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Kadir TOMAS 

Çevre Yüksek Mühendisi 

İş Güvenliği Uzmanı (A) 

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanı Eğitmeni 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı (E) 

 



Amaç 

 İş Güvenliği ile ilgili kavram ve tarifler 

 İSG sistemi ile ilgili kavram ve terimler 

 İSG standartları ve TS  18001 standardının, temel şartlarının açıklanması 

 

İçerik  

 İSG Yönetim Sistemlerinin Model Genel Yapısı 

 İş Güvenliğine Giriş 

 Risk Analizi 

 Kaza Analizi 

 TS 18001 Standardı Şartları 

 İş Güvenliği İstatistikleri 



1. Türkiye’de her sene 1 hafta içersinde  ______ 
kişi iş kazası geçiriyor? 

2. Türkiye’de her gün ________ kişi iş kazası ve 
meslek hastalığı yüzünden hayatını 
kaybediyor? 

3. İş kazası ve meslek hastalıklarından doğan 
tazminatlar nedeniyle gayri safi milli hasılanın 
%______ kaybedilmektedir? 

  



4. İş yerinde iş güvenliğinden kim _____________ 
sorumludur? 

 

5. İş yerinde çalışanların davranışlarından 
__________ sorumludur? 

 

6. İş kazası sonucu işveren ve çalışanlar çeşitli 
tazminatlara mahkum olabilir? (Doğru/ 
Yanlış) 

 



ÇALIŞANLARIN   

SAĞLIK  VE  GÜVENLİĞİNİ  

SAĞLAMAK  İÇİN  YAPILAN   

ÇALIŞMALARDIR. 

 



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, 

   SİSTEMLİ ve  BİLİMSEL  

OLMALIDIR. 

 



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

 

 Önceden planlanmamış,  

 Kişisel yaralanmalara, 

 Makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına,  

 Üretimin bir süre durmasına,  

      yol açan olay olarak tanımlanmıştır. 
 

 
 



Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 

 
  Belirli bir  zarar yada yaralanmaya neden olan, 

 

  Beklenmeyen ve önceden planlanmayan   

 

        olay olarak tanımlanmıştır.  
 

 
 



Beklenmeyen, 

 

İstenmeyen, 

 

Planlanmayan,  

 

Sonuç olarak; insana ve eşyaya zarar veren bir 
olay olarak tanımlanabilir.  

 



5510 SAYILI  SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL 
SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 

 
Bu kanunun 13. maddesinde hükme  

bağlanan, 5 durumda  
meydana gelen ve  sigortalıyı hemen  

veya sonradan bedenen ya  
da ruhen özüre uğratan olaydır. 

 



1) SİGORTALININ İŞYERİNDE BULUNDUĞU  

SIRADA, 

 

2) İŞVEREN TARAFINDAN YÜRÜLTÜLMEKTE   

OLAN İŞ DOLAYISIYLA, 

 

3) SİGORTALININ, İŞVEREN TARAFINDAN  

GÖREV İLE BAŞKA YERE GÖNDERİLMESİ  

YÜZÜNDEN ASIL İŞİNİ YAPMAKSIZIN  

GEÇEN ZAMANLARDA, 

 

 



 

4) EMZİREN KADIN SİGORTALININ, İŞ MEVZUATI  

GEREĞİNCE ÇOCUĞUNA  SÜT VERMEK İÇİN  

AYRILAN ZAMANLARDA, 

 

5) SİGORTALILARIN İŞVERENCE SAĞLANAN BİR  

TAŞITLA İŞİN YAPILDIĞI YERE TOPLU  

OLARAK GÖTÜRÜLÜP,GETİRİLMESİ, 

 
Sırasında meydana gelen ve sigortalıyı  hemen veya 

sonradan  bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır. 

 

 

 



5510 SAYILI  SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK 
SİGORTASI KANUNU 

 (14. MADDE) 

 

Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre;  

tekrarlanan bir sebeple 

 veya  

işin yürütüm şartları yüzünden  

uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza 
halleridir. 

 



 

*Dünyada her yıl; 

– 270 MİLYON KAZA   

– 2 MİLYON İŞ İLE İLGİLİ ÖLÜM 

– 160 MİLYON İŞLE İLGİLİ HASTALIK 

 

Yaklaşık 15 saniyede 1 kişi hayatını  kaybediyor. 

İş, savaştan çok daha fazla insan öldürüyor. 

 

ÜLKELERE OLAN MALİYETİ 

YURTİÇİ GAYRI SAFİ MİLLİ HASILANIN 

%1 – 4’ ü 

 
*ULUSLARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ VERİLERİ 



Her gün; 
 

 172 iş kazası olmakta, 
 4-5 kişi iş kazası nedeniyle ölmekte, 
 6 kişi sürekli iş göremez hale gelmektedir. 



 2010 yılında meydana gelen 62.903 iş kazası sonucu 
1.434,  533 meslek hastalığı sonucu 10 olmak üzere 
1.444 işçi hayatını kaybetti. İş kazaları sonucu 1.976, 
meslek hastalıkları sonucu 109 kişi olmak üzere 

2.085 kişi sürekli iş göremez hale geldi. 

 

 2009 yılında 64.316 iş kazası meydana gelmiş ve 
1.171 kişi hayatını kaybetmiş, 1.668 kişi sürekli iş 
göremez hale gelmişti. Tespit edilen 429 meslek 
hastalığı sonucu 217 kişi sürekli iş göremez hale 
gelmişti. 

 



 İş kazası sayısında kömür ve linyit 
madenciliği sektöründe yaşanan kazalar 
bütün kazaların yaklaşık 8 de 1 ini 
oluşturmaktadır.  



SENE İSİM 

1865 Dilaver Paşa Nizamnamesi (Çalışma, dinlenme ve tatil) 

1869 Maadin Nizamnamaesi ( Hekim bulundurma, Bildirim, çalışma ve dinlenme 
zamanı, eczane bulundurma ve Korucu Önlemler) 

1921 114 Sayılı “Zonguldak ve Ereğli Havzası Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının 
Amale Menafii Umumiyesine Füruhtuna” ( Kömür Tozu satılması) 

1921 151 Sayılı “Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik 
 (8 saat ile sınırlandırılmış, Cezai Hükümlülükler getirilmiştir) 

1924 394 Sayılı Hafta Tatili Yasası 

1926 818 Sayılı Borçlar Kanunu (Hukuki Sorumlulukları) 

1930 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Yasası (Çocuk ve kadın işçilerin korunması) 

1930 1580 Sayılı Belediyeler Yasası(Teknik Kontrol yapma , sağlık denetimi yapma) 

1936 3008 sayılı İş Yasası(İşçi ve işveren ilişkilerine kapsamlı olarak ilk müdahale) 

1950 174 sayılı Yasa (Denetim Yapmak) 

1967 931 sayılı İş Yasası (Anayasa Mahkemesi İptal etti) 

1971 1475 Sayılı İş Yasası (İSG açısından kapsamlı düzenlemeler) 

2003 4857 Sayılı İş Kanunu ( AB Normları) 

2012 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 



 

T.D  =  TEHLİKELİ DURUM 

T.H  =  TEHLİKELİ HAREKET 

 

KAZA = T.D x T.H 

 

Bazı Tehlikeli Durumlar: 

1. Yetersiz Koruyucu ve Korkuluk 

2. Kusurlu Teçhizat 

3. Uygun Depolanmamış Yakıtın Kullanımı 

4. Uygun Olmayan Havalandırma 

5. Uygun Olmayan Işıklandırma 

 



 

 

Bazı Tehlikeli Hareketler: 

 

1. Tecrübesiz çalışmak. 

2. Başkasının işine karışmak. 

3. Çalışma hızının uygun olmaması. 

4. Emniyet ekipmanını kullanmamak. 

5. Kaba şaka yapmak. 
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 TEDAVİ 

 MAHKEME 

 SİGORTA PRİMLERİ VE    

 TAZMİNATLAR 

 İŞ GÜNÜ KAYBI 

 

  ÜRETİM  VE VERİM KAYBI 

  GECİKME CEZALARI 

    TOPLUMUN UĞRADIĞI  

 KAYIPLAR 

 

 

GÖRÜNEN 

GİDERLER 

(DOĞRUDAN) 

GÖRÜNMEYEN 

GİDERLER 

(DOLAYLI) 



 

 İş gören Açısından 

 

Sakat kalabilir (Ancak çalıştığı sürece ücret alabilir, geçimini sağlayabilir). 
Hayatını kaybedebilir. 

 

 İşveren Açısından 

 

Üretim ve verimlilik olumsuz yönde etkilenir. 

 

 Ülke Ekonomisi Açısından 

 

Sosyal güvenlik sistemi zarar görür, ülke kaynakları israf olur. Milli refah 
olumsuz etkilenir. 

 



Önleyici Programlar Tepkisel Programlar 

Bana 

Önem  

Vermez 

Bana 

Önem 

Verir 

KAZALARI ÖNLEMEK , 

ÖDEMEKTEN  

HEM DAHA UCUZ , 

HEM DAHA İNSANCILDIR. 



 

 

İŞ KAZALARI VE MESLEK 

HASTALIKLARINA  

AİT 

 BAZI İSTATİSTİKİ BİLGİLER 
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• Ulusal ölçekte; Gayrisafi milli hasılanın %4’ ü 

2011 GSMH = 1.231,8 Trilyon $ 

O halde ülkemiz için maliyeti = 49,272 Milyar $ 

 

 

 

 

• Kişisel ölçekte;  

Tedavi, bakım vb. giderler 

Tazminatlar  

Ortalama = 100-350 bin TL./Kişi 

 

 

 



• Sürekli iş göremezlik ve ölüm nedeniyle katma 
değer kaybı 

• Üretim durması kaynaklı katma değer kaybı  

• Sürekli iş göremezlik ve ölüm geliri ödemeleri  

• İş kazası ve meslek hastalığı için yapılan tedavi 
hizmetleri  

• Geçici iş göremezlik katma değer kaybı   

 

 oluşturmaktadır ve toplam:  

     3.847.880.159 TL. 

 

Görünür Maliyetler 



Kaza esnasında işçilerin işi bırakması, doktor, araç 
getirilmesi ve/veya kazalının taşınması, kaza 
mahallinin tekrar çalışır konuma getirilmesi v.b. 
nedenlerle oluşan maliyetlerdir.  

 

Görünür Maliyetler ile Görünmeyen Maliyetlerin eşit 
olduğu varsayılmıştır. 

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Toplam Gideri:   
    7.695.760.318 TL. 

 

 

Görünmeyen Maliyetler 



 İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerek 
mevzuatın oluşturulmasında gerekse mevzuat 
uygulamalarının izlenmesi ve denetlenmesinde  
çok sayıda Bakanlık ile çeşitli Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının görevi bulunmaktadır. Ancak, İş 
sağlığı ve güvenliği konusunda, mevzuat  
oluşturma ve denetim başta olmak üzere, 
ağırlıklı görev  ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK BAKANLIĞI tarafından 
yürütülmektedir. 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

DENETİM 

İŞ TEFTİŞ KURULU 

BAŞKANLIĞI 

ANA HİZMET BİRİMİ 
İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
ÇALIŞMA VE SOSYAL  

GÜVENLİK EĞİTİM 

VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ 

İŞ TEFTİŞ GRUP 

BAŞKANLIKLARI 

 

Ankara,İstanbul, 

İzmir, Adana,Bursa, 

Malatya,Erzurum, 

Samsun,Zonguldak,

Antalya 

ÖLÇÜM, ANALİZ, 

İNCELEME, ARAŞTIRMA  

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

 MERKEZİ   (İSGÜM) 

Bölge Laboratuar Şeflikleri 

İstanbul, İzmir, Adana, 

Kayseri,Kocaeli,Zonguldak 



6331 Sayılı  

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

20/06/2012 
30/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır 

 



Önleyici yaklaşım 

Güvenlik kültürü 

Risk değerlendirmesi  

Tek bildirim 

Koordinasyon 

İşyerleri için özel düzenleme 



 İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik 
şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve 
çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve 
yükümlülüklerini düzenlemektir. 



 

Belli İstisnalar dışında 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. 



 a) TSK,GKK ve MİT faaliyetleri 

 

 b) Afet ve acil…... 

 

 c) Ev……….. 

 

 ç)Çalışan istihdam etmeksizin…….. 

 

 d) Hükümlü ve tutuklulara……… 

 



1) İşveren çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 
sağlamakla yükümlüdür. 

 

 a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim dahil her türlü 
tedbirin alınması,  Organizasyon, araç gerecin sağlanması  

 b) Denetim  

 c) Risk değerlendirmesi  

 ç)Çalışanlara görev verirken İşe uygunluk 

 d)Hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girişlerin 
engellenmesi 

 



 

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… 

 



Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve 
işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve 
hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların 
sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. 



Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda 
yükümlülükleri şunlardır: 
 
a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve 
diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik 
donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve 
değiştirmemek. 
b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve 
korumak. 
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. 



DENETİM 
EĞİTİM 
RİSK DEĞERLENDİRMESİ 
İSG HİZMETLERİ 
ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE VE İLK 
YARDIM 
TAHLİYE 
SAĞLIK GÖZETİMİ 
KOORDİNASYON 
GÖRÜŞ ALMA VE KATILIM 

 
 

 
 



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



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



 Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden 
korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, 
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için 
işveren; 

 

• Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri 
hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. 

 

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

 



 
• 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. 

 
 



 
Koordinasyon: İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında 
iş birliği ve koordinasyonu sağlar. 
 
Tedbirlerin yerine getirilmesi: 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. 
 
Bilgilendirme: Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya 
etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet 
aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi 
işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir. 
 

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

 



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. 
 
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken 
tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan 
hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine 
getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine 
bildirir. 



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



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 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. 



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



Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi 
durumunda işveren; 
 
Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp 
güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli 
düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir. 
 
Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli 
donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki 
çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez. 



Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun 
bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini 
ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen 
toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. 
Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. 
 
Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, 
gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan 
kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile 
kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. 
 
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. 



İşveren; 
Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli 
incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. İşyerinde meydana 
gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da 
iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da 
iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile 
ilgili raporları düzenler. 
 
İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna 
bildirimde bulunur: 
a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. 
b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen 
meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde. 



İşveren; 
 
Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini 
dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 
 
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 



 
 

 
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, 
yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe 
başlatılamaz. 
 
Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri 
sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve 
güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.  
 
Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem 
hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir. 
 
Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her 
türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. 
 
Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının 
korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur. 

 
 



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. 
 
•Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların 
işverenlerine de gerekli bilgileri verir. 
 

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. 



•İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu 
eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, 
iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde 
verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, 
gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. 
 

•Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir. 
 
•Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer 
alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler 
çalıştırılmaz. 
 
•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. 



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



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. 
 
Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için 
alınan önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili 
makama başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz. 



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. 
 



 

(1) İşveren; riskleri göz önünde 

bulundurarak, seçim veya atama 

yoluyla, çalışan temsilcisini 

görevlendirir:    

(2) Baş temsilci seçimle belirlenir.  

(3) Çalışan temsilcileri, tehlike 

kaynağının yok edilmesini  için, 

işverenden  gerekli tedbirlerin 

alınmasını isteme hakkına sahiptir. 

         

(4)-Çalışan temsilcileri ve destek 

elemanlarının hakları kısıtlanamaz.

         

2-50 1 

51-100 2 

101-500 3 

501-1000 4 

1001-2000 5 

2001 ve üzr. 6 



-Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu  
-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. 



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. 



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. 
 



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. 



İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza 
oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük 
kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren 
tarafından hazırlanır. 
 
Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, 
hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri 
Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir. 



 

 

 

OHSAS    (Occupational Health and Safety Assessment Series)      

(İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serileri) 

 

OHSAS 18001 ve OHSAS 18002: 

Ulusal ve uluslararası İSG beklentilerini karşılamak amacıyla hazırlanan  bu 

standardlar, uygulamaya kılavuzluk edebilecek, tanınabilir, dokümante 

edilebilir, sürdürülebilir bir İSG yönetim sistemi hakkındaki isteklere cevaben 

geliştirilmiştir. 

 

  



İSG yönetimini kapsayan standartların amacı, diğer yönetim gerekleri ile 

entegre edilebilen, etkili bir İSG yönetim sisteminin elemanlarını kuruluşlara 

sağlamak ve kuruluşlara İSG ve ekonomik hedeflerine ulaşma konusunda 

yardımcı olmaktır. Diğer uluslararası standartlarda olduğu gibi bu standartlar 

tarife dışı ticaret engelleri oluşturmak veya bir kuruluşun yasal 

yükümlülüklerini arttırmak veya değiştirmek amacını taşımamaktadır. 

 

Bu standard, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir 

politikanın ve hedeflerin geliştirilmesi için bir kuruluşa yardımcı olmak üzere 

İSG yönetim sisteminin şartlarını belirlemektedir. Her tipte ve büyüklükteki 

kuruluşa uygulanması amaçlanmıştır ve farklı coğrafi, kültürel ve sosyal 

şartları karşılamaktadır. Yaklaşımın esası Şekil 1’de gösterilmiştir. Sistemin 

başarısı kuruluşun bütün seviyelerinden ve fonksiyonlarından, özellikle üst 

yönetimden taahhüt alınmasına bağlıdır. 

 



 Planla : Kuruluşun İSG politikasına 

uygun olarak sonuçların elde 

edilmesi için gerekli hedefleri ve 

prosesleri belirle. 

 

 Uygula : Prosesleri uygula. 

 

 Kontrol et : Prosesleri izle ve İSG 

politikasına, hedeflerine, yasal ve       

diğer şartlara göre ölç ve sonuçları 

bildir. 

 

 Önlem al : İSG performansını 

sürekli olarak iyileştirmek için 

önlem al. 

 

Şekil 1 - Bu standard için İSG yönetim sistemi modeli 



 

 

 

 

Bu cins bir sistem bir kuruluşa İSG politikasını geliştirme, politika 

taahhütlerini gerçekleştirecek hedefleri ve prosesleri belirleme, gerektiğinde 

performansın iyileştirilmesi için tedbir alma ve sistemin bu standardın 

gereklerine uygunluğunu gösterme konularında sistematik bir imkân 

sağlamaktadır. Bu standardın genel amacı sosyo-ekonomik denge içinde iyi 

İSG uygulamalarını desteklemek ve teşvik etmektir. 



Bu standard, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol 

etmesini ve performansını iyileştirmesini sağlamak için, İSG yönetim sistemi 

şartlarını kapsar. Bu standard, İSG performans kriterlerinin durumunu 

belirtmediği gibi bir yönetim sisteminin tasarımı için ayrıntılı şartları da 

kapsamaz. 

Bu standard aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa 

uygulanabilir, 

 

a)Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak, İSG risklerine maruz kalabilecek 

 çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza 

indirmek  üzere bir İSG yönetim sistemi oluşturmak, 

b)Bir İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek, 

c)Kuruluşun beyan ettiği İSG politikasına uygunluk konusunda kendine 

 güvence sağlamak, 



d) Aşağıdakileri uygulamak suretiyle bu İSG standardına uygunluğu 
 göstermek: 

1) Kendi durumunu değerlendirmek ve kendisi tarafından beyanda bulunmak, 

2) Müşteriler gibi kuruluş üzerinde ilgisi olan taraflardan uygunluğunun teyidini 
  istemek, 

3) Kuruluş dışındaki bir taraftan kendi beyanının uygunluğunun teyidini   
 istemek, 

4) Kuruluşun İSG yönetim sisteminin bir dış kuruluş tarafından   
 belgelendirilmesini / tescilini istemek. 

 

Bu standardın bütün şartlarının, herhangi bir İSG yönetim sistemine dâhil 
edilmesi amaçlanmıştır. 

Uygulamanın kapsamı kuruluşun İSG politikası, faaliyetlerin yapısı ile 
çalışmaların riskleri ve karmaşıklığı gibi faktörlere bağlı olacaktır. 

Bu standard ile iş sağlığı ve güvenliğinin ele alınması amaçlanmış olup 
çalışanların refah/sağlık programları, ürün güvenliği ve mülkiyet hasarı veya 
çevre etkisi gibi diğer sağlık ve güvenlik alanlarının ele alınması 
amaçlanmamıştır. 





3.1 Kabul edilebilir risk 

Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına (Madde 3.16) 

göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk. 

 

3.2 Tetkik 

“Tetkik kriterlerinin” karşılanma derecesini belirlemek amacıyla “tetkik 

delillerinin” elde edilmesi ve objektif olarak değerlendirilmesi için yapılan 

sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş proses.[ISO 9000, Madde 3.9.1] 

 

Not 1– Bağımsız olmak için kuruluş dışından olmak şart değildir. Birçok 

 durumda, özellikle küçük kuruluşlarda, bağımsızlık tetkik  edilen 

 faaliyetten sorumlu olmamak ile gösterilebilir. 

Not 2– “Tetkik delili” ve “tetkik kriterleri” konusunda daha fazla bilgi için ISO 

 19011’e bakılmalıdır. 



3.3 Sürekli iyileştirme 

Kuruluşun (Madde 3.17), İSG politikasına (Madde 3.16) bağlı olarak, genel 
iş sağlığı ve güvenliği performansını (Madde 3.15) iyileştirmek üzere, İSG 
yönetim sistemini (Madde 3.13) geliştirmek için tekrarlanan proses. 

 

Not 1- Prosesin aynı anda faaliyet gösterilen tüm alanlarda      
 gerçekleştirilmesi gerekmez. 

Not 2- ISO 14001, Madde 3.2’den uyarlanmıştır. 

 

3.4 Düzeltici faaliyet 

Tespit edilen bir uygunsuzluğun (Madde 3.11) veya başka bir istenmeyen 
durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem. 

 

Not 1- Uygunsuzluğun birden fazla sebebi olabilir. 

Not 2- Düzeltici faaliyet uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi için yapılır,     
 önleyici faaliyet (Madde 3.18) ise uygunsuzluğun ilk defa meydana 
 gelmesini önlemek için yapılır. [ISO 9000, Madde 3.6.5] 



3.5 Doküman 

Bilgi ve onu destekleyen ortam. 

Not - Ortam; kâğıt, manyetik, elektronik veya optik bilgisayar diski,    

 fotoğraf, ana örnek veya bunların birleşimi olabilir.  

 [ISO 14001, Madde 3.4] 

3.6 Tehlike 

İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulması (Madde 3.8) veya 

bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya 

işlem. 

3.7 Tehlike tanımlaması 

Bir tehlikenin (Madde 3.6) varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi. 

3.8 Sağlığın bozulması 

Bir iş faaliyetinin veya işle ilgili durumun yol açtığı ve/veya kötüleştirdiği 

belirlenebilir, olumsuz fiziksel veya ruhsal durum. 



3.9 Olay 

Yaralanmaya veya (ciddiyet seviyesinden bağımsız olarak) sağlığın 

bozulmasına (Madde 3.8) veya ölüme sebep olan veya sebep olacak 

potansiyele sahip olan, işle ilgili olaylar. 

 

Not 1- Kaza, yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan 

 olaydır. 

Not 2- Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olmadan 

 gerçekleşen olaylara “hasarsız olay”, “tehlikeli oluşum” gibi adlar 

 verilir. 

Not 3- Acil durum (Madde 4.4.7) olayın özel bir tipidir. 



3.10 İlgili taraf 

İş yerinin (Madde 3.23) içinde veya dışında olan ve kuruluşun (Madde 
3.17) İSG performansı (Madde 3.15) ile ilgilenen ya da bu performanstan 
etkilenen kişi veya grup. 

 

3.11 Uygunsuzluk 

Bir şartın yerine getirilmemesi.[ISO 9000, Madde 3.6.2, ISO 14001, Madde 
3.15] 

 

Not  - Uygunsuzluk, aşağıdakilerden herhangi bir sapma olabilir: 

 - İlgili çalışma standardları, uygulamalar, prosedürler, yasal   

 zorunluluklar, vb. 

 - İSG yönetim sistemi (Madde 3.13) şartları. 

 



  

 

3.12 İş sağlığı ve güvenliği (İSG) 

İş yerindeki (Madde 3.23) çalışanların veya diğer işçilerin (geçici işçiler ve 

yüklenici personeli dâhil), ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların 

sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkilemesi mümkün olan şartlar ve 

faktörler. 

  

Not - Doğrudan iş yerinde bulunanların veya iş yeri faaliyetlerine maruz 

kalanların dışındaki kişilerin sağlık ve güvenliğinden sorumlu olma 

konusunda kuruluşlar yasal hükümlere tabi olabilir. 

 



 

3.13 İSG yönetim sistemi 

Kuruluşun (Madde 3.17) İSG politikasını (Madde 3.16) geliştirmek ve 
uygulamak ve İSG risklerini (Madde 3.21) yönetmek için kullanılan tüm 
kuruluşun yönetim sisteminin bir parçası. 

 

Not 1 - Bir yönetim sistemi politikanın ve hedeflerin belirlenmesi ve bu 
hedeflerin elde edilmesi için kullanılan, birbiriyle ilişkili bir  elemanlar dizisidir. 

Not 2 - Bir yönetim sistemi kuruluşun yapısını, planlama faaliyetlerini 
(örneğin risk değerlendirmesi ve hedeflerin belirlenmesi dâhil), 
sorumluluklarını, uygulamalarını, prosedürlerini (Madde 3.19) proseslerini 
ve kaynaklarını kapsar. 

Not 3 - ISO 14001, Madde 3.8’den uyarlanmıştır. 



3.14 İSG hedefi 

Kuruluşun (Madde 3.17) ulaşmak için belirlediği, İSG performansı (Madde 
3.15) cinsinden İSG amacı. 

Not 1 - Uygulanabilir durumlarda hedefler miktar olarak belirtilmelidir. 

Not 2 - Madde 4.3.3 gereğince, İSG hedefleri İSG politikası (Madde 3.16)   

ile uyumlu olmalıdır. 

 

3.15 İSG performansı 

Kuruluşun (Madde 3.17) İSG riskleri (Madde 3.21) yönetiminin ölçülebilir 
sonuçları. 

Not 1 - İSG performans ölçümü kuruluşun kontrollerinin etkinliğinin      
 ölçülmesini kapsar. 

Not 2 - İSG yönetim sistemi (Madde 3.13) bağlamında, sonuçlar 
 kuruluşun (Madde 3.17) İSG politikasına (Madde 3.16), İSG 
 hedeflerine (Madde 3.15) ve diğer İSG performans şartlarına göre 
 ölçülebilir. 

 



 

 

3.16 İSG politikası 

Kuruluşun (Madde 3.17) üst yönetimi tarafından resmen ifade edildiği 
şekliyle, kuruluşun İSG performansına (Madde 3.16) ilişkin genel niyetleri 
ve yönü. 

 

Not 1 - İSG politikası, harekete geçmek ve İSG hedeflerini        
 (Madde 3.14) belirlemek için bir çerçeve sağlar. 

Not 2 - ISO 14001, Madde 3.11’den uyarlanmıştır. 

 



3.17 Kuruluş 

Kendi fonksiyonları ve yönetimi olan, birleşik veya ayrı, kamu veya özel, 

şirket, işletme, firma, teşebbüs, enstitü, kurum veya bunların bir parçası. 

 

Not - Birden fazla işletme birimi olan kuruluşlar için bir işletme birimi kuruluş 

olarak tarif edilebilir. [ISO 14001, Madde 3.16] 

 

3.18 Önleyici faaliyet 

Potansiyel bir uygunsuzluğun (Madde 3.11) veya başka bir istenmeyen 

durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem. 

Not 1 - Potansiyel uygunsuzluğun birden fazla sebebi olabilir. 

Not 2 - Önleyici faaliyet uygunsuzluğun ilk defa meydana gelmesini       

 önlemek için yapılır.  



 

 

 

Düzeltici faaliyet (Madde 3.4) ise uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi için 
yapılır, [ISO 9000, Madde 3.6.4] 

 

3.19 Prosedür 

Bir faaliyeti veya prosesi yürütmek için belirlenmiş yol. 

 

Not - Prosedürler dokümante edilmiş veya edilmemiş olabilir. [ISO 9000, 
Madde 3.4.5] 



 

3.20 Kayıt 

Elde edilen sonuçları gösteren veya yapılan faaliyetler hakkında delil 
oluşturan doküman (Madde 3.5).  [ISO 14001, Madde 3.20] 

 

3.21 Risk 

Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile 

olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık 

bozulmasının (Madde 3.8) ciddiyet derecesinin birleşimi.  

 

3.22 Risk değerlendirmesi 

Tehlikelerden kaynaklanan riskin (Madde 3.21) büyüklüğünü tahmin etmek 
ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup 
olmadığına karar vermek için kullanılan proses. 

 



 

 

3.23 İş yeri 

Kuruluşun kontrolü altında işle ilgili faaliyetlerin yürütüldüğü her hangi bir 

fiziksel mahal. 

 

Not - İş yerinin nelerden meydana geldiğine karar verirken kuruluş (Madde 

 3.17) örneğin yolculuk yapmakta olan veya transit halinde bulunan 

 (örneğin otomobil kullanan, uçakta, gemide veya trende bulunan) 

 personel ile bir müşterinin tesisinde veya evde çalışan personelin 

 üzerindeki İSG etkilerini dikkate almalıdır. 

 



 

 

 BAŞARILI BİR İSG YÖNETİM SİSTEMİNE;  

 

 ÜST YÖNETİM 

 YÖNETİCİLER 

 TÜM ÇALIŞANLAR 

 YÜKLENİCİLER / ALT YÜKLENİCİLER 

 STAJYERLER, ÇIRAKLAR 

 GEÇİCİ SÜRELİ (MEVSİMLİK) ÇALIŞANLAR KATILMALIDIR. 

 



 

 

 

 

Kuruluşun o andaki İSG durumunun ve olgunluk seviyesinin 

değerlendirilmesidir. Başlangıç mahiyetinde gözden geçirme, İSG 

konularının, boyutlarının, etkilerinin, performansının ve kuruluşun kontrol 

faaliyetlerinin detaylı bir analizini kapsar. 

 

 

  

 



 

 

 

 

 İSG yönetim sisteminin temelini oluşturmak, 

 Önemli riskleri ve öncelikleri belirlemek, 

 Belirlenmiş olan risklerin yönetilmesine yardımcı olmak, 

 Kuruluşta, mevcut ve gelecekte olabilecek düzenlemeleri belirlemek.  

 

 Raporun yapısı, kuruluşun tercihine bağlıdır. 

 

       



 

İSİG 

POLİTİKASI 

İSG 

POLİTİKASI 

PLANLAMA 
PLANLAMA 

UYGULAMA VE  

İŞLETME 

UYGULAMA VE  

İŞLETME 

KONTROL VE 

DÜZELTİCİ  

FAALİYETLER 

KONTROL  

 

YÖNETİMİN 

GÖZDEN 

GEÇİRMESİ 

YÖNETİMİN 

GÖZDEN 

GEÇİRMESİ 

SÜREKLİ 

İYİLEŞTİRME 



 

 

 

4.1   Genel Şartlar 

4.2   İSG Politikası 

4.3   Planlama 

4.4   Uygulama ve İşletme 

4.5   Kontrol  

4.6   Yönetimin Gözden Geçirmesi 



 

 

 

 

Kuruluş, bu İSG standardının şartlarına uygun olarak bir İSG yönetim 

sistemini kurmalı, dokümante etmeli, sürdürmeli, sürekli olarak iyileştirmeli ve 

İSG yönetim sisteminin bu şartları nasıl karşılayacağını belirlemelidir. 

 

Kuruluş, İSG yönetim sisteminin kapsamını tarif etmeli ve dokümante 

etmelidir. 



 

 

Kuruluşun üst yönetimi kuruluşun İSG politikasını belirlemeli ve onaylamalı, 

İSG yönetim sisteminin belirlenmiş kapsamında bu politika aşağıdaki 

hususları sağlamalıdır. 

 

a)Kuruluşun İSG risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun olmalı, 

b)Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve 

 İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için bir taahhüt içermeli, 

c)En azından yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların 

 şartlarına uyulacağı taahhüdünü içermeli, 



 

 

 

d)İSG hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve 

 oluşturmalı,  

e)Dokümante edilmeli, uygulanmalı ve sürdürülmeli, 

f)Çalışanların kendi bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmaları amacı 

 ile kuruluşun kontrolü altında tüm çalışanlara duyurulmalı, 

g)İlgili taraflar için ulaşılabilir olmalı, 

h)Kuruluşun kendisine uygun ve ilgili olarak kalmasını sağlamak için 

 periyodik olarak gözden geçirilmelidir. 



 

 

 Amaç 

 

İSG politikası kuruluş için genel yönlendirme yapar, 

İşlem prensiplerini belirler, 

İSG sorumluluğu için İSG hedeflerini ve kuruluş çapında gerekli 

performansı belirler, 

Üst yönetimin iyi bir İSG yönetimine olan resmi taahhüdünü gösterir. 

 



  

 Kazaların azaltılması, 

 Güvenli çalışma ortamı oluşturulması, 

 Risklerin azaltılması, 

 Çalışanların eğitimi, katılımı, motivasyonu, 

 Çalışan sağlığına verilen önem,  

 Çalışanlara sağlanan sosyal imkanlar, 

 Yasalara uyum, 

 Sürekli iyileştirme. 



 

 

Kuruluş sürekli olarak tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve 

gerekli kontrollerin belirlenmesi için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir. 

 

Tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin değerlendirilmesi prosedürleri 

aşağıdakileri dikkate almalıdır: 

 

a)Rutin veya rutin olmayan faaliyetler, 

b)İş yerine erişebilme imkânına sahip personelin faaliyetleri (taşeronlar ve 

 ziyaretçiler dâhil), 

 



 

c)İnsan davranışları, kabiliyetleri ve diğer insan faktörleri, 

d)İş yerinin dışından kaynaklanan ve iş yerinde kuruluşun kontrolü altındaki 

 insanların sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde etkileme 

kabiliyetine  sahip olan belirlenmiş tehlikeler, 

e)İşyerinin civarında kuruluşun kontrolü altındaki işle ilgili faaliyetlerden 

 kaynaklanan tehlikeler, 

 

Not 1-Bu gibi tehlikelerin çevre yönüyle değerlendirilmesi daha uygun 
 olabilir. 



 

 

f)Kuruluş tarafından veya başkaları tarafından temin edilmiş olan iş yerindeki 
altyapı, teçhizat ve malzemeler, 

g)Kuruluş, kuruluşun faaliyetleri veya malzemeleri üzerinde yapılan veya 
yapılması teklif edilen değişiklikler, 

h)Geçici değişiklikler dâhil İSG yönetim sisteminde yapılan değişiklikler ve 
bunların işletmelere, proseslere ve faaliyetlere olan etkileri, 

i)Risk değerlendirmesi ve gerekli kontrollerin uygulanması ile ilgili 
uygulanabilir yasal yükümlülükler (Ayrıca Madde 3.12’nin notuna 
bakılmalıdır), 

j)İş alanlarının, proseslerin, tesislerin, makina/teçhizatın, işletme 
prosedürlerinin ve iş organizasyonunun tasarımı ve bunların insan 
kabiliyetlerine uyarlanması. 

 



 Kuruluşun tehlike tanımlaması ve risk değerlendirmesi için metodolojisi, 

 

 Düzenleyici değil proaktif (önleyici) olmasını sağlamak üzere, kapsamına, 

yapısına ve zamanlamasına göre tarif edilmeli, 

 

 Risklerin tanımlanmasını, önceliklerinin belirlenmesini ve dokümante 

edilmesini ve duruma uygun olarak kontrollerin uygulanmasını 

sağlamalıdır. 

 

 Değişikliğin yönetilmesi için değişiklikleri uygulamadan önce kuruluş 

kendisindeki, İSG yönetim sistemindeki veya faaliyetlerindeki 

değişikliklerle ilgili İSG tehlikelerini ve İSG risklerini belirlemelidir. 

 

 Kuruluş, kontrolleri belirlerken bu değerlendirme sonuçlarının dikkate 

alınmasını sağlamalıdır. 



 

 

Kontrolleri belirlerken veya mevcut kontroller üzerinde değişiklik yapmayı 

planlarken aşağıdaki hiyerarşiye uygun olarak risklerin azaltılması 

düşünülmelidir: 

 

 a) Ortadan kaldırma, 

 b) Yerine koyma, 

 c) Mühendislik kontrolleri, 

 d) İşaretler/uyarılar ve/veya diğer idari kontroller, 

 e) Kişisel koruyucu donanım. 



 

 

Kuruluş, tehlikelerin tanımlaması, risk değerlendirmesi ve belirlenen 

kontrollerin sonuçlarını dokümante etmeli ve bunları güncel tutmalıdır. 

 

Kuruluş, İSG yönetim sisteminin kurulmasında, uygulanmasında ve 

sürdürülmesinde İSG risklerinin ve belirlenen kontrollerin dikkate alınmasını 

sağlamalıdır. 

 

Not 2- Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi 

 hakkında daha fazla bilgi için TS 18002’ye bakılmalıdır. 



 

 

 

 Sürekli yapılan işler (üretim,boyama vs.), 

 Seyrek yapılanlar (bakım, temizlik), 

 Ağır ve tehlikeli işler kapsamına girenler, 

 Firma sahası içinde yapılanlar, dışında yapılanlar, 

 Kimyasal, mekanik, biyolojik, elektriksel faaliyetler. 

 

  

 



 

 

 

1-Riskin ortadan kaldırılması temel prensiptir. 

2-Risk ortadan kaldırılamıyorsa azaltılma yoluna gidilmeli. 

3-Daha sonraki aşamada koruyucu ekipman, uyarı işaretleri kullanımına 

gidilmeli. 



 

 

 

 MÜHENDİSLİK KONTROLLERİ 

 

 YÖNETSEL KONTROLLER  

 

 KKD KULLANIMI 

      RİSK KONTROL 



Risk 

Yönetimi 

Kaza 

Şiddeti 
Tahmini 

Tekrar 
Değerlendirme 

Kaza 

Olasılığı 
Tahmini 

Risk 

Tanımlama Aksiyon 
Risk 

Onay 
Tehlike  

Belirleme 

    H 
  

E 



Yerçekiminden Kaynaklanan Tehlikeler 

 

Yüksekten Düşme(İskele,Merdiven,Platform…) 

Çukura Düşme 

Parça Düşmesi 

Kayma,Tökezleme,Takılma 

 

Çevresel ve Doğa Kaynaklı Tehlikeler 

 

Deprem 

Sel 

Fırtına, Yıldırım 

Kar 

Aşırı Sıcak/ Soğuk 

Yanma Haşlanma 

 

Alev Yanma 

Kızgın Yüzeyeler, Sıcak Sıvılar, Buhar … vb. 

 

Basınçlı Sistemler 

 

Sıkıştırılmış Gazlar, Basınçlı Hava, Vakum 

Yangın, Patlama 

 

Yanıcı Gaz, Buhar, Doğalgaz , LPG 

Yanıcı Sıvı (Mazot,Fuel Oil, Yağlar) 

Yanıcı Katı Maddeler (Kağıt, Karton, Naylon, 

Strafor…) 

Yanıcı Tozlar 

Yanıcı Kimyasallar 

Sıcak İşler, Alev, Kıvılcım (Kaynak, Kesme…) 

Sigara 

Makine/Ekipman Tehlikeleri 

 

Hareketli Parçalar (Sıkışma, Ezilme, Kopma) 

Döner Ekipmana Kapılma 

Keskin Kenarlar 

Fırlayan, Kırılan, Dağılan Parçalar 



Elektrik Tehlikesi 

 

Yüksek Gerilim 

Hasarlı Kablo ve Prizler 

Aşırı Yüklenmiş Devreler 

Uygun Olmayan Panolar 

Kimyasal Tehlikeler 

 

Kanserojen 

Korozif, Aşındırıcı 

Tahriş Edici 

Toksik 

 

Taşıma- Kaldırma Araçları Tehlikeleri 

 

Vinçlerin Aşırı Yüklenmesi 

Forklift ve Transpaletler 

Araç Trafiği 

Asansörler 

 

Ergonomik Tehlikeler 

 

Zorlayıcı Pozisyonlar (Yük Kaldırma vb.), 

Tekrar Eden Hareketler 

Uzun Süreli Statik Pozisyon 

Biyolojik Tehlikeleri 

 

Laboratuvar Çalışması 

Gıdayla Bulaşan Hastalıklar 

Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar 

Ulaşım Tehlikeleri 

 

Radyasyon Tehlikesi 



 Yasal şartlar 

 Kaza raporlarının, envanterlerinin, kitapların, sektörel istatistikler 

 Tesis yapısı, yerleşimi  

 Faaliyetlerin yapılış şekli, iş akış şemaları. 

 Standardlar  

 Daha önce alınmış tedbirler 

 Kullanılan malzemeler. 

 Politika, tetkik sonuçları  

 Kimyevi, fiziki ve biyolojik  ajanlar listesi 

 Ortam ölçüm raporları 

 İmalatçı verileri 

 Uzman görüşleri 

 Teknik periyodik kontrol raporları 

 İSİG Kurulu  yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi, 

 Benzeri diğer işyerlerinden elde edilen veriler. 



 

 

Risk değerlendirme yöntemi belirli aralıklarla gözden geçirilmelidir.  

 

Bu süre; 

 

 Tehlikenin yapısına, 

 Riskin büyüklüğüne, 

 Normal işlerde olabilecek değişikliklere, 

 Olası hammadde ve kimyasal değişikliklerine bağlıdır. 



 

 Başlangıç Tehlike Analizi (PHA) 

 İş Güvenliği Analizi (JSA) 

 What If (Şu Olursa) 

 Check List (Soru Listesi) Kullanılarak Risk Analizi 

 Risk Değerlendirme Matrisi (L-matris, X-matris) 

 Tehlike ve İşletilebilme Metodu (HAZOP) IEC 61882 

 Hata Ağacı Analizi (FTA) IEC 61025 

 Hata Türleri ve Etki Analizi (HTEA,FMEA) IEC 60812 

 Olay Ağacı Analizi (ETA) 

 Neden-Sonuç Analizi 

 



 

Zararın Şiddeti (Ş): Zararın etkisinin büyüklüğü 

Zararın Olasılığı (O): Zarar ne sıklıkta meydana gelebilir. 

 

     RİSK = OLASILIK x ŞİDDET 

 

OLASILIK    

 1 2        3  4       5  

           RİSK 

 1  2       3  4        5 

ŞİDDET 
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KORUMA ÖNLEME 



       Şiddet 
 
Olasılık 

Hafif 
Zararlı      (1) 

Zararlı        
                  (2) 

Çok Zararlı               
                  (3) 

Çok Olağan 
Dışı       (1) 

Katlanılabilir 
Risk           (1) 

Düşük Risk 
                  (2) 

Orta Risk 
                  (3) 

Olağan Dışı       
(2) 

Düşük Risk 
                 (2) 

Orta Risk 
                   (4) 

Yüksek Risk 
                  (6) 

Olağan  (3) 
Orta Risk 

                 (3) 
Yüksek Risk 
                  (6) 

Katlanılamaz 
Risk            (9) 

 

 

 

 

  



RİSK SEVİYESİ AÇIKLAMA 

Katlanılabilir Hiçbir faaliyet, kayıt veya kayıt saklamaya gerek yoktur. 

Düşük 

Ek kontrollere ihtiyaç yoktur. Daha iyi bir etki-maliyet 
çözümü veya ek maliyet yükü getirmeyen gelişmeler 
olabilir. Kontrollerin sürdürülmesi için denetime ihtiyaç 
vardır. 

Orta 
Riski düşürücü uğraş verilmeli, risk azaltma önlemleri 
belirli zamana yayılmalı. Kontrol önlemlerini geliştirmek 
için olasılık tayin metodları daha geliştirilmeli. 

Yüksek 
Risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı. Önemli 
kaynaklar riski düşürmek için tahsis edilebilir. Risk işin 
devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı. 

Katlanılamaz 

Risk düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı veya 
durdurulmalı. Eğer sınırsız kaynağa rağmen riski 
düşürmek mümkün olmuyorsa, işin yapılması 
yasaklanmalı. 

 

Köprü Dökümanları/RİSK SEVİYELERİ TABLOSU.pdf


 

 

Kuruluş, kendisine uygulanabilir olan yasal ve diğer İSG şartlarını belirlemek 

ve bunlara ulaşmak için bir prosedür oluşturmalı ve sürdürmelidir. 

 

Kuruluş İSG yönetim sisteminin kurulmasında, uygulanmasında ve 

sürdürülmesinde bu uygulanabilir yasal şartların ve kuruluşun taahhüt ettiği 

diğer şartların dikkate alınmasını sağlamalıdır. 

 

Kuruluş bu bilgileri güncel durumda tutmalıdır. 

Kuruluş, kendi kontrolü altında çalışanlarına ve diğer ilgili taraflara yasal ve 

diğer şartlar hakkında ilgili bilgileri iletmelidir. 
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KANUN 4857 Sayılı İş Kanunu 10.06.2003 25134 

KANUN 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 28339 

TÜZÜK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 11.01.1974 14765 

TÜZÜK Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü 12.09.1974 15004 

YÖNETMELİK 
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 

Hakkında Yönetmelik 
29.12.2012 28512 

YÖNETMELİK İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 29.12.2012 28512 

YÖNETMELİK İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 29.12.2012 28512 

TEBLİĞ 
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki 

Eğitimlerine Dair Tebliğ 
31.05.2009 27244 

TEBLİĞ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği  26.12.2012 28509 

TEBLİĞ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği  06.03.2005 25747 



 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kamu ve özel sektör dahil herkes sağlık 

ve güvenle çalışacak. 

 

 İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması için yeni bir sistem uygulanacak.  

 

 Her iş yerinde, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve diğer sağlık 

personeli görevlendirilecek.   

 

 İşverene, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti için ortak sağlık ve güvenlik 

birimleri gibi alternatif çözümler sunuluyor. 

 

 İSG profesyonelleri işverence uyulmayan hayati tehlike arz eden riskleri 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirme sorumluluğunu 

üstleniyor. 

 



 Bakanlık, küçük işletmelere, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin yerine 

getirilmesinde maddi destekte bulunuyor. 

 

 Risk değerlendirmesinin yapılmaması , işi durdurma sebebi oluyor. 

 

 Çalışanlar, sağlık gözetiminden geçmeden işe başlayamıyor.  

 

 İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıtları etkin ve güncel olarak 

tutuluyor. 

 Tüm işyerleri acil durumlara karşı hazırlanıyor. 

 

 Çalışanlara, gerekli İSG tedbirlerinin alınmaması durumunda çalışmaktan 

kaçınma hakkı doğuyor. 

 

 İş sağlığı ve güvenliği için bir çalışan temsilcisi görevlendiriliyor. 

 



 İşyerlerinin, sanayi bölgeleri gibi toplu halde bulunduğu yerlerde iş sağlığı 

ve güvenliği koordinasyonu sağlanıyor. 

 Hayati tehlike tespitinde işyerlerinde işin durdurulması sağlanıyor. 

 Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için işletme kurulmadan 

tedbir alınıyor. 

 Kanunla uyumsuz davranışlara idari para cezası uygulanıyor. Örneğin: 

 

MADDE 11 – 

Acil Durum 

Planları, 

Yangınla 

Mücadele ve İlk 

Yardım 

11 Acil Durum Belirlenmesi, acil durumlar için 

tedbir alınması, acil durum planlarının 

hazırlanması, destek  elamanı 

görevlendirilmemesi, araç gereç 

sağlanmaması, acil durumlarda iş yeri 

dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak 

düzenlemenin yapılmaması 

1.000 Türk Lirası/ her 

yükümlülük için 

1.000 Türk Lirası/ her ay 

(Aykırılığın devamı halinde) 

 

Madde 10- Risk 

değerlendirmesi, 

kontrol, ölçüm ve 

araştırma 

10/

1 

Risk değerlendirmesi yapılmaması veya 

yaptırılmaması 

 

 

3.000 Türk Lirası 

4.500 Türk Lirası/ her ay 

(Aykırılığın devamı halinde) 

10/

4 

Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, 

ölçüm inceleme ve araştırmaların yapılmaması 

1.500 Türk Lirası 



 

 İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturuluyor. 

Asıl İşveren Alt İşveren Açıklama 

 
 
 
İş Sağlığı ve  
Güvenliği  
Kurulu 

Yükümlü Yükümlü Ayrı ayrı kurul oluşturulması ise, iş 
birliği ve koordinasyon asıl işverence 
sağlanır. 

Yükümlü Yükümlü 
Değil 

Koordinasyonu sağlamak üzere kurula, 
alt işveren vekaleten yetkili bir temsilci 
atar. 

Yükümlü 
Değil 

Yükümlü Koordinasyonu sağlamak üzere kurula, 
asıl işveren vekaleten yetkili bir 
temsilci atar. 

Yükümlü Değil (Toplam 
Çalışan Sayısının elliden fazla 
olması durumunda) 

Koordinasyonu asıl işverence yapılmak 
kaydıyla asıl işveren ve alt işveren 
tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. 



Kuruluş, içerisindeki her bir ilgili fonksiyon ve seviyede dokümante edilmiş iş 

sağlığı ve güvenliği hedeflerini oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. 

 

Hedefler pratik olan durumlarda ölçülebilir büyüklüklerle ifade edilmeli ve İSG 

politikası ile tutarlı olmalıdır. 

 

Buna yaralanmaların ve sağlığın bozulmasının önlenmesi, uygulanabilir 

yasal şartlara ve kuruluşun taahhüt ettiği diğer şartlara uygunluk ve sürekli 

iyileştirme taahhüdü dâhil olmalıdır. 

 

Kuruluş, hedeflerini oluştururken ve gözden geçirirken yasal şartları ve 

kuruluşun taahhüt ettiği diğer şartları,  İSG risklerini dikkate almalıdır. Ayrıca 

kuruluş teknolojik seçeneklerini, finansal çalıştırma ve işletme şartlarını, ilgili 

tarafların görüşlerini de dikkate almalıdır. 



 

 

Kuruluş, hedeflerine ulaşmak için bir programı veya programları oluşturmalı, 

uygulamalı ve sürdürmelidir. Bu programlar en azından aşağıdakileri 

içermelidir, 

 

a)Kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde hedeflere ulaşılması için verilen 

 sorumluluk ve yetki, 

 

b) Amaçlara ulaşırken kullanılacak araçlar ve zaman çizelgesi 

 

Programlar düzenli ve planlı aralıklarla gözden geçirilmeli ve hedeflere 

ulaşılmasını sağlamak üzere gerektiğinde yeniden düzenlenmelidir. 



  

 Hedefi belirle 

 İSG programı oluştur  

 İşlem adımlarını dokümante et, yayınla 

 Gelişimi gözden geçir, izle, kaydet 

 Değerlendir ve iyileştir. 



MEVCUT 

DURUM 

HEDEF 

Etkiler ve 

Şartlar 

Etkiler ve 

Şartlar 
OLMASI 

İSTENEN 

DURUM 



POLİTİKA AMAÇLAR HEDEFLER 

1-   İş kazalarını 

azaltmak için tüm 

imkan ve 

kaynaklarımızı 

kullanırız. 

 İş kazalarını 

azaltmak. 

 Yıl sonunda Kayıp iş gününü %10 

azaltmak. 

 

 Kazaları azaltmak için en az 10 

önleme planı uygulamak. 

2- Çalışanlarımızın 

bilinç 

     durumunu 

arttırırız.. 

 İş güvenliği 

eğitimlerini 

arttırmak. 

 Yıl sonuna kadar 10 saat/adam iş 

güvenliği eğitimi vermek. 

3-  Tehlikeli 

kimyasalların 

kullanımını 

mümkün 

olduğunca 

azaltırız. 

 Tehlikeli 

kimyasalların 

tüm kuruluşta 

kullanımını  

ortalama %30 

azaltmak. 

 …… maddesi kullanımını yıl sonuna 

kadar durdurmak 

 

 Solvent bazlı boya kullanımını yıl 

sonuna  kadar  %25 azaltmak. 



 

İSG PROGRAMINDA FAALİYETLER AÇIK OLARAK TANIMLANMALIDIR. 

BU TANIMLAMA, EN AZINDAN AŞAĞIDAKİ HUSUSLARI İÇERMELİDİR. 

 

 

  FAALİYETLERİN AÇIK  OLARAK TANIMI 

  FAALİYETİ YÜRÜTECEK  SORUMLU KİŞİ / BİRİM 

  TERMİN VE GÖZDEN GEÇİRME  

  KAYNAK İHTİYACI / FAALİYET  BÜTÇESİ 



 HEDEFLER 

SORUMLULUKLAR 

KAYNAKLAR 

ZAMAN P
R

O
G

R
A

M
L
A

R
 



İSG ve İSG yönetim sisteminin nihai sorumluluğunu üst yönetim üzerine 

almalıdır. 

Üst yönetim taahhüdünü aşağıdakileri uygulamak suretiyle göstermelidir: 

 

a) İSG yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve 

geliştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanması, 

 

Not 1-Kaynaklara insan kaynakları ve ihtisaslaşmış beceriler,       

 organizasyon alt yapısı, teknoloji ve mali  kaynaklar dâhildir. 

 

b) Etkili İSG yönetimini kolaylaştırmak için, görevlerin, sorumlulukların ve 

hesap verme durumlarının tayin edilmesi, görevler, sorumluluklar ve hesap 

verme durumları ile yetkiler dokümante edilmeli ve duyurulmalıdır. 



Kuruluş, üst yönetiminden bir üyeyi, diğer sorumluluklarından ayrı olarak, 
İSG için özel sorumluluğa sahip olacak şekilde atamalıdır. Kuruluş 
yönetiminin atadığı bir kişi aşağıdakileri gerçekleştirmek için tarif edilmiş 
görev ve yetkiye sahip olmalıdır. 

 

a) İSG yönetim sistemi şartlarının bu standarda uygun olarak 
oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak, 

 

b)  İSG yönetim sisteminin iyileştirilmesi için bir temel oluşturacak ve gözden 
geçirilmek üzere üst yönetime sunulacak İSG yönetim sistemi 
performansı hakkındaki raporları sağlamak. 

 

Not 2 – Üst yönetim temsilcisi (büyük kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi veya 
 icra komitesi üyesi) hesap verme konumunu muhafaza etmek 
 şartıyla, görevlerinden bazılarını daha alt düzeydeki bir yönetim 
 temsilcisine devredebilir. 



 

 

Üst yönetim temsilcisinin kimliği, kuruluşun kontrolü altında çalışan herkese 

bildirilmelidir. 

 

Yönetim sorumluluğuna sahip olan bütün kişiler, İSG performansının sürekli 

iyileştirilmesinde yönetimin taahhüdünü göstermelidir. 

 

Kuruluş, iş yerindeki kişilerin üzerinde kontrol sahibi olduğu İSG hususları 

için sorumluluk almalarını ve kuruluşun uygulanabilir İSG şartlarına 

uymalarını sağlamalıdır. 



 

 

  

 İSG yönetiminin etkinliğinin sağlanması için: 

 

   Sorumlulukları ve yetkileri tanımla,  

   Dokümante et ve tebliğ et, 

   Gerekli kaynakları tahsis et. 



 İşveren  

 Yönetim Temsilcisi  

 İşyeri Hekimi 

 Teknik Emniyet Uzmanı 

 Sivil Savunma Uzmanı 

 Sendika Temsilcisi 

 Çalışan Temsilcisi 

 İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Kurulu 

 İş Güvenliği Uzmanı 

 Acil Durum Ekipleri 



 

Kuruluş, İş yerinde, kontrolü altında İSG’yi etkileyebilecek görevleri yapan 
personelin uygun eğitim, öğretim veya tecrübe itibariyle yeterli olmasını 
sağlamalı ve bununla ilgili kayıtları muhafaza etmelidir. 

 

Kuruluş, İSG riskleri ve İSG yönetim sistemi ile ilgili eğitim ihtiyacını tespit 
etmelidir. Kuruluş eğitimleri vermeli veya bu ihtiyacın karşılanması için tedbir 
almalı, alınan eğitimin veya tedbirin etkinliğini değerlendirmeli ve bununla 
ilgili kayıtları muhafaza etmelidir. 

 

Kuruluş, kontrolü altında çalışanların aşağıda belirtilenlerden haberdar 
olmasını sağlayan prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve bunları 
sürdürmelidir 



a) Mevcut veya potansiyel iş faaliyetlerinin, davranışlarının İSG üzerindeki 

sonuçları ve İSG’nin kişisel performansın geliştirilmesine faydaları, 

 

b)  Acil durumlara hazırlıklı olma ve bu durumlarda yapılması gerekenler de 

 dâhil olmak üzere İSG politika ve prosedürlerine ve İSG yönetim 

 sisteminin şartlarına uyumdaki görevleri ve sorumlulukları (Madde 

4.4.7), 

 

c)  Belirtilmiş işletme prosedürlerinden sapmanın potansiyel sonuçları,  

 

Eğitim prosedürleri aşağıdaki konulardaki farklı seviyeleri dikkate almalıdır, 

 

 Sorumluluk, yetenek, yeterlilik ve bilgi düzeyi, 

 Risk. 



a) Genel iş sağlığı ve güvenliği 

kuralları, 

b) İş kazaları ve meslek hastalıkların 

sebepleri ve işyerindeki riskler, 

c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan 

korunma prensipleri ve korunma 

tekniklerinin uygulanması, 

d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, 

e) Çalışanların yasal hak ve 

sorumlulukları, 

f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler, 

g) İşyerinde güvenli ortam ve 

sistemleri kurma, 

h) Kişisel koruyucu alet kullanımı, 

i) Ekranlı ekipmanlarla çalışma, 

j) Uyarı işaretleri, 

k) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik 

maddelerle ortaya çıkan riskler, 

l) Temizlik ve düzen, 

m) Yangın olayı ve yangından 

korunma, 

n) Termal konfor şartları, 

o) Ergonomi, 

p) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve 

önlemleri, 

q) İlk yardım, kurtarma. 

 



Tüm Çalışanlara Yönelik Eğitimler 

  İlk Yardım 

  Yangından Korunma ve Önleme  

  Sıvı Kimyasal ve Gazların 

 Emniyetli Kullanımı 

 

 Yapılan İşe Özgü Eğitimler 

  Genel İş Güvenliği 

  El İle Yük Kaldırma Teknikleri 

  Doğal Gaz 

  Basınçlı Gaz Tüpleri  

  Vinçle İşaretleşme 

  İntibak Eğitimleri 

Sisteme Yönelik Eğitimler 

 

  Kaza Değerlendirme 

  Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin 

 Yönetimi 

  Uyarı İşaretleri 

  Paydaş Bilgilendirme  

 



 Geçici personel, 

 Kalıcı personel, 

 Yeni Personel, 

 İşyeri Sahasında Çalışan Taşeronlar, 

 Stajyerler, 

 Çıraklar, 

 Tedarikçiler, 

 Ziyaretçiler 

 

         



 

 

 

Kuruluş, İSG tehlikeleri ve İSG yönetim sistemi ile ilgili olarak aşağıdakiler 

için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve bunları sürdürmelidir, 

 

a) Kuruluşun çeşitli seviyelerinde ve fonksiyonlarındaki iç iletişim, 

b) Yükleniciler ve iş yerine gelen diğer ziyaretçilerle iletişim, 

c) Dışarıdaki ilgili taraflardan gelen ilgili iletişimin alınması,  dokümante 

 dilmesi ve cevaplandırılması. 

 

 



 

Kuruluş, aşağıdakiler için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve bunları 
sürdürmelidir, 

 

a) Çalışanların aşağıdaki faaliyetlere katılması, 

 

 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin            
belirlenmesine uygun katılım, 

 Olay araştırmasına uygun katılım, 

 İSG politikaları ve hedeflerinin geliştirilmesine ve gözden geçirilmesine 
uygun katılım. 

 İSG’yi etkileyen değişiklikler için danışma, 

 İSG konularında temsil. 



 

 

 

Çalışanlar katılım düzenlemeleri hakkında ve İSG temsilcilerinin kimliği 

hakkında bilgilendirilmelidir. 

 

b) İSG’yi etkileyen değişiklikler için yüklenicilerle danışma. 

 

Kuruluş, ilgili İSG konularında, kuruluş dışındaki ilgili taraflarla, uygun olan 

hallerde danışılmasını sağlamalıdır. 



 

 

 İletişim Panoları 

 İSG Kurulu Toplantıları 

 İntranet Ortamı 

 E-mail 

 Sosyal Aktiviteler 

 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları 

 Video Gösterileri 

 Eğitimler 

 Bültenler 

 



 ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİ 
 İş kazası bildirimleri 

 
 ÇALIŞMA BAKANLIĞI İŞ MÜFETTİŞLERİ 
 Denetim Raporları 

 
 SGK İL MÜDÜRLÜKLERİ 
 İstirahat Raporları 

 
 SENDİKALAR 
 İSG Kurul Kararları 

 
 TEDARİKÇİLER 
 Riskler, Talimatlar 

 

 MÜŞTERİLER, ZİYARETÇİLER 
 Güvenlik Tedbirleri 

 



İSG yönetim sistemi dokümantasyonu aşağıdakileri içermelidir, 

 

a) İSG politikası ve hedefleri, 

b) İSG yönetim sisteminin kapsamının açıklaması, 

c) Yönetim sisteminin ana elemanları ve bunların arasındaki etkileşimin 

açıklaması ve ilgili dokümanlara atıf, 

d) Bu İSG standardının gerektirdiği dokümanlar, kayıtlar dâhil, 

e) İSG risklerinin yönetilmesine ilişkin olarak proseslerin etkin biçimde 

planlanması, yürütülmesi ve kontrolü için kuruluş tarafından gerekli 

olduğu belirlenen dokümanlar, kayıtlar dâhil. 

 

Not -Dokümantasyonun karmaşıklık seviyesi, tehlikelerin ve ilgili risklerin 

 seviyesi ile orantılı olması, etkinlik ve verimlilik için gerekli olan en az 

 seviyede tutulması önemlidir. 



 

İSG yönetim sisteminin ve bu İSG standardının gerektirdiği dokümanlar 
kontrole tabi olmalıdır. Kayıtlar özel tip dokümanlardır ve Madde 4.5.4’te 
verilen kurallara göre kontrole tabi olmalıdır. 

 

Kuruluş, aşağıdakileri sağlamak amacıyla gerekli prosedürleri 
oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir: 

 

a) Dokümanların yayınlanmasından önce yeterliliklerinin onaylanması, 

b) Dokümanların gözden geçirilmesi, gerekli olduğunda revize edilmesi ve 

yeniden onaylanması, 

c) Dokümanların değişikliklerinin ve geçerli sürüm statülerinin belirlenmesi, 

d) Uygulanabilir dokümanların geçerli sürümlerinin kullanım noktalarında 

hazır bulundurulmasının sağlanması, 



 

 

e) Dokümanların okunabilir ve derhal tanınabilir durumda tutulmasının 
sağlanması, 

 

f) İSG yönetim sisteminin planlanması ve işletilmesi için kuruluş  tarafından 
gerekli olduğu değerlendirilen dış kaynaklı dokümanların belirlenmesi ve 
bunların dağıtımının kontrol edilmesi, 

 

g) Geçersiz hale gelmiş dokümanların istenmeyen şekilde           
kullanılmalarının engellenmesi ve her hangi bir maksatla muhafaza 
edilmeleri söz konusu ise uygun şekilde işaretlenmesi. 

 



Kuruluş, belirlenmiş tehlikelerle ilgili olan ve İSG risklerinin yönetilmesi için 

kontrol tedbirlerinin uygulanması gereken işlemleri ve faaliyetleri tespit 

etmelidir. Buna değişiklik yönetimi dâhil olmalıdır (Madde 4.3.1). 

 

Bu işlemler ve faaliyetler için kuruluş, aşağıdakileri uygulamalı ve 

sürdürmelidir: 

 

a) Kuruluş ve kuruluşun faaliyetleri için uygulanabilir işletme kontrolleri, 

kuruluş bu işletme kontrollerini genel İSG yönetim sistemine entegre 

etmelidir, 

 

b) Satın alınan mallar, teçhizat ve hizmetler ile ilgili kontroller, 

 

c) Yükleniciler ve iş yerine gelen diğer ziyaretçiler ile ilgili kontroller, 



 

 

 

d) Dokümante edilmiş prosedürlerin olmaması halinde İSG politika ve 

hedeflerinden sapmaların meydana gelmesi söz konusu olan durumları 

kapsayan dokümante edilmiş prosedürler, 

 

e) Mevcut olmaması halinde İSG politika ve hedeflerinden sapmaların 

meydana gelmesi söz konusu olan durumlar için, yapılmasının gerekliliği 

hükme bağlanmış işletme kriterleri. 



 

 

 

d) Dokümante edilmiş prosedürlerin olmaması halinde İSG politika ve 

hedeflerinden sapmaların meydana gelmesi söz konusu olan durumları 

kapsayan dokümante edilmiş prosedürler, 

 

e) Mevcut olmaması halinde İSG politika ve hedeflerinden sapmaların 

meydana gelmesi söz konusu olan durumlar için, yapılmasının gerekliliği 

hükme bağlanmış işletme kriterleri. 



 

 

 

 Dış Kaynak Kullanımı 

 Taşıma 

 Personel Taşıma 

 Tehlikeli Görevler 

 Tehlikeli Malzemeler 

 Fabrika Ve Makina Bakımı 

 



 

YAPTIĞINIZ İŞE VE ÇALIŞMA ALANINA UYGUN KKD KULLANIN! 

 



 

 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ 

 

 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMIN İŞYERİNDE KULLANILMASI 

 

 HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFİ (89/686/EEC-30/11/1989) 

 

 



+ O - + - + 
 
 

Aşındırıcı Madde 

O + - - - - 
 

Oksitleyici 
Madde 

- - + - - - 
 

Radyoaktif 
Madde 

+ - - + - - 
 

Toksik 
Madde 

- - - - + - 

 
 
 

Patlayıcı Madde 

+ - - - - + 

 
 
 

Alevlenir Madde 

 
 

Aşındırıcı 
Madde 

 
 

Oksitleyici 
Madde  

 
 

Radyoaktif 
Madde 

 
 

Toksik 
Madde 

 
 

Patlayıcı 
Madde  

 
 

Alevlenir 
Madde 

Birlikte 
Depolanabilir 

Kimyasal Maddelerin “Güvenlik Bilgi Formu”nda belirtilen 
önlemler alınmak kaydıyla bir arada depolanabilir.  

Birlikte 
Depolanamaz. 



 

 

Kuruluş, aşağıdakiler için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve 
bunları sürdürmelidir: 

 

a) Potansiyel acil durum hallerinin tanımlanması, 

b) Bu gibi acil durum hallerinde gereken işlemlerin yapılması. 

 

Kuruluş, gerçek acil durumlarda gereken işlemleri yapmalı ve olumsuz İSG 
sonuçlarını önlemeli veya hafifletmelidir. 

 

Kuruluş acil durumlarda yapılacak işlemleri planlarken ilgili tarafların (acil 
durum hizmetleri ve komşular gibi) ihtiyaçlarını dikkate almalıdır. 



 

 

Kuruluş, özellikle olayların ve acil durumların ortaya çıkmasından sonra acil 

durum hazırlıklarını, bu durumlarda kullanılacak planları ve prosedürleri 

gözden geçirmelidir. 

 

Kuruluş, pratik olan hallerde, ilgili tarafları içeren acil durumlarda yapılacak 

işlemleri periyodik olarak denemelidir. 

  

Kuruluş acil durum hazırlığını ve yapılacak işlem prosedürlerini, özellikle 

periyodik denemeden sonra ve acil durum hallerinin meydana gelmesinden 

sonra, periyodik olarak gözden geçirmelidir (Madde 4.5.3). 



 

 

 

Muhtemel kazalar ve acil durumlar. 

       

İhtiyacı değerlendir, 

Eylem planları yap, dokümante et, 

Tatbik et, 

İzle, Ölç, İyileştir.  



 

 

 Acil durum tanımı 

 Görev alacak personelin tanımı 

 Görev alacak personelin sorumluluk ve yetkileri 

 Acil durumlarda tehlikeli malzemelere ne olacağı 

 İç ve dış iletişim 

 Hayati ekipmanların korunması 

 Acil durum ekipmanları 

 Acil durum dokümanları 

 Acil hal mahallinin tahliyesi 



 Alarm sistemleri 

 Acil durum Aydınlatması ve gücü 

 Kaçış yolları 

 Toplanma noktaları 

 Sığınak 

 Kritik izolasyon valfleri, anahtar ve kesiciler 

 Yangın ekipmanları 

 İlk Yardım Malzemeleri 

 İletişim araçları 



 

Kuruluş, İSG performansını düzenli bir temelde izlemek ve ölçmek için 

prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. 

 

Bu prosedürler aşağıdakilerin yapılmasını sağlamalıdır, 

  

a) Kuruluşun ihtiyaçlarına uygun, hem nitel hem nicel tedbirleri sağlamalı, 

b) Kuruluşun, İSG hedeflerine ulaşma derecesini izlemeli, 

c) Kontrollerin etkinlik derecesini izlemeli (hem sağlık hem güvenlik için), 

d) Performansın İSG yönetim programları, işletme kriterleri ve uygulanabilir 

yasal mevzuat şartlarına uygunluğunu izleyen proaktif tedbirleri 

sağlamalı, 

 



 

 

Önemli performans parametreleri ve ölçüm yöntemleri; 

 

 

 Hedeflerin gerçekleşme durumu, 

 Risk kontrollerinin etkili olma durumu, 

 Kazalar, hasarsız olaylar ve hastalık vakaları, 

 Bilinçlendirme, eğitim, iletişim ve danışma etkinliği, 

 Güvenlik Ekipmanın Kontrolü 

 Çalışan Yaklaşımının ölçümü (Anket) 

 Bencmarking (Kıyaslama) 

 

 



 

 

 Proaktif (Önleyici) İzleme: 

Organizasyonun İSG faaliyetlerini uygunluğunun izlenmesi  

(Örn: Kontrollerin sıklığı ve etkinliği) 

 

 Reaktif (Düzeltici) İzleme:  

Sistemde meydana gelen hataların izlenmesi, analizi, araştırması, kaydı  

(Örn: Kazalar, Mal Hasarı, Hastalık) 



 

 

Reaktif (Düzeltici) İzleme İle İlgili Örnekler: 

 

 Güvensiz davranış, 

 Güvensiz ortam, 

 Kazaya ramak kalmalar, 

 Kazadan kaynaklanan hasar, 

 Raporlanabilir tehlikeli olaylar, 

 İş günü kaybı, 

 Hastalıktan doğan işgünü kaybı, 

 Çalışma Bakanlığı müfettiş raporları. 



 Proaktif (Önleyici) İzleme İle İlgili Örnekler: 

 Hedeflerin gerçekleşme durumu 

 İSG denetimlerinin sıklığı,   

 İSG ile ilgili eğitimler ve eğitimlerin etkinliğinin izlenmesi, 

 Çalışanlardan gelen iyileştirme önerilerinin sayısı, 

 Saha ziyaretlerinin ve etkinliklerinin izlenmesi, 

 (Sayı, Süre – Sıklık, Tura Katılan Yöneticilerin Sayısı, Tespit  

       Edilen İyileştirmeye Açık Alanlar, 

İyileştirilen Alanlar)  

 Yasal gereksinimleri karşılama durumunun izlenmesi, 

 İSG Konusunda Aktif Rol Üstlenen Çalışan Oranı, 

 



 

 

 Çalışan Muayeneleri 

(Periyodik Sağlık Kontrolleri v.b.) 

 

 Ekipman Muayeneleri  

(Vinç, Yangın Ekipmanları, Kaldırma Araçları, Asansörler v.b.) 

 

 Çalışma Ortamı Muayeneleri  

(Sıcaklık, Gürültü, Nem, Titreşim, Aydınlatma v.b.) 



 

 

 

4.5.2.1 Uygunluk taahhüdü ile tutarlı olarak (Madde 4.2 c), kuruluş 
uygulanabilir yasal şartlara uygunluğun periyodik olarak değerlendirilmesi 
için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir (Madde 4.3.2). 

 

Kuruluş periyodik değerlendirmelerin sonuçlarını muhafaza etmelidir. 

 

Not – Periyodik değerlendirme sıklığı değişik yasal şartlar için farklı olabilir. 



 

 

4.5.2.2 Kuruluş, uymayı taahhüt ettiği diğer şartlara (Madde 4.3.2) uygunluğu 

değerlendirmelidir. Kuruluş bu değerlendirmeyi Madde 4.5.2.1’de açıklanan 

yasal uygunluk değerlendirmesi ile birleştirmek veya ayrı prosedürler 

kullanmak isteyebilir. 

 

Kuruluş periyodik değerlendirmelerin sonuçlarını muhafaza etmelidir. 

 

Not – Periyodik değerlendirme sıklığı değişik diğer şartlar için farklı olabilir. 



 

Kuruluş, aşağıdakileri sağlamak üzere olayları kaydetmek, araştırmak ve 

analiz etmek için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir: 

 

a) Olayların meydana gelmesine sebep olabilen veya katkıda 

bulunabilen İSG eksikliklerini ve diğer faktörleri belirlemek, 

b) Düzeltici faaliyet ihtiyacını belirlemek, 

c) Önleyici faaliyet fırsatlarını tespit etmek, 

d) Sürekli iyileştirme fırsatlarını tespit etmek, 

e) Bu gibi araştırmaların sonuçlarını yayınlamak. 

 

Araştırmalar zamanında yapılmalıdır. Düzeltici faaliyet ihtiyacı veya önleyici 

faaliyet fırsatları Madde 4.5.3.2’nin ilgili kısımlarına göre ele alınmalıdır. 

 

Olay araştırmalarının sonuçları dokümante edilmeli ve muhafaza edilmelidir. 



 

Kuruluş, gerçek ve potansiyel uygunsuzlukların ele alınması, düzeltici ve 
önleyici faaliyetlerin yapılması için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve 
sürdürmelidir. Bu prosedürler aşağıdakiler için gerekli şartları belirlemelidir: 

 

a) Uygunsuzlukların belirlenmesi ve bunların İSG üzerindeki etkilerini 
azaltmak için tedbir alınması, 

b) Uygunsuzlukların araştırılması ve bunların tekrarlanmasının önlenmesi 
için tedbir alınması, 

c) Uygunsuzlukların önlenmesi için alınan tedbirlerin değerlendirilmesi ve 
bunların meydana gelmesinin önlenmesi için uygun tedbirlerin 
uygulanması, 

d) Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarının kaydedilmesi ve iletilmesi, 

e) Yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi. 



  

 

Düzeltici faaliyetin veya önleyici faaliyetin yeni veya değişmiş tehlikeleri 
ortaya çıkarması veya yeni veya değişik kontrollere olan ihtiyacı göstermesi 
halinde, bu prosedürler, önerilen bütün düzeltici ve önleyici faaliyetlerin 
uygulanmadan önce risk değerlendirmesi prosesine göre gözden 
geçirilmesini gerektirmelidir. 

 

Potansiyel ve gerçek uygunsuzlukların sebeplerini ortadan kaldırmak için 
alınan herhangi bir düzeltici ve önleyici tedbir, problemlerin büyüklüğü ve 
karşılaşılan İSG riskleri ile orantılı olmalıdır. 

 

Kuruluş, düzeltici ve önleyici faaliyetlerden kaynaklanan gerekli değişikliklerin 
İSG yönetim sistemi dokümantasyonuna uygulanmasını sağlamalıdır. 

 



 

 

 

 Kazaları, olayları ve uyumsuzlukları bildirmek, değerlendirmek ve 

araştırmak için yöntem oluştur, 

 Sorunların ana sebeplerini tespit edip ortadan kaldırmak suretiyle aynı 

durumların tekrarını önle, 

 Muhtemel sorunların potansiyel sebeplerinin belirlenmesi için faaliyetler 

planla. 
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Hastalık / Kaza 

Sebepleri Dikeni

Onaylama Planının Olmaması

Yetersiz Eğitim Planı

Sorumluluk Politikasının Yokluğu İnceleme Planın Olmaması

Ceza Prosedürünün Olmaması

Geçersiz Prosedür

Yönlendirme Posesinin Olmaması

Yetersiz Eğitim

Uygulama Hatası
Zaman Yetersizliği

Yetersiz Etiketleme

İncinme
Yanık

Kesik

Durumlar Davranışlar

KAZALARIN 

YÜZEY 

SEBEPLERİ

KAZALARIN 

KÖK

SEBEPLERİ

Hastalık / Kaza 

Sebeplerinin 

Yönetimi

Kaza Dikeni



 

 

 

 Ağır iş yükü  

 Bozuk moral 

 Monotonluk 

 Yönetim - çalışan ilişkisinin zayıf olması 

 

 



 

 

 

Kuruluş, İSG yönetim sisteminin ve bu İSG standardının şartlarına 

uygunluğun ve elde edilen sonuçların gösterilmesi için prosedürler 

oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. 

 

Kuruluş kayıtların tanımlanması, muhafaza edilmesi, korunması, geri 

alınması, tutulması ve elden çıkarılması için prosedürler oluşturmalı, 

uygulamalı ve sürdürmelidir. 

 

İSG kayıtları okunaklı, ayırt edilebilir ve izlenebilir olarak kalmalıdır. 

 



 

 Eğitim, Denetim, Kaza/Olay  

 Kayıtları 

 Kaza/Olay Takip Kayıtları,  

 Toplantı Notları  

 (İSG Kurulu Toplantıları, YGG Toplantıları) 

 Periyodik Muayene Raporları (çalışanlar, ekipman, ortam) 

 Tatbikat Kayıtları  

 Tehlike Belirleme, Risk Değerlendirme ve Kontrol Kayıtları 

 Personel Koruyucu Ekipman Teslim Tutanakları 

 Güvenli Saha Turlarına Ait Kayıtlar 



 

 

Kuruluş, aşağıdakileri sağlamak üzere iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi 
tetkiklerinin periyodik olarak planlanan aralıklarla yapılmasını sağlamalıdır: 

 

a) İSG yönetim sisteminin aşağıdakileri sağlayıp sağlamadığının tayin 
edilmesi, 

 

1. Bu standardın şartları dâhil, İSG yönetim sistemi için planlanmış 
düzenlemelere uygunluğu, 

2. Düzenli bir şekilde uygulanma ve sürdürülme durumu, 

3. Kuruluşun politika ve hedeflerini karşılamasındaki etkinliği. 

 

b) Yönetime, tetkiklerin sonuçları hakkında bilgi sağlanması. 



 

Tetkik programı kuruluşun faaliyetlerinin risk değerlendirmesine ve geçmiş 
tetkiklerin sonuçlarına dayalı olarak planlanmalı, oluşturulmalı, uygulanmalı 
ve sürdürülmelidir. 

 

Tetkik prosedürleri aşağıdakileri ele alacak şekilde oluşturulmalı, uygulanmalı 
ve sürdürülmelidir: 

 

a) Tetkiklerin planlanması ve uygulanması, sonuçların bildirilmesi ve ilgili 
kayıtların tutulması ile ilgili sorumluluklar, yeterlilikler ve şartlar, 

b) Tetkik kriterlerinin, kapsamının, sıklığının ve metotlarının belirlenmesi. 

 

Tetkikçilerin seçimi ve tetkiklerin yürütülmesi tetkik prosesinin objektifliğini ve 
tarafsızlığını sağlamalıdır. 



 

 

 Yönetimin Desteği 

 Eğitimli / Yetkin Tetkikçiler 

 Bağımsız Tetkik Planlama 

 Kaynaklara, Dokümanlara, Sorumlu Personele 

Ulaşabilme 

 Tanımlanmış Tetkik Kriterleri 

 Raporlama 

 Etkinliği İyileştirme 



 

 

Kuruluşun üst yönetimi, İSG yönetim sisteminin sürekli uygunluğunu, 

yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için kendi belirlediği aralıklarla İSG 

yönetim sistemini gözden geçirmelidir. 

 

Yönetimin gözden geçirmesi, İSG yönetim sistemi tetkik sonuçlarının, 

değişen durumların ve sürekli iyileştirme taahhüdünün ışığında, İSG yönetim 

sisteminin politikası, İSG hedefleri ve diğer elemanlarında değişikliklere olan 

muhtemel ihtiyaca değinmelidir. 

 

Yönetimin gözden geçirmesine ilişkin kayıtlar muhafaza edilmelidir. 

 



 

 

Yönetimin gözden geçirmesinin girdileri aşağıdakileri içermelidir: 

 

a) İç tetkiklerin ve uygulanabilen yasal şartlara ve kuruluşun uymayı taahhüt 
ettiği diğer şartlara uygunluğun değerlendirilmesinin sonuçları, 

b) Katılım ve danışma sonuçları (Madde 4.4.3), 

c) Kuruluş dışındaki ilgili taraflarla yapılan iletişim, şikayetler dâhil, 

d) Kuruluşun İSG performansı, 

e) Hedeflere ulaşılma derecesi, 

f) Olay araştırmalarının, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu, 

g) Önceki yönetim gözden geçirmelerinin takip işlemleri, 

h) İSG ile ilgili olarak değişen şartlar, İSG ile ilgili yasal ve diğer şartlar 
dâhil, 

i) İyileştirme tavsiyeleri. 



 

Yönetimin gözden geçirmesinin çıktıları kuruluşun sürekli iyileştirme 

taahhüdüne uygun olmalı ve aşağıdakilere ilişkin kararları ve işlemleri 

kapsamalıdır: 

 

a) İSG performansı, 

b) İSG politikası ve hedefleri, 

c) Kaynaklar, 

d) İSG yönetim sisteminin diğer elemanları. 

 

Yönetimin gözden geçirmesinin çıktıları, iletişim ve danışma için hazır hale 

getirilmelidir (Madde 4.4.3). 



 
 

TEŞEKKÜR EDERİZ… 


