kesişme noktaları 1’den 100’e kadar meslekte kazanma gücünün azalma oranını gösterir.  

(6) Bu cetvele göre bulunan oran, 38-39 yaşlarındaki bir sigortalının meslekte kazanma 
gücünün azalma oranıdır.  

(7) E cetveli, D cetveline göre bulunan orana ve sigortalının yaşına göre meslekte kazanma 
gücünün azalma oranını tespite yarar. 

(8) Sigortalının yaşına göre meslekte kazanma gücü azalma oranı tespitinde; sürekli iş 
göremezlik hâlinin oluştuğu ilk rapor tarihindeki yaş esas alınır. Ancak sigortalının sağlık durumunda 
sürekli iş göremezlik yönünden bir değişiklik olmuş ise, bu değişikliğin raporla saptandığı tarihteki yaşı 
esas alınır. 

(9) Bu cetvelin solundaki sütun 38-39 yaşlara ait meslekte kazanma gücünün azalma oranını, 
üstteki satır 21’den 64’e kadar olan yaşları, bunların kesişme noktaları ise, meslekte kazanma 
gücündeki azalmanın yaşlara göre oranlarını gösterir.  

 
Meslekte kazanma gücü azalma oranının hesaplanması 
MADDE 23 – (1) A Cetveli listelerinde yazılı arızalardan birinin meslekte kazanma gücünü ne 

oranda azaltacağı aşağıdaki şekilde hesaplanır.  
a) A Cetvelindeki vücudun çeşitli bölgelerine veya sistemlerine göre hazırlanmış olan 14 arıza 

listesinden sigortalının arızası bulunur. Bu arızanın solundaki arıza sıra numarası ile sağındaki arıza 
ağırlık ölçüsü bir tarafa kaydedilir.  

b) B cetveli listelerinde önce sigortalının iş kolu, sonra bu iş kolu içindeki meslek veya iş çeşidi 
bulunur. Bunun karşısındaki meslek grup numarası da bir yere yazılır. Sigortalının meslek veya iş 
çeşidi bu listelerde bulunmadığı takdirde meslek veya işinin benzeri veya en yakını esas alınır. 

c) Sürekli iş göremezlik simgesini gösteren C cetvelinin arızaya uygun tablosunun sütundaki 
arıza sıra numarası ile satırdaki meslek grup numarasının kesiştiği noktadaki sürekli iş göremezlik 
simgesi bulunarak bir tarafa kaydedilir.  

ç) D cetvelinin sütununda yukarıda tespit edilen arıza ağırlık ölçüsü ile satırındaki meslek 
simgesinin kesiştiği noktadaki sayı, meslekte kazanma gücünün azalma oranına esas alınacak sayıdır. 

d) Tespit edilen bu meslekte kazanma gücü azalmasının sigortalının yaşına uygun oranını 
bulmak için E cetvelinden yararlanılır. Bu cetvelin sütununda bulunan meslekte kazanma gücünün 
azalma oranı ile üstteki satırında bulunan sigortalının sürekli iş göremezlik hâlinin tespiti tarihindeki 
yaşının kesiştiği yerdeki sayı, bu yaşa uyan sürekli iş göremezlik sebebiyle meslekte kazanma gücünün 
azalma oranıdır.  

e) Ancak birden fazla sistemi ilgilendiren sekel bulgu varsa, bu maddenin (a), (b), (c) ve (ç) 
bentlerinde belirtilen işlemler her bir sekel bulgu için ayrı ayrı uygulanır ve Balthazard Formülü 
kullanılarak birleştirilir. 

(2) İş kazası veya meslek hastalığı sayılmayacak bir olaydan veya doğuştan ileri gelmiş 
herhangi bir arızası bulunan sigortalının sonradan bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş 
göremezliğe uğraması hâlinde, meslekte kazanma gücü azalma oranı aşağıdaki şekilde hesaplanır.  

a) Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sayılacak veya sayılmayacak olaylardan veya 
doğuştan meydana gelmiş her türlü arızalarının sebep olduğu meslekte kazanma gücü toplam azalma 
oranı bulunur.  

b) Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sayılmayacak bir olaydan veya doğuştan ileri 
gelmiş arızalarının sebep olduğu meslekte kazanma gücü toplam azalma oranı, bu fıkranın (a) 
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bendinde tespit edilen toplam orandan çıkarılır; kalan, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 
meslekte kazanma gücü azalma oranıdır. 

(3) Ancak, sigortalının işe alınmadan önce mevcut olan veya işe alındıktan sonra iş kazası veya 
meslek hastalığı sonucu olmayarak meydana gelen arızaları, yapmakta olduğu işteki kazanma gücünü 
etkilememesi hâlinde, bu arızalar kazanma gücü toplam azalma oranının hesabında dikkate alınmaz. 

 
Balthazard Formülünün uygulanması 
MADDE 24 – (1) A Cetveli listesinde yazılı arızalardan birkaçının bir arada bulunması veya eski 

bir arızaya yenisinin eklenmesi hâlinde meslekte kazanma gücünün ne oranda azalacağı, Balthazard 
Formülüne göre aşağıdaki biçimde hesaplanır.  

a) Sigortalıdaki arızaların meslekte kazanma gücünü azaltma oranları bu Yönetmeliğin 23 
üncü maddesine göre ayrı ayrı tespit edilir.  

b) Bu oranlar, en yükseğinden başlanarak sıraya konur.  
c) En yüksek oran, sigortalının çalışma gücünün tümünü gösteren %100’den çıkarılır.  
ç) Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen meslekte kazanma gücü azalma oranı ile 

çarpılarak l00’e bölünür, çıkan sonuca en yüksek meslekte kazanma gücü azalma oranı eklenir ve 
böylece birinci ve ikinci arızaların meslekte kazanma gücü toplam azalma oranı bulunmuş olur.  

d) Sigortalının arızası ikiden fazla ise birinci ve ikinci arızaların meslekte kazanma gücü toplam 
azalma oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki arızanın meslekte kazanma gücü azalma oranı ikinci 
sıraya alınarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.  

e) Ancak, A Cetveli listelerinde ayrı ayrı gösterilen çeşitli arızalar, bu listelerde yer alan bir 
hastalık veya arızanın tabii sonucu iseler, bunlar, ayrı sebeplere bağlı arızalar gibi ele alınarak 
haklarında bu madde hükümlerine göre işlem yapılmaz. 

ALTINCI BÖLÜM 
Erken Yaşlanma 

Erken yaşlanma hâli 
MADDE 25 – (1) Kanunda yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen yaş şartı dışındaki diğer 

şartları taşıyan ve 55 yaşını dolduran sigortalılardan biyolojik yönden, bu yaşı doldurmuş bir insan 
derecesinde yaşlanmış ve çalışma gücünün bu seviyeye düşmüş olduğu tayin ve tespit edilenler, 
erken yaşlanmış sayılırlar.  

(2) Erken yaşlanma hâlinin tespitine esas alınmak üzere Sağlık Hizmeti Sunucuları tarafından 
düzenlenen Raporlar esas alınarak erken yaşlanma hâlinin bulunup bulunmadığına Kurum Sağlık 
Kurulunca karar verilir.  

YEDİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önceki talepler 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çalışma gücü kaybı, iş 

kazası, meslek hastalığı, vazife malullüğü, harp malullüğü sonucu meslekte kazanma gücü kaybı ile 
erken yaşlanma durumlarının tespiti talebinde bulunan sigortalılar ve hak sahipleri için, yürürlükten 
kaldırılan ilgili sosyal güvenlik mevzuatının Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

 
Meslek hastalığı raporu düzenlemeye yetkili sağlık hizmet sunucuları 
GEÇİCİ MADDE 2 – (Mülga:RG-22/1/2011-27823)  
 
Yürürlük 
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. 
 
 
 
 



                                                                                 601                                                                                        İSG YEK 
    

 
03 Ağustos 2013                                                                                           Resmi Gazete Sayı: 28727 

 MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM                                                                                                                
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları veya 
hak sahibi çocuklarının maluliyetinin tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 
göre sigortalı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 25 inci, 28 inci, 47 nci, 94 üncü, 95 inci ve 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik 
Kurumu Kanununun 41 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Hastalık listesi: Çalışma gücünün en az %60’ının hangi hallerde kaybedildiğinin tespitine esas 
listeyi, 

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 

c) Balthazard formülü: Birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik 
dereceleri veya birden fazla engellilik derecelerinin birleştirilmesinde kullanılan hesaplama şeklini, 

ç) Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuk: Beslenme, giyinme, yıkanma ve 
tuvalet ihtiyaçlarını giderme gibi öz bakım becerilerini yerine getirmede, kendi başına hareket 
etmede veya iletişim kurmada zorluk veya yoksunluk yaşadığına ve bu becerileri başkalarının yardımı 
olmaksızın gerçekleştiremeyeceğine karar verilen çocukları, 

d) Başkan: Kurum Sağlık Kurulu Başkanını, 

e) Daire Başkanlığı: Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığını, 

f) Genel Müdürlük: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünü, 

g) Genel sağlık sigortalısı: Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan kişileri, 

ğ) Hak sahibi: Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya 
yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme 
yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babasını, 

h) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu, 

ı) Kontrol muayenesi: Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen hallerde istenilen muayeneyi, 
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i) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu, 

j) Kurum sağlık kurulu: Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca 
düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek suretiyle, 
çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını, erken yaşlanma halini, vazifelerini 
yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malullük derecelerini belirlemeye yetkili 
hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kurulları, 

k) Maluliyet: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki 
sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma 
gücünün en az %60’ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az %60’ını veya 
vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetme hali, 

l) Sağlık kurulu raporu: Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca 
düzenlenen sağlık kurulu raporlarını, 

m) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken 
veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi, 

n) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu: Kanunun 58 inci maddesinde belirtilen görevleri yerine 
getirmek üzere branşları Kurum tarafından belirlenen uzman hekimlerden oluşan kurulu, 

o) Üye: Kurum sağlık kurulu üyelerini, 

ö) Vazife ve harp malullüğü: Kanunun 47 nci maddesinde tanımlanan vazife ve/veya harp 
malullüğü hallerini, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM                                                                                                                 
Sağlık Kurulu Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

Yetkili sağlık hizmeti sunucuları 

MADDE 5 – (1) Maluliyet tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye; 

a) Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri, 

b) Devlet üniversite hastaneleri, 

c) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, 

ç) Sigortalıların ikamet ettikleri illerde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hastanelerin 
bulunmaması durumunda sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili Sağlık Bakanlığı Devlet 
hastaneleri, 

d) Belgelenmesi kaydıyla, herhangi bir üniversite hastanesi veya devlet hastanesinde; yoğun 
bakımda tedavisi devam eden ve yatmakta olduğu hastaneden başka bir hastaneye nakli hayati risk 
taşıyorsa yatmakta olduğu hastane, 

e) Belgelenmesi kaydıyla (a), (b), (c) ve (ç) bentleri dışında kalan yataklı sağlık hizmet 
sunucularında yoğun bakımda tedavisi devam ederken yatmakta olduğu hastaneden başka bir 
hastaneye nakli hayati risk taşıyanlara yatmakta olduğu hastaneler yetkilidir. 

(2) Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde çalışan müşterek sigortalıların 
maluliyet değerlendirmelerinde, sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan akit ülkenin sigorta kurumunun 
belirlediği sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen raporlar esas alınır. 

Sağlık kurulu raporları 
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MADDE 6 – (1) Sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulu; iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak-
burun-boğaz, genel cerrahi veya ortopedi, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından 
oluşur. 

(2) Değerlendirilecek hastalık, bu uzmanlık dallarının dışında ise ilgili dal uzmanının da kurulda 
bulunması şarttır. Kurulda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler. 

(3) Sadece bir organ ya da sistemi ilgilendiren hastalığı bulunanlar için sağlık kurulu, o hastalığı 
ilgilendiren branştan üç uzman ile oluşturulabilir. 

(4) Sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporlarında aşağıda 
belirtilen hususlara yer verilir. 

a) Hastane adı, 

b) Sigortalı veya hak sahibinin adı, soyadı, sigorta sicil numarası, Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
numarası, baba adı ve doğum tarihi, 

c) Raporun tarih ve sayısı, 

ç) Hastaneye giriş ve çıkış tarihleri, 

d) Sigortalı ya da 15 yaşından büyük hak sahibinin son altı aylık mühürlü fotoğrafı, 

e) Sağlık kurulu raporunun düzenlenme nedeni. 

(5) Sağlık kurulu raporunun tıbbi değerlendirme bölümlerinde; 

a) Kimlik tespiti ile gerekli muayene yapılarak, maluliyet talebine esas teşkil eden hastalıkların, 
ilgili branşlarca mevcut klinik durumunu açıklayan ayrıntılı muayenesi sonucu; muayene bulguları, 
dayanağı, tetkikler ve sonuçlar sağlık kurulu raporuna yazılır, tetkik raporlarının aslı ya da onaylı 
fotokopileri eklenir. 

b) Muayeneye ilişkin test ve tetkik belgelerinde sigortalının adı, soyadı ve tetkik tarihi yazılır. 

c) Tıbbi terimler kısaltılmaksızın yazılır. 

ç) Mevcut hastalıklara ilişkin tetkikler, epikrizler, ameliyat notları, patoloji raporları ve benzeri 
belgelerin aslı veya resmi onaylı fotokopileri eklenir. 

d) Sağlık kurulu raporları bilgisayar ortamında düzenlenerek sağlık kuruluna katılan hekimler 
tarafından imzalanır. 

e) Sağlık kurulu raporları sadece durum bildirir nitelikte olup, raporların karar hanesinde 
“Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecektir” ibaresi yazılır. 

(6) Bu maddede belirtilen hususların eksikliği veya yetersizliği durumunda sağlık kurulu 
raporunun verilecek karara esas teşkil edip etmeyeceği konusunda Kurum sağlık kurulu yetkilidir. 

(7) Kurum, sağlık kurulu raporlarını elektronik ortamda istemeye yetkilidir. 

(8) Sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporunda çalışma gücü kaybı 
veya engel oranı belirtilmiş ise bu oran Kurum sağlık kurulu kararlarında esas alınmaz. 

Usulüne uygun düzenlenmeyen raporlar 

MADDE 7 – (1) Sağlık kurulu raporlarının usulüne uygun düzenlenmediği tespit edilirse, 6 ncı 
maddeye göre yeniden düzenlenmek üzere ilgili sağlık hizmeti sunucusuna iade edilir. 
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Ek rapor düzenlenmesi 

MADDE 8 – (1) Sağlık kurulu raporunun değerlendirilmesi sonucunda, gerekli görülmesi halinde 
aynı ya da farklı sağlık hizmeti sunucusu tarafından yeniden muayenesiyle düzenlenecek sağlık kurulu 
raporu istenir. 

(2) İstenilen raporlarda tıbbi bilgilerin eksik veya yetersiz olması durumunda, raporlar Kurum 
tarafından raporu düzenleyen sağlık hizmeti sunucusuna iade edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                                                                                                          
Malul Sayılmaya İlişkin Usul ve Esaslar 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların 
çalışma gücü kaybı tespiti 

MADDE 9 – (1) Sigortalıların çalışma gücünün en az %60’ını kaybedip kaybetmediklerinin 
tespitinde Ek-1 Hastalık Listesi esas alınır. 

(2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların, 
sigortalılık süresi içinde; 

a) Ek-1 Hastalık Listesi’nde belirtilen hastalıkların meydana geldiği, 

b) Eski ve çalışmaya engel olmayan bir hastalığın, Ek-1 Hastalık Listesi’nde belirtilen seviyelere 
yükseldiği, 

c) Çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş haliyle ilk defa çalışmaya başlayan, ancak daha 
sonra ortaya çıkan farklı bir hastalık nedeniyle bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışma gücünün en 
az %60’ını kaybettiği, 

ç) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiği, 

Kurum sağlık kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılır. 

(3) Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün en az 
%60’ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse sigortalı bu hastalık veya engeli sebebiyle 
malullük aylığından yararlanamaz. 

(4) Sağlık kurulu raporlarında birden fazla hastalık mevcut ise çalışma gücünün en az %60’ını 
kaybedip kaybetmediğine dair değerlendirmede en ağır sekel bulgu dikkate alınır ve Balthazard 
Formülü uygulanmaz. Ancak, birden fazla hastalığın bir arada olduğu ve tedaviye rağmen çalışma 
olanağı vermediğine Kurum sağlık kurulunca karar verilenler malul sayılır. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki sigortalıların çalışma gücü kaybı 
tespiti 

MADDE 10 – (1) İlk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra vücutlarında oluşan ve tedavi 
edilemeyen hastalıkları nedeniyle, çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak 
şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum sağlık kurulunca tespit edilen sigortalı malul 
sayılır. 

(2) Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün en az %60’ını 
veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan 
tespit edilirse sigortalı bu hastalık veya engeli sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz. 

(3) Yedek subay veya er olarak ya da talim, manevra, seferberlik veya harp dolayısıyla görevleri 
ile ilgileri kesilmeksizin silah altına alındıkları dönemde malul olup, bu malullükleri asıl görevlerini 
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veya işlerini yapmaya mani olmayanlar hakkında, bu hastalık veya engelleri sebebiyle malullük 
sigortasına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

(4) Maluliyet kararlarında; 

a) Sigortalıların çalışma gücünün en az %60’ını kaybedip kaybetmediklerinin tespitinde Ek-1 
Hastalık Listesi, 

b) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askeri ve sivil personel ile askerlik görevi ile 
yükümlüleri için, 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği, 

c) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel için, 4/8/2003 tarihli 
ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği, 

ç) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında çalışan 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Koruma Güvenlik Görevlileri için belirlenen ve 
7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen sağlık şartları, 

(5) Vazife malullüğü halinde ise, 13/7/1953 tarihli ve 4/1053 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
yürürlüğe konulan Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname, esas alınır. 

Çocukların çalışma gücü kaybı tespiti 

MADDE 11 – (1) Ek-1 Hastalık Listesi’nde belirtilen hastalıkların meydana geldiği tespit edilen 
sigortalının hak sahibi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu malul sayılır. 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halleri 

MADDE 12 – (1) Sigortalıların ve kadın sigortalıların malul çocuklarının başka birinin sürekli 
bakımına muhtaç olduğu durumlar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Kuadripleji, parapleji, dipleji ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesine engel 
hemipleji veya merkezi sinir sisteminin sfinkter bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalıklar. 

b) Süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi 
edilemeyen psikotik hastalıklar. 

c) İki gözde de yüzde yüz (tam) görme kaybı. 

ç) İki elin kaybı. 

d) Bir kolun omuzdan ve bir bacağın kalçadan kaybı. 

e) Her iki bacağın alttan en az 1/3’ünün kaybı. 

f) Tedavisi olanaksız bir hastalıktan ileri gelen ağır beslenme bozuklukları ve kaşeksiler. 

g) Solunum yetmezliği nedeniyle yardımcı solunum cihazlarının sürekli kullanılması. 

ğ) Giyinme, beslenme, fonksiyonel mobilite, bağırsak ve mesane bakımı, kişisel hijyen ve 
tuvalet ihtiyaçları gibi günlük yaşam aktivitelerinin sağlanamaması. 

h) Yukarıda tespit edilen hastalıklar dışında kaldığı halde tedavi edilemeyen, başka birinin 
sürekli bakımına muhtaç olan ağır hastalıklar. 
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Yaşlılık sigortası kapsamında çalışma gücü kaybı oranlarının tespiti 

MADDE 13 – (1) Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen çalışma gücü kaybı 
tespitinde, 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, 
Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik esas alınır. 

Erken yaşlanma tespiti 

MADDE 14 – (1) Kanunda yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen yaş şartı dışındaki diğer 
şartları taşıyan ve 55 yaşını dolduran sigortalıların; dikkat, algı, bellek, kavrama ve soyutlama gibi 
işlevlerin kaybı olan bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma hali tayin ve tespit edilenler, 
erken yaşlanmış sayılırlar. 

(2) Bu tespitlerde; nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları, göğüs 
hastalıkları ve kardiyoloji başta olmak üzere ilgili branşlarca düzenlenen sağlık kurulu raporları esas 
alınır. 

Kontrol muayenesi ve değerlendirme 

MADDE 15 – (1) Çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmesi nedeniyle malul sayılanlar ile 
Kanunun 28 inci maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar; 

a) Kurumca yürütülen soruşturma nedeniyle, 

b) Maluliyete ilişkin Kurumca verilen karar gereği, 

c) Malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanmış sigortalıların, malullük durumlarında artma veya 
başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduklarına ilişkin talepleri halinde, 

ç) İhbar ve şikayet halinde,   kontrol muayenesine tabi tutulabilir. 

(2) Kontrol muayenesine istinaden yapılan değerlendirme sonucu gerekli görülen hallerde 
yeniden kontrol muayenesi istenebilir. 

(3) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca kontrol muayenesi kararı verilmesi halinde bu 
kontrol muayenesine ilişkin değerlendirme Kurum sağlık kurullarınca yapılır. Bu karara itiraz olması 
halinde konu, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                                                                                                                              
Çeşitli ve Son Hükümler 

Görüş alma 

MADDE 16 – (1) Daire Başkanlığı gerekli gördüğü hallerde ilgili kurum veya kuruluşlar ile uzman 
kişilerin görüşlerine başvurabilir. 

Karar sonrası yeni talep 

MADDE 17 – (1) Sigortalıların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi 
çocuklarının hastalıklarında artma veya yeni bir hastalığın ilave olduğunun belgelemesi halinde, sağlık 
hizmeti sunucularına sevk edilir. 

Kurum sağlık kurulu kararlarına itiraz 

MADDE 18 – (1) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda değerlendirilmek üzere yapılan 
itirazlar, Kurum sağlık kurulu kararlarının sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik 
merkezlerince kararın ilgililere tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılır. 
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Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kararları 

MADDE 19 – (1) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından verilen kararlar Kurum sağlık 
kurullarını bağlar. 

Farklı sigortalılıklardan maluliyet talebi 

MADDE 20 – (1) Maluliyet değerlendirmesi sonucunda, ilk işe girdiği tarihte de malul olduğuna 
karar verilen sigortalılar, anne ve/veya babalarının sigortalılıklarından dolayı hak sahibi olarak 
maluliyet tespiti talep ettiklerinde, buna göre oluşturulacak dosya ile birlikte kendi sigortalılıklarından 
dolayı alınan kararlar, buna esas sağlık kurulu raporları ve diğer belgeleri içerir dosya Kurum sağlık 
kuruluna gönderilir. 

Hastalık listesinin yenilenmesi 

MADDE 21 – (1) Ek-1 Hastalık Listesi’nde bulunan tıbbi kriterler Kurumca en geç 3 yılda bir 
değerlendirilir. 

Atıflar 

MADDE 22 – (1) 11/10/2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma Gücü 
ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinin çalışma gücü kaybı, vazife 
malullüğü, harp malullüğü ile erken yaşlanma durumlarının tespiti hükümlerine yapılan atıflar bu 
Yönetmelik hükümlerine yapılmış sayılır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 23 – (1) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri 
Yönetmeliğinde yer alan; çalışma gücü kaybı, vazife malullüğü, harp malullüğü ile erken yaşlanma 
durumlarının tespiti ile ilgili tüm hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçiş hükmü 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çalışma gücü kaybı, 
vazife malullüğü, harp malullüğü ile erken yaşlanma durumlarının tespiti talebinde bulunan 
sigortalılar ile bunların hak sahibi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları için, yürürlükten kaldırılan 
ilgili sosyal güvenlik mevzuatının Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik 1/9/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. 
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Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 
6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları 

Kanun Maddesi Ceza 
Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 

2015 YILINDA 
UYGULANACAK 
CEZA MİKTARI 

(TL)  

(Yeniden 
Değerleme Oranı 

% 10,11) 

 

 

Açıklamalar 

MADDE 4 - 
İşverenin genel 
yükümlülüğü 
 

26/1-a 

4/1-a 
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir 
almamak, organizasyonu yapmamak, 
gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, 
sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen 
şartlara uygun hale getirmemek ve 
mevcut durumun iyileştirilmesi için 
çalışmalar yapmamak. 

2.466 Türk Lirası / her 
yükümlülük için 

26/1-a 

4/1-b  
İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini izlememek, 
denetlememek ve uygunsuzlukları 
gidermemek. 

2.466 Türk Lirası / her 
yükümlülük için 

MADDE 6 - İş 
sağlığı ve 
güvenliği 
hizmetleri 

26/1-b 

6/1-a İş güvenliği uzmanı 
çalıştırmamak. 6.167 

Türk Lirası / her 
ay  (Aykırılığın 
devamı halinde) 

6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak. 6.167 
Türk Lirası / her 
ay  (Aykırılığın 
devamı halinde) 

6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan 
çok tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinde diğer sağlık personeli 
çalıştırmamak. 

3.083 
Türk Lirası / her 
ay  (Aykırılığın 
devamı halinde) 

26/1-b 

6/1-b İSG hizmetleri için 
görevlendirdikleri kişi veya hizmet 
aldığı kurum ve kuruluşların 
görevlerini yerine getirmeleri 
amacıyla araç-gereç-mekân 
sağlamamak. 

1.849 Türk Lirası 

26/1-b 6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler 
arasında koordinasyonu sağlamamak. 1.849 Türk Lirası 

26/1-b 

6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya 
hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar 
tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı 
olarak bildirilen tedbirleri yerine 
getirmemek. 

1.233 Türk Lirası / her 
tedbir için 

26/1-b 

6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet 
alınan kuruluşları, başka işyerlerinden 
gelen çalışanları ve bunların 
işverenlerini İSG riskleri konusunda 
bilgilendirmemek. 

1.849 Türk Lirası 

MADDE 8 - İşyeri 
hekimleri ve iş 
güvenliği 

26/1-c 
8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri 
hekimlerinin hak ve yetkilerini 
kısıtlamak. 

1.849 
Türk Lirası / 
uzman ve hekim 
için ayrı ayrı 
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uzmanları 

26/1-c 

 
8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini 
kurmamak. 
 

1.849 Türk Lirası 

 
MADDE 10 - Risk 
değerlendirmesi, 
kontrol, ölçüm ve 
araştırma 

26/1-ç 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak 
veya yaptırmamak. 

3.700 Türk Lirası 

5.550 
Türk Lirası / her 
ay  (Aykırılığın 
devamı halinde) 

26/1-ç 
10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik 
gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve 
araştırmaları yapmamak. 

1.849 Türk Lirası 
 

MADDE 11 - Acil 
durum planları, 
yangınla 
mücadele ve ilk 
yardım  

26/1-d 

Acil durumları belirlememek, acil 
durumlar için tedbir almamak, acil 
durum planlarını hazırlamamak, 
destek elemanı görevlendirmemek, 
araç gereç sağlamamak, acil 
durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla 
irtibatı sağlayacak düzenlemeyi 
yapmamak. 

1.233 Türk Lirası / her 
yükümlülük için 

1.233 
Türk Lirası / her 
ay  (Aykırılığın 
devamı halinde) 

MADDE 12 - 
Tahliye 26/1-d 

Ciddi ve yakın tehlike durumunda; 
çalışanların işi bırakarak güvenli yere 
gitmelerini sağlamamak.  
Zorunluluk olmadıkça, gerekli 
donanıma sahip ve özel olarak 
görevlendirilenler dışındaki 
çalışanlardan işlerine devam 
etmelerini istemek. 
Müdahalede bulunan çalışanları 
yaptıkları müdahaleden dolayı 
sorumlu tutmak. 

1.233 Türk Lirası / her 
yükümlülük için 

1.233 
Türk Lirası / her 
ay  (Aykırılığın 
devamı halinde) 

MADDE 14 - İş 
kazası ve meslek 
hastalıklarının 
kayıt ve bildirimi  

26/1-e 

14/1 İş kazalarının ve meslek 
hastalıklarının kaydını tutmamak, 
ramak kala olaylar ve iş kazaları ile 
ilgili incelemeler yaparak ilgili 
raporları düzenlememek.  

1.849 Türk Lirası / her 
yükümlülük için 

26/1-e 
14/2.İş kazalarını ve meslek 
hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya 
bildirmemek. 

2.466 Türk Lirası 

26/1-e 

14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş 
kazalarını, yetkili sağlık hizmet 
sunucularının meslek hastalıklarını en 
geç 10 gün içinde SGK'ya 
bildirmemesi. 

2.466 Türk Lirası 

MADDE 15 - 
Sağlık gözetimi  

26/1-f 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi 
yaptırmamak.         1.233 Türk Lirası / her 

çalışan için 

26/1-f 

15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta 
yer alan işlerde çalışacaklar için 
yapacakları işe uygun olduklarını 
belirten sağlık raporu olmadan işe 
başlatmak. 

1.233 Türk Lirası / her 
çalışan için 

MADDE 16 - 
Çalışanların 
bilgilendirilmesi 

26/1-g Çalışanları bilgilendirme 
yükümlülüğüne uymamak. 1.233 Türk Lirası / her 

çalışan için 

MADDE 17 - 
Çalışanların 
eğitimi 

26/1-ğ Çalışanlara eğitim verme 
yükümlülüğüne uymamak. 1.233 Türk Lirası / her 

çalışan için 

MADDE 18 - 
Çalışanların 
görüşlerinin 

26/1-h 
Çalışanların görüşlerini alma ve 
katılımlarını sağlama yükümlülüğüne 
uymamak. 

1.233 Türk Lirası / her 
aykırılık için 
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alınması ve 
katılımlarının 
sağlanması  

MADDE 20 - 
Çalışan temsilcisi 

26/1-ı 
20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki 
riskler ve çalışan sayılarına göre 
çalışan temsilcileri görevlendirmemek. 

1.233 Türk Lirası 

26/1-ı 

20/3 İşveren tarafından çalışan 
temsilcilerinin öneride bulunma ve 
tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal 
etmek. 

1.849 Türk Lirası 

26/1-ı 
20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek 
elemanlarının haklarını kısıtlamak ve 
gerekli imkanları sağlamamak. 

1.233 
Türk Lirası / 
hakları kısıtlanan 
her birey için 

MADDE 22 - İş 
sağlığı ve 
güvenliği kurulu 

26/1-i 

İş sağlığı ve güvenliği kurulunu 
oluşturmamak, alt işverenin 
bulunduğu hallerde uygun kurulu 
oluşturmamak, kurullar arasında 
koordinasyonu sağlamamak. 

2.466 Türk Lirası / her 
aykırılık için 

MADDE 23 - İş 
sağlığı ve 
güvenliğinin 
koordinasyonu 

26/1-j 

23/2 Yönetim tarafından birden fazla 
işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde 
İSG konusundaki koordinasyonu 
sağlamamak, tedbir almaları için 
işvereni uyarmamak. 

6.167 Türk Lirası 

MADDE 24 - 
Teftiş, inceleme, 
araştırma, 
müfettişin yetki, 
yükümlülük ve 
sorumluluğu  

. 26/1-k 

24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma 
yapılmasına, numune alınmasına veya 
eğitim kurumları ile ortak sağlık ve 
güvenlik birimlerinin kontrol ve 
denetiminin yapılmasına engel olmak. 

6.167 Türk Lirası 

MADDE 25 - İşin 
durdurulması 

26/1-l 

İşyerinin bir bölümünde veya 
tamamında verilen durdurma kararına 
uymayarak durdurulan işe devam 
ettirmek. 

12.335 Türk Lirası 

26/1-l 

25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz 
kalan çalışanlara ücretlerini 
ödememek veya uygun başka iş 
vermemek. 

1.233 
Türk Lirası / 
ihlale uğrayan 
her çalışan için 

1.233 
Türk Lirası / her 
ay  (Aykırılığın 
devamı halinde) 

MADDE 29 - 
Güvenlik raporu 
veya büyük kaza 
önleme politika 
belgesi 

26/1-m 

Büyük kaza önleme politika belgesini 
hazırlamamak.  61.681 Türk Lirası 

Güvenlik raporunu hazırlayarak 
Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete 
geçirmek.  

98.690 Türk Lirası 

İşletilmesine Bakanlıkça izin 
verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. 98.690 Türk Lirası 

Durdurulan işyerinde faaliyete devam 
etmek.  98.690 Türk Lirası 

MADDE 30 - İş 
sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili 
çeşitli 
yönetmelikler 

26/1-n 
30 uncu madde de öngörülen 
yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı 
hareket etmek. 

1.233 Türk Lirası / her 
hüküm için 

1.233 
Türk Lirası / her 
ay  (Aykırılığın 
devamı halinde) 
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Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 
6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak 

İdari Para Cezaları 
 

Kanun Maddesi Ceza 
Maddesi Konu 

2015YILINDA 
UYGULANACAK 
CEZA MİKTARI 

(TL) 
( Yeniden 

Değerleme Oranı 
% 10,11) 

 

Açıklamalar 

MADDE 92 - 
Yetkili makam 
ve memurlar  

 

107/1-a 

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade 
ve bilgi vermemek, gerekli olan belge 
ve delilleri getirip göstermemek ve 
vermemek, İş Müfettişlerinin 
92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak 
için kendilerine her çeşit kolaylığı 
göstermemek ve bu yoldaki emir ve 
isteklerini geciktirmeksizin yerine 
getirmemek. 

13.412 Türk Lirası  

 

MADDE 96 - İşçi 
ve işverenin 
sorumluluğu  

 

 
 

107/1-b 

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere 
işverenlerce telkinlerde bulunma, 
gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye 
zorlama veyahut ilgili makamlara 
ifade vermeleri üzerine onlara karşı 
kötü davranışlarda bulunmak. 

13.412 Türk Lirası  

MADDE 107 - İş 
hayatının 
denetim ve 
teftişi ile ilgili 
hükümlere 
aykırılık  

 

107 

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim 
görevlerinin yapılmasını ve 
sonuçlandırılmasını engellemek. 
 

13.412 Türk Lirası 

 

Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak 
üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen 
yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” 
hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.   
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