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Amaç:

• Çalışanı Korumak1

• Üretim Güvenliğini 
Sağlamak2

• İşletme Güvenliğini 
Sağlamak3



MEVZUAT

• Anayasa

• 4857 Sayılı İş Kanunu

• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

• Yönetmelikler

• Tebliğiler

• Standartlar

• Kılavuzlar



İLO SÖZLEŞMELERİ

• 81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi 
• 155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma 

Ortamına İlişkin Sözleşme 
• 161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
• 167 No'lu İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık 

Sözleşmesi, 1988 
• 176 No'lu Madenlerde Güvenlik ve Sağlık 

Sözleşmesi, 1995 
• 187 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme 

Çerçeve Sözleşmesi 

https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/lang--tr/index.htm



En belirgin özellikleri

• Risk Değerlendirmesi

• Çalışanların Aktif Katılımı

• Uzman Katkısı Sağlanması

• Çalışanların Bilgilendirilmesi

• Çalışanların Eğitimi,

• Koruma ve önleme anlayışı



İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı:

• İş kazalarından Önce Alınması Gereken Tedbirler

• İşyerinde - Çalışanlarda - Belgeleme

• Her İş Başlangıcında, 

• Minik Risk Değerlendirmesi, kontrol – Alınması 
gerekli tedbirler

• Kazadan Sonra,

• Acil Durum Planı, İlk yardım- Hayatta tutma – En 
yakın hastaneye ulaştırma.



İş kazalarından Önce Alınması 
Gereken Tedbirler
• BELGELENDİRME
• Risk değerlendirmesi raporu (Kimyasal 

Maddeler, KKD, İş ekipmanları dahil)
• Sağlık Raporları
• Kontrol Belgeleri
• Patlamadan korunma dokümanı
• Talimatnameler -Uyarı levhaları-Yasaklamalar
• Acil Durum Planı -Acil kaçış yönlendirmeleri
• Eğitim planı ve Eğt. belgeleri, Eğitim Değ. rap.



Risk Değerlendirmesi 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.



Risk Değerlendirmesi MADDE 4

• (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.



Risklerden korunma ilkeleri MADDE 5 

• d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.

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

• 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.



6331  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

• 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.



6331  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• 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.



6331  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• 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,



6331  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

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



6331  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

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

• İHTİMAL:

• OLASILIK:







6331  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

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

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



6331  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

• 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,





Risk Değerlendirmesi



Risk Değerlendirmesi



Risk Değerlendirmesi



Risk kontrol hiyerarşisi



Risk Değerlendirmesi

• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 
Yönetmeliği 

• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği

• Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 
Kullanılması Hakkında Yönetmelik



Risk Değerlendirmesi

• Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden 
Korunmalarına Dair Yönetmelik 

• Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden 
Korunmalarına Dair Yönetmelik

• Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin 
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik



Risk Değerlendirmesi

• Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

• İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve 
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

• Çalışanların Patlayıcı Ortamların 
Tehlikelerinden Korunması Hakkında 
Yönetmelik



• Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik

• Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda 
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik



• Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve 
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

• 6331

• 5902 Afet ve Acil Durum …



• Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik

7126/Ek-9 

(7126 sayılı sivil savunma kanunu)

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.200712937&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=


İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri



İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
MADDE 6 

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

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

6331/6,8,30, 3146/2,12



İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
MADDE 6 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

6331/6,8,30, 3146/2,12

• İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, 
Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 
Yönetmelik

6331/30, 3146/2,12

• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, 
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

6331/3,30, 3146/2,12



İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
MADDE 6 

• İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz 
Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik

6331/10, 24, 27, 30, 31

• İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili 
Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

6331/6



İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
desteklenmesi    MADDE 7 
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı 
bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinin işverenleri faydalanır.

Kurum, kapsama giren işverenlere sağlanan 
hizmetin bedelini, üçer aylık dönemler halinde 
hesaplar. Dönem sonundaki tutarları takip eden 
ikinci ayın sonunda işverene öder.



İşyeri hekimleri ve iş güvenliği 
uzmanları   MADDE 8 

• 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 hekimleri ve iş güvenliği 
uzmanları   MADDE 8 

• 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. 



İşyeri hekimleri ve iş güvenliği 
uzmanları   MADDE 8 
• (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.



İşyeri hekimleri ve iş güvenliği 
uzmanları   MADDE 8 

• İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin 
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik



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:

• 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.



Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm 
ve araştırma MADDE 10 
• (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 
• 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.



Acil durum planları, yangınla 
mücadele ve ilk yardım MADDE 11 
• 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.



• İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında 
Yönetmelik

• Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik

• Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar 
Hakkında Yönetmelik



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.



Tahliye
MADDE 12 –

• (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.



Çalışmaktan kaçınma hakkı
MADDE 13 
• (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.



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.



İş kazası ve meslek hastalıklarının 
kayıt ve bildirimi MADDE 14 
• (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.



Sağlık gözetimi
MADDE 15 

• 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.



Sağlık gözetimi
MADDE 15 
• (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde 

çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten 
sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. (1)

• (3) (Değişik birinci cümle: 10/9/2014-6552/17 md.) 
Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık 
raporları işyeri hekiminden alınır. 50’den az çalışanı 
bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet 
sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. 
Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından 
belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar 
kesindir. (2) 



Sağlık gözetimi
MADDE 15 

• (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.



Sağlık gözetimi
MADDE 15 

• İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin 
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik Madde:9/2.c.3



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.



Çalışanların bilgilendirilmesi
MADDE 16 

• (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.



Çalışanların bilgilendirilmesi
MADDE 16 

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

• c) Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, 
teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde 
edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan 
temsilcilerinin ulaşmasını sağlar.







Çalışanların eğitimi
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.
•



Çalışanların eğitimi
MADDE 17 –
• (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.

•



Çalışanların eğitimi
MADDE 17 –
• (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.



Çalışanların görüşlerinin alınması ve 
katılımlarının sağlanması MADDE 18 

• (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.



Çalışanların görüşlerinin alınması ve 
katılımlarının sağlanması MADDE 18 

• 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 görüşlerinin alınması ve 
katılımlarının sağlanması MADDE 18 

• (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.



Çalışanların yükümlülükleri
MADDE 19 –

• (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.



Çalışanların yükümlülükleri
MADDE 19 –
• c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve 

binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın 
bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma 
tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya 
çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

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

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







Çalışan temsilcisi
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.



Çalışan temsilcisi
MADDE 20 

• 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.



Çalışan temsilcisi
MADDE 20 

• (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.



• İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan 
Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve 
Esaslarına İlişkin Tebliğ





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.



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.

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında 
Yönetmelik

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17031&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=


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.



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.



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.



İşin durdurulması
MADDE 25 –

• (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.



İşin durdurulması
MADDE 25 –

• (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. (1)



İşin durdurulması
MADDE 25 –
• (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.



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;

• 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,



İDARİ PARA CEZASI - İŞKAZASI

• İPC: 2000-5000-10.000- 50.000

• İŞKAZASI 250.000 – 500.000



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.

• Bu Kanuna göre düzenlenen kağıtlar damga 
vergisinden, işlemler harçtan müstesnadır.

• 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.



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.





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.



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.



İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli 
yönetmelikler

• MADDE 30 – (1) Aşağıdaki konular ile bunlara 
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak 
yönetmeliklerle düzenlenir:



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.



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 1/7/2020 tarihinde, (1) (2)

• 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.



TEBLİĞLER

• Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik 
Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere 
İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2018/1)

• Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik 
Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere 
İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1)

• İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini 
Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine 
İlişkin Tebliğ



TEBLİĞLER

• Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma 
Odaları Hakkında Tebliğ

• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike 
Sınıfları Tebliği

• Tebliğ Eki-NACE Kodları 

• (Değişik RG-31.01.2018/30318)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170408-7.htm
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.16909&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
https://www.bilgit.com/mevzuat/tebligler/6331-ISG-iliskin-isyeri-tehlike-siniflari-tebligi-eki-20180131.xls
https://www.bilgit.com/mevzuat/tebligler/6331-ISG-iliskin-isyeri-tehlike-siniflari-tebligi-eki-20180131.xls


TEBLİĞLER

• Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına 
Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği

• Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği

• Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak 
Güvenlik Raporu Tebliği

• Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin 
Tebliğ

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21482&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.21021&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20477&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20094&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=


TEBLİĞLER

• Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı 
Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine 
Dair Tebliğ

• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

• Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına 
İlişkin Tebliğ

• Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı 
Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ 
(Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Fenni Teknik 
Şartnamesi)

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20055&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.19644&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.18536&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.11415&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=




Teşekkürler?



SORULAR?




