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Şantiyelerde proje yönetimimde görev alanların “işveren vekilleri”nin cezai sorumlulukları:  
 
Bilindiği üzere, şantiyede; 

• İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak,  
• Gereken araç ve gereçleri noksansız bulundurmak,  
• Alınan önlemlerin uyulup uyulmadığını sürekli kontrol etmek,  
• Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, bu risklere karşı alınması gerekli 

önlemler konusunda bilgilendirmek,  
• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,  
• Çalışanların yaptıkları işe uygun gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek,  
• İşyerindeki riskleri sürekli tespit etmek ve bu risklerin değerlendirilmesi sonucunda alınması 

gerekli önlemleri almak,  
• Meydana gelecek her türlü tehlikeli, önemsiz de olsa yani yaralanma olmasa dahi zaman veya 

malzeme kaybına yol açan iş kazalarının nedenleri ile ayrıntılarını içeren bilgilerin yer aldığı 
raporları düzenletmek, bu tür kazaların tekrarını ya da daha büyük kazaları engelleyecek 
önlemleri almak,  

  
İşveren vekili olarak Proje Müdürü’nün görev ve yükümlülüğündedir.  (4857 sayılı İş Kanunu, Mad:77) 
 
İşverenin bu görev ve yükümlülükleri, çalışanları yapmakta oldukları işler nedeniyle uğrayacakları 
kazalara ve meslek hastalıklarına karşı bu koruma görevi; İş Hukuku' muzda işverenin, işçiyi gözetme 
borcu olarak kabul edilmektedir.1 Çünkü, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması 
zorunluluğu işverenlerin işçiyi gözetme borcunun doğal sonucudur. İşverenin önlem alma görevi, hem 
çalışanlarına hem de Devlet' e karşı bir zorunluluktan ileri gelmektedir. Nitekim, İş Kanunu'nun 77 – 
89, Borçlar Kanunu’nun 332. ve Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 173 -180. maddelerine göre, işveren 
olarak işverenin özen borcu bulunmaktadır. Ayrıca, bu borç, objektif ve vazgeçilmez ölçütlere 
bağlanmış olduğundan, işveren için emredici bir niteliktedir. Bu nedenle, iş kazaları ve meslek 
hastalıklarına ilişkin tüm yasal düzenlemeler, Türk İş Hukuku' nda çok sayıda yasa, tüzük ve 
yönetmelikler ile işvereni önlem almaya zorlamaktadır. İşveren, çalıştırdığı kişilerin sağlığını ve 
güvenliğini korumakla yükümlü olduğu gibi, bu kişilerin diğer çalışanların ve işyerinde bulunan üçüncü 
kişilerin de sağlığını ve güvenliğini korumakla da yükümlüdür.  
 
İşte işverenin, mevzuatta belirtilen yukarıda belirtilen bu yükümlülüklerinin altından bizzat kalkmasının 
doğal olarak olanağı bulunmamaktadır. Esasen, işveren çok olan işlerini tek başına yapamayacağı için 
başkalarının yardımına ihtiyacı bulunmaktadır. Nitekim, çok büyük iş hacmine sahip olan şirketler veya 
kuruluşlar, işlerini gördürebilmeleri ve işyerinde kendileri gibi hareket edecek ve işverene ait yetkilerle 
donatılmış yönetici kişilere ihtiyacı bulunmaktadır.  
 
İşte bu yüzden işyerinde işveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alan 
kimselere ihtiyaç bulunduğundan "işveren vekili" müessesesi doğmuştur.2   Örneğin, şantiyelerde, 
projenin büyüklüğü ve niteliklerine göre Proje Müdürü, Kısım Şefi, Şantiye Şefi, İş Güvenliği Şefi, Saha 
mühendisi ve formen gibi ünvanları alan bu kişiler, çalışanlara karşı işveren vekili görünümündedirler. 
İşverene ait yetkilerle donatılmış oldukları için, İş Kanunu, madde:2/5'de işveren için öngörülen her 
çeşit sorumluluk ve zorunlulukların işveren vekilleri hakkında da uygulanacağı hükme bağlanmıştır.  
 
İşveren vekillerinin sorumluluk ve zorunlulukları yönetim konusundaki yetki ve görevleriyle sınırlı 
olmasına rağmen, gözetme borcuna ilişkin Borçlar Kanunu’nun 332. maddesi çerçevesindeki bazı 
zorunlulukların, (astı statüsündeki çalışanları gözetme borcu yükümlülüklerinin) tüm işveren vekillerinin 
görev ve yetkisi dahilinde bulunmaktadır. 
 
İşveren vekilleri hakkında yapılan tanımlamalarda üç unsur görülmektedir. Bunlardan birincisi, işveren 
vekilinin hareket alanı yapılan işle ve işyeri ile sınırlı kalmasıdır. İkincisi, işveren adına aldığı yetki ile 
işini yapmasıdır. Üçüncüsü ise, yapılan işin, işyerinin “şantiyenin” yönetiminde görevi oranında yetkili 
olmasıdır.  
 

                                                           
1 Kenan Tunçomağ İş Hukuku (Cilt 1 – İstanbul 1986) 
2 İş Kanunu’ nun 1/II. Maddesi, 506 SSK, 4/II. Maddesi 2821 sayılı Sendikalar Kanunu 2/II. maddesi 
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İşveren vekili, yukarıda da belirtildiği gibi, işverene ait yetkilerle donatılmış olduğu için İş Kanunu' muz, 
“işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır.”3 
hükmü ile işveren vekilini tıpkı işveren gibi görmektedir. Bu nedenledir ki,  İş Kanunu' muzun idari ceza 
hükümleri ile Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri, işveren vekillerine uygulanır. 
 
Bilindiği gibi, çağımızda iş sağlığı ve güvenliği artık bir yönetim sistemi haline dönüştüğünden 4 işveren 
kendinden başka kişilerle birlikte çalışıyorsa ve yönetimde yardımcı kişilere, kendine ait yetkileri onlara 
devretmişse işyerlerinde önlem alma veya aldırma görevi; bu kişilere aittir. Dolayısıyla, bu kişiler 
meydana gelebilecek kazalardan ve meslek hastalıklarından sorumlu olurlar. 
 
Sonuç olarak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemlerin alınmasından İş Kanunu’ nun 77. ve Borçlar 
Kanunu’ nun 332. maddeleri gereği işveren yükümlü olduğundan bu yükümlülüğü yerine getirmeyen 
yöneticinin, işveren vekili olarak sorumluluğu bulunmaktadır.  
 
Şantiyelerde, daha önce de belirtildiği gibi, işverenin İş Kanunu’nun iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatında belirtilen bu yükümlülüklerinin altından bizzat kalkmasının olanağı bulunmamaktadır. 
Bunun için, işverene getirilen bu yükümlülüklerden doğan bu sorumluluğunu, önce İSG Kurulları 
Hakkında Yönetmelik hükmü gereği organizasyonu oluşturmalı ve bu organizasyonda yer alan kişiler 
arasında koordinasyonun sağlayacak ve iş güvenliğinden sorumlu olacak İş Güvenliği Uzmanına 
yaptırarak yerine getirmelidir. 5  Aksi halde, hem anılan kurulu kurmamaktan ve anılan uzmanı 
atamamaktan hem de 77. maddenin hükmünü yerine getirmemekten dolayı işverenin idari 
sorumluluğu yanında idari para cezaları yer almaktadır.   
 
Diğer bir önemli konu da, işverenin İş Kanununa göre işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının 
oluşması için gerekli önlemleri almak amacıyla, çalıştırdığı kişileri yasal hak ve sorumlulukları 
konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması 
gerekli önlemler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, 
eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için 
uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.6   
 
Bu nedenle, işyerinde gerekli önlemlerin alınması ile birlikte bu önlemlerin uygulanmasından doğacak 
tehlikelerden ve bu hususta önceden alınabilecek önlemlerden çalışanları bilgilendirmek, bu kişilerin 
uymaları gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini öğretmek işverenin ödevi ve görevidir. İşverenin bu 
görevine iş güvenliği konusunda iş güvenliği kurallarının uygulanmasına ilişkin eğitimlerin yapılması 
kadar, bilim ve teknikte meydana gelen ilerlemeler başta olmak üzere iş yapım süresinde yaşanan 
aksaklıkların giderilmesi dahil tüm konularda eğitmek de girer. Çünkü işverenler, bilim ve teknolojik 
ilerlemelerin gerektirdiği her türlü önlemi almak ve oluşabilecek tehlikelerini de öğretmek zorundadır. 
 
Bir işyerinde asıl işveren, alt işverene ait işçileri çalıştırıyorsa, alt işverene ait çalışanların 
eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur. İşveren, geçici iş ilişkisi ile işçi 
çalıştırıyorsa, onlara da kendi çalışanları ile birlikte gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. İşverenler, 
çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. 
 
Tüm bunları yerine getirmemekten dolayı işveren vekillerinin idari, cezai ve hukuki sorumlulukları 
doğmaktadır. 
 
İşveren vekillerinin (Proje Müdürü, Kısım Şefi, Şantiye Şefi, İş Güvenliği Şefi, Saha mühendisi ve 
formen gibi şantiyenin yönetiminde yer alanların) önlem alma yükümlülüğünü yerine getirmeme 
durumlarında tehlikenin oluşmasına neden olmasından dolayı yani kaza veya meslek hastalığı 
olmadan önceki aşamada cezai sorumluluğu bulunmakta mıdır? 
 
Kaza veya meslek hastalıkları fiilen meydana gelmese dahi işveren vekillerinin;  
 
a) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre cezai sorumlulukları; 
                                                           

3 İş Kanunu’ nun 1/IV. Maddesi. 
4 OHSAS-18001 (Occupational Health and Safety Assessment System)  
5 iş Güvenliği İle Görevli Mühendis Veya Teknik Elemanların Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik,  Resmi Gazete 20 Ocak 2004 Tarih ve 25352 Sayılı (Bu Yönetmelik Danıştay Kararı ile 
iptal edildi.) 
6 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik  (Resmi Gazete: 
07.04.2004 Tarihli ve 25426 Sayılı) 
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Şantiyede yapılmakta olan faaliyetlerde Devletin denetim elemanlarınca İş Kanunu’ndaki iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatı hükümlerine aykırı durum bulunması halinde, saptanan eksikliklerin giderilmesi için 
bir süre verme ve kusurun büyüklüğüne göre idari para cezası uygulanmaktadır.  
 
Şantiyede çalışan işçilerin yönetiminden sorumlu olan işveren vekillerinin İş Kanunu’nun 77 – 89. 
maddelere aykırılık veya 78’ncü madde de belirtilen Tüzüklerde veya Yönetmeliklerde yer alan 
hükümlerdeki koşullara uyulmayan her bir iş sağlığı ve güvenliği tedbiri için İş Kanunu’nun 105. 
maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır. Koşullarının yerine getirilmediği her ay içinde bu para 
cezasının tekrarlanma yoluna gidilir. Örneğin, bir şantiyeye gelen Devletin denetimle yetkili elemanı (İş 
Müfettişi) yapılmakta olan bir inşaatta kat döşeme üzerindeki boşluğun kapalı olmadığını ya da 
korkulukla çevrilmediğini görmesi halinde; inşaatta çalışan işçilerinden birinin düşüp sakatlanmasına 
veya hayatını yitirmesine bakılmaksızın suç oluşmuş sayılmaktadır. Bu nedenle, İş Kanunu' nun 105. 
maddesine göre 88 YTL. (2008 yılı için) para cezasını gerekmektedir.  
 
b. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre cezai sorumluluğu; 
 
Bir şantiyede; 
 

• Bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli olacak 
biçimde radyasyon yayan (Örneğin, boru kaynağının röntgen kontrolünü yapan) kişi, iki yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 7 

 
• Taksirle; yangına, bina çökmesine, toprak kaymasına (gereken şevi vermediğinden) neden 

olan, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından tehlikeli olması halinde üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.8 

 
• Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, 

zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı kimyasal maddeyi kullanan veya depolayan işveren veya 
işveren vekili, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin gün para karşılığına kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılır. 9 

 
• İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, işçinin hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli 

olan tedbirleri almayan işveren veya işveren vekili, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî 
para cezası ile cezalandırılır. 10 

 
• Herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan inşaat işlerinde veya bırakılan eşyadan doğan 

tehlikeyi önlemek için gerekli işaret veya bariyerleri koymayan, konulmuş olan işaret veya 
bariyerleri kaldıran ya da bunların yerini değiştiren işveren veya işveren vekili, iki aydan altı 
aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 11 

 
Şantiyelerde çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesine 
taksirle neden olan, adli para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya artıkların, toprakta , suda veya 
havada kalıcı etki bırakması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.12 
 
Yapılmakta olan inşaatta ilgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı gürültüye neden olanlar, iki 
aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.13 
 
Önlem alma yükümlülüğünü yerine getirmeme durumlarında çalışanın yaralanmasına veya 
ölümüne veyayahut meslek hastalığına yakalanmasına neden olmasından dolayı cezai 
Sorumluluğu 
 

                                                           
7 Türk Ceza Kanunu, madde: 172/4 
8 Türk Ceza Kanunu, madde:171/1 
9 Türk Ceza Kanunu, madde: 174/1 
10 Türk Ceza Kanunu, madde: 176 
11 Türk Ceza Kanunu, madde: 178 
12 Türk Ceza Kanunu, madde: 182/1 
13 Türk Ceza Kanunu, madde: 183 



 5

Şantiyelerde iş güvenliği kurallarına uymama sonucu diğer bir anlatımla, işçilerin sağlığını ve 
güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almamışsa veya gerekli olan araç ve gereçleri iş yerinde 
bulundurmamışsa ve bundan dolayı da iş kazası meydana gelmişse yaralanmanın ağırlığına göre Türk 
Ceza Kanunu' nun 85. ya da 89. maddesi gereğince olayda kusuru bulunan kişi (işveren vekili) 
cezalandırılır. Bu durumda, işveren vekili; hem iş güvenliği kuralına aykırı davranıştan hem de suç 
sayılan taksirli (kusurlu) sonuçtan dolayı ayrı ayrı sorumlu tutulur. Burada sözü edilen işveren vekili 
gerçek kişidir. 5237 sayılı Yeni Ceza Kanunu’muza göre ceza sorumluluğu şahsîdir, diğer bir deyimle 
kişiseldir. 14   Bu nedenle, cezalar gerçek kişilere uygulanır. Ancak, bir kimse bir başkasının fiilinden 
dolayı sorumlu tutulamaz. Tüzel kişiler da hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz.  
 
5237 sayılı Yeni Ceza Kanunumuza göre suç, kasıt veya taksirle işlenir. Taksir,   yani kusur, özen 
gösterilirse önlenebilecek bir suç konusu olan olaylardır. TCK’daki tanıma göre taksir, dikkat ve özen 
yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi 
öngörülmeyerek gerçekleşmesidir. Taksir; “olası taksir” ve “bilinçli taksir” olarak ikiye ayrılmıştır. (TCK, 
m. 22). Bilinçli taksir, sonucu öngörüp gerçekleşmesini istememe durumudur. Bu halde, taksirli suça 
ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır. Olası taksir ile bilinçli taksir arasındaki farkı bir örnekle 
anlatırsak daha iyi anlaşılır. Bir inşaatta çalışmakta olan işçilerin kayma ve düşme tehlikesine karşı 
önlem olarak çalışılan platformun durumuna göre ya korkuluk yapılması ya da işçiye emniyet kemeri 
taktırılması yasal gerekliliktir. Ancak, bu yasal gerekliliği bildiği halde düşme veya kayma olayı 
gerçekleşmeyeceğine inanmadığı için önlemini almamış ve düşme olayı gerçekleşmiş, işçinin 
yaralanmasına neden olmuşsa “olası taksir”, şayet gerçekleşeceğini bildiği halde bir şey olmayacağına 
inandığı için düşme olayı meydana gelmişse bu olay “bilinçli taksir” dir. 
 
765 sayılı eski T. Ceza Kanunu’nun 455. ve 459. maddelerinin son fıkralarına göre taksirle ölüme 
neden olma veya taksirle yaralama suçlarında failin cezasının tespitinde failin kusuru (8) oranı 
üzerinden tespit edilmektedir. Yeni Ceza Kanunu ile getirilen düzenleme, kusurun matematiksel 
dağıtımının mümkün bulunmadığı ve kusurluluğun bir değerlendirmeyle olay hâkimi tarafından tespit 
edileceği esası benimsenmiş ve 765 sayılı Kanunun kusuru (8) üzerinden dağıtarak tespit eden 
ilkesinden vazgeçilmiştir.  
 
Taksir için,  eski uygulamaya göre bir değişiklik söz konusu değildir. Taksirli hareket sonucu neden 
olunan sonucun, münhasıran failin kişisel ve ailevî durumu bakımından, artık bir cezanın 
hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağduriyetine yol açmış olması durumunda kişi hakkında 
ceza verilmeyeceği,  bilinçli taksir hâlinde ise verilecek cezadan indirim yapılacağı hükme 
bağlanmıştır. 
 
5237 sayılı Yeni Ceza Kanunumuzda taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek cezanın failin (kusuru 
işleyen kişinin)  kusuruna göre belirlenmesi öngörülmüştür. Bu yasanın 85. maddesi uyarınca taksirle15 
işçinin ölümüne neden olan kişinin üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası gerekir. Bu kişi, meydana 
gelen olayda birden fazla işçinin ölümüne ya da bir veya birden fazla işçinin ölümü ile birlikte bir veya 
birden fazla işçinin de yaralanmasına neden olmuş ise, üç yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.   
 
Taksirle bir işçinin vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden 
olan kişi, anılan yasanın 89. maddesine göre üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile 
cezalandırılır.   
 
Bu yaralama fiili, kazalının; 

• Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, 
• Vücudunda kemik kırılmasına, 

                                                           
14 Türk Ceza Kanunu, madde: 20 - Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.  Tüzel kişiler 

hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır. 

15 Türk Ceza Kanunu, madde: 22- Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır.  Taksir, dikkat 
ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek 
gerçekleştirilmesidir.  Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir 
vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.  Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan 
ceza failin kusuruna göre belirlenir.  Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı 
sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir. 
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• Konuşmasında sürekli zorluğa, 
• Yüzünde sabit ize, 
• Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 
• Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına, 

 
neden olmuşsa, dörtbuçuk aydan birbuçuk yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  
 
Taksirle yaralama fiili, kazalının; 

• İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, 
• Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, 
• Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, 
• Yüzünün sürekli değişikliğine, 
• Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine, 

 
neden olması halinde altı aydan üç yıla kadar, birden fazla işçinin yaralanmasına neden olması 
halinde ise altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.   
 
O halde, İşverenin TCK’ya göre cezai sorumluluğu, iş kazası veya meslek hastalığının meydana 
gelme durumunda söz konusudur.  Meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı,   ya işveren 
tarafından alınması gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması ya da önlemlerin 
alınmasına rağmen kaçınılmazlık sonucu oluşmuştur.    
 
Buradaki işveren vekilinin sorumluluğu, iş yerinde gözetim ve denetim görevini yerinde 
getirmemesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü, işveren tarafından işveren vekiline işçileri yönetme ve 
disiplin cezası uygulama yetkisi verilmiştir. İşveren vekili yönetim hakkını kullanırken iş yasası ile 
getirilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uymak ve çalıştırdığı kişilerin de uymasını sağlamak 
zorundadır.  
 
Bilindiği üzere, işveren yasalara göre çalıştırdığı işçilerin İş Kanunu’ndaki iş güvenliği mevzuatında 
belirtilen kuralların uygulanmasını sağlamak amacıyla çeşitli disiplin cezalarından iş sözleşmesinin 
feshine kadar geniş yetkisi bulunmaktadır. Bu nedenle, işveren vekili olarak bu yetkilerini 
kullanmayarak iş güvenliği kurallarının uygulanmamasından dolayı sorumluluğu bulunmaktadır.  
 
İşveren vekili olarak işyerinde gerekli gözetim ve denetim görevini yerine getirmemiş olduğundan cezai 
sorumluluğu, bulunmaktadır. Bu durum Yüksek Yargı karaları ile de işveren veya vekilinin işçiyi 
sadece işyeri tehlikelerine karşı uyarmakla ve gerekli önlemleri almakla yükümlü kılmayıp, ayrıca 
gerektiğinde işçiyi tehlikelere karşı alınmış önlemlere uymaya da zorlamakla da yükümlü kılmıştır. 
Örneğin, işçiye kişisel koruyucu araçları sağlamakla kalmayıp bunların kullanıldığını da denetlemesi ve 
kullandırması gerekir.  

Sonuç olarak şantiyelerde; sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, yapılan iş sırasında 
meydana gelebilecek yaralanmaların önlenmesi ve çevrenin korunması konusunda yüksek bir standart 
tutturabilmek için Proje yönetiminde görev alan idarecilerin aktif çaba harcamaları gerekmektedir. 
Şantiyelerde yapılacak çalışmalardan etkilenebilecek herkesin sağlığını, güvenliğini ve çevreyi 
korumak için, gerektiği yerde, yeni yeni önlemler geliştirmek, bunun yanı sıra personelin canını ve 
şirket varlığını korumak için de etkili önlemler almalıdırlar. Nitekim, yeni yürürlüğe giren 4857 sayılı İş 
Kanunu’muz da bunları istemektedir. 
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KANUNLAR: 
 

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası   
• 4857 Sayılı İş Kanunu 

• 4857 Sayılı İş Kanunu Beşinci Bölüm’ün Gerekçesi 
• 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri 

• 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri 
• 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ilgili maddeleri 

• 5215 Sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri 
• 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun ilgili maddeleri 

• 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanun 
ilgili maddeleri  
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ANAYASASI  (16) 
İlgili maddeleri 

 
  
  
  
  
Kabul Tarihi : 7/11/1982 
Kanun No. : 2709             
 
  
 
İKİNCİ BÖLÜM 

Kişinin Hakları ve Ödevleri 
  
I. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı  
Madde 17.- Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.  
Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütün-lüğüne dokunulamaz; rızası 
olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.  
Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaş-mayan bir cezaya veya 
muameleye tabi tutulamaz.  
Mahkemelerce verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesi hali ile meşru müdafaa hali, yakalama ve 
tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir 
ayaklanma veya isyanın bastırılması, 
sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanma-sı sırasında silah 
kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fıkra 
hükmü dışındadır.  
V. Çalışma ile ilgili hükümler  
  

A. Çalışma hakkı ve ödevi  
Madde 49.- Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.  
Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştir-mek için çalışanları korumak, 
çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elveriş-li ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli 
tedbirleri alır.  
Devlet, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolay-laştırıcı ve koruyucu tedbirler 
alır.  
  
B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı  
Madde 50.- Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.  
Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartla-rı bakımından özel olarak 
korunurlar.  
Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.  
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.  
  
C. Sendika kurma hakkı  
Madde 51.- İşçiler ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekono-mik ve sosyal hak ve 
menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma 
hakkına sahiptirler.  
Sendikalar veya üst kuruluşlarını kurabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda 
belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti halinde 
yetkili merci, sendika veya üst kuruluşun faaliyetinin durdurulması veya kapatılması için mahkemeye 
başvurur.  
Sendikalara üye olmak ve üyelikten ayrılmak serbesttir.  
Hiç kimse sendikaya üye olmaya, üye kalmaya, üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.  
İşçiler ve işverenler aynı zamanda birden fazla sendikaya üye olamazlar.  
  

                                                           
16 17/5/1987 tarihli ve 3361; 8/7/1993 tarihli ve 3913; 23/7/1995 tarihli ve 4121; 18/6/1999 tarihli ve 4388 numaralı kanunlarla 
değişik şekli 
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Herhangi bir işyerinde çalışabilmek, işçi sendikasına üye olmak veya olmamak şartına bağlanamaz.  
İşçi sendika ve üst kuruluşlarında yönetici olabilmek için, en az on yıl bilfiil işçi olarak çalışmış olma 
şartı aranır.  
Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Anayasada belirlenen Cumhuriyetin 
niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı olamaz.  
  
D. Sendikal faaliyet  
Madde 52.- (23.7.1995 tarihli ve 4121 numaralı kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.) 
  
VI. Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt  
  
A. Toplu iş sözleşmesi hakkı  
Madde 53.- (23.7.1995-4121) İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak eko-nomik ve sosyal durumlarını ve 
çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.  
Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir.  

128 inci maddenin ilk fıkrası kapsamına giren kamu görevlilerinin kanunla kendi aralarında kurmalarına cevaz verilecek olan 
ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile 54 üncü madde hükümlerine tabi olmayan sendikalar ve üst kuruluşları, üyeleri 
adına yargı mercilerine başvurabilir ve idareyle amaçları doğrultusunda toplu görüşme yaşabilirler. Toplu görüşme sonunda 
anlaşmaya varılırsa düzenlenecek mutabakat metni taraflarca imzalanır. Bu mutabakat metni, uygun idari veya kanuni 
düzenlemenin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulunun takdirine sunulur. Toplu görüşme sonunda mutabakat metni 
imzalanmamışsa anlaşma ve anlaşmazlık noktaları da taraflarca imzalanacak bir tutanakla Bakanlar 

Kurulunun takdirine sunulur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usuller kanunla düzenlenir.  
Aynı işyerinde, aynı dönem için, birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz.  
  
B. Grev hakkı ve lokavt   
Madde 54.- Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çık-ması halinde işçiler grev 
hakkına sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasının ve işverenin lokavta başvurmasının usul ve şartları ile 
kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir.  
Grev hakkı ve lokavt iyi niyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve milli serveti tahrip edecek 
şekilde kullanılamaz.  
Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu, grev 
uygulanan işyerinde sebep oldukları maddi zarardan sendika sorumludur.  
Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve işyer-leri kanunla düzenlenir. 
 Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde veya ertelendiği durumlarda erte-lemenin sonunda, uyuşmazlık 
Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Uyuşmazlığın her safhasında taraflar da anlaşarak Yüksek Hakem 
Kuruluna başvurabilir. Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi 
hükmündedir.  
Yüksek Hakem Kurulunun kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir.  
Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, işi 
yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişler yapılamaz.  
Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, greve katılanlar tarafından hiçbir  şekilde engellenemez.  
  
VII. Ücrette adalet sağlanması  
Madde 55.- Ücret emeğin karşılığıdır.  
Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer  sosyal yardımlardan 
yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.  
Asgari ücretin tespitinde ülkenin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde 
bulundurulur.  
  
VIII. Sağlık, çevre ve konut  
  
A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması  
Madde 56.- Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.  
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önle-mek devletin ve  vatandaşların 
ödevidir.  
Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde 
gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçek-leştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden 
planlayıp hizmet vermesini düzenler.  
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumla-rından yararlanarak, onları 
denetleyerek yerine getirir.  
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Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir. 
  
X. Sosyal güvenlik hakları  
  
A. Sosyal güvenlik hakkı  
Madde 60.- Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.  
Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.  
  
B. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler  
Madde 61.- Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda 
kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.  
Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.  
Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla 
düzenlenir.  
Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.  
Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.  
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İŞ KANUNU (17) 
 
 

 
 

Kanunun Numarası    : 4857 
Kanunun Kabul Tarihi : 22.05.2003 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin 

çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.  
Bu Kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri 

ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.  
İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın 

bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.  
Tanımlar  
MADDE 2. - Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya 

tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan 
ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan 
unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.  

İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim 
altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, 
muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden 
sayılır.  

İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir 
bütündür.  

İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere 
işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan 
işveren sorumludur.  

Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri 
hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.  

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl 
işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan 
ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı 
işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt 
işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin 
taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.  

Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi 
suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi 
kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı 
kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. 
İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt 
işverenlere verilemez.  

İşyerini bildirme 
MADDE 3. - Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun 

devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine 
son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma 
konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa 
işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek 
zorundadır. 

Alt işveren, bu sıfatla mal veya hizmet üretimi için meydana getirdiği kendi işyeri için birinci fıkra 
hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür. 

(4884 sayılı kanunla eklenen fıkra) Ancak, şirketlerin tescil kayıtları ise ticaret sicili 
memurluklarının gönderdiği belgeler üzerinden yapılır ve bu belgeler ilgili ticaret sicili memurluğunca 
bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine gönderilir. 

                                                           
17 Resmi Gazete Tarihi: 10 Haziran 2003  Sayısı: 25134 
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İstisnalar 
MADDE 4.- Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;  
a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,  
b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya 

işletmelerinde, 
c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,  
d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan 

başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,  
e) Ev hizmetlerinde,  
f) İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar hakkında,  
g) Sporcular hakkında,  
h) Rehabilite edilenler hakkında,  
ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı 

işyerlerinde.  
Şu kadar ki;  
a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme 

ve boşaltma işleri,  
b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler,  
c) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda 

görülen işler,  
d) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri,  
e) Halkın faydalanmasına açık veya  işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri,  
f) Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde çalışan su 

ürünleri üreticileri ile ilgili işler,  
Bu Kanun hükümlerine tabidir.  
Eşit davranma ilkesi 
MADDE 5. - İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve 

benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.  
İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, 

belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.  
İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş 

sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, 
cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.  

Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.  
İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin 

uygulanmasını haklı kılmaz.  
İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört 

aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 
2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri saklıdır.  

20 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı 
davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde 
gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle 
yükümlü olur.  

İşyerinin veya bir bölümünün devri  
MADDE 6. - İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine 

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

Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren 
yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. 

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

Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte 
sorumluluk hükümleri uygulanmaz.  

Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün 
devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya 
devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli 
kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır.  
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Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir bölümünün 
başkasına devri halinde uygulanmaz.  

Geçici iş ilişkisi 
MADDE 7.- İşveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi 

içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer 
işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak 
devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. Bu halde iş sözleşmesi devam etmekle beraber, işçi 
bu sözleşmeye göre üstlendiği işin görülmesini, iş sözleşmesine geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı 
yerine getirmekle yükümlü olur. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye  talimat verme hakkına sahip 
olup, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.  

Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa 
yenilenebilir.  

İşverenin, ücreti ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin 
kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta 
primlerinden işveren ile birlikte sorumludur.  

İşçi, işyerine ve işe ilişkin olup kusuru ile sebep olduğu zarardan geçici iş ilişkisi kurulan işverene 
karşı sorumludur. İşçinin geçici sözleşmesinden aksi anlaşılmıyorsa, işçinin diğer hak ve 
yükümlülüklerine ilişkin bu Kanundaki düzenlemeler geçici iş ilişkisi kurulan işverenle olan ilişkisine de 
uygulanır.  

İşçiyi geçici olarak devralan işveren grev ve lokavt aşamasına gelen bir toplu iş uyuşmazlığının 
tarafı ise, işçi grev ve lokavtın uygulanması sırasında çalıştırılamaz. Ancak, 2822 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 39 uncu maddesi hükümleri saklıdır. İşveren, işçisini grev ve 
lokavt süresince kendi işyerinde çalıştırmak zorundadır.  

Toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde çıkarma tarihinden itibaren altı ay içinde toplu işçi 
çıkarmanın konusu olan işlerde geçici iş ilişkisi gerçekleşmez.  

İKİNCİ BÖLÜM 
İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi 

Tanım ve şekil  
MADDE 8. - İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da 

ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel 
bir şekle tâbi değildir.  

Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu 
belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.  

Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma 
koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme 
dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları 
hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş 
sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu 
bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.  

Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi 
MADDE 9 - Taraflar iş sözleşmesini, Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak 

koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler.  
İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından 

tam süreli veya kısmî süreli yahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir.  
Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri  
MADDE 10.- Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla 

devam edenlere  sürekli iş denir.  
Bu Kanunun 3, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 75, 80 ve geçici 6 ncı maddeleri süreksiz işlerde yapılan iş sözleşmelerinde uygulanmaz. Süreksiz 
işlerde, bu maddelerde düzenlenen konularda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.  

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi 
MADDE 11 – İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli 

sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi 
objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli 
iş sözleşmesidir.  

Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) 
yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.  

Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.  
Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları  
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MADDE 12 - Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden 
olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan 
emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz.  

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman ölçüt alınarak ödenecek ücret ve 
paraya ilişkin bölünebilir menfaatler, işçinin çalıştığı süreye orantılı olarak verilir. Herhangi bir çalışma 
şartından yararlanmak için aynı işyeri veya işletmede geçirilen kıdem arandığında belirli süreli iş 
sözleşmesine göre çalışan işçi için farklı kıdem uygulanmasını haklı gösteren bir neden olmadıkça, 
belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçi hakkında esas alınan kıdem uygulanır.  

Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçidir. 
İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun bir işyerinde aynı veya benzer 
işi üstlenen belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi dikkate alınır. 

Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi  
MADDE 13 - İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal 

işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. 
Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş 

sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. 
Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre 
çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir. 

Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi 
bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş 
sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır. 

İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmî süreliden tam süreliye 
veya tam süreliden kısmî süreliye geçirilme istekleri işverence dikkate alınır ve boş yerler zamanında 
duyurulur. 

Çağrı üzerine çalışma 
MADDE 14. - Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç 

duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine 
çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir.  

Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar 
belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine 
çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.  

İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu 
çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak 
zorundadır. Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. 
Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az dört 
saat üst üste çalıştırmak zorundadır.  

 
 
Deneme süreli iş sözleşmesi 
MADDE 15. - Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok 

iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.  
Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız 

feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.  
Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri  
MADDE 16. - Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım 

kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir.  
Takım sözleşmesinin, oluşturulacak iş sözleşmeleri için hangi süre kararlaştırılmış olursa olsun, 

yazılı yapılması gerekir. Sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücret ayrı ayrı gösterilir.  
Takım sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerden her birinin işe başlamasıyla, o işçi ile işveren 

arasında takım sözleşmesinde belirlenen şartlarla bir iş sözleşmesi yapılmış sayılır. Ancak, takım 
sözleşmesi hakkında Borçlar Kanununun 110 uncu maddesi hükmü de uygulanır.  

İşe başlamasıyla iş sözleşmesi kurulan işçilere ücretlerini işveren veya işveren vekili her birine 
ayrı ayrı ödemek zorundadır. Takım kılavuzu için, takıma dahil işçilerin ücretlerinden işe aracılık veya 
benzeri bir nedenle kesinti yapılamaz.  

Süreli fesih  
MADDE 17. - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi 

gerekir.  
İş sözleşmeleri;  
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta 

sonra,  
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b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından 
başlayarak dört hafta sonra,  

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından 
 başlayarak altı hafta sonra,  

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,  
Feshedilmiş sayılır.  
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.  
Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek 

zorundadır.  
İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.  
İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi 

feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 
inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı 
dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda 
işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması 
ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.  

Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin 
hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para 
ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.  

Feshin geçerli sebebe dayandırılması  
MADDE 18. - Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan  işçinin 

belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da 
işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.  

Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır.  
Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:  
a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde 

sendikal faaliyetlere katılmak.  
b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.  
c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli 

makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.  
d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve 

benzeri nedenler.  
e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe 

gelmemek.  
f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde 

öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.  
İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek 

hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi 
sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.  

İşletmenin  bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk 
ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında  bu madde,  
19 ve  21 inci maddeler  ile  25 inci  maddenin son fıkrası  uygulanmaz.  

Sözleşmenin feshinde usul  
MADDE 19. - İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir 

şekilde belirtmek zorundadır.  
Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin 

davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı 
bendi  şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.  

Fesih bildirimine itiraz ve usulü  
MADDE 20. - İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya 

gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir 
ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar 
anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür.  

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir 
sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.  

Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın 
temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.  

Özel hakemin oluşumu, çalışma esas ve usulleri çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.  
Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları  
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MADDE 21. - İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı 
mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, 
işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe 
başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü 
olur.  

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması 
halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.  

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş 
bulunan ücret ve diğer hakları  ödenir. 

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı,  
yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim 
süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı 
ayrıca ödenir.  

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe 
başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, 
işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile 
sorumlu olur.  

Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; 
aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.  

Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi  
MADDE 22. - İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel 

yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir 
değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak 
yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi 
bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene 
dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim 
süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde 
hükümlerine göre dava açabilir.  

Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında 
değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.  

Yeni  işverenin sorumluluğu  
MADDE 23. - Süresi belirli olan veya olmayan sürekli iş sözleşmesi ile bir işverenin işine girmiş 

olan işçi, sözleşme süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp başka 
bir işverenin işine girerse sözleşmenin bu suretle feshinden ötürü, işçinin sorumluluğu yanında, ayrıca 
yeni işveren de aşağıdaki hallerde birlikte sorumludur:  

a) İşçinin bu davranışına, yeni işe girdiği işveren sebep olmuşsa.  
b) Yeni işveren, işçinin bu davranışını bilerek onu işe almışsa.  
c) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam ederse.  
İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı  
MADDE 24. - Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini 

sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:  
I. Sağlık sebepleri: 
a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı 

veya yaşayışı için tehlikeli olursa.  
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan  buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi 

bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.  
II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:  
a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında 

yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler 
söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.  

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler 
söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.  

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, 
yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut 
işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve 
haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.  

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu 
durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.  

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak 
hesap edilmez veya ödenmezse,  
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f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından 
işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre 
ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları  uygulanmazsa.  

III. Zorlayıcı sebepler:  
İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler 

ortaya çıkarsa.  
İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı  
MADDE 25. - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini 

sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:   
I- Sağlık sebepleri:  
a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden 

doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına 
üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi. 

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında 
sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.  

(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde 
işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine 
göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik 
hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda 
kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.  

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:  
a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar 

veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut 
gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.  

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler 
sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar 
ve isnadlarda bulunması.  

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.  
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması 

veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.  
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını 

ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.  
f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç 

işlemesi.  
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü 

veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine 
devam etmemesi.  

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar 
etmesi.  

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin 
malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri 
otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.  

III- Zorlayıcı sebepler:  
İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya 

çıkması.  
IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim 

süresini aşması.  
İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci 

madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.  
Derhal fesih hakkını kullanma süresi  
MADDE 26. - 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere 

dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit 
davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her 
halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar 
sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.  

Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre 
içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır.  

Yeni iş arama izni 
MADDE 27. - Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama 

iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde 
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iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş 
arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve 
bu durumu işverene bildirmek zorundadır.  

İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.  
İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı 

olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.  
Çalışma belgesi  
MADDE 28. - İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini 

gösteren bir belge verilir.  
Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar 

gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir.  
Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.  
Toplu işçi çıkarma  
MADDE 29. - İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri 

sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika 
temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.  

İşyerinde çalışan işçi sayısı:  
a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,  
b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin,  
c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin,  
İşine 17 nci madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son 

verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır. 
Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde işçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi 

sayısı ve grupları ile işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin 
bilgilerin bulunması zorunludur.  

Bildirimden sonra işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu 
işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler 
açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alınır. Görüşmelerin sonunda, toplantının 
yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir.  

Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz  
gün sonra hüküm doğurur.  

İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, işveren 
sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve 
işyerinde ilan etmekle yükümlüdür. İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay 
içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe 
çağırır.  

Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu 
işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.  

İşveren toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri 18, 19, 20 ve 21 inci madde hükümlerinin 
uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi halde işçi bu maddelere göre dava açabilir.  

Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu  
MADDE 30. - İşverenler elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde her yılın Ocak ayı 

başından itibaren yürürlüğe girecek şekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarda özürlü ve eski 
hükümlü ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca 
istihdamı zorunlu olan terör mağduru işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde 
çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranı yüzde altıdır. Ancak 
özürlüler için belirlenecek oran, toplam oranın yarısından az olamaz. Aynı il sınırları içinde birden fazla 
işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına 
göre hesaplanır.  

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirsiz süreli iş sözleşmesine ve belirli süreli 
iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, 
çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür.  

Oranların hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar 
tama dönüştürülür.  

İşyerinin işçisi iken sakatlanan, eski hükümlü ya da terör mağduru olanlara öncelik tanınır.  
İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar.  
Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların 

işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki 
yönden işverence nasıl işe alınacakları, Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  
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Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca 
işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.  

Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski 
işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde 
boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe 
almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine 
getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder.  

Eski hükümlü çalıştırılmasında kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel 
hükümler saklıdır.  

Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranların üstünde özürlü ve eski hükümlü ve terör mağduru 
çalıştıran işverenlerin kontenjan fazlası işçiler için özürlü ve eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü 
olmadıkları halde özürlü çalıştıran veya çalışma gücünü yüzde seksenden fazla kaybetmiş özürlüyü 
çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
göre ödemeleri gereken işveren sigorta prim hisselerinin yüzde ellisini kendisi, yüzde ellisini Hazine 
öder.  

Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde  uyarınca tahsil edilecek para cezaları Türkiye İş 
Kurumu bütçesinin Maliye Bakanlığınca açılacak özel tertibine gelir kaydedilir. Bu hesapta toplanan 
paralar özürlü ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işini kurma ve bu 
gibi projelerde kullanılmak üzere Türkiye İş Kurumuna aktarılır. Toplanan paraların nerelere ve ne 
kadar verileceği Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Özürlüler 
İdaresi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonu ve en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların birer temsilcilerinden oluşan 
komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  

Askerlik ve kanundan doğan çalışma 
MADDE 31. - Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına 

alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş 
sözleşmesi işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş sayılır.  

İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıldan çok 
çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki bu sürenin tamamı doksan günü 
geçemez.  

İş sözleşmesinin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti 
işlemez. Ancak özel kanunların bu husustaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde iş sözleşmesinin 
Kanundan doğan başka bir sebebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından feshedildiği öteki tarafa 
bildirilmiş olsa bile, fesih için Kanunun gösterdiği süre bu sürenin bitiminden sonra işlemeye başlar. 
Ancak iş sözleşmesi belirli  süreli olarak yapılmış ve sözleşme yukarıda yazılı süre içinde kendiliğinden 
sona eriyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz.  

Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden 
başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde 
boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe 
almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine 
getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder.  

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ücret 

Ücret ve ücretin ödenmesi 
MADDE 32. - Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler 

tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.  
Ücret, kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. 

Ücret yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenebilir.  
Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir 

senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.  
Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir 

haftaya kadar indirilebilir.  
İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile 

ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.  
Meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende mal satan dükkan ve mağazalarda, buralarda 

çalışanlar hariç, ücret ödemesi yapılamaz.  
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Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.  
İşverenin ödeme aczine düşmesi  
MADDE 33. - İşverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası  alınması veya iflası  

nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden 
kaynaklanan son üç aylık ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında 
ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulur.  

Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık 
toplamının yüzde biridir. Ücret Garanti Fonunun oluşumu ve uygulanması ile ilgili usul ve esaslar 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  

Ücretin gününde ödenmemesi  
MADDE 34. - Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında 

ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına 
dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev 
olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı 
uygulanır.  

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu 
işler başkalarına yaptırılamaz.  

Ücretin saklı kısmı 
MADDE 35. - İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına 

devir ve temlik olunamaz. Ancak,  işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından 
takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.  

Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücret kesme yükümlülüğü  
MADDE 36. - Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri 

yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; asıl 
işverenler müteahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde 
çalışan işçilerden müteahhit veya taşeronlarca ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının 
kontrolü, ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, ücretleri ödenmeyen varsa müteahhitten 
veya taşeronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bunların hakedişlerinden öderler.  

Bunun için hakediş ödeneceği ilgili idare tarafından işyerinde şantiye şefliği işyeri ilân tahtası 
veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilân asılmak suretiyle 
duyurulur. Ücret alacağı olan işçilerin her hakediş dönemi için olan ücret alacaklarının üç aylık 
tutarından fazlası hakkında adı geçen idarelere herhangi bir sorumluluk düşmez.  

Anılan müteahhitlerin bu işverenlerdeki her çeşit teminat ve hakedişleri üzerinde yapılacak her 
türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya haciz ve icra takibi bu işte çalışan işçilerin ücret alacaklarını 
karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder.  

Bir işverenin üçüncü kişiye karşı olan borçlarından dolayı işyerinde bulunan tesisat, malzeme, 
ham, yarı işlenmiş ve tam işlenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılacak haciz ve icra takibi, 
bu işyerinde çalışan işçilerin icra kararının alındığı tarihten önceki üç aylık dönem içindeki ücret 
alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder.  

Bu maddede kamu tüzel kişilerine ve bazı teşekküllere verilen yetkileri 2 nci maddenin  altıncı 
fıkrası gereğince sorumluluk taşıyan bütün işverenler de kullanmaya yetkilidir.  

Ücret hesap pusulası 
MADDE 37. - İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir 

imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.  
Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve 

genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans 
mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.  

Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.  
Ücret kesme cezası  
MADDE 38. - İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında 

işçiye ücret kesme cezası veremez.  
İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi 

gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına 
yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.  

 Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye'de kurulu bulunan ve mevduat 
kabul etme yetkisini haiz  bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her 
işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan ceza paralarının 
nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanının başkanlık edeceği ve işçi 
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temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden teşekkül 
edeceği, nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.  

Asgari ücret 
MADDE 39. - İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü 

işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir.  

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespit edeceği 
üyelerden birinin başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya 
yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik 
İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok 
işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok 
işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur. 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az on üyesinin katılmasıyla toplanır. Kurul, üye oylarının çoğunluğu 
ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.  

Komisyon kararları kesindir. Kararlar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.  
Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, asgari ücretlerin tespiti sırasında uygulanacak esaslar ile 

başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur hakları Maliye Bakanlığı ve  Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının birlikte hazırlayacakları yönetmelikte belirtilir.  

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun sekretarya hizmetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  
tarafından yerine getirilir.  

Yarım ücret  
MADDE 40. - 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler 

dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün 
için yarım ücret ödenir.  

Fazla çalışma ücreti 
MADDE 41. - Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle 

fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati 
aşan çalışmalardır. 63 üncü  madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin 
haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda 
toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.  

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen 
miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.  

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda 
belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş  saate kadar 
yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma 
için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş 
yükseltilmesiyle ödenir.  

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret 
yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat 
karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.  

İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti 
olmadan kullanır.  

63 üncü maddenin son fıkrasında  yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli 
işlerde ve 69 uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz.  

Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.  
Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.  
Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak yönetmelikte 

gösterilir.  
Zorunlu nedenlerle fazla çalışma  
MADDE 42. - Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut 

makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı sebeplerin 
ortaya çıkmasında, işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin 
hepsi veya bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilir. Bu durumda fazla çalışma yapan işçilere uygun bir 
dinlenme süresi verilmesi zorunludur.  

Şu kadar ki, zorunlu sebeplerle yapılan fazla çalışmalar için 41 inci maddenin birinci, ikinci ve 
üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.  
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Olağanüstü hallerde fazla çalışma  
MADDE 43. - Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt savunmasının gereklerini 

karşılayan işyerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin çeşidine ve ihtiyacın derecesine göre 
Bakanlar Kurulu günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarabilir.  

Bu suretle fazla çalıştırılan işçiler için verilecek ücret hakkında 41 inci maddenin birinci, ikinci ve 
üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.  

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma  
MADDE 44. - Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu 

iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz 
konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.  

Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.  
Saklı haklar 
MADDE 45. - Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel 

tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu Kanunla tanınan 
haklarına aykırı hükümler konulamaz.  

Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, toplu iş sözleşmesi, iş 
sözleşmesi veya gelenekten doğan kazanılmış haklar saklıdır.  

Hafta tatili ücreti  
MADDE 46. - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü 

maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde 
kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.  

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam 
olarak ödenir. 

Şu kadar ki;  
a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen 

veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri,  
b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç 

güne kadar verilmesi gereken izin süreleri,   
c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla 

verilen hastalık ve dinlenme izinleri,  
Çalışılmış günler gibi hesaba katılır.  
Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç 

gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline hak 
kazanmak için çalışılmış sayılır.  

Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya 
çıktığı zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebeplerden 
ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenir.  

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir.  
Genel tatil ücreti  
MADDE 47. - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram 

ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün 
ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.  

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence 
işçiye ödenir.  

Geçici iş göremezlik  
MADDE 48. - İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş 

göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum veya 
sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir.  

Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş 
göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir.  

Ücret şekillerine göre tatil ücreti  
MADDE 49. - İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir.  
Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme 

döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.  
Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedibuçuk katıdır.  
Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık 

ücretli işçilere 46, 47 ve 48 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan 
ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük ücreti  ödenir.  
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Tatil ücretine girmeyen kısımlar  
MADDE 50. - Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak 

normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler 
için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen 
ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz.  

Yüzdelerin ödenmesi 
MADDE 51. - Otel, lokanta, eğlence yerleri ve benzeri yerler ile içki verilen ve hemen orada 

yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerden "yüzde" usulünün uygulandığı müesseselerde 
işveren tarafından servis karşılığı veya başka isimlerle müşterilerin hesap pusulalarına "yüzde" 
eklenerek veya ayrı şekillerde alınan paralarla kendi isteği ile müşteri tarafından işverene bırakılan 
yahut da onun kontrolü altında bir araya toplanan paraları işveren işyerinde çalışan tüm işçilere 
eksiksiz olarak ödemek zorundadır.  

İşveren veya işveren vekili yukarıdaki fıkrada sözü edilen paraların kendisi tarafından alındığında 
eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını belgelemekle yükümlüdür.  

Yüzdelerden toplanan paraların o işyerinde çalışan işçiler arasında yapılan işlerin niteliğine göre, 
hangi esaslar ve oranlar çerçevesinde dağıtılacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir.  

Yüzdelerin belgelenmesi  
MADDE 52. - Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işveren, her hesap pusulasının genel 

toplamını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciye vermekle 
yükümlüdür. Bu belgelerin şekli ve uygulama usulleri iş sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmelerinde 
gösterilir.  

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri 
MADDE 53. - İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en 

az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.  
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.  
Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu 

Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.  
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;  
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,  
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,  
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,  
Az olamaz.  
Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık 

ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.  
Yıllık izin süreleri  iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.  
Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi  
MADDE 54. - Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı 

işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir 
işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu 
Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.  

Bir yıllık süre içinde 55 inci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının 
kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet  süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin 
hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır. 

İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının 
doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru ve yukarıdaki fıkra ve 55 inci madde 
hükümleri gereğince hesaplanır.  

İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına 
karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.  

Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve 
kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan 
banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin hakkının 
hesaplanmasında göz önünde bulundurulur.  

Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller  
MADDE 55. - Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:  
a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci 

maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.).  
b) Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler. 
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c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı 
ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).  

d) Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil 
edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden işe 
başlaması şartıyla).  

e) 66 ncı maddede sözü geçen zamanlar.  
f) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.  
g) 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde 

çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.  
h) İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda 

işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, 
komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya 
kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.  

ı) İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya 
çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler.  

j) İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri.  
k) Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.  
Yıllık ücretli iznin uygulanması  
MADDE 56. - Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.  
Bu iznin 53 üncü maddede  gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde 

verilmesi zorunludur.  
Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden 

aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.  
İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve 

hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.  
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel 

tatil günleri izin süresinden sayılmaz.  
Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde 

bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri 
karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. İşveren, işyerinde 
çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir  izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.  

Yıllık izin ücreti  
MADDE 57. - İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini 

ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.  
Bu ücretin hesabında 50 nci madde hükmü uygulanır.  
Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon ücreti, kâra 

katılma ve yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden ücret alan işçinin izin süresi 
için verilecek ücret, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili olarak çalıştığı günlere bölünmesi 
suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır.  

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, izin ücreti işçinin izine çıktığı ayın 
başı ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi 
suretiyle hesaplanır.  

Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret, yüzdelerden toplanan para dışında işveren 
tarafından ödenir.  

Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.  
İzinde çalışma yasağı  
MADDE 58. - Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte 

çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.  
Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti  
MADDE 59. - İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde  işçinin hak kazanıp da 

kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti  üzerinden 
kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği 
tarihten itibaren başlar.  

İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17 nci maddede belirtilen bildirim 
süresiyle, 27 nci madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin 
süreleri ile iç içe giremez.  

İzinlere ilişkin düzenlemeler  
MADDE 60. - Yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde 

kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık 
izninin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin kullanılması 
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konusuna ilişkin usuller ve işverence tutulması zorunlu kayıtların şekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir.  

Sigorta primleri  
MADDE 61. - Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile 

meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki 
esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur.  

Ücretten indirim yapılamayacak haller  
MADDE 62. - Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı 

sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu 
Kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne 
şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz.  

   
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İşin Düzenlenmesi 

Çalışma süresi  
MADDE 63. - Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi 

kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.  
Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, 

günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin 
haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş 
sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.  

Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.  

Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir 
yönetmelikle düzenlenir.   

Telafi çalışması  
MADDE 64. - Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya 

sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli 
ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi 
hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla 
çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.  

Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla 
olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.  

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği  
MADDE 65. - Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma 

sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltan veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici 
olarak durduran işveren, durumu derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu iş 
sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile bildirir. Talebin uygunluğunun tespiti Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca yapılır. Bunun usul ve esasları bir yönetmelikle belirlenir.  

Yukarıda belirtilen nedenlerle işyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa 
çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için işsizlik sigortasından kısa çalışma ödeneği 
ödenir. Kısa çalışma süresi, zorlayıcı sebebin devamı süresini ve herhalde üç ayı aşamaz. İşçinin kısa 
çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün 
sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarını yerine getirmesi gerekir.  

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı,  işsizlik ödeneğinin miktarı  kadardır.  
Zorlayıcı sebeplerle işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen  geçici olarak durması halinde, 

işsizlik ödeneği ödemeleri 24 üncü maddenin (III) numaralı bendinde  ve 40 ıncı maddede öngörülen 
bir haftalık süreden sonra başlar.  

Kısa çalışma ödeneği aldığı süre içinde işçinin hastalık ve analık sigortasına ait primler İşsizlik 
Sigortası Fonu tarafından 2/3 oranında Sosyal Sigortalar Kurumuna aktarılır. Bu primler, sigorta 
primlerinin hesabında esas alınan en alt kazanç sınırı üzerinden  hesaplanır. İşçi, işsizlik ödeneğinden 
yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe başlar ve işsizlik sigortasından yararlanmak için 4447 
sayılı Kanunun öngördüğü koşullar gerçekleşmeden işsiz kalırsa, kısa çalışma ödeneği aldığı süre 
çıkarıldıktan sonra, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik 
ödeneğinden yararlanır.  

Kısa çalışma ödeneğinin ödeme süresi içinde ödenmesi gereken geçici iş göremezlik ödeneğinin 
miktarı kısa çalışma ödeneğinin  miktarından  fazla olamaz. Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödendiği 
dönemde, bu maddede öngörülen hastalık ve analık sigortası primi ödenmez.  

Çalışma süresinden sayılan  haller  
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MADDE 66. - Aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır:  
a) Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında 

çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve 
bu yerlerden  çıkmaları için gereken süreler. 

b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri 
halinde yolda geçen süreler.  

c) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve 
çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.  

d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda 
yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği 
süreler.  

e) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.  
f) Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin 

yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken 
her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler.  

İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp 
getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.  

Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri  
MADDE 67. - Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde 

işçilere duyurulur.  
İşin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir.  
Ara dinlenmesi  
MADDE 68. - Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin 

gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;  
a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,  
b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,     
c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,  
Ara dinlenmesi verilir.  
Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir.  
Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak 

sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir.  
Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir.   
Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.  
Gece süresi ve gece çalışmaları  
MADDE 69. - Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya 

kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.  
Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, 

çalışma hayatına ilişkin "gece" başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin  
ayarlanması, yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki 
hükmün uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda fazla 
ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan 
işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir.  

İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez.  
Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe başlamadan 

önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir. Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren 
tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler. İşçilerinin sağlık kontrollerinin masrafları işveren 
tarafından karşılanır.  

Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, mümkünse 
gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir.  

İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve bu işçiler için işe başlamadan önce 
alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.  

Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece 
çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar 
sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.  

Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden diğer postada 
çalıştırılamaz.  

Hazırlama, tamamlama ve  temizleme işleri  
MADDE 70. - Genel olarak bir işyerinde belirli çalışma saatlerinden önce veya sonra gerekli olan 

hazırlama veya tamamlama yahut temizleme işlerinde çalışan işçiler için işin düzenlenmesi ile ilgili 



 27

hükümlerden hangilerinin uygulanmayacağı yahut ne gibi değişik şartlar ve usullerle uygulanacağı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.  

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı  
MADDE 71. - Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, ondört yaşını 

doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve 
eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.  

Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, sağlık, 
bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. Çocuğun 
gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel olamaz, onun derslerini düzenli 
bir şekilde izlemesine zarar veremez.  

Onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile onbeş yaşını 
tamamlamış, ancak onsekiz yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 
ondört yaşını bitirmiş ve ilk öğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma 
koşulları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenir.  

Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada 
otuzbeş saatten fazla olamaz. Ancak, onbeş yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve 
haftada kırk saate kadar artırılabilir.  

Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak 
üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma 
süreleri yukarıda birinci fıkrada öngörülen süreleri aşamaz.  

Yer ve su altında çalıştırma yasağı  
MADDE 72. - Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında 

veya su altında çalışılacak işlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların 
çalıştırılması yasaktır.  

Gece çalıştırma yasağı  
MADDE 73. - Sanayie ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece 

çalıştırılması yasaktır.  
Onsekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar 

Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir 
yönetmelikte gösterilir.  

Analık halinde çalışma ve süt izni 
MADDE 74. - Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere 

toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce 
çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu 
takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. 
Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.  

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve 
sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.  

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.  
Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde 

çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.  
İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 

onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının 
hesabında dikkate alınmaz.  

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt 
izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu 
süre günlük çalışma süresinden sayılır.  

İşçi özlük dosyası 
MADDE 75. - İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, 

işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu 
her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek 
zorundadır.  

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve 
gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.  

Yönetmelikler   
MADDE 76. - Nitelikleri gereği günlük ve haftalık çalışma sürelerinin 63 üncü maddede 

öngörüldüğü şekilde uygulanması mümkün olmayan iş ve işyerlerinde çalışma sürelerinin günlük yasal 
çalışma süresini aşmayacak şekilde ve en çok altı aya kadar denkleştirme süresi tanınarak 
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uygulanmasını sağlayacak usuller Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak 
yönetmeliklerle düzenlenir.  

Nitelikleri dolayısıyla devamlı çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına işçi postaları çalıştırılarak 
işletilen yahut nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, hafta tatillerine ve gece 
çalışmalarına ve çalışma ortasındaki zorunlu dinlenmelere dair özel usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.  

   
BEŞİNCİ BÖLÜM 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri  
MADDE 77. - İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü 

önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.   

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, 
işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları 
konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak 
eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir.  

İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki 
iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.  

Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler  
işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır.  

Sağlık ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri  
MADDE 78. - Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, makineler, tesisat, araç ve gereçler ile 
kullanılan maddeler sebebiyle ortaya çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, yaş, 
cinsiyet ve özel durumları sebebiyle korunması gereken kişilerin çalışma şartlarının düzenlenmesi 
amacıyla tüzük ve yönetmelikler çıkarır.  

Ayrıca bu Kanuna tabi işyerlerinde, işçi sayısı, genişlik, yapılan iş, işin özellikleri, ağırlık ve 
tehlikesi bakımından hangi işyerleri için kurulmaya başlamadan önce planların Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının yetkili teşkilatına gösterilerek kurma izni alınacağı bu işyerleri kurulduktan sonra 
yine aynı makama başvurularak işletme belgesi alınması gerekeceği, Sağlık Bakanlığının görüşü 
alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 

İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması 
MADDE 79. – Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve 

cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar 
işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş, bir işçi ve bir işveren 
temsilcisi ile Bölge Müdüründen oluşan beş kişilik bir komisyon kararıyla, tehlikenin niteliğine göre iş 
tamamen veya kısmen durdurulur veya işyeri kapatılır. Komisyona kıdemli iş müfettişi başkanlık eder. 
Komisyonun çalışmaları ile ilgili sekretarya işleri bölge müdürlüğü tarafından yürütülür.  

Askeri işyerleri ile yurt emniyeti için gerekli maddeler üretilen işyerlerindeki komisyonun  yapısı, 
çalışma şekil ve esasları Milli Savunma Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca birlikte 
hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.  

Bu maddeye göre verilecek durdurma veya kapatma kararına karşı işverenin yerel iş 
mahkemesinde altı iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır.  

İş mahkemesine itiraz, işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararının uygulanmasını 
durdurmaz.  

Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Kararlar kesindir.  
Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş, cinsiyet ve sağlık durumları böyle bir işyerinde çalışmalarına 

engel teşkil ediyorsa, bunlar da çalışmaktan alıkonulur.  
Yukarıdaki fıkralar gereğince işyerlerinde işçiler için tehlikeli olan tesis ve tertiplerin veya makine 

ve cihazların ne şekilde işletilmekten alıkonulacağı ve bunların ne şekilde yeniden işletilmelerine izin 
verilebileceği, işyerinin kapatılması ve açılması, işin durdurulmasına veya işyerinin kapatılmasına 
karar verilinceye kadar acil hallerde alınacak önlemlere ilişkin hususlar ile komisyonda görev yapacak 
işçi ve işveren temsilcilerinin nitelikleri, seçimi, komisyonun çalışma şekil ve esasları Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.  

Bir işyerinin kurulmasına ve işletilmesine izin verilmiş olması 78 inci maddede öngörülen 
yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına hiçbir zaman engel olamaz.  
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Bu maddenin birinci fıkrası gereğince makine, tesisat ve tertibat veya işin durdurulması veya 
işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren ücretlerini ödemeye veya ücretlerinde bir 
düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeye zorunludur.  

İş sağlığı ve güvenliği kurulu 
MADDE 80. - Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli  işçi çalıştıran ve altı 

aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla 
yükümlüdür.  

İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak 
verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler.  

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşumu, çalışma yöntemleri, ödev, yetki ve yükümlülükleri 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.  

İşyeri hekimleri 
MADDE 81. - Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca 

sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve 
güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek 
üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi 
çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.  

İşyeri hekimlerinin nitelikleri, sayısı, işe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, eğitimleri, 
çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri ile işyeri sağlık birimleri, Sağlık Bakanlığı ve Türk 
Tabipleri Birliğinin görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir 
yönetmelikte düzenlenir. 

İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar  
MADDE 82. - Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı 

aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerinin iş güvenliği önlemlerinin 
sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve 
uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve 
tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle 
yükümlüdürler.  

İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların nitelikleri, sayısı, görev, yetki ve 
sorumlulukları, eğitimleri, çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliğinin görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir.  

İşçilerin hakları  
MADDE 83. - İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut 

bütünlüğünü tehlikeye sokacak  yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve 
güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve  gerekli tedbirlerin alınmasına karar 
verilmesini talep edebilir. Kurul aynı  gün acilen toplanarak  kararını verir ve durumu tutanakla tespit 
eder. Karar işçiye yazılı olarak bildirilir.  

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı işyerlerinde talep, işveren veya  işveren vekiline 
yapılır. İşçi tesbitin yapılmasını ve durumun yazılı olarak kendisine bildirilmesini isteyebilir. İşveren 
veya vekili yazılı cevap vermek zorundadır.  

Kurulun işçinin talebi yönünde karar vermesi halinde işçi, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri 
alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.  

İşçinin çalışmaktan kaçındığı dönem içinde ücreti ve diğer hakları saklıdır.  
İş sağlığı ve güvenliği kurulunun kararına ve işçinin talebine rağmen gerekli tedbirin alınmadığı 

işyerlerinde işçiler altı iş günü içinde, bu Kanunun  24 üncü maddesinin (I) numaralı  bendine uygun 
olarak belirli veya belirsiz süreli hizmet akitlerini derhal feshedebilir.  

Bu Kanunun 79 uncu maddesine göre işyerinde işin durdurulması veya işyerinin kapatılması 
halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.  

İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı  
MADDE 84. - İşyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü 

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

şartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine sahiptir.  
Alkollü içki kullanma yasağı;  
a) Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle 

görevlendirilen,  
b) Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü 

içki içmek zorunda olan,  
c) İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olan,  
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 İşçiler için uygulanmaz.  
Ağır ve tehlikeli işler 
MADDE 85. - Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve  çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde 

çalıştırılamaz.  
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz 

yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Sağlık 
Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte 
gösterilir.  

Ağır ve tehlikeli işlerde rapor  
MADDE 86. - Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince 

en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, 
bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar  Kurumu,  sağlık ocağı, hükümet 
veya belediye hekimleri tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları 
veya işte çalıştırılmaları yasaktır. Sosyal Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan 
kaçınamaz.  

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu 
hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir.  

Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır.  
Bu raporlar damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.  
 
 
On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor 
MADDE 87. - Ondört yaşından onsekiz yaşına kadar (onsekiz dahil) çocuk ve genç işçilerin işe 

alınmalarından önce işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en 
yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimlerine muayene ettirilerek 
işin niteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların 
onsekiz yaşını dolduruncaya kadar altı ayda bir defa aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu 
işte çalışmaya devamlarına bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların 
işyerinde saklanarak yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi zorunludur. Sosyal 
Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz.  

Birinci fıkrada yazılı hekimlerce verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar 
Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir.  

Bu raporlar damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.  
Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik  
MADDE 88. - Gebe veya çocuk emziren kadınların hangi dönemlerde ne gibi işlerde 

çalıştırılmalarının yasak olduğu ve bunların çalışmalarında sakınca olmayan işlerde hangi şartlar ve 
usullere uyacakları, ne suretle emzirme odaları veya çocuk bakım yurdu (kreş) kurulması gerektiği 
Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir 
yönetmelikte gösterilir.  

Çeşitli yönetmelikler  
MADDE 89. - Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;  
a) Ağır ve tehlikeli işlerden başka işler için de işçilerin işe başlamadan hekim muayenesinden 

geçirilmelerini,  
b) Bazı işlerde çalışan işçilerin belirli sürelerde genel olarak sağlık muayenesinden 

geçirilmelerini,     
c) Çeşitli veya bir kısım işlerde çalışan işçilerin sağlık durumlarının aksaması, yaptıkları işin 

ürünlerine ve genel sağlığa yahut birlikte çalıştıkları öteki işçilere zararlı olursa, bu gibilerin o işlerden 
çıkarılmalarını,  

d) Ne durumda ve ne gibi şartları haiz olan işyerlerinde banyo, uyku, dinlenme ve yemek yerleri 
ile işçi evleri ve işçi eğitimi yerleri yapılmasını,  

Öngören yönetmelikler hazırlayabilir.  
 

ALTINCI BÖLÜM 
İş ve İşçi Bulma 

İş ve işçi bulmaya aracılık  
MADDE 90. - İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun 

işçiler bulunmasına aracılık görevi, Türkiye İş Kurumu ve bu hususta izin verilen özel istihdam 
bürolarınca yerine getirilir.  

 
YEDİNCİ BÖLÜM 
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Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi 
Devletin yetkisi  
MADDE 91. - Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş 

eder. Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş 
ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır.   

Askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve teftişi 
konusu ve sonuçlarına ait işlemler Milli Savunma Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca birlikte hazırlanacak yönetmeliğe göre yürütülür.  

Yetkili makam ve memurlar  
MADDE 92. - 91 inci madde hükmünün uygulanması için iş hayatının izlenmesi, denetlenmesi ve 

teftişiyle ödevli olan iş müfettişleri, işyerlerini ve eklentilerini, işin yürütülmesi tarzını ve ilgili belgeleri, 
araç ve gereçleri, cihaz ve makineleri, ham ve işlenmiş maddelerle, iş için gerekli olan malzemeyi 93 
üncü maddede yazılı esaslara uyarak gerektiği zamanlarda ve işçilerin yaşamına, sağlığına, 
güvenliğine, eğitimine, dinlenmesine veya oturup yatmasına ilişkin tesis ve tertipleri her zaman 
görmek, araştırmak ve incelemek ve bu Kanunla suç sayılan eylemlere rastladığı zaman bu hususta 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak İş Teftişi Tüzüğünde açıklanan şekillerde 
bu halleri önlemek yetkisine sahiptirler.    

Teftiş ve denetleme sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen başka kişiler izleme, 
denetleme ve teftişle görevli iş müfettişleri tarafından çağrıldıkları zaman gelmek, ifade ve bilgi 
vermek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek ve birinci fıkrada yazılı görevlerini 
yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin 
yerine getirmekle yükümlüdürler.  

Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri tarafından tutulan tutanaklar 
aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir.  

Yetkili memurların ödevi 
MADDE 93. - İş hayatını izleme, denetleme ve teftiş yetkisi olan iş müfettişleri görevlerini 

yaparlarken işin normal gidişini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri konunun niteliğine göre mümkün 
olduğu kadar aksatmamak, durdurmamak ve güçleştirmemekle ve resmi işlemlerin yürütülüp 
sonuçlandırılması için, açıklanması gerekmedikçe, işverenin ve  işyerinin meslek sırları ve şartları, 
ekonomik ve ticari hal ve durumları hakkında gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmak 
ve kendileri tarafından bilgileri ve ifadeleri alınan yahut kendilerine başvuran veya ihbarda bulunan 
işçilerin ve başka kişilerin isimlerini ve kimliklerini açıklamamakla yükümlüdürler.  

Muafiyet 
MADDE 94. - İşçi ve işverenlerle bunların meslek kuruluşları tarafından kendilerini ilgilendiren ve 

iş hayatına ilişkin işlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazı ile başvurma halinde bu 
dilekçeler ve bunlarla ilgili tutanak, evrak, defter ve işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve 
harçtan muaftır.  

Diğer merciler tarafından yapılan teftişler  
MADDE 95. - İşyerinin kurulup açılmasına izin vermeye yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar 

işyerinin kurulmasına ve işletilmesine izin vermeden önce, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
iş mevzuatına göre verilmesi gerekli kurma izni ve işletme belgesinin varlığını araştırır. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kurma izni ve işletme belgesi verilmemiş işyerlerine belediyeler veya 
diğer ilgili makamlarca da kurma veya açılma izni verilemez.  

Kamu kurum ve kuruluşları, işyerlerinde yapacakları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teftiş ve 
denetlemelerin sonuçlarını ve yapacakları işlemleri o yer için yetkili bölge müdürlüğüne bildirirler.  

İşyerinin kurulup açılmasına izin vermeye yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar her ay bu 
hususta izin verdikleri, işveren ve işyerinin isim ve adresini ve yapılan işin çeşidini gösterir listeleri bir 
sonraki ayın onbeşine kadar o yerin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne bildirirler.   

İşçi ve işverenin sorumluluğu  
MADDE 96. - İş denetimi ve teftişine yetkili iş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine 

başvurulan işçilere, işverenlerin gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısıyla telkinlerde bulunmaları, 
işçileri gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye sevk veya herhangi bir suretle zorlamaları veyahut 
işçilerin ilgili makamlara başvurmaları, haber ve ifade vermeleri üzerine, bunlara karşı kötü 
davranışlarda bulunmaları yasaktır.  

İşçilerin çalıştıkları veya ayrıldıkları işyerleriyle işverenleri hakkında gerçeğe uygun olmayan 
haberler vererek gereksiz işlemlerle uğraştırılmaları veya işverenleri haksız yere kötü duruma 
düşürmeye kalkışmaları ve iş müfettişlerince kendilerinden sorulan hususlar için doğru olmayan 
cevaplar vererek denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmek veya yanlış bir sonuca vardırmak gibi 
kötü niyetli davranışlarda bulunmaları yasaktır.  

Zabıtanın yardımı  
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MADDE 97. - Bu Kanun hükümlerinin tam ve gerektiği gibi uygulanabilmesi için işyerlerini teftiş 
ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerinin gerekli görmeleri ve istemeleri halinde, zabıta kuvvetleri, bu iş 
müfettişlerinin görevlerini iyi bir şekilde yapabilmelerini sağlamak üzere her türlü yardımda bulunmakla 
yükümlüdürler.  

   
SEKİZİNCİ BÖLÜM 
İdari Ceza Hükümleri 

İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık  
MADDE 98. - Bu Kanunun 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan 

işveren veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi için elli milyon lira para cezası verilir.  
Bu para cezasının kesinleşmesinden sonra bildirim yükümlülüğüne aykırılığın sürmesi halinde 

takip eden her ay için aynı miktar ceza uygulanır.  
Genel hükümlere aykırılık  
MADDE 99. - Bu Kanunun;  
a) 5 inci ve 7 nci maddelerde öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı davranan,  
b) 8 inci maddenin son fıkrasındaki belgeyi işçiye vermeyen, 14 üncü madde hükümlerine aykırı 

davranan,   
c) 28 inci maddesine aykırı olarak çalışma belgesi düzenleme yükümlülüğüne aykırı davranan 

veya bu belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazan,  
İşveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için elli milyon lira para cezası verilir.  
Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık  
MADDE 100. - Bu Kanunun 29 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran  işveren 

veya işveren vekiline işten çıkardığı her işçi için ikiyüz milyon lira para cezası verilir.   
Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık  
MADDE 101. - Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski 

hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve 
çalıştırmadığı her ay için yediyüzelli milyon lira para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para 
cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.  

Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık  
MADDE 102. - Bu Kanunun;  
a) 32 nci maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu Kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya 

iş sözleşmesinden doğan ücretini süresi içinde kasden ödemeyen veya eksik ödeyen, 39 uncu 
maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen 
işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi ve her ay için yüz milyon lira para cezası,  

b) 37 nci maddesine aykırı olarak ücrete ilişkin hesap pusulası düzenlemeyen veya işçi 
ücretlerinden 38 inci maddeye aykırı olarak ücret kesme cezası veren veya yaptığı ücret kesintisinin 
sebebini ve hesabını bildirmeyen 52 nci maddedeki belgeyi vermeyen işveren veya işveren vekiline 
ikiyüz milyon lira para cezası,  

c) 41 inci maddesinde belirtilen fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen, işçiye hak ettiği serbest 
zamanı altı ay zarfında kullandırmayan, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını 
almayan işveren veya işveren vekiline, bu durumda olan her işçi için yüz milyon lira para cezası,   

Verilir.  
Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık  
MADDE 103. - Yıllık ücretli izni bu Kanunun 56 ncı maddesine aykırı olarak  bölen veya izin 

ücretini 57 nci maddenin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen usule aykırı olarak ödeyen veya eksik 
ödeyen veya 59 uncu maddedeki hak edilmiş izni kullanmadan iş sözleşmesinin sona ermesi halinde 
bu izne ait ücreti ödemeyen veya 60 ıncı maddede belirtilen yönetmeliğin esas ve usullerine aykırı 
olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline  bu durumda olan her 
işçi için yüz milyon lira para cezası verilir.  

İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık  
MADDE 104. - Bu Kanunun 63 üncü maddesinde ve bu maddede belirtilen yönetmelikte 

belirlenen çalışma sürelerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran veya 68 inci maddesindeki ara 
dinlenmelerini bu maddeye göre uygulamayan veya işçileri 69 uncu maddesine aykırı olarak geceleri 
yedibuçuk saatten fazla çalıştıran; gece ve gündüz postalarını değiştirmeyen, 71 inci maddesi 
hükmüne aykırı hareket eden, 72 nci maddesi hükümlerine aykırı olarak bu maddede belirtilen 
yerlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek çocukları ve gençleri ve her yaştaki kadınları çalıştıran, 73 
üncü maddesine aykırı olarak çocuk ve genç işçileri gece çalıştıran veya aynı maddede  anılan 
yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden 74 üncü maddesindeki hükme aykırı olarak doğumdan 
önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen, 
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75 inci maddesindeki işçi özlük dosyalarını düzenlemeyen, 76 ncı maddesinde belirtilen yönetmelik 
hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline beşyüz milyon lira para cezası verilir.  

64 üncü ve 65 inci maddede öngörülen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekiline 
bu durumda olan her işçi için yüz milyon lira para cezası verilir.  

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık  
MADDE 105. - Bu Kanunun 78 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tüzük ve 

yönetmeliklerdeki hükümlere uymayan işveren veya işveren vekiline alınmayan her iş sağlığı ve 
güvenliği önlemi için elli milyon lira para cezası verilir. Alınmayan önlemler oranında izleyen her ay için 
aynı miktar para cezası uygulanır.  

Bu Kanunun 77 nci maddesi hükmüne aykırı hareket eden, 78 inci maddenin ikinci  fıkrasına 
aykırı olarak kurma izni ve işletme belgesi almadan bir işyeri açan, 79 uncu maddesi hükmüne aykırı 
olarak faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettiren, kapatılan işyerlerini izinsiz açan, 80 inci 
maddesinde öngörülen iş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere 
aykırı davranan; iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamayan, 81 inci maddesine 
aykırı olarak işyeri hekimi çalıştırma ve işyeri sağlık birimi oluşturma yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen, 82 nci maddesine aykırı olarak iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman 
görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen  işveren veya işveren vekiline beşyüzer milyon lira 
para cezası verilir.  

Bu Kanunun 85 inci maddesine aykırı olarak ağır ve tehlikeli işlerde onaltı yaşından küçükleri 
çalıştıran veya aynı maddede belirtilen yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran 
işveren veya işveren vekiline beşyüz milyon lira para cezası verilir.  

Bu Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca işçilere doktor raporu almayan işveren veya işveren 
vekiline bu durumda olan her işçi için yüz milyon lira ve 87 nci madde gereğince çocuklara doktor 
raporu almayan işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her bir çocuk için  yüz milyon lira para 
cezası verilir.  

Bu Kanunun 88 inci ve 89 uncu maddelerinde öngörülen yönetmeliklerde gösterilen şartlara ve 
usullere uymayan işveren veya işveren vekiline beşyüz milyon lira para cezası verilir.  

İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık  
MADDE 106. - Bu Kanunun 90 ıncı maddesinde  öngörülen izni almadan faaliyet gösteren 

işverene bir milyar lira para cezası verilir.  
İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık  
MADDE 107. - Bu Kanunun;  
a) 92 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen,  
b) 96 ncı maddesindeki yasaklara uymayan,  
İşveren veya işveren vekiline beş milyar lira para cezası verilir.  
İş müfettişlerinin bu Kanundan veya diğer kanunlardan doğan her çeşit teftiş, denetleme yetki ve 

görevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında, görevlerini yapma ve sonuçlandırmaya 
engel olan kimselere eylem başka bir suçu oluştursa dahi ayrıca beş milyar lira para cezası verilir.  

İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar  
MADDE 108. - Bu Kanunda öngörülen idari nitelikteki para cezaları gerekçesi belirtilmek 

suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir.  
Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları o yerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge 

Müdürü tarafından verilir. Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 
sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en 
geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine 
getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak 
üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, 
21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre 
tahsil olunur. 

   
DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler 
Yazılı bildirim 
MADDE 109. - Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında 

yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 
7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır.  

Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları  
MADDE 110. - Konut kapıcılarının hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süreleri, hafta 

tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutları ile ilgili hususların 
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düzenlenmesinde uygulanacak değişik şekil ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
hazırlanacak bir  yönetmelikle düzenlenir.  

Sanayi, ticaret, tarım ve orman  işleri  
MADDE 111. - Bir işin bu Kanunun uygulanması bakımından sanayi, ticaret, tarım ve orman 

işlerinden sayılıp sayılamayacağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir yönetmelikle belirler.  
Tarım ve ormandan sayılan işlerde çalışanların, çalışma koşullarına ilişkin hükümleri, hizmet 

akdi, ücret, işin düzenlenmesi ile ilgili hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir.  

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı  
MADDE 112. - Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve kuruluşların 

haklarında bu Kanun ve 854, 5953, 5434 sayılı kanunların hükümleri uygulanmayan personeli ile 
kamu kuruluşlarında sözleşmeli olarak istihdam edilenlere mevzuat veya sözleşmelerine göre kıdem 
tazminatı niteliğinde yapılan ödemeler kıdem tazminatı sayılır.  

Bazı  işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi  
MADDE 113. - Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ı) bentlerinde sayılan 

işyerlerinde çalışan işçiler hakkında 32, 35, 37, 38 inci madde hükümleri uygulanır. Bu maddelere 
aykırılık hallerinde ilgililer hakkında ilgili ceza hükümleri uygulanır.  

Üçlü Danışma Kurulu  
MADDE 114. - Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesinde, çalışma hayatıyla ilgili 

mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla; Hükümet ile işveren, kamu görevlileri 
ve işçi sendikaları konfederasyonları arasında etkin danışmayı sağlamak üzere, üçlü temsile dayalı 
istişari  mahiyette bir danışma kurulu oluşturulur.  

Kurulun çalışma usul ve esasları çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.  
Kantin açılması  
MADDE 115. – İşyerlerinde, yüzelli ve daha fazla işçi çalıştırılması halinde, işçilerin ve ailelerinin 

gerekli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla işçiler tarafından kurulacak tüketim kooperatiflerine 
işverenlerce yer tahsisi yapılabilir.  

MADDE 116. – 13.6.1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar 
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.  

İş Kanununun 18, 19, 20, 21 ve 29 uncu maddesi hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.  
MADDE 117. – 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 30 uncu maddesinin birinci 

fıkrasında geçen “1475 sayılı İş Kanununun” ibaresi “İş Kanununun”, ikinci fıkrasında geçen “1475 
sayılı Kanunun 13/D” ibaresi “İş Kanununun 21 inci” şeklinde değiştirilmiştir.  

MADDE 118. - 2821 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin altıncı fıkrasında geçen "1475 sayılı 
Kanunun 13/A, 13/B, 13/C, 13/D, 13/E" ibareleri  "İş Kanununun 18, 19, 20 ve 21 inci ", "1475 sayılı 
Kanunun 13/D" ibaresi  "İş Kanununun 21 inci", yedinci fıkrasında geçen "1475 sayılı Kanunun 13/A" 
ibaresi  "İş Kanununun 18 inci", “13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E " ibareleri "18, 19, 20 ve 21 inci" 
şeklinde değiştirilmiştir.      

Yönetmelikler  
MADDE 119. - Bu  Kanunda öngörülen yönetmelikler Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay 

içerisinde çıkartılır.  
Yürürlükten kaldırılan hükümler  
MADDE 120. – 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer 

maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.  
GEÇİCİ MADDE 1. - Diğer mevzuatta 1475 sayılı İş Kanununa yapılan atıflar bu Kanuna 

yapılmış sayılır.  
Bu Kanunun 120 nci maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının 1 inci ve 2 nci bendi ile onbirinci fıkrasında, anılan Kanunun 16, 17 ve 26 
ncı maddelerine yapılan atıflar, bu Kanunun 24, 25 ve 32 nci maddelerine yapılmış sayılır.  

GEÇİCİ MADDE 2. - 1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin 
bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte 
kalır.  

GEÇİCİ MADDE  3. - 1475 sayılı Kanuna göre alınmış bulunan asgari ücret kararı, bu Kanunun 
39 uncu maddesine göre tespit yapılıncaya kadar yürürlükte kalır.  

GEÇİCİ MADDE 4. - Mülga 3008 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesi hükümleri haklarında 
uygulanmayanlar için, bu Kanunun geçici 6 ncı maddesinde sözü edilen kıdem tazminatı hakkı 
12.8.1967 tarihinden itibaren başlar.  

İlk defa bu Kanun kapsamına girenlerin kıdem tazminatı hakları bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren başlar.  
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GEÇİCİ MADDE 5. - 1475 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci 
maddesinin (B) fıkrasında yer alan oranlar, bu Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu 
tarafından yeniden belirleninceye kadar geçerlidir.  

GEÇİCİ MADDE 6. – Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı 
fonuna ilişkin Kanunun  yürürlüğe  gireceği  tarihe  kadar  işçilerin  kıdemleri için 1475 sayılı İş 
Kanununun   14 üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır.  

Yürürlük  
MADDE 121. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
Yürütme 
MADDE 122. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  

9/6/2003 
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4857 SAYILI İŞ KANUNU  
BEŞİNCİ BÖLÜM’ÜN 

GEREKÇESİ 
 
 
 
Madde Gerekçeleri: 77 – 89 
 
MADDE 77- Sadece iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasının her zaman iş kazaları ve meslek 
hastalıklarını önlemekte yeterli olmadığı gerçeği karşısında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 
değişik hükümlerinde yer aldığı ve uygulamada yargısal içtihat tarafından kabul edildiği şekilde 
işverenlere denetim ve eğitim görevleri de getirilmektedir. İşverenler işyerlerinde alınan iş sağlığı ve 
güvenliği tedbirlerine işçiler tarafından uyulup uyulmadığını sürekli denetleyeceklerdir. Örneğin 
koruyucu malzemeyi bulundurmakla yetinemeyecekler, denetim sonucu bunların kullanılmasını da 
sağlayacaklar, kullanmayanlara disiplin cezası uygulayabileceklerdir.  
Sosyolojik bir gerçek olarak işçilerin bir bölümünde, alınan tedbirlere uymakta ihmal gösterdikleri 
görülmektedir. Bunun sebebi geniş ölçüde işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeteri kadar 
eğitilmemiş ve bilinçlendirilmemiş olmalarıdır. Kanunla işverenlere işçileri mesleki riskler, alınması 
gerekli tedbirler konusunda gerekli eğitimi verme görevi getirilmiş ve eğitimin usul ve esaslarını 
düzenlemek üzere bir yönetmeliğin çıkarılması öngörülmüştür. Ayrıca işçilerin bilgi edinme hakkı 
çerçevesinde gerek belirtilen konularda gerekse iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm hak ve 
sorumlulukları hakkında bilgilendirmeleri görevi işverenlere yüklenmiştir.  
İşyerlerinde iş kazası ve meslek hastalığı risklerine işçiler kadar çıraklar ve stajyerler de maruzdurlar. 
Bu sebeple konuya ilişkin Avrupa Birliği Yönergesi’nde de yer aldığı şekilde iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatı kurallarından çırakların ve stajyerlerin de aynen işçiler gibi yararlanması sağlanmıştır.  
 
MADDE 78- Maddeye, yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebiyle korunması gereken kişiler ibaresi 
eklenmiş ve küçüklerin, kadın işçilerin, sakatların ve sağlık açısından zayıf durumda olanların iş sağlığı 
ve güvenliği açısından korunması amacıyla yeni düzenleyici işlemlerin yapılmasına ve hükümler 
getirilmesine imkan sağlanmıştır. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetmeliklerin 
çıkarılabileceği hükme bağlanmıştır.  
Kabul Edilen Değişiklik Önergesi:  
Görüşülmekte olan kanun tasarısının “Sağlık ve Güvenlik Yönetmelikleri” başlıklı 78 inci maddesinin 
başlığının “Sağlık ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri” olarak değiştirilmesi, maddenin 1. fıkrasının son 
satırına “yönetmelikler” ibaresinden önce “tüzük ve” ibaresinin eklenmesini arz ve talep ederiz.  
Gerekçe:  
Avrupa Birliği direktifinde de yer aldığı üzere iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin temel ilkelerin “tüzük” 
olarak düzenlenmesi, yönetmeliklerin ise bu temel ilkelerin detaylandırılması amacıyla kullanımı 
sağlıklı bir mevzuat çatısı kurulması bakımından isabetli olacaktır. 
 
MADDE 79- Maddeye iş mahkemesine itirazın işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararının 
uygulanmasını durdurmayacağı bir yeni fıkra olarak eklenmiş ve uygulamada ortaya çıkabilecek olan 
beş kişilik komisyon kararının derhal kabili infaz olup olmadığı konusundaki tereddütler tamamen 
giderilmiştir.  
 Kabul Edilen Değişiklik Önergesi:  
Görüşülmekte olan Tasarının 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini, 
üçüncü fıkrasının madde metninden çıkartılmasını ve son fıkrasındaki “birinci ve üçüncü fıkraları” 
ibaresinin “birinci fıkrası” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.  
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“Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde makine ve cihazlarında işçilerin 
yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve 
güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş, bir işçi ve bir işveren temsilcisi ile Bölge 
Müdüründen oluşan beş kişilik bir komisyon kararıyla, tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya 
kısmen durdurulur veya işyeri kapatılır. Komisyona Kıdemli İş Müfettişi Başkanlık eder. Komisyonun 
çalışmaları ile ilgili sekreterya işleri Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülür.”  
Gerekçe:  
Mevcut madde metni işyerlerinin kapatılması veya işin durdurulması keyfiyetini işyerinin Kurma İzni ve 
İşletme Belgesinin alınması hususu ile ilişkilendirmiştir. İşyerlerinin kapatılması ve işyerlerinde işin 
durdurulması ülkemiz tarafından da onaylanmış olan 81 sayılı Uluslararası Sözleşmede de işçiler için 
hayati tehlike kriterine bağlanmıştır. Ülkemizde birçok kamu kuruluşunun da aralarında bulunduğu 
işyerlerinin çoğu Kurma İzni ve İşletme Belgesi alınmadan açılmış olduğu dikkate alınarak uygulamada 
karışıklığı ve tereddütleri önlemek üzere madde metninin yukarıdaki gibi düzenlenmesi uygun 
olacaktır. 
 
MADDE 80- İş kazaları ve meslek hastalıkları hususunda önleme işyerinden başlar gerçeğinden 
hareketle işyerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda teşkilatlanması çerçevesinde gerekli hukuki 
müesseseler İş Kanununda düzenlenmiştir.  
Sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı 
işyerlerinde her işverenin yönetime katılma modeline uygun olarak bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu 
kurma yükümlülüğü yasayla öngörülmüştür.  
Devamlı olarak en az elli işçi çalıştırma koşulu işyerinde hiçbir dönemde elliden az işçi çalıştırılmaması 
anlamını taşır.  
Yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları hakkında Tüzük uyarınca bu kurullar 
danışman kurul niteliğinde olup, kararları bağlayıcı değildir, yaptırım güçleri yoktur. Getirilen yeni 
düzenlemeyle işverenler iş sağlığı ve güvenliği kurullarının kararlarını uygulamakla yükümlü 
tutulmuşlar, böylece bu konuda çok önemli işlevler üstlenebilecek bu kurullar etkin hale getirilmiştir.  
 
MADDE 81- Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenlerin, işçilerin sağlık durumunun ve 
alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin denetlenmesi, ilk yardım ve acil tedavi ile 
koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyeri hekimi istihdam etme ve sağlık birimi oluşturma 
zorunluluğu kanun hükmü haline getirilmiştir. İşyeri hekimleri ilk yardım ve acil tedavi dışında kalan 
tedavi hizmetlerini yerine getirmeyecek, bu görevler Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yürütülecek, 
faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği konusunda önleyici ve koruyucu hizmetlerde yoğunlaştıracaklardır. 
İşyeri hekimlerinin ücret ve diğer çalışma şartları kanunların emredici hükümleri çerçevesinde akit 
serbestisine uygun olarak işveren ve işyeri hekimi tarafından belirlenecektir.  
 
MADDE 82- Bazı tüzüklerde ayrı ayrı yer alan işyerlerinde iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik 
eleman istihdam etme zorunluluğu genelleştirilmiş ve sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi 
çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı tüm işyerlerinde mühendis ve teknik elemanın 
görevlendirilmesi yasal zorunluluk haline getirilmiştir.  
 
MADDE 83- İşçiler iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmayan, mesleki risklerin her an ortaya 
çıkabileceği bir işyeri ortamında çalışmaya zorunlu tutulamazlar. Bu durumda bulunan işçilere iş 
sözleşmelerini haklı nedenle feshetme veya belirli koşullarla çalışmaktan geçici bir süre kaçınma 
imkanı tanınmıştır.  
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye 
sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike karşısında bu kurula başvurması imkanı sağlanmış, işçinin 
gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmadan kaçınabileceği düzenlenmiştir. Bu tedbirlerin alınmaması 
halinde işçiye derhal fesih hakkı tanınmıştır.  
Çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmak isteyen işçiler konunun teknik özellikler taşıması nedeniyle 
kendiliğinden buna karar veremeyecekler, işyerinde hayati veya acil bir tehlikenin varlığı konusunda iş 
sağlığı ve güvenliği kurulunun yazılı tespitini almaları gerekecektir. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun 
bulunmadığı işyerlerinde bu tespit yazısı bu konuda görevli işveren vekilinden alınacaktır.  
Kabul Edilen Değişiklik Önergesi:  
Görüşülmekte olan tasarının 83. maddesinin ikinci fıkrasına “İşçi tesbitin yapılmasını ve durumun yazılı 
olarak kendisine bildirilmesini isteyebilir. İşveren veya vekili yazılı cevap vermek zorundadır.” 
ibaresinin eklenmesini arz ve talep ederiz.  
Gerekçe:  
Tehlikeli durumun ispatı açısından değişiklik gereklidir. 
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MADDE 84- 1475 sayılı Kanunun 77 nci madde hükümleri aynen korunmuştur.  
 
MADDE 85- 1475 sayılı Kanunun 78 inci madde hükümleri aynen korunmuştur.  
 
MADDE 86- 1475 sayılı Kanunun 79 uncu madde hükümleri aynen korunmuştur.  
 
MADDE 87- Kanunda ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işin devamı süresince sağlık 
muayenesinden geçirilecekleri hükme bağlanmış ancak periyodik olması gereken bu muayenelerin 
hangi sıklıkla yapılacağı belirtilmemiştir. Kanunda bu muayenelerin en az yılda bir yapılması gerektiği 
öngörülerek durum açıklığa kavuşturulmuştur.  
 
Kabul Edilen Değişiklik Önergesi:  
Görüşülmekte olan “İş Kanunu Tasarısı”nın 87. maddesinin birinci fıkrasındaki “yılda bir” ibaresinin 
“altı ayda bir” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.  
Gerekçe:  
Çocuk işçilerimizin sağlık durumlarının daha sık kontrolünün sağlanması amaçlanmıştır. Zira 1475 
sayılı İş Kanunu’nda da bu ibare vardır. 
 
MADDE 88- 1475 sayılı Kanunun 81 inci madde hükümleri aynen korunmuştur.  
 
MADDE 89- 1475 sayılı Kanunun 82 nci madde hükümleri aynen korunmuştur. 
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İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
HAKKINDA KANUN (18) 

  
MADDE 1 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
  
"Bu Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre iş alan alt işveren; kendi işyerinin tescili için asıl 
işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi ve gerekli belgelerle birlikte, birinci fıkra hükmüne 
göre bildirim yapmakla yükümlüdür. Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu işyerine ait belgeler 
gerektiğinde iş müfettişlerince incelenir. İnceleme sonucunda muvazaalı işlemin tespiti halinde, bu 
tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilir. Bu rapora karşı tebliğ tarihinden 
itibaren altı işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen 
kararlar kesindir. Rapora altı iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini 
onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri 
sayılır." 
  
"Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulması, bildirimi ve işyerinin tescili ile yapılacak sözleşmede 
bulunması gerekli diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 
  
MADDE 2 – 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
  
"Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu 
  
MADDE 30 – İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, 
kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi 
durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri 
bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre 
hesaplanır.  
  
Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre 
çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate 
alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate 
alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken sakatlananlara öncelik 
tanınır.  
  
İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar. Bu 
kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların işyerlerinde 
genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden 
işverence nasıl işe alınacakları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. 
  
Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi 
sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.  
  
Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski 
işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde 
boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe 
almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine 
getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder.  
  
Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa tabi özürlü sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 
üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 
hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, 
yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için 
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prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi 
Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin 
çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal 
süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin 
sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş 
olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, 
Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme 
zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi 
uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı 
tarafından müştereken belirlenir. 
  
Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, özürlülerin ve eski 
hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işini kurmaları, özürlünün iş bulmasını 
sağlayacak destek teknolojileri ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına 
ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri 
Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile en çok işçi ve işvereni temsil eden üst 
kuruluşların birer temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma 
usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
  
Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel hükümler 
saklıdır." 
  
MADDE 3 – 4857 sayılı Kanunun 78 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
  
"İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri 
  
MADDE 78 – Bu Kanuna tabi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği şartlarının belirlenmesi ve gerekli 
önlemlerin alınması, işyerlerinde kullanılan araç, gereç, makine ve hammaddeler yüzünden 
çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve özel durumları sebebiyle korunması 
gereken kişilerin çalışma şartlarının düzenlenmesi, ayrıca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına 
uygunluğu yönünden; işçi sayısı, işin ve işyerinin özellikleri ile tehlikesi dikkate alınarak işletme belgesi 
alması gereken işyerleri ile belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler ve bu belge veya belgelerin 
alınmasına ilişkin usul ve esaslar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda yapılacak risk 
değerlendirmesi, kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların usul ve esasları ile bunları yapacak kişi ve 
kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli iznin verilmesi ve verilen iznin iptal edilmesi Sağlık 
Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle 
belirlenir." 
  
MADDE 4 – 4857 sayılı Kanunun 81 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
  
"İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri  
  
MADDE 81 – İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş 
sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek 
hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin 
yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre; 
  
a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,  
  
b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle, 
  
c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik 
elemanı görevlendirmekle,  
  
yükümlüdürler.  
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İşverenler, bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde çalıştırdığı ve bu maddeye 
dayanılarak çıkarılacak yönetmelikte belirtilen vasıflara sahip personel ile yerine getirebileceği gibi, 
işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir. Bu 
şekilde hizmet alınması işverenin sorumluklarını ortadan kaldırmaz.  
  
İşyeri sağlık ve güvenlik biriminde görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve 
işverence görevlendirilecek diğer personelin nitelikleri, sayısı, işe alınmaları, görev, yetki ve 
sorumlulukları, çalışma şartları, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görevlerini nasıl yürütecekleri, 
işyerinde kurulacak sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin nitelikleri, ortak 
sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınmasına ilişkin hususlar ile bu birimlerde bulunması gereken 
personel, araç, gereç ve teçhizat, görevlendirilecek personelin eğitim ve nitelikleri Sağlık Bakanlığı, 
Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mimar Mühendis Odaları Birliğinin görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  
  
Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili 
mevzuatına göre çalıştırılmakta olan hekimlere, üçüncü fıkrada öngörülen eğitimler aldırılmak suretiyle 
ve aslî görevleri kapsamında, çalışmakta oldukları kurum ve kuruluşların asıl işveren olarak 
çalıştırdıkları işçilerin işyeri hekimliği hizmetleri gördürülür. Bu kurum ve kuruluşların diğer personel 
için oluşturulmuş olan sağlık birimleri, işyeri sağlık ve güvenlik birimi olarak da kullanılabilir." 
  
MADDE 5 – 4857 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "çocuklar" ibaresinden 
sonra gelmek üzere "ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler" ibaresi eklenmiştir.19 
  
MADDE 6 – 4857 sayılı Kanunun 88 inci maddesinde yer alan "kurulması gerektiği" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "veya hangi hallerde dışarıdan hizmet alabilecekleri" ibaresi eklenmiştir. 
  
MADDE 7 – 4857 sayılı Kanunun 95 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
  
"İşyerinin açılmasına izin vermeye yetkili belediyeler ile diğer ilgili makamlar bu izni vermeden önce, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iş mevzuatına göre verilmesi gerekli işletme belgesinin 
varlığını araştırır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işletme belgesi verilmemiş işyerlerine 
belediyeler veya diğer ilgili makamlarca açılma izni verilemez." 
  
MADDE 8 – 4857 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
  
"Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı 
davranan işveren veya işveren vekiline, çalıştırılan her işçi için yüz Yeni Türk Lirası, 85 inci madde 
kapsamındaki işyerlerinde ise çalıştırılan her işçi için bin Yeni Türk Lirası, 3 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı on bin 
Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir." 
  
MADDE 9 – 4857 sayılı Kanunun 105 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
  
"MADDE 105 – Bu Kanunun; 
  
a) 78 inci maddesinde öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere uymayan işveren veya işveren vekiline, 
alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için iki yüz Yeni Türk Lirası, alınmayan önlemler için 
izleyen her ay aynı miktar, 
  
b) 86 ncı maddesi uyarınca işçilere doktor raporu almayan işveren veya işveren vekiline bu durumda 
olan her işçi için, 87 nci maddesi gereğince çocuklara doktor raporu almayan işveren veya işveren 
vekiline bu durumdaki her çocuk için iki yüz Yeni Türk Lirası, 
  
c) 77 nci maddesine aykırı hareket eden, 78 inci maddesi gereği işletme belgesi almadan işyeri açan 
veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almayan, 79 uncu maddesi gereğince 
faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettiren veya kapatılan işyerlerini izinsiz açan, 80 inci 
maddesinde öngörülen iş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere 
aykırı davranan, iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamayan, 81 inci maddesinde 
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belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen, 88 ve 89 uncu maddelerinde öngörülen yönetmeliklerde 
gösterilen şartlara ve usullere uymayan işveren veya işveren vekiline biner Yeni Türk Lirası, 
  
d) Bu Kanunun 85 inci maddesine aykırı olarak ağır ve tehlikeli işlerde onaltı yaşından küçükleri 
çalıştıran veya aynı maddede belirtilen yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran 
işveren veya işveren vekiline her işçi için bin Yeni Türk Lirası, aynı maddenin birinci fıkrasında 
belirtilen mesleki eğitim almamış işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline her işçi için beşyüz Yeni 
Türk Lirası, 
  
idari para cezası verilir." 
  
MADDE 10 – 4857 sayılı Kanunun 108 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
  
"MADDE 108 – Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları, 101 ve 106 ncı maddelerdeki idari para 
cezaları hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce 
verilir. 101 ve 106 ncı maddeler kapsamındaki idari para cezaları ise doğrudan Türkiye İş Kurumu İl 
Müdürü tarafından verilir ve genel esaslara göre tahsil edilir. 106 ncı maddeye göre verilecek idari 
para cezası için, 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır." 
 
MADDE 12 – 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa aşağıdaki ek  madde 
eklenmiştir. 
  
"EK MADDE 2 – Bu Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri gereğince verilen sürekli veya geçici olarak 
çalışanlara ait kimlik bilgileri, genel kolluk kuvvetlerince ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı il 
müdürlükleri veya merkez müdürlüklerine bildirilir." 
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BORÇLAR KANUNU  (20) 

(İlgili maddeleri) 
    Kanun Numarası   : 818                                                 
    Kabul Tarihi           : 22/4/1926                                           
                           
 
  
  
                      

İKİNCİ FASIL 
Haksız muamelelerden doğan borçlar 

                                                                                 
    (A) UMUMİ KAİDELER                                                           
    I - Mesuliyet şeraiti                                                        
 
    Madde 41 - Gerek kasten gerek ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer 
kimseye bir zarar ika eden şahıs, o zararın tazminine mecburdur.                                                                          
    Ahlaka mugayir bir fiil ile başka bir kimsenin zarara uğramasına bilerek sebebiyet veren şahıs, 
kezalik o zararı tazmine mecburdur.                       
                                                                                 
    II - Zararın tayini                                                          
 
    Madde 42 - Zararı ispat etmek müddeiye düşer, zararın hakiki miktarını ispat etmek mümkün 
olmadığı takdirde hakim, halin mutat cereyanını ve mutazarrır olan tarafın yaptığı tedbirleri nazara 
alarak onu adalete tevfikan tayin eder.        
                                                                                 
    III- Tazminat miktarının tayini                                              
 
    Madde 43 - Hakim, hal ve mevkiin icabına ve hatanın ağırlığına göre tazminatın suretini ve 
şumulünün derecesini tayin eyler.                              
    Zarar ve ziyan irad şeklinde tayin olunduğu takdirde borçludan icabeden teminat alınır.                                                
                                                                                 
    IV - Tazminatın tenkisi                                                      
 
    Madde 44 - Mutazarrır olan taraf zarara razı olduğu yahut kendisinin fiili zararın ihdasına veya 
zararın tezayüdüne yardım ettiği ve zararı yapan şahsın hal ve mevkiini ağırlaştırdığı takdirde hakim, 
zarar ve ziyan miktarını tenkis yahut zarar ve ziyan hükmünden sarfınazar edebilir.                              
    Eğer zarar kasden veya ağır bir ihmal veya tedbirsizlikle yapılmamış olduğu ve tazmini de borçluyu 
müzayakaya maruz bıraktığı takdirde hakim, hakkaniyete tevfikan zarar ve ziyanı tenkis edebilir.                                    
                                                                                 
    Madde 45 - Bir adam öldüğü takdirde zarar ve ziyan, bilhassa defin masraflarını da ihtiva eder. 
Ölüm, derhal vukubulmamış ise zarar ve ziyan tedavi masraflarını ve çalışmağa muktedir 
olamamaktan mütevellit zararı ihtiva eder.       
    Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların 
bu zararınıda tazmin etmek lazımgelir.                    
                                                                                 
    B) Cismani zarar halinde lazımgelen zarar ve ziyan                           
 
    Madde 46 - Cismani bir zarara düçar olan kimse külliyen veya kısmen çalışmağa muktedir 
olamamasından ve ileride iktisaden maruz kalacağı mahrumiyetten tevellüt eden zarar ve ziyanını ve 
bütün masraflarını isteyebilir.                 
    Eğer hükmün suduru esnasında, kafi derecede kanaat ile cismani zararın neticelerini tayin etmek 
mümkün değil ise; hükmün tefhimi tarihinden itibaren iki sene zarfında hakimin, tetkik salahiyetini 
muhafaza etmeğe hakkı vardır.         
    
 C) Manevi tazminat                                                           
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    Madde 47 - Hakim, hususi halleri nazara alarak cismani zarara düçar olan kimseye yahut adam 
öldüğü takdirde ölünün ailesine manevi zarar namiyle adalete muvafık tazminat verilmesine karar 
verebilir.                                    
                                                                                 
    2 - Haksız rekabet                                                           
 
(C) İSTİHDAM EDENLERİN MESULİYETİ                                            
 
    Madde 55 - Başkalarını istihdam eden kimse, maiyetinde istihdam ettiği kimselerin ve amelesinin 
hizmetlerini ifa ettikleri esnada yaptıkları zarardan mesuldür. Şukadar ki böyle bir zararın 
vukubulmaması için hal ve maslahatın icabettiği bütün dikkat ve itinada bulunduğunu yahut dikkat ve 
itinada bulunmuş olsabile zararın vukuuna mani olamıyacağını ispat ederse mesul olmaz.            
    İstihdam eden kimsenin, zamin olduğu şey ile zararı ika eden şahsa karşı rücu hakkı vardır.     
 

Hizmet akdi 
                                                                                 
    (A) TARİFİ :                                                                 
 
    Madde 313 - Hizmet akdi, bir mukaveledir ki onunla işçi, muayyen veya gayri muayyen bir zamanda 
hizmet görmeği ve iş sahibi dahi ona bir ücret vermeği taahhüt eder.                                                            
      Ücret, zaman itibariyle olmayıp yapılan işe göre verildiği takdirde dahi  işçi muayyen veya gayri 
muayyen bir zaman için alınmış veya çalışmış oldukça, hizmet akdi yine mevcuttur; buna parça 
üzerine hizmet veya götürü hizmet denir.  
    Hizmet akdi hakkındaki hükümler, kıyasen çıraklık akdine tatbik olunur.      
 
    Madde 314 - Hilafına bir hüküm bulunmadıkça, hizmet akdi hususi bir şekle  tabi değildir.                                            
    Ezcümle hizmet muayyen bir zaman için kabul edilmiş olur ve işin iktizasına göre o hizmet ancak 
ücret mukabilinde yapılabilirse, hizmet akdi inikad etmiş sayılır.                                                                         
    II - Mesai kaideleri:                                                        
 
    Madde 315 - Sınai veya ticari bir teşebbüste, iş sahibi tarafından mesai  veya dahili bir intizam için 
muttarit bir kaide ittihaz edilmiş ise bunlar  evvelce yazılmış ve işçiye dahi bildirilmiş olmadıkça işçiye 
bir borç tahmil etmez.                                                                           
    III- Umumi mukavele:                                                         
    1 - Nasıl yapılacağı                                                         
 
    Madde 316 - İş sahibi kimselerin veya cemiyetlerinin, işçilerle veya cemiyetleriyle yaptıkları 
mukavelede hizmete mütaallik hükümler vazolunabilir.  Bu umumi mukavele, tahriri olmadıkça muteber 
değildir.                       
    Alakadarlar bu mukavelenin müddetinde ittifak edemezlerse, bir sene  mürurundan sonra altı aylık 
müddet için yapılacak bir ihbar ile, her zaman mukaveleyi feshedebilirler.                                                      
    2 - Hükümleri                                                                
    Madde 317 - Umumi bir mukavele ile bağlı bulunan iş sahipleriyle işçiler  arasında yapılacak hususi 
hizmet akitlerinin, umumi mukaveleye muhalif hükümleri batıldır.                                                                        
    Bu batıl hükümlerin yerine, umumi mukavele hükümleri kaim olur.              
    VI - Çıraklık mukavelesi :                                                   
 
    Madde 318 - Küçükler veya mahcurlar ile yapılan çıraklık mukaveleleri,  tahriri yapılmış ve usta ve 
velayeti haiz kimse yahut sulh hakiminin  muvafakatiyle vasi tarafından imza edilmiş olmadıkça, 
muteber değildir.          
  
    Mukavele, yapılacak işin ve çıraklığın nevi ve müddetine ve günde çalışılacak saatlere ve iaşe yahut 
diğer yapılacak ve verilecek şeylere ve kezalik tecrübe zamanına dair muktazi şartları ihtiva etmek 
lazımdır.                    
    Bu şartlara riayet olunup olunmadığı salahiyettar daire tarafından murakabe edilir.                                                      
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 (C) HÜKMÜ :                                                                  
    I - Şartları :                                                               
 
    Madde 319 - Hizmet mukavelesinin şartları kanuna, ahlaka (adaba) mugayir olmamak üzere 
istenildiği gibi tayin olunabilir.                                 
                                                                                 
    II - İşçinin borçları :                                                      
    1 - Bizzat ifa                                                               
 
    Madde 320 - Hilafı mukaveleden veya hal icabından anlaşılmadıkça işçi taahhüt ettiği şeyi kendisi 
yapmağa mecbur olup başkasına devredemez.            
    İş sahibinin dahi hakkını başkasına devredebilmesi, aynı kayıtlara tabidir.  
                                                                                 
    2 - İhtimam mecburiyeti                                                      
 
    Madde 321 - İşçi, taahhüt ettiği şeyi ihtimam ile ifaya mecburdur.    
    Kasıt veya ihmal ve dikkatsizlik ile iş sahibine iras ettiği zarardan mesuldür. İşçiye terettüp eden 
ihtimamın derecesi, akde göre tayin olunur ve işçinin o iş için muktazi olup iş sahibinin malümu olan 
veya olması icabeden malümatı derecesi ve mesleki vukufu kezalik istidat ve evsafı gözetebilir.       
                                                                                 
    3 - Parça veya götürü işte mesuliyet       
 
    Madde 322 - İşçi parça üzerine yahut götürü çalışıp da iş sahibinin nezareti altında bulunmaz ise 
işlenen madde ve işin akit mucibince icrası noktasından mesuliyeti hakkında istisna akdine dair 
hükümler, kıyasen tatbik olunur.         
                                                                                 
    III - İş sahibinin borçları :                                                
    1 - Ücret                                                                    
    a) Miktarı                                                                   
 
    Madde 323 - İş sahibi mukavele edilen yahut adet olan yahut kendisinin bağlı bulunduğu umumi 
mukavelede tesbit olunan ücreti tediye ile mükelleftir.    
    Ücretle birlikte kardan bir hisse verilmesi mukavele edilmiş ise iş sahibi işçiye yahut onun yerine iki 
tarafın veya hakimin tayin ettiği bigaraz kimseye kar ve zarar hakkında muktazi malümatı vermeğe ve 
lüzumu olan hesap defterlerinin muayenesine müsaade etmeğe mecburdur.                                        
                                                                                 
v) İş ifa edilemediği halde ücret                                            
 
    Madde 328 - Uzun müddet için yapılan hizmet akdinde, işçi hastalıktan ve askerlikten veya bu gibi 
sebeplerden dolayı kusuru olmaksızın nispeten kısa bir müddet için işi ifa edemediği takdirde o 
müddet için ücret istemeğe hakkı vardır.                                                                             
    z) Fazla iş için ücret                                                       
 
    Madde 329 - Akit ile tayin edilen yahut adet mucibince icabeden iş miktarından ziyade bir işin 
ifasına zaruret hasıl olupta işçi, bunu yapmağa muktedir     
olur ve imtinaıda hüsnü niyet kaidelerine muhalif bulunursa cebrolunur.          
    İşçi, bu ziyade iş için fazla bir ücrete müstahak olur ve bu, mukavele edilen ücretle mütenasip bir 
suretle hususi haller nazara alınmak şartiyle takdir edilir.                                                                   
 
    Madde 331 - Hilafına mukavele veya adet yoksa iş sahibi, çalışması için, işçiye muktazi alat ve 
malzemeyi vermekle mükelleftir.                           
    İşçi, mükellef olmadığı halde bu işleri iş sahibinin rızasiyle tamamen veya kısmen tedarik ederse iş 
sahibi bunun için bir tazminat vermeye mecbur olur.     
                                                                                 
    4 - Tedbirler ve mesai mahalleri                                             
 
    Madde 332 - İş sahibi, akdin hususi halleri ve işin mahiyeti noktasından hakkaniyet dairesinde 
kendisinden istenilebileceği derecede çalışmak dolayısıyle maruz kaldığı tehlikelere karşı icabeden 
tedbirleri ittihaza ve münasip ve sıhhi çalışma mahalleri ile, işçi birlikte ikamet etmekte ise sıhhi 
yatacak bir yer  tedarikine mecburdur.        
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UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU ( * ) 
                                                              (ilgili maddeleri)                   
 

Kanun Numarası : 1593                                                  
Kabul Tarihi         : 24/4/1930                                             

 
   

 
Madde 1 - Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren bütün hastalıklar veya sair 
muzır amillerle mücadele etmek ve müstakbel neslin sıhatli olarak yetişmesini temin ve halkı tıbbi ve içtimai 
muavenete mazhar eylemek umumi Devlet hizmetlerindendir.   
   
Madde 95 - Sari hastalıklara karşı kullanılan her nevi serum ve aşılar Hükümet tarafından ihzar edilir. 
Hariçten getirilenlerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tayin olunan vasıf ve şartları haiz olmaları 
mecburidir. Dahilde beşeri serum ve aşı imali Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin müsaadesine ve  
murakabesine tabidir. Bu müesseselerin vasıfları ve şartları Vekaletçe tayin     
olunur.   

YEDİNCİ BAP 
İşçilerin hıfzıssıhhası 

      
Madde 173 - On iki yaşından aşağı bütün çocukların fabrika ve imalathane gibi her türlü sanat 
müesseseleriyle maden işlerinde amele ve çırak olarak istihdamı memnudur.                                                                
    On iki yaş ile on altı arasında bulunan kız ve erkek çocuklar günde azami sekiz saatten fazla 
çalıştırılamaz.   
      
 Madde 174 - On iki yaş ile on altı yaş arasında bulunan çocukların saat yirmiden sonra gece çalışmaları 
memnudur.   
      
 Madde 175 - Bütün amele için gece hizmetleriyle yeraltında icrazı lazımgelen işler 24 saatte sekiz saatten 
fazla devam edemez.   
      
 Madde 176 - Mahalli belediyelerince bar, kabare, dans salonları, kahve, gazino ve hamamlarda on sekiz 
yaşından aşağı çocukların istihdamı menolunur.   
      
 Madde 177 - Gebe kadınlar doğumlarından evvel üç ay zarfında çocuğunun ve kendisinin sihhatine zarar 
veren ağır hizmetlerde kullanılamaz. Doğurduktan sonra 155 inci maddede tayin edilen muayyen müddet 
istirahatını mütaakıp işe başlıyan emzikli kadınlara ilk altı ay zarfında çocuğunu emzirmek üzere mesai 
zamanlarında yarımşar saatlik iki fasıla verilir.   
      
Madde 178 - Her nevi sanat müesseseleri ve maden ocakları ve inşaat yerleri dahilinde veya yakınında 
ispirtolu meşrubat satışı veya umumi evler açılması memnudur.   
      
Madde 179 - Aşağıdaki mevaddı ihtiva eylemek üzere işçilerin sıhhatini korumak için İktisat ve Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaletleri tarafından müşteken bir nizamname yapılır.                                                       
    1 - İş mahallerinin ve bunlara ait ikametgah ve saire gibi müştemilatın haiz olması lazımgelen sıhhi vasıf 
ve şartlar.                                   
    2 - İş mahallerinde kullanılan alat ve edevat, makineler ve iptidai maddeler yüzünden zuhuru melhuz 
kaza, sari veya mesleki hastalıkların zuhuruna mani tedabir ve vesait.                                                               
    Kadınlarla 12 den 16 yaşına kadar çocukların istihdamı memnu olan sıhhate mugayir ve muhataralı 
işlerin neden ibaret olduğu iş kanununda tasrih edilecektir.   
      
Madde 180 - Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran bütün iş sahipleri, işçilerinin sıhhi ahvaline bakmak 
üzere, bir veya mütaaddit tabibin sıhhi murakabesini temine ve hastalarını tedaviye mecburdur. Büyük 
müessesatta veya kaza ihtimali çok olan işlerde tabip daimi olarak iş mahallerinde yahut civarında bulunur. 
Hastanesi olmayan mahallerde veya şehirler ve kasabalar haricinde bulunan yerlerdeki iş müesseseleri bir 
hasta odası ve ilk yardım vasıtalarını ihzar ederler. Yüzden beş yüze kadar daimi amelesi olan müesseseler 
bir revir mahalli ve beş yüzden yukarı amelesi olanlar yüz kişiye bir yatak hesabiyle hastane açmağa 
mecburdurlar.      

                                                           
( * )   Yayımlandığı R.Gazete: 6/5/1930  Sayı : 1489   Yayımlandığı Düstur  : Tertip : 3  Cilt : 11  Sayfa : 14       
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ON İKİNCİ BAP 
Gayrisıhhi müesseseler 

      
Madde 268 - Civarında ikamet eden halkın sıhhat ve istirahatini ihlal eden müesseseler ve atelyeler bu 
kanunun neşrinden itibaren, resmi müsaade istihsal edilmeksizin açılamaz.   
      
Madde 269 - 268 inci maddede zikredilen müesseseler ve atelyeler üç sınıfa tefrik olunur:                                                     
    Birinci sınıf - Hususi meskenlerden behemehal uzak bulundurulmaları icap edenler.                                                           
    İkinci sınıf - Hususi meskenlerden behemehal uzaklaştırılması icap etmemekle beraber müsaade 
verilmezden evvel civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse 
vaziyetleri itibariyle bir mazarrat yapmayacağına kanaat husulü için tetkikat yapılması iktiza eden 
müesseseler.                                                                           
    Üçüncü sınıf - Meskenlerin yanında kalabilmekle beraber yalnız sıhhi nezarete tabi tutulması icap eden 
müesseselerdir.   
      
Madde 270 - Bu kanuna müteferri olmak üzere bu üç sınıf müessese ve atelyelerin bir listesi Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaletince İktisat Vekaletinin de mutalaası alınmak şartiyle tanzim olunur. Bu listede 
münderiç olmayan müessese ve atelyelerin hangi sınıftan addedileceği badehu yine aynı suretle tayin edi-   
lir.   
      
Madde 271 - Birinci sınıf müesseselerin tesisi için ancak Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince müsaade 
olunur ve İktisat Vekaletine malümat verilir. Bu  hususta müsaade almak üzere müessesenin bulunduğu 
mahalde en büyük mülkiye memuruna bir istida ile müracaat edilir. Bu istida müessesenin nevi ne ile iştigal 
edeceği ve sair tafsilat kaydedilmelidir. Bu müracaat evrakı mahalli sıhhat memurlarının raporiyle Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaletine gönderilir. Vekaletçe icabında yaptırılacak tetkikat ve tahkikattan sonra resmi 
müsaade verilir.   
      
Madde 272 - İkinci ve üçüncü sınıf müesseselerin tesisi için mahalli sıhhat memurlarının muvafık raporları 
üzerine mahalli en büyük mülkiye memurunca resmi müsaade verilir ve Sıhhat ve İktisat Vekaletlerine 
bildirilir.   
      
Madde 273 - Birinci sınıf müesseseler ve atelyeler civarında ve Sıhhat ve  İçtimai Muavenet Vekaletince 
tasdik edilecek mesafe dahilinde meskenler veya  insanların ikametine mahsus sair mahallerin bulunması 
memnudur.   
      
Madde 274 - Bu kanunun neşri tarihinde mevcut olup civarında mukim halkın sıhhat ve istirahatlerini ihlal 
eylediği mahalli sıhhat memurlarının raporu ve Vilayet İdare Heyetine tasvibi ile tebeyyün eden birinci sınıfa 
dahil müesseselerin İktisat ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletleri karariyle nakli ve sahibinin mümanaatı 
halinde seddi caizdir.   
      
Madde 275 - Birinci sınıfa dahil bulunan müessese ve atelyelerden işbu kanundan evvel tesis edilmiş 
olanlar başka bir mahalle naklettikleri veya faaliyetlerini altı ay müddetle tatil eyledikleri takdirde yeniden 
tesis edilecek müessese mahiyetinde telakki edilerek müsaade istihsali lazım gelir.             
                              

ON DÖRDÜNCÜ BAP 
Ceza hükümleri 

      
Madde 282 - (Değişik: 24/9/1983 - 2890/2 md.)                                
Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlar 
hakkında;Kanunda ayrıca bir ceza hükmü gösterilmediği ve fiilleri Türk Ceza Kanununda daha ağır bir 
cezayı gerektirmediği takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ve beşbin liradan otuzbin liraya 
kadar hafif para cezası verilir. Ayrıca, fiilin işleniş şekli ve niteliğine göre failin suça vasıta kıldığı meslek ve 
sanatın yedi günden üç aya kadar tatiline ve aynı süre kadar işyerinin kapatılmasına da hükmedilebilir.   
                                                                                                                                  
Madde 295 - 179 uncu maddede zikredilen nizamname ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve İktisat 
Vekaletlerince müştereken tespit edilen tedbirlere riayet etmeyen iş sahipleri beş yüz liraya kadar ağır 
cezayı nakdi ile cezalandırılır. Bu yüzden şahsi veya umumi zarar hasıl olduğu takdirde ahkamı umumiye 
mucibince takibatı kanuniye ifa edilir.   
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SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (21 
(İlgili Maddeleri) 

  
  
Kanun Numarası  : 506  
Resmi Gazete       : 29/30/31.7.1964 / 11766-11779  
  

BÖLÜM-I 
Genel Hükümler 

Kanunun amacı:  
Madde 1-İş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu 
kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanır.  
Bu kanunda geçen (Kurum) deyimi (Sosyal Sigortalar Kurumu) anlamına gelir.  
Sigortalı sayılanlar: 22  
Madde 2-(Değişik: 11/5/1976-1992/1 md.)  
Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar bu kanuna göre sigortalı 
sayılırlar.  
10/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanuna göre çalıştırılan 
Koruma Bekçileri bu kanuna tabidir. 
(Ek fıkra:29/7/2003-4958/25 md.) Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, 
atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında yalnız iş kazası ile meslek 
hastalıkları, analık ve hastalık sigorta kolları uygulanır. Ancak bunlar istekleri halinde malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigorta kolları bakımından bu Kanunun 85 inci maddesinde öngörülen şartları taşımaları 
kaydıyla isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Bu şekilde çalıştırılanların işvereni Ceza İnfaz Kurumları ile 
Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, işveren vekilleri ceza infaz kurumları ile tutukevleri iş yurtlarının 
sorumlu müdür ve amirleridir. 23  
Bu kanunda belirtilen Sigorta yardımlarından sigortalılar ile bunların eş ve çocukları ve sigortalıların 
ölümlerinde bu kanuna göre hak sahibi olan kimseleri yararlanırlar.  
Sigortalı sayılmayanlar:  
Madde 3 –  
I-Aşağıda yazılı kimseler bu kanunun uygulanmasında sigortalı sayılmazlar:  
A-(Değişik: 24/10/1983-2934/1 md.)  
a) Kamu sektörüne ait tarım ve orman işlerinde ücretle,  
b) Özel sektöre ait tarım ve orman işlerinde ücretle ve sürekli olarak,  
c) Tarım sanatlarına ait işlerde,  
d) Tarım işyerlerinde yapılan ve tarım işlerinden sayılmayan işlerde,  
e) Tarım işyeri sayılmayan işyerlerinin park, bahçe, fidanlık ve benzeri işlerinde,  
Çalışanlar hariç olmak üzere tarım işlerinde çalışanlar  24 
B) İşverenin ücretsiz çalışan eşi,  
C) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü dereceye kadar (Üçüncü derece dahil) olan hısımlar 
sırasında ve aralarında dışardan başka kimse katılmayarak bu konut içinde yapılan işlerde çalışanlar.  
D) (Değişik: 11/8/1977-2100/1 md.) Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar 
hariç) 25 
E) Askerlik hizmetlerini yapmakta olan yükümlüler (27/2/1962 tarihli 33 sayılı Kanun hükümlerine göre 
çalışanlar hariç),  
F) Kanunla kurulu emekli sandıklarına aidat ödemekte olanlar,  
G) Yabancı bir memlekette kurulu herhangi bir müessese tarafından ve o müessese nam ve hesabına 
Türkiye`ye bir iş için gönderilen ve yabancı memlekette sigortalı olduğunu bildiren yabancı kimseler,  

                                                           
21 Bu kanunun ek 26 ncı maddesine göre, kanunda yer alan gelir ve aylıkların ödenmesine dair dönem ve devre tabirleri, bir 
aylık veya üç aylık dönemi ifade eder. Bu Kanunda geçen "Çalışma Bakanlığı" ve "Sosyal Güvenlik Bakanlığı" deyimleri; 
1/12/1993 tarih ve 3918 sayılı Kanunla 9/7/1945 tarih ve 4792 sayılı Kanuna eklenen Ek 2 nci madde ile "Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir. Bu Kanunda geçen "Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü" ibaresi, 24/8/2000 
tarihli ve 616 sayılı KHK ile "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiş olup, söz konusu KHK 
daha sonra Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarihli ve E.: 2000/65, K.:2000/38 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal kararı 10/11/2001 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel Müdürlüğü" ibaresi "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir hükmüne istinaden söz konusu ibareler 
metne işlenmiştir. 
22 Bu maddenin uygulanmasında ek 10 ve 13 üncü maddelere bakınız.  
23 Bu fıkra 1/1/2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 
24 Bu hükmün uygulanmasında ek 9 ncu maddeye bakınız. 
25 Bu hükmün uygulanmasında ek 9 ncu maddeye bakınız. 
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H) Resmi meslek ve sanat okullariyle, yetkili resmi makamların müsaadesiyle kurulan meslek veya 
sanat okullarında tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler,  
I) (Mülga:29/7/2003-4958/57 md.)  
J) Sağlık müesseselerinde işe alıştırılmakta olan hasta veya malüller,  
K) Herhangi bir işverene hizmet akdiyle bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına çalışanlar,  
L) (Ek: 29/4/1986-3279/1 md.; Mülga:29/7/2003-4958/57 md.)  
II-Aşağıda belirtilenler hakkında bazı sigorta kolları uygulanmaz:  
A) (Mülga:29/7/2003-4958/57 md.)  
B) Özel kanunda tarifi ve nitelikleri belirtilen çıraklar hakkında, çıraklık devresi sayılan süre içinde 
analık, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile bu kanunun 35 inci maddesi hükümleri uygulanmaz. 
C) (Değişik: 29/4/1986-3279/1 md.) Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından malullük veya 
emekli aylığı almakta iken bu Kanuna tabi sigortalı bir işte çalışanların 78 inci maddeye göre tespit 
edilen prime esas kazançları üzerinden 63 üncü madde hükmüne göre Sosyal Güvenlik Destek Primi 
kesilir.  
Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmiş süreler, bu Kanuna göre sigortalılık süresinden sayılmaz ve 
24/5/1983 tarih ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesi 
hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz, 64 üncü madde hükmüne göre toptan ödeme yapılmaz. 
Ancak iş kazası veya meslek hastalığı halinde 12 nci madde hükümleri uygulanır.  
Bunlardan kendi kanunlarına göre görev malullüğü aylığı bağlanmış olanlar Kurumdan yazılı talepte 
bulunurlarsa, bunlar hakkında talep tarihini takip eden aybaşından itibaren, malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları da uygulanır.  
D) (Ek: 20/6/1987-3395/1 md.; Mülga: 29/7/2003-4958/57 md.)  
İşveren ve işveren vekilinin tarifi:  
Madde 4-(Değişik: 11/5/1976-1992/1 md.) Bu kanunun uygulanmasında 2 nci maddede belirtilen 
sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler "İşveren" dir. İşveren nam ve hesabına işin yönetimi 
görevini yapan kimseler "İşveren vekili" dir.  
Bu kanunda geçen işveren deyimi işveren vekilini de kapsar.  
(Değişik: 14/5/1985-3203/1 md.) İşveren vekili bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayı aynen 
işveren gibi sorumludur. Çiftçi mallarını koruma bekçileri hakkında, işverenlerin bu kanunda belirtilen 
yükümleri bunları tayine yetkili makam tarafından yerine getirilir.  
İşyerinin tarifi:  
Madde 5-Bu kanunu uygulanmasında, 2 nci maddede belirtilen sigortalıların işlerini yaptıkları yerler 
"İşyeri" dir.  
İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle dinlenme, çocuk emzirme, yemek, 
uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer 
eklentiler ve araçlar da (İşyeri) nden sayılır.  
Sigortalılığın başlangıcı ve mecburi oluşu:  
Madde 6-Çalıştırılanlar, işe alınmalariyle kendiliğinden "Sigortalı" olurlar.  
Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve yükümleri sigortalının işe alındığı tarihten 
başlar.  
Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez.  
Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda 
hükümler konulamaz.  
Geçici görevde yabancı ülkeye gönderilme:  
Madde 7-İşveren tarafından geçici görevle yabancı ülkelere gönderilen sigortalıların bu kanunda yazılı 
hak ve yükümleri bu görevi yaptıkları sürece de devam eder.  
İşyerini bildirme:  
Madde 8-(Değişik birinci fıkra: 25/8/1999-4447/1 md.) (Değişik: 29.07.2003-4958 / 26 md. Y.T. 06.08.2003)  
İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte 
Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür.26  
(Ek fıkra: 11/6/2003-4884/11 md.) Şirket kuruluşu aşamasında, sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarihi 
ve çalıştırılacak sigortalı sayısını beyan eden şirketlerin ticaret sicili memurluklarına yaptıkları bu 
bildirimler, ticaret sicili memurluklarınca on gün içinde ilgili Kurum ünitesine gönderilir ve bu bildirim, 
işverence Kuruma yapılmış sayılır. Bildirimin bu süre içerisinde Kuruma gönderilmemesi halinde ilgili 
ticaret sicili memurluğu hakkında bu Kanunun 140 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca işlem yapılır. 
İşverene, Kurumca, bildirgenin alındığını bildirir bir belge verilir veya taahhütlü olarak gönderilir.  
Bildirgenin verilmemesi veya geç verilmesi bu kanunda belirtilen hak ve yükümleri kaldırmaz. 

                                                           
26 Bu fıkrada yeralan "işçi çalıştırmaya başlayacağı tarihten önce" ibaresi 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesiyle "en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte" şeklinde metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir 
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(Ek cümle:29/7/2003-4958/26 md.) İş yerinin miras yolu ile intikali halinde, yeni işveren iş yeri 
bildirgesini ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde doğrudan Kuruma vermek veya iadeli 
taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir 
işverene devrolunması veya intikal etmesi halinde de, yeni işveren bildirge vermekle yükümlüdür. Bu 
işlerde çalışan sigortalıların sigorta hak ve yükümleri devam eder. (Ek cümle: 24/8/2000-KHK-616/57 
md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/65, K.:2000/38 sayılı Kararı ile )  
(Ek fıkra: 24/6/2004-5198/8md.)Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler, yapı 
ruhsatı verdikleri inşaatları ruhsat tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.  
Çalıştırılan sigortalıları bildirme:  
Madde 9-(Değişik birinci fıkra: 25/8/1999-4447/2 md.) İşveren çalıştıracağı kimseleri, işe başlatmadan 
önce örneği Kurumca hazırlanacak işe giriş bildirgeleriyle Kuruma doğrudan bildirmekle veya bu 
belgeleri iadeli-taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. İnşaat işyerlerinde işe başlatılacak kimseler 
için işe başlatıldığı gün Kuruma veya iadeli-taahhütlü olarak postaya verilen işe giriş bildirgeleri ile 
Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerin- de işe alınan işçiler için en geç bir ay içinde Kuruma 
verilen veya iadeli- taahhütlü olarak gönderilen işe giriş bildirgileri de süresi içinde verilmiş sayılır.  
(Ek: 14/7/1999-4410/1 md.) Dışişleri Bakanlığının sigortalı olarak yurtdışı göreve atanan personeli için 
işe giriş bildirgeleri ise, Kuruma en geç üç ay içinde gönderilir.  
Bildirilmeyen sigortalılar için yapılacak işlem:  
Madde 10-Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde Kuruma bildirilmemesi halinde bildirgenin 
sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tesbit edildiği tarihten önce meydana gelen iş 
kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde ilgililerin sigorta yardımları Kurumca sağlanır.  
Sigortalı çalıştırmaya başlandığı Kuruma bildirilmiş veya bu husus Kurumca tesbit edilmiş olmakla 
beraber, yeniden işe alınan sigortalılardan, süresi içinde Kuruma bildirilmeyenler için de, iş kazası, 
meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde gerekli sigorta yardımları Kurumca sağlanır.  
Ancak, yukarı ki fıkralarda belirtilen sigorta olayları için Kurumca yapılan ve ilerde yapılması gerekli 
bulunan her türlü masrafların tutarı ile, gelir bağlanırsa bu gelirlerin 22 nci maddede sözü geçen 
tarifeye göre hesabedilecek sermaye değerleri tutarı, 26 ncı maddede yazılı sorumluluk halleri 
aranmaksızın, işverene ayrıca ödettirilir. 

BÖLÜM-II 
İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları Sigortası  

İş kazası ve meslek hastalığının tarifi: 
Madde 11 –  
A) İş kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan 
bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır:  
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,  
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,  
c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini 
yapmaksızın geçen zamanlarda,  
d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,  
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri 
sırasında.  
B) Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin 
yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. 
Bu kanuna göre tesbit edilmiş olan hastalıklar listesi dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı 
sayılıp sayılmaması üzerinde çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca 
karara bağlanır.  
Sağlanan yardımlar:  
Madde 12-İş kazaları ile meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar  
A) Sağlık yardımı yapılması,  
B) Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi,  
C) Sürekli iş göremezlik hallerinde gelir verilmesi,  
D) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi,  
E) (A) ve (D) fıkralarında yazılı yardımlar için sigortalının başka yere gönderilmesi,  
F) İş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla bedeni veya ruhi bir arızaya uğrayanlardan, yurt içinde 
tedavisi kabil olmayıp, ancak yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen tedavisi mümkün görülen ve 
meslekinde uğradığı iş göremezlik derecesinin azalabileceği Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu 
raporu ile tesbit edilen sigortalının ve bu raporda belirtilmişse, beraber gidecek kimselerin yabancı 
ülkelere gidip gelme yol paraları ile o yerdeki kalış ve tedavi masraflarının ödenmesi  
(Sağlık Kurulunca verilen rapora Kurum veya sigortalı itiraz ederse, bu husus Sosyal Sigorta Yüksek 
Sağlık Kurulunca karara bağlanır),  
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G) Cenaze masrafı karşılığı verilmesi,  
H) Sigortalının ölümünde hak sahiplerine gelir bağlanması.  
Sağlık yardımlarının tarifi:  
Madde 13-İş kazalarıyla meslek hastalıkları halinde sigortalıya yapılacak sağlık yardımları, sigortalının:  
A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve 
laboratuar muayenelerinin sağlanması, gerekirse sağlık müessesesine yatırılması ve her türlü 
tedavisinin yapılması,  
B) Tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme araçlarının sağlanması,  
Şeklinde olur.  
Yukarı ki fıkralara göre yapılacak sağlık yardımları, sigortalının sağlığını koruma, çalışma gücünü 
yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme yeteneğini artırma amacını güder. 
Sağlık yardımlarının süresi:  
Madde 14-Sağlık yardımı, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalıların sağlık 
durumunun gerektirdiği sürece devam eder. Sigortalı, tedavi gördüğü müessese sağlık kurulunca veya 
Kurum sağlık kurullarınca gerekli görülürse, Kurumun dinlenme evlerine yatırılabilir. Bu yardımlar, iş 
kazasının olduğu veya meslek hastalığına tutulan sigortalının Kurumca tedaviye alındığı tarihten 
başlar.  
Ancak, meslek hastalığına tutulan sigortalı, Kurumca tedaviye alınmadan önce herhangi bir suretle 
işverene ait yahut resmi veya Kurumca uygun görülen ücret tarifesini kabul eden özel sağlık 
müesseselerinden birinde tedaviye alınmış ise, yardımlar bu tedavinin başladığı tarihten başlanmış 
sayılır ve belgelere dayanan masraflar Kurumca ödenir.  
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri almakta olan veya bu geliri 
sermayeye çevrilerek kendilerine ödenmiş bulunanlardan, aynı iş kazası veya meslek hastalığı 
dolayısıyla yeniden tedavi edilmeleri Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile gerekli gösterilenler 
de sağlık yardımlarından yararlanırlar.  
İşverenin yükümü:  
Madde 15-İşveren, iş kazasına uğrayan sigortalıya, Kurumca işe elkonuncaya kadar, sağlık 
durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla yapılan ve belgelere 
dayanan masraflarla yol paraları Kurum tarafından işverene ödenir.  
Birinci fıkrada belirtilen yükümlerin yerine getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolayı, sigortalının 
tedavi süresinin uzamasına, malul kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep olan işveren, 
Kurumun bu yüzden uğrayacağı her türlü zararı ödemekle yükümlüdür.  
Geçici iş göremezlik ödeneği: 
Madde 16-İş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla geçici iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her 
gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.  
Hekim tavsiyelerine uymazlık:  
Madde 17-İş kazası, en geç kazadan sonraki gün içinde işverene veya Kuruma bildirilir.  
İş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uyulmaması 
yüzünden tedavi süresinin uzamasına, malul kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep 
olan sigortalının geçici iş göremezlik ödeneğinin veya sürekli iş göremezlik gelirinin kendisine 
yüklenebilecek kusurun rapor da belirtilen oranındaki kısmı, Kurum tarafından düşürülebilir. Şu kadar 
ki, bu düşürme % 50 yi geçemez.  
Kurumun yazılı bildirisine rağmen, teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, tedavi için Kuruma 
başvuracağı tarihe kadar sağlık yardımı yapılmayacağı gibi geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli 
iş göremezlik geliri de verilmez.  
Meslek hastalığının tespiti 27  
Madde 18-(Değişik: 29/7/2003-4958/27 md.) Meslek hastalığı halinde, bu Kanunda yazılı yardımlardan 
yararlanmak için, sigortalının çalıştığı işte veya iş yerinde meslek hastalığına tutulduğunun ilgili Sosyal 
Sigortalar Kurumu meslek hastalıkları hastanesince düzenlenecek usulüne uygun sağlık kurulu raporu 
ve dayanağı tıbbi belgelerle tespit edilmesi gereklidir.  
Meslek hastalığı; sigortalı olarak çalıştığı ve böyle bir hastalığa sebep olacak işten veya iş yerinden 
ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ise sigortalının bu Kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmesi 
için; eski işinden veya iş yerinden fiilen ayrılması ile hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık 
için; yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması gerekir.  
Ancak, meslek hastalığının klinik ve laboratuar bulgularıyla kesinleştiği ve meslek hastalığına yol açan 
etkenin, iş yeri incelemesi ile kanıtlandığı hallerde, yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu 
hastalık, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir.  
Sürekli iş göremezlik hali:  
                                                           
27 Bu madde başlığı "Meslek hastalığının tesbiti:" iken, 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde 
değiştirilmiştir. 
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Madde 19-Geçici iş göremezlik hali sonunda Kuruma ait veya Kurumun sevk edeceği sağlık tesisleri 
sağlık kurulları tarafından verilecek raporlarda belirtilen arızalarına göre, iş kazası veya meslek 
hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 10 azalmış bulunduğu Kurumca tesbit edilen 
sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.  
Sürekli iş göremezlik geliri almakta olan veya bu geliri sermayeye çevrilerek ödenmiş bulunan 
sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi halinde meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği, yukarıdaki 
fıkrada belirtilen sağlık kurullarından alınacak raporlara göre yeniden tesbit olunur.  
Sürekli iş görememezlik gelirinin hesaplanması:  
Madde 20-(Değişik: 23/10/1969-1186/1 md.) 28  
Sürekli iş göremezlik geliri,sigortalının meslekinde kazanma gücünün tamamını veya bir kısmını 
yitirmiş bulunmasına göre hesaplanır.  
Sürekli ve tam iş göremezlikte sigortalıya yıllık kazancının % 70 ine eşit yıllık bir gelir bağlanır.  
Sürekli kısmi iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanarak 
bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine verilir.  
Sürekli kısmi veya sürekli tam iş göremez durumundaki sigortalı, başka birinin sürekli bakımına 
muhtaç ise bu gelir % 50 artırılır.  
Birden çok iş kazasına uğrama hali:  
Madde 21-Sigortalının yeniden bir iş kazasına uğraması veya yeni bir meslek hastalığına tutulması 
halinde meydana gelen arızaların bütünü gözönüne alınarak kendisine sürekli iş göremezliğini 
doğuran ilk iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki kazancı üzerinden gelir bağlanır. Ancak, 
sigortalının uğradığı son iş kazası veya meslek hastalığı sırasındaki günlük kazancı önceki 
kazancından yüksek ise sürekli iş göremezlik geliri bu kazanç üzerinden hesaplanır.  
İşverenin sorumluluğu:  
Madde 26-(Değişik birinci fıkra: 20/6/1987-3395/2 md.) İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı 
veya işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç 
sayılabilir bir hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca sigortalıya veya haksahibi kimselerine yapılan veya 
ileride yapılması gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarları ile gelir bağlanırsa bu gelirlerinin 22 nci 
maddede belirtilen tarifeye göre hesaplanacak sermaye değerleri toplamı sigortalı veya hak sahibi 
kimselerin işverenden isteyebilecekleri miktarlarla sınırlı olmak üzere Kurumca işverene ödettirilir.  
(Ek cümle:29/7/2003-4958/28 md.) İşçi ve işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi 
dikkate alınır.  
İş kazası veya meslek hastalığı, 3 üncü bir kişinin kasıt veya kusuru yüzün- den olmuşsa, Kurumca 
bütün sigorta yardımları yapılmakla beraber zarara sebep olan 3 üncü kişilere ve şayet kusuru varsa 
bunları çalıştıranlara Borçlar Kanunu hükümlerine göre rücu edilir.  
(Ek: 24/10/1983-2934/3 md.) Ancak; iş kazası veya meslek hastalıkları sonucu ölümlerde bu Kanun 
uyarınca hak sahiplerine yapılacak her türlü yardım ve ödemeler için, iş kazası veya meslek 
hastalığının meydana gelmesinde kasdı veya kusuru bulunup da aynı iş kazası veya meslek hastalığı 
sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine Kurumca rücu edilemez.  
İş kazasını bildirme:  
Madde 27-İşveren, iş kazasını, o yer yetkili zabıtasına derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki 
iki gün içinde yazı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirme örneği Kurumca hazırlanan haber verme 
kağıtları doldurulup verilerek yapılır.  
İşverenin kasden veya ağır ihmali neticesi iş kazasını bu madde gereğince Kuruma zamanında 
bildirilmemesinden veya haber verme kağıdında yazılı bilginin eksik veya yanlış olmasından doğan ve 
ileride doğacak olan Kurum zararlarından işveren sorumludur.  
Birinci fıkrada yazılı süre içinde Kuruma bildirilmeyen iş kazası dolayısıyla, bildirme tarihine kadar 
işveren tarafından yapılmış olan harcamalar Kurumca ödenmez.  
Meslek hastalığını bildirme:  
Madde 28-İşveren, bir sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenirse veya durum kendisine 
bildirilirse bunu, örneği Kurumca hazırlanan haber verme kağıdı ile ve öğrendiği günden başlıyarak iki 
gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.  
Bu yükümü yerine getirmiyen veya haber verme kağıdında belirtilen bilgiyi kasten eksik veya kasten 
yanlış bildiren işveren hakkında 27 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 
Durumu 18 inci maddenin ikinci fıkrasına uyan kimse, alacağı hekim raporu ve gerekli belgelerle 
doğrudan doğruya Kuruma müracaat eder.  
İş kazasının soruşturulması:  

                                                           
28 Bu hükmün 01.01.2000 den önceki uygulanması için ek 20. 21. 22. 23. 24 ve 44 üncü maddelere bakınız.   
Bu hükmün uygulanmasında ek 20, 21, 22, 23 ve 24 üncü maddelere bakınız. 
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Madde 29-Haber verme kağıdında bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara 
varılabilmesi için, gerekirse Kurumca soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda, haber verme 
kağıdında yazılı hususların gerçeğe uymadığı ve vakanın iş kazası olmadığı anlaşılırsa Kurumca bu 
olay için yersiz olarak yapılmış bulunan masraflar işverenden alınır.  
İlgililer hakkında genel hükümlere göre ayrıca kovuşturma yapılır.  

  
 
 
 

BÖLÜM-X  
Ortak Hükümler  

Üçüncü kişinin aracılığı:  
Madde 87-Sigortalılar üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bununla sözleşme yapmış olsalar 
bile, bu kanunun işverene yüklediği ödevlerden dolayı, aracı olan üçüncü kişi ile birlikte asıl iş veren de 
sorumludur.  
Bir işde veya bir işin bölüm veya eklentilerinde işverenden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran 
üçüncü kişiye aracı denir.  
Sigortalının kasdı ve suç sayılır hareketi:  29 
Madde 110-(Değişik:29/7/2003-4958/46 md.) Kasdi bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, 
meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş 
göremezlik geliri verilmez. Sigortalıya yalnız gerekli sağlık yardımları yapılır.  
Suç sayılır bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan 
sigortalıya verilecek geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik geliri, suça esas kusur 
derecesinin yarısına kadar indirilerek ödenebilir.  
 
 
Sigortalının bağışlanmaz kusuru:  
Madde 111-Bağışlanmaz kusuru yüzünden iş kazasına uğrıyan, meslek hasta- lığına tutulan veya 
hastalanan sigortalıya verilecek geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri, bu 
kusurun derecesine göre, Kurumca, yarısına kadar eksiltilebilir.  
Tehlikeli olduğu veya hastalığa sebebolacağı bilinen yahut yetkili kimseler tarafından verilen emirlere 
aykırı olan veyahut açıkça izne dayanmadığı gibi hiçbir gereği veya yararı bulunmayan bir işi elinde 
olarak sigortalının yapması veya yapılması gerekli bir hareketi savsaması kusurun bağışlanmazlığına 
esas tutulur.  
  
  
  
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29  Bu madde başlığı "Sigortalının kastı ve suç sayılır hareketi:" iken, 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunla metne işlendiği 
şekilde değiştirilmiştir 
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BELEDİYE KANUNU’un 
İlgili maddeleri 

 
Kanun No.: 5215     
Kabul Tarihi: 9.7.2004            

  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 
Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 
Belediyenin görev ve sorumlulukları 
MADDE 14.- Belediye, kanunlarla münhasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen 
mahallî müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar veya yaptırır, gerekli kararları alır, uygular 
ve denetler.  
Belediye öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağlığı, 
temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve 
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve 
spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin 
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen 
belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 
Belediye, coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurar. 
Belediye, okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile 
bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını 
karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî 
dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, 
bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden 
inşa edebilir. 
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate 
alınarak belirlenir. 
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar. 
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.  
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve 
sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. 
 
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 
MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve 
girişimde bulunmak. 
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, belediye 
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. 
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk 
ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken 
doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak veya yaptırmak. 
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur 
suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve 
işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. 
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her 
türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye sınırları ve mücavir 
alanlar içerisinde taşınmaz malları almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, 
trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 
i) Borç almak, bağış kabul etmek. 
j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, yat limanı ve mezbaha kurmak, 
kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. 
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k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava 
konusu uyuşmazlıkların, anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. 
l) Gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 
denetlemek. 
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan 
seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi 
sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası 
ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 
o) Hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; 
inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve 
yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 
(l) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve 
denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. 
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının 
kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini 
imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu 
taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine 
getirebilir. 
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile 
nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve 
eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğalgaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını 
faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun 
karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere 
İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla 
arsa tahsis edebilir. 
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla 
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına 
karşı suç işlemiş sayılır. 
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde 
fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 
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TÜRK CEZA KANUNU  ( * ) 
(İgili maddeleri) 

 
Kanun No. 5237    
Kabul Tarihi : 26.9.2004 
 
 
Ceza Kanununun amacı 
MADDE 1. - Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk 
devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu 
amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik 
tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir. 
Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi 
MADDE 2. -  
Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. 
Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine 
hükmolunamaz. 
İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. 
Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren 
hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. 
 
Ceza sorumluluğunun şahsiliği 
MADDE 20. -  Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. 
Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen 
güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır. 
 
Kast 
MADDE 21. - Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların 
bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. 
Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi 
halinde olası kast vardır. Bu halde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 
müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir. 
 
Taksir 
MADDE 22. - Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır. 
Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında 
belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. 
Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir 
vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır. 
Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir. 
Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin 
cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir. 
Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, 
artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza 
verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir. 
 
Kanunun hükmü ve amirin emri 
MADDE 24. - Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez. 
Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu 
olmaz. 
Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri 
veren sorumlu olur. 
Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hallerde, yerine 
getirilmesinden emri veren sorumlu olur. 
 
 
 

                                                           
( * )   Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2004 Sayısı: 25611 
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Hapis cezasının ertelenmesi 
MADDE 51. - İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin 
cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya 
altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için 
kişinin; 
a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması, 
b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği 
konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması, 
Gerekir. 
Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale 
getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul 
gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi 
halinde, hakim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhal salıverilir. 
Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi 
belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz. 
Denetim süresi içinde; 
a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam 
etmesine, 
b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya 
sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına, 
c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, 
gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine, 
Mahkemece karar verilebilir. 
Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, 
kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda 
hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, 
istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme 
hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hakime verir. 
Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresinin 
herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar 
verebilir. 
Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, 
hakimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen 
infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. 
Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır. 
Adlî para cezası 
MADDE 52. - Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde 
yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir 
edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine 
ödenmesinden ibarettir. 
En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin 
ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir. 
Kararda, adlî para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak 
takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir. 
Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını ödemesi için 
hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu 
cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit 
miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan 
kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir. 
 
Taksirle öldürme 
MADDE 85. -  Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden 
fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi üç yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
 
Taksirle yaralama 
MADDE 89. - Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin 
bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 
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Taksirle yaralama fiili, mağdurun; 
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, 
b) Vücudunda kemik kırılmasına, 
c) Konuşmasında sürekli zorluğa, 
d) Yüzünde sabit ize, 
e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 
f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına, 
Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır. 
Taksirle yaralama fiili, mağdurun; 
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, 
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, 
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, 
d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 
e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine, 
Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. 
Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. Bilinçli taksir hali hariç olmak üzere, bu maddenin kapsamına giren suçların 
soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. 
 
 Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması 
 
MADDE 170. - (1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da 
kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda; 
a) Yangın çıkaran, 
b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan, 
c) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan, 
Kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi, üç 
aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 
 
Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması 
 
 MADDE 171. - Taksirle; 
a) Yangına, 
b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına, 
Neden olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması halinde, 
üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
 
Radyasyon yayma 
 
MADDE 172. - Bir başkasını, sağlığını bozmak amacıyla ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli olacak 
surette, radyasyona tabi tutan kişi, üç yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Birinci fıkradaki fiilin belirsiz sayıda kişilere karşı işlenmiş olması halinde, beş yıldan az olmamak 
üzere hapis cezasına hükmolunur. 
Bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli olacak biçimde 
radyasyon yayan veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine etkide bulunan kişi, iki yıldan beş 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Radyasyon yayılmasına veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine, bir laboratuvar veya tesisin 
işletilmesi sırasında gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak neden olan kişi, fiilin bir 
başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli olması halinde, altı 
aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
 
MADDE 174. - Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, 
boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi imal, 
ithal veya ihraç eden, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muhafaza eden, satan, satın alan 
veya işleyen kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır. Yetkili makamların izni olmaksızın, bu fıkra kapsamına giren maddelerin imalinde, 
işlenmesinde veya kullanılmasında gerekli olan malzeme ve teçhizatı ihraç eden kişi de aynı ceza ile 
cezalandırılır. 
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Bu fiillerin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek 
ceza yarı oranında artırılır. 
Önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, 
kullanılış amacı gözetilerek, bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
 
İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama 
 
MADDE 176. - İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından 
gerekli olan tedbirleri almayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile 
cezalandırılır. 
 
İşaret ve engel koymama 
 
MADDE 178. - Herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan işlerden veya bırakılan eşyadan doğan 
tehlikeyi önlemek için gerekli işaret veya engelleri koymayan, konulmuş olan işaret veya engelleri 
kaldıran ya da bunların yerini değiştiren kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile 
cezalandırılır. 
 
Çevreye Karşı Suçlar 
 
Çevrenin kasten kirletilmesi 
 
MADDE 181. - İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek 
şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 
Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi halinde, yukarıdaki fıkralara 
göre verilecek ceza iki katı kadar artırılır. 
Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların 
ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini 
değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla ilgili olarak işlenmesi halinde, 
beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına ve bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 
Bu maddenin iki, üç ve dördüncü fıkrasındaki fiillerden dolayı tüzel kişiler hakkında bunlara özgü 
güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
 
Çevrenin taksirle kirletilmesi 
 
MADDE 182. - Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya 
verilmesine taksirle neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya artıkların, toprakta, 
suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin 
körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere 
sahip olan atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya taksirle verilmesine neden olan kişi, bir 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
 
Gürültüye neden olma 
 
MADDE 183. - İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının 
zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî 
para cezası ile cezalandırılır. 
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MESLEK EĞİTİMİ KANUNU’nun 
İlgili Maddeleri 

Kanun No        : 3308  
Kabul Tarihi    : 5/6/1986  
Resmi Gazete  : 19/6/1986/19139 
(Değişik : 29/06/2001 – 4702 K/22) 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç 
Madde 1 - Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak 
mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.  
Kapsam  
Madde 2 - (Değişik  29/06/2001 - 4702 K/5 md.) Bu Kanun, Mesleki eğitim kurulunun belirleyeceği 
mesleklerde, kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve işyerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve 
kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsar.  
Tanımlar  
Madde 3 - Bu Kanunda geçen;  
a) "Bakanlık", (Değişik  29/06/2001 - 4702 K/22 md.) ; Milli Eğitim Bakanlığını;  
b) "Aday çırak", çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisine işyeri 
ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğinin ön bilgileri verilen kişiyi;  
c) "Çırak", çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri 
ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişiyi;  
d) (Değişik 29/06/2001 - 4702 K/6 md.) "Öğrenci", işletmelerde, mesleki ve teknik eğitim okul ve 
kurumlarında örgün eğitim görenleri;  
e) "Kalfa", bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş 
ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişiyi;  
f) "Usta", bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet 
üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim 
sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile 
açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişiyi;  
g) (Değişik 29/06/2001 - 4702 K/6 md.) "Usta öğretici", ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, 
kalfa ile meslek ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu, 
meslek eğitimi tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi;  
h) (Değişik 29/06/2001 - 4702 K/6 md.) "İşletmelerde Meslek Eğitim", mesleki ve teknik eğitim okul ve 
kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim 
okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim 
uygulamalarını;  
i) "Fon", (Değişik 29/06/2001 - 4702 K/22 md.) “Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu” 
nu; (Bu bent, 20/06/2001 – 4684 K/10 md. İle 01/01/2002 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.)  
j) (Ek : 29/06/2001 - 4702 K/6 md.) “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları”, mesleki ve teknik 
alanında, diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı 
her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarını;  
k) (Ek : 29/06/2001 - 4702 K/6 md.) “Personel”, kamu ve özel kurum, kuruluş ve işyerlerinde maaş 
yada ücret karşılığında çalışan kadrolu veya sözleşmeli elemanlar ile işçileri;  
l) (Ek : 29/06/2001 - 4702 K/6 md.) “İşletme”, mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve 
işyerlerini; 
m) (Ek : 29/06/2001 - 4702 K/6 md.) “Eğitici Personel”, mesleki yeterliğe sahip, öğrencilerin 
işyerindeki eğitiminden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen 
ve uygulayan veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında atölye, labaratuvar, meslek dersleri 
öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip kişiyi; 
n) (Ek : 29/06/2001 - 4702 K/6 md.) “Meslek Alanı”, ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını 
içeren; bilgi, beceri, tutum, davranış ve istihdam olanağı sağlayan alanı; 
o) (Ek : 29/06/2001 - 4702 K/6 md.) “Meslek Dalı”, bir meslek alanı içinde yer alan ve belirli konularda 
uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri, tutum, davranış gerektiren ve istihdam olanağı sağlayan iş 
kollarından her birini; 
ifade eder.  

 
İKİNCİ KISIM 

Kurullar  
ÜÇÜNCÜ KISIM  
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Çıraklık, Kalfalık ve İşletmelerde Mesleki Eğitim  
BİRİNCİ BÖLÜM  

Çıraklık ve Kalfalık Eğitimi  
Aday çırak  
Madde 9 - (Değişik : 16/08/1997 - 4306 K/8 md.) İlköğretimi bitirmiş olanlar, bir mesleğe hazırlık 
amacı ile çıraklık dönemine kadar işyerlerinde aday çırak olarak (Değişik : 16/08/1997 – 4306 K/6 md.) 
eğitilebilirler.  
Çıraklık şartları  
Madde 10 - Çırak olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.  
a) (Değişik: 16/08/1997 - 4306 K/6 md) 14 yaşını doldurmuş olmak, 19 yaşından gün almamış olmak.  
b) En az (Değişik : 16/08/1997 - 4306 K/8 md) ilköğretim okulu mezunu olmak.  
c) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak.  
(Ek : 29/06/2001 - 4702 K/9 md.) Ancak 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık 
eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki 
eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.Ağır, tehlikeli veya özellik arz eden mesleklere 
alınacak çırakların öğrenim ve yaş durumu ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.  
Aday çırak ve çırakların statüleri  
Madde 11 - Aday çırak ve çırak; öğrenci statüsünde olup, öğrencilik haklarından yararlanır. Bunlar 
işyerinde çalışan (Değişik 29/06/2001- 4702 K/22. md.) persone sayısına dahil edilmezler.  
Eğitim ve çalışma  
Madde 12 - (Değişik birinci fıkra 29/06/2001 - 4702 K/10 md.) Aday çırak ve çıraklar, mesleğin 
özelliğine göre haftada 8 saatten az olmamak üzere, genel ve mesleki eğitim görürler. Bu eğitime 
katılmaları için aday çırak ve çırak öğrencilere ücretli izin verilir. Mevsime göre özellik arzeden 
mesleklerde teorik ve pratik eğitim belirli aylarda bloklaştırılmış olarak yapılabilir. 
(Değişik ikinci fıkra 29/06/2001 - 4702 K/10 md.) Aday çırak ve çıraklar,pratik eğitimlerini 
işyerlerinde, işyerindeki eksik kalan pratik eğitimleri ile teorik eğitimlerini mesleki ve teknik eğitim okul 
ve kurumlarında veya Bakanlıkça uygun görülen işyerlerinin eğitim birimlerinde yapar. Teorik ve pratik 
eğitim birbirlerini tamamlayacak şekilde planlanır ve yürütülür.  
Pratik eğitim, hazırlanmış eğitim programlarına göre, işyerinin ve mesleğin özelliklerine uygun olarak 
usta öğreticinin gözetiminde yapılır. Pratik eğitimde 1475 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesi hükmü 
göz önünde bulundurulur.  
Çıraklık eğitiminin esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.  
Sözleşme yapılması  
Madde 13 - (Değişik birinci fıkra 29/06/2001 - 4702 K/11 md.) Bu Kanun kapsamında bulunan il ve 
mesleklerde faaliyet gösteren işyerleri, Bakanlıkça tespit edilecek illerde ve meslek dallarında 19 
yaşından gün almamış kişileri çıraklık sözleşmesi yapmadan çalıştıramazlar. Mesleki ve teknik eğitim 
okul ve kurumlarının örgün eğitim programlarından mezun olanlar ve kalfalık belgesi sahipleri bu 
hükmün dışında tutulur.  
İşyeri sahibi, aday çırağı ve çırağı çalıştırmaya başlamadan önce bunların velisi veya vasisi veya reşit 
ise kendisi ile yazılı çıraklık sözleşmesi yapmak zorundadır.  
Çıraklık sözleşmesi; çırağın sözleşme süresi içinde reşit olması halinde, çırağın rızasıyla, işyeri 
sahibinin değişmesi halinde yeni işyeri sahibi aynı mesleği sürdürüyorsa ve rızasıyla devam eder, aynı 
mesleği sürdürmüyorsa sözleşme feshedilir. Fesih halinde çırağın önceki çalışmaları geçerli olup; yeni 
yapacağı çıraklık sözleşmesi ile çıraklık statüsünü devam ettirerek çıraklık süresini ve eğitimini 
tamamlar.  
(Değişik dördüncü fıkra 29/06/2001 - 4702 K/11 md.) Bu Kanunun uygulandığı yer ve meslek 
dallarında 818 sayılı Borçlar Kanununun çıraklık sözleşmesine dair hükümleri ile on sekiz yaşını 
doldurduktan sonra sözleşmesi devam eden çıraklar hakkında 1475 sayılı İş Kanununun, İşçi Sağlığı 
ve Güvenliği başlıklı beşinci bölümünde yer alan hükümleri dışındaki hükümler uygulanmaz.  
Çıraklığa başlama ve çıraklık süresi  
Madde 14 - Çıraklığa bir deneme dönemi ile başlanır. Bu dönem mesleğin özelliğine göre bir aydan 
az, üç aydan fazla olamaz. Bu süre Bakanlıkça tespit edilir. Deneme döneminden sonra taraflar 10 
gün içinde ilgili (Değişik 29/06/2001 - 4702 K/22 md.) mesleki eğitim merkezi müdürlüğüne 
başvurmadığı takdirde çıraklık sözleşmesi kesinleşir ve bu dönem çıraklık süresinden sayılır. Deneme 
döneminde ücret ödenir. Aday çıraklıktan çıraklığa geçenler deneme dönemini yapmış sayılırlar.  
(Değişik ikinci fıkra  29/06/2001 - 4702 K/12 md.) Meslekler itibariyle çıraklık eğitimine girişte aranan 
eğitim düzeyi ve çıraklık süresi ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak Bakanlıkça en az iki, 
en çok dört yıl olarak belirlenir. Bu süre kesintisiz olarak devam eder. Yıllık izin dışındaki iki aydan 
fazla devamsızlıklar çıraklık süresine eklenir. 
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(Ek: 29/06/2001 - 4702 K/12 md.) Lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra çıraklık eğitimine 
başlayanlar için eğitim süresi, mesleklerindeki çıraklık eğitimi süresinin yarısına kadar kısaltılabilir. Bu 
sürenin ne kadar kısaltılabileceği, ilgili meslek kuruluşunun teklifi ve Mesleki Eğitim Kurulunun uygun 
görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. 
(Ek: 29/06/2001 - 4702 K/12 md.) Ayrıca, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında uygulanan 
örgün eğitim programlarının herhangi bir kademesinden ayrılanlar ile yaygın eğitim programlarını 
tamamlayarak belge veya sertifika alanlardan, kendi alanlarında çıraklık eğitimine başlayanlar için 
çıraklık eğitim süresi daha önce aldığı mesleki eğitimi programının içeriği ile devam edeceği çıraklık 
eğitimi programının içeriği değerlendirilerek Bakanlıkça belirlenir.  
Usta öğretici bulundurma şartı  
Madde 15 - Aday çırak ve çırak almak için işyerinde usta öğretici bulunması şarttır.  
Kalfalık sınavı  
Madde 16 - Kalfa adayının mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına iş hayatınca kabul 
edilebilir seviyede sahip olup olmadığı kalfalık sınavı ile tespit edilir.  
Çıraklar kabul edilebilir mazeretleri dışında çıraklık eğitimi süresi sonunda açılacak ilk kalfalık sınavına 
girmek zorundadırlar.  
Sınav komisyonunun teşkili ile sınavın esasları ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.  
Çıraklık sözleşmesi ilk kalfalık sınavını izleyen ikinci kalfalık sınavının tamamlanması ile sona erer. 
Sözleşmenin sona ermesini takip eden aybaşından itibaren Bakanlıkça çıraklar için ödenen her türlü 
sigorta primlerinin ödenmesine son verilir.  
Kalfa unvanını kullanma ve işyeri değiştirme  
Madde 17 - Bu Kanuna göre kalfalık hakkını elde edenlere kalfalık belgesi verilir. Kalfalık belgesi 
bulunmayanlar kalfa unvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Bu belgeye sahip olanlar, kalfalık unvanı 
kullanılmayan işyerlerinde dengi işlerde çalıştırılırlar.  
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışarak kalfa olanlar en az 
bir yıl o işyerinde çalışırlar.  
Bu sürenin sonunda işyerini değiştirmek isteyen kalfaya üç ay önce başvurmak kaydıyla, o işyeri 
çıkma izni verir.  
Çıkma izni olmadan başka işyerleri kalfayı işe alamazlar.  
Kalfaların işten ayrılmalarını gerektiren hususlar yönetmelikle belirlenir.  

 
İKİNCİ BÖLÜM  

 
İşletmelerde Meslek Eğitimi  
Madde 18 - (Değişik  29/06/2001 - 4702 K/13 md.) Yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, 
çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere, mesleki ve 
teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler 
tama iblağ olunur.  
Deprem, sel ve yangın gibi tabi afetler sonucu yörede faal durumda kalan işletmelerin eğitim olanakları 
dikkate alınarak, bu işletmeler için yukarıda belirtilen oranlar, il mesleki eğitim kurulunun teklifi ve 
Bakanlığın onayı ile değiştirilebilir.  
Mesleki eğitim kapsamına alınıp alınmadığına bakılmaksızın yirmiden az personel çalıştıran 
işletmelerde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine bu Kanunun ilgili hükümlerine 
göre beceri eğitimi yaptırabilirler. 
Vardiya usulü veya mevsimlik olarak faaliyet gösteren işletmelerde eğitim görece öğrenci sayısının 
tespitinde gündüz vardiyasında veya faaliyet gösterdiği mevsimde çalışan personel sayısı esas alınır. 
Bu Kanun kapsamına giren illerde 20 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince her yıl Şubat ayı içerisinde İl Mesleki Eğitim Kuruluna 
bildirilir. Beceri eğitimi yaptıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı işletmeler, Bakanlık ve Milli Savunma 
Bakanlığınca birlikte belirlenir.  
İşletmelerdeki personel sayısının tespitinde her yılın Ocak ayı, yaz mevsiminde faaliyet gösteren 
işletmelerde Temmuz ayı esas alınır. Beceri eğitimi uygulamasına da öğretim yılı başında başlanır.  
İşletmelerde mesleki eğitim uygulaması kapsamına alınacak iller ve meslekler, Mesleki Eğitim 
Kurulunun görüşü doğrultusunda Bakanlıkça tespit edilir.  
Bu madde kapsamında 10 ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi yaptıracak işletmeler bu amaçla bir 
eğitim birimi kurar. Bu birimde yapılan eğitim için alanında ustalık yeterliğine sahip ve iş pedogojisi 
eğitimi almış usta öğretici veya eğitici personel görevlendirilir.  
Eğitim programları  
Madde 19 - İşletmelerde uygulanacak ağır ve tehlikeli işlerde yapılacak eğitim dahil meslek eğitimi 
programları Mesleki Eğitim Kurulunun görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilir.  
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Teorik eğitim  
Madde 20 - (Değişik  29/06/2001 - 4702 K/14 md.) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin 
teorik eğitim, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletmelerin eğitim birimlerinde 
yapılır. Çalışma saatleri içinde yapılacak teorik eğitim haftada oniki saatten az olamaz. Bu eğitim 
yoğunlaştırılmak suretiyle de yapılabilir. Teorik eğitim günlerinde öğrenciler ücretli izinli sayılır.  
Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında ve işletmelerde yapılan mesleki eğitimine ilişkin esas ve 
usuller ile sınavların yapılış şekilleri, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  
İşyeri şartlarına uyma  
Madde 21 - İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler, işyerlerinin şartlarına ve çalışma düzenine 
uymak zorundadırlar.  
Eğitimin devamı  
Madde 22 - (Değişik birinci fıkra 29/06/2001 - 4702 K/15 md.) İşletmelerde grev ve lokavt 
uygulaması deprem, yangın ve sel gibi afetler olması halinde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu 
öğrencileri eğitimlerini kendi mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında sürdürür.  
İşletmeler beceri eğitimi başladıktan sonra personel sayısında azalma olması halinde de, eğitime 
alınan öğrenciler okuldan mezun oluncaya kadar eğitimi devam ettirirler.  
Beceri eğitimi yaptırabilecek diğer işletmeler  
Madde 23 - Bakanlıkça "İşletmelerde mesleki eğitimi" kapsamına alınıp alınmadığına bakılmaksızın 
(Değişik 29/06/2001 - 4702 K/22 md.) yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmelerde, teknik lise 
ve meslek lisesi öğrencilerine bu Kanunun ilgili hükümlerine göre beceri eğitimi yaptırabilirler.  
Mesleki eğitime katılma payı  
Madde 24 - Yirmi ve daha fazla personel çalıştıran ve Bakanlıkça işletmelerde mesleki eğitim 
kapsamına alınan, ancak, beceri eğitimi yaptırmayan işletmeler, beceri eğitimi yaptırması gereken her 
öğrenci için eğitim süresince her ay 18 yaşını bitirenlere ödenen asgari ücretin 2/3'ü nispetinde fon 
hesabına para yatırmakla yükümlüdürler.  
Mesleki eğitim şartlarına sahip olan işletmelere Bakanlıkça öğrenci gönderilememesi halinde bu 
işletmeler, fona katılma payı ödemezler.  
Bu sayının tespitinde görev ve çalışma statüsüne bakılmaksızın işyerinde 1475 sayılı İş Kanununa tabi 
olarak çalıştırılan personel sayısı dikkate alınır. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Ücret, Sosyal Güvenlik ve izin  
 

Ücret ve Sosyal Güvenlik  
Madde 25 - Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu 
ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için 
okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme 
ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci, aday çırak ve çırağa yaşına uygun 
asgari ücretin % 30'undan aşağı ücret ödenemez.  
Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları 
ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.  
Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.  
Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşmenin akdedilmesi ile 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümleri 
uygulanır. Sigorta primleri 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi gereğince bunların yaşına 
uygun asgari ücretin % 50'si üzerinden Bakanlık bütçesine konulan ödenekle karşılanır.  
Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 23, 24, 35 ve 42 nci maddeleri hükümleri uygulanmaz. Ayrıca bunlara aynı Kanuna göre 
işgöremezlik ödenekleri bağlanacak sürekli işgöremezlik gelirine esas olacak günlük kazançların 
tespitinde sigorta primine esas tutulan ücret dikkate alınır.  
 
 
İzin  
Madde 26 - Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere işletmelerce her yıl tatil 
aylarında bir ay ücretli izin verilir. Ayrıca mazeretleri kabul edilenlere okul müdürlüğünün görüşü 
alınarak bir aya kadar ücretsiz izin de verilebilir.  
 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Ustalık 

Ustalık eğitimi 
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Madde 27 - Kalfalık yeterliğini kazanmış olanların mesleki yönden gelişmelerini ve bağımsız işyeri 
açabilmelerini temin için gerekli yeterlikleri kazandırmak gayesiyle Bakanlıkça ustalık eğitimi kursları 
düzenlenir.  
Bu kursların kapsam ve süreleri Mesleki Eğitim Kurulunun görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilir.  
Kurslar çalışma saatleri dışında açılır.  
Ustalık sınavı  
Madde 28 - a) Ustalık sınavı, adayın, kendi mesleğinde usta olarak çalışabilmesi için gerekli bilgi, 
beceri ve iş alışkanlıklarını mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilir standartlara göre 
bağımsız olarak uygulayıp uygulayamadığını ölçmek amacı ile düzenlenir.  
Sınavın esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.  
b) (Değişik : 29/06/2001 – 4702 K/16 md.) Kalfaların, ustalık sınavlarına girebilmesi için mesleklerin 
özelliğine göre Bakanlıkça belirlenecek süre kadar çalışmış ve ustalık eğitimi kurslarını başarı ile 
tamamlamış olmaları gerekir.  
c) Kalfalık yeterliğini kazanmış olup mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olanlar ustalık sınavlarına 
doğrudan katılabilirler. 
Bu sınavları başarı ile tamamlayanlara ustalık belgesi verilir. Ustalık belgesi bulunmayanlar usta 
unvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar.  
Meslek lisesi mezunları için ustalık  
Madde 29 - (Değişik  29/06/2001 - 4702 K/17 md.) En az üç yıl süreli mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumlarından veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olanlar, Bakanlıkça 
düzenlenen ustalık eğitimi kurslarına katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık sınavlarına girebilir.  
Bu kursların kapsam ve süreleri ile sınavların esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir.  
Ustalık unvanının kullanılmadığı mesleklerde çalışanlara, ustalık belgesinin hak, yetki ve 
sorumluluklarını taşıyan belge aynı esaslara göre verilir.  
Mesleki ve teknik orta öğretim kurumu veya mesleki ve teknik eğitim merkezi mezunlarından 
alanlarında Bakanlığa bağlı iki yıllık bir yaygın eğitim kurumundan belge alanlara doğrudan ustalık 
belgesi verilir.  
İşyeri açma  
Madde 30 - (Değişik  29/06/2001 - 4702 K/18 md.) Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları 
işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilir.  
Bu kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izin vermeye yetkili diğer 
kurum ve kuruluşlar işyeri açacaklardan, meslek odaları ise işyeri sahibi olarak üye kaydını 
yaptıracaklardan, ustalık belgesi istemek zorundadır.  
Bu işyerlerinde alanında mesleki eğitim almış olanlar istihdam edilir. İstihdam edilenlerin almaları 
gereken eğitimin seviyesi, türü ile halen çalışanların durumu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir.  
İşyeri sahipleri veya o işyerinde çalışan ustalık belgesi sahipleri, ustalık belgelerini işyerlerine asar.  
Ustalık belgesi sahibi olanlar bu haklarını 18 yaşını tamamlayana kadar kullanamaz.  
Teknik lise mezunları veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim 
programlarından mezun olanlara ustalık belgesi yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde 
bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilir.  
Usta öğreticilik  
Madde 31 - Ustalık yeterliğini kazanmış olanlar Bakanlıkça açılacak iş pedagojisi kurslarını başarıyla 
tamamladıkları takdirde kendilerine usta öğreticilik belgesi verilir.  

 
ALTINCI KISIM  

Çeşitli Hükümler  
 

Sanayi sitelerinde çıraklık eğitimi kurumları  
Madde 34 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; bakanlıkla koordineli olarak sanayi sitelerinde çıraklık eğitimi 
kurumlarının yer almasına yardımcı olur.  
Denklik  
Madde 35 - (Değişik 29/06/2001 - 4702 K/19 md.) Kapsamı, şartları ve süresi Bakanlıkça 
belirlenecek telafi eğitimine katılan ve bu eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan kalfa, usta 
ve genel lise mezunlarına, bitirdikleri meslek alanının diploması verilir.  
Yabancı ülkelerden ve ülkemizdeki mesleki eğitim kuruluşlarından, Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik 
eğitim okulu ve kurumları ile denkliği Bakanlıkça kabul edilen diğer Bakanlıklara bağlı okul ve 
kurumlardan alınmış sertifikalar ve belgeler çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimine geçişte değerlendirilir.  
Denklikle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  
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Eğitim giderleri  
Madde 36 - Aday çırak, çırak, kalfa ve işletmelerde mesleki eğitimde kamu ve özel kuruluşlarca 
yapılan teorik ve pratik eğitim giderleri kendi kurum ve kuruluşlarınca, işyerlerinde yapılan pratik 
eğitimin giderleri ise işyerlerince karşılanır.  
İşyerleri pratik eğitim için eğitim mahalli, sınavlar için sınav ortamı, araç ve gereç hazırlarlar.  
Meslek kursları  
Madde 37 - Bakanlık, örgün eğitim sisteminden ayrılmış, istihdam için gerekli yeterliklere sahip 
olmayan kişileri iş hayatında istihdam imkanı olan görevlere hazırlamak amacıyla meslek kursları 
düzenler. Kurslara katılanlar kursa devam ettikleri sürece bu Kanunun çırak ve öğrencilere verdiği 
haklardan yararlanırlar.  
Bakanlık, kursların düzenlenmesinde ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.  
Geliştirme ve uyum kursları  
Madde 38 - Yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler çalıştırdığı personelin işindeki verimini 
yükseltmek, yeni teknolojilere uyumunu ve mesleklerinde gelişmelerini sağlamak amacıyla çalışma 
saatleri dışında çeşitli kurslar açarlar ve aynı amaca yönelik diğer kurumlarca açılan kurslara 
katılmalarını sağlarlar.  
İşletmeler;kurs programlarının hazırlanmasında,uygulanmasında ve değerlendirilmesinde Bakanlık, İş 
ve İşçi Bulma Kurumu ile işbirliği yaparlar. Kursların açılması ve işleyişine ilişkin esas ve usuller 
yönetmelikle düzenlenir.  
Özel eğitim kursları  
Madde 39 - Bakanlık, özel eğitime muhtaç kişilere iş hayatında geçerliliği olan görevlere hazırlayıcı 
özel meslek kursları düzenler. Kursların düzenlenmesinde ve uygulanmasında bu kişilerin ilgi, ihtiyaç 
ve yetenekleri dikkate alınır.  
Kurslara katılanlar kursa devam ettikleri sürece bu Kanunun çırak ve öğrencilere verdiği haklardan 
yararlanırlar.  
Yolluk ve huzur hakkı  
Madde 40 - Mesleki Eğitim Kurulu ile İl Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarına katılan başkan, üye, 
müşavir üye, sınav ve mesleki ihtisas komisyonu üyelerine kamu ve özel kurumlarda çalışıp 
çalışmadıklarına bakılmaksızın yolluk ve huzur hakkı ödenir.  
Bu ödemelerin miktarı Bakanlıkça tespit edilir ve fondan karşılanır. ( Bu madde, 20/06/2001 - 4684 
K/10 md. İle 01/01/2002 itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.)  
Denetleme ve ceza  
Madde 41 - (Değişik birinci fıkra 29/06/2001 - 4702 K/20 md.) Bu Kanun hükümlerine göre 
Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında yapılan aday çırak, 
çırak ve kalfaların eğitimi ile işletmelerde yapılan mesleki eğitim, öğrencilerin bu eğitimden sorumlu 
işletmelerin bağlı olduğu oda veya birliklerin temsilcilerinin katılımı ile Bakanlıkça; iş ortamı, sosyal 
güvenlik, iş güvenliği ve sağlık şartları bakımından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
denetlenir. Denetimle ilgili raporlar valiliğe verilir. Raporlarda belirtilen hususlar valilikçe değerlendirilir 
ve gereği yapılır. 
Denetlemenin esas ve usulleri bu Bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  
Bu Kanunun; 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 25, 26, 28 ve 30 uncu maddelerindeki yükümlülükleri 
yerine getirmeyenlere ihtar cezası verilir. İhtarın tebliğinden itibaren 10 gün içinde yükümlülüklerini 
yerine getirmeyenlerden;  
Kanunun;  
a) (Değişik 29/06/2001 - 4702 K/20 md.) 9,10, 25, 26 ve 28 inci maddelerine aykırı davrananlara 
asgari ücretin bir aylık tutarı kadar,  
b) (Değişik 29/06/2001 - 4702 K/20 md.) 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22 ve 30 uncu maddelerine aykırı 
davrananlar ile sözleşmeyi tek taraflı ve haksız olarak fesheden işletmeler asgari ücretin bir aylık 
tutarının üçte ikisi kadar,  
Para cezası verilir.  
Bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen asgari ücret 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü 
maddesine göre tespit edilen fiil tarihindeki asgari ücrettir. 
Fiilin tekrarı halinde bu cezalar iki katına çıkarılır.  
Fiilin sürmesi halinde ise meslekten geçici men cezası verilir.  
Cezalar mahallin mülki amirince uygulanır.  
Verilen para cezalarına karşı cezanın tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili Sulh Ceza 
Mahkemesinde itiraz edilebilir.  
İtiraz edilmeyen cezalar kesinleşir.  
İtiraz, verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz.  
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Para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil 
edilir.  
Bu Kanunun 30 uncu maddesine aykırı olarak açılan işyerleri durumun öğrenilmesinden itibaren İl 
Mesleki Eğitim Kurulu ile ilgili mercilerin müracaatı üzerine mahallin mülki amirince yedi gün içinde 
kapatılır.  
Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi  
Madde 42 - Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitim konularında Bakanlıkça ihtiyaç duyulan planlama, 
araştırma, geliştirme ve üretim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak amacıyla doğrudan merkeze bağlı 
taşra kuruluşu olarak "Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi" kurulmuştur.  
Merkezin döner sermaye hizmetleri için başlangıç sermayesi olarak 100 milyon lira tahsis olunur. 
Bakanlar Kurulu bu sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye; "Mesleki Eğitimi Geliştirme ve 
Yaygınlaştırma Fonu"ndan karşılanır. (Bu fıkra, 20/06/2001 4684 K/10 md. ile 01/01/2002 tarihinden 
itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.)  
Merkezin kuruluş, yönetim, işleyiş ve döner sermaye hizmetlerine ilişkin hususlar ile merkezde 
görevlendirilecek personelin nitelik ve çalışma esas ve usulleri tüzükle düzenlenir.  
Merkezde sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Merkezde görevli sözleşmeli personel dışındaki eğitim 
öğretim sınıfı personeli; 2914 sayılı Yükseköğretim Kurulu Personel Kanunundaki esaslara göre 
Üniversitedeki emsalinin mali haklarından aynen faydalandırılır.  
Madde 43 - 3423 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Ögretim Okulları Döner 
Sermayesi Hakkında Kanunun birinci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.  
Okulların Döner Sermayelerinin toplamı 5 milyar liraya çıkarılmıştır. Bu miktar Bakanlar Kurulunca 10 
katına kadar artırılabilir. Sermaye artırımları Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonundan 
karşılanır.Döner sermaye işletme faaliyetlerinden elde edilecek karın en çok üçte biri, bu karın 
gerçekleşmesine sağlayan personele katkıları oranında "üretimi teşvik primi"olarak dağıtılır. Ancak her 
personele verilecek primin yıllık tutarı en yüksek asgari ücretin yıllık tutarından fazla olamaz. Primin 
dağıtım esas ve usulleri çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Kuruluşu 
Ek Madde : 1- (Ek : 29/06/2001 - 4702 K/21 md.) Öncelikle, Bakanlıkça belirlenecek küçük yerleşim 
birimlerinde olmak üzere, mesleki ve teknik eğitim merkezileri kurulur. Bu merkezlerde, mesleki ve 
teknik eğitim alanında orta öğretim diploması, sertifika ve belge veren programlar uygulanır. 
Mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin kurulmasına, eğitim, öğretim, yönetim ve üretim ile ilgili her türlü 
iş ve işlemlere ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  
Kaldırılan hükümler  
Madde 44 - a) 20/6/1977 tarih ve 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu;  
b) 17/6/1938 tarih ve 3457 sayılı Sınai Müesseselerde ve Maden Ocaklarında Mesleki Kurslar 
Açılmasına dair Kanun;  
Yürürlükten kaldırılmıştır.  
Kalfalık ve ustalık belgesi verilmesi  
Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;  
a) Bakanlıkça tesbit edilen meslek dallarında çalışmakta olup, bakanlıkça ilan edilecek tarihten itibaren 
üç ay içerisinde müracaat edenlerden;  
1. 18 yaşını doldurmuş olanlar doğrudan,  
2. 16 yaşını doldurmuş olanlar kapsam ve süreleri Bakanlıkça belirlenecek eğitime tabi tutulduktan 
sonra,  
Kalfalık sınavına alınırlar. sınavlarda başarılı olanlara kalfalık belgesi verilir.  
3. Kalfalık belgesini almış olup 22 yaşını doldurmuş olanlara ustalık sınavlarını başarmaları şartı ile 
ustalık belgesi verilir.  
b) 1.Bir işyeri sahibi olan ve bu işyerinde fiilen usta olarak çalışan ve Bakanlıkça ilan edilecek tarihten 
itibaren üç ay içinde müracaat edenlere;  
2. Lise dengi mesleki ve teknik öğretim kurumlarından 1985 - 1986 öğretim yılı sonuna kadar mezun 
olanlara;  
Doğrudan ustalık belgesi verilir.  
Kapsamda olmayan il ve mesleklerde kalfalık ve ustalık belgesi verilmesi, 
Geçici Madde 2 - Kanun kapsamına alınmamış il ve mesleklerin Bakanlıkça kanun kapsamına 
alınması halinde alınma tarihinden itibaren bu il ve mesleklerde kalfalık ve ustalık belgeleri bu kanunun 
geçici 1 inci madde hükümlerine göre verilir.  
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Yapılan uygulamaların geçerliliği  
Geçici Madde 3 - 3457 sayılı Sınai Müesseselerde ve Maden Ocaklarında Mesleki Kurslar Açılmasına 
Dair Kanun ile 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununa göre yapılan uygulamalar ve alınmış olan 
kalfalık ve ustalık belgeleri geçerlidir.  
Sigorta primlerinin ödenmeye başlanması  
Geçici Madde 4 - Bu Kanunun 25 inci maddesine göre sigorta primlerinin ödenmesine bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden mali yılbaşından itibaren başlanır. Bu tarihe kadar olan sürede 
primlerin işyeri sahiplerince ödenmesine devam olunur.  
Geçici Madde 5 - Bu Kanun gereğince çıkarılacak tüzük ve yönetmelikler Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren altı ay içinde çıkarılır.  
Geçici Madde 6 - Bakanlıkça tesbit edilecek illerde ve meslek dallarında 1986 - 1987 öğretim yılında 
işletmelerde mesleki eğitimin başlatılabilmesi için işletmelerin çalıştırdıkları personel sayısı Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğünce 1 Ağustos 1986 tarihine kadar Bakanlığa bildirilir.  
Geçici Madde 7 - 32 nci maddenin 2 nci fıkrasının (e) bendi 1986 yılı kazançlarına uygulanır. 
Geçici Madde 8 - Bakanlık, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 1 inci maddedeki şartlara sahip 
oldukları halde Bakanlıkça ilan edilen tarihlerde belge almak için müracaat edemeyenlere 6 (altı) aya 
kadar ek müracaat süreleri vermeye yetkilidir.  
Geçici Madde 9- (Ek : 29/06/2001 - 4702 K/23 md.) Bu kanunun yayımı tarihinden önce, 3308 sayılı 
Mesleki Eğitim Kanununun çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki mesleklerde ustalık belgesi sahibi 
olmadığı halde işyeri açmış olanlara, kapsam ve süresi ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınarak 
Bakanlıkça belirlenecek telafi eğitimine katılmaları ve bu eğitim sonundaki sınavlarda başarılı olmaları 
halinde doğrudan ustalık belgesi verilir. Bu gibilere telafi eğitimini tamamlamaları için 5 yıl süre tanınır.  
Çalıştığı meslek dalı çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmadan önce meslek odalarınca 
mevzuatına uygun olarak verilmiş kalfalık ve ustalık belgeleri mesleğin o ilde kapsama alınmasından 
sonra Bakanlıkça yeni belgeler ile doğrudan değiştirilir.  
Geçici Madde 10 - (Ek : 29/06/2001 - 4702 K/23 md.) Bu kanunu kapsamı dışındaki mesleklerde, 
mesleki belgelerin verilmesi işlemi o meslek kapsama alınıncaya kadar ilgili meslek kuruluşlarınca 
mevzuat doğrultusunda yapılır.  
Yürürlük  
Madde 45 - Bu Kanunun;  
a) 32 nci maddesi 1/1/1987 tarihinde,  
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,  
Yürürlüğe girer.  
Yürütme  
Madde 46 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN   
(İlgili Maddeleri) 

Kanun Numarası: 4703 
Yürürlük Tarihi  : 11.1. 2002 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam 

 
Amaç 
Madde 1-Bu Kanunun amacı; ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve 
denetimi ile bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 2- Bu Kanun; ürünlerin piyasaya arz koşullarını, üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, 
uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, onaylanmış kuruluşları, piyasa gözetimi ve denetimini, ürünün 
piyasaya arzının yasaklanmasını, toplatılmasını, bertarafını ve bunlarla ilgili olarak yapılacak 
bildirimleri kapsar. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ürünlere İlişkin Teknik Düzenlemeler, Ürünlerin Piyasaya Arzında Üreticilerin ve Dağıtıcıların 

Yükümlülükleri 
 
Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler 
Madde 4- Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanır. 
 
Ürünlerin piyasaya arzında üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülükleri 
Madde 5- Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması zorunludur. Bu 
hüküm, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler 
ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünlere de 
uygulanır. 
Birinci fıkrada belirtilen hususlarda düzenlemeler yapmaya, sınırlamalar getirmeye ve istisnalar 
tanımaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin 
güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; 
ulusal veya uluslararası standartlara; bunların olmaması halinde ise söz konusu sektördeki iyi 
uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate 
alınarak değerlendirilir. 
Üretici, güvenli olmadığı tespit edilen ürünün kendisi tarafından piyasaya arz edilmediğini veya ürünün 
güvenli olmaması halinin ilgili teknik düzenlemeye uygunluktan kaynaklandığını ispatladığı takdirde 
sorumluluktan kurtulur. 
Bir ürünün güvenli kabul edilmesi için; ürünün bileşimi, ambalajlanması, montaj ve bakımına ilişkin 
talimatlar da dahil olmak üzere özellikleri; başka ürünlerle birlikte kullanılması öngörülüyorsa bu 
ürünlere yapacağı etkiler; piyasaya arzı, etiketlenmesi, kullanımı ve bertaraf edilmesi ile ilgili talimatlar 
ve üretici tarafından sağlanacak diğer bilgiler ve ürünü kullanabilecek risk altındaki tüketici grupları 
açısından değerlendirildiğinde, temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlaması gerekir. 
Daha güvenli bir ürünün üretilmesinin mümkün olması veya piyasada daha az risk taşıyan ürünlerin 
mevcut olması, ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, bir ürünün güvenli olmadığı anlamına 
gelmez. 
Üretici, ürünün öngörülen kullanım süresi içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki 
riskleri hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamak, özelliklerini belirtecek şekilde ürünü işaretlemek; 
gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak test etmek, şikayetleri soruşturmak ve 
yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, riskleri önlemek amacı ile ürünlerin 
toplatılması ve bertarafı da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 
Üretici, ilgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürünün yurt 
içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik düzenlemede belirtilen 
süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmek ve 
istenilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlüdür. 
Dağıtıcı, sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz edemez. 
Dağıtıcı, faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için alınması 
gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi verir. Üreticinin tespit edilemediği durumlarda, yetkili 
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kuruluşça belirlenecek süre içinde üreticinin veya malı tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen 
dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir. 
Uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya 
taklit edilmesi, usulüne uygun olmadan kullanılması yasaktır. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşların sorumlulukları 
 
Madde 9- Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, ilgili teknik düzenlemelerde 
ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerde yer alan usul ve 
esaslara uygun olarak bağımsız ve tarafsız bir şekilde uygunluk değerlendirme hizmeti vermekle 
yükümlüdürler. 
Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşların, ilgili teknik düzenlemede ve/veya bu 
Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerde belirtilen şartları 
kaybettiğinin ve/veya sorumlulukları yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, bu kuruluşların ilgili 
teknik düzenleme kapsamındaki faaliyeti yetkili kuruluşça geçici olarak durdurulur. 
Gerekli şartların ve/veya sorumlulukların ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre içinde, bu sürenin 
belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre içinde yerine getirilmemesi durumunda, yetkili 
kuruluşça, uygunluk değerlendirme kuruluşunun ilgili teknik düzenleme kapsamındaki faaliyetine son 
verilir, onaylanmış kuruluşun ise ilgili teknik düzenleme kapsamındaki onaylanmış kuruluş statüsü 
kaldırılır. 
Onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması veya onaylanmış kuruluş statüsünün 
kaldırılmasına ilişkin kararlar Resmî Gazetede ilan edilerek, Komisyona bildirilir. 
Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, kayıt ve 
belgeleri, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça 
belirlenecek süre boyunca muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle 
yükümlüdürler. Faaliyetine son verilen veya kendi isteği ile faaliyetine son veren uygunluk 
değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, faaliyette bulundukları dönemde yapmış oldukları 
uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili bilgi, kayıt ve belgeleri, aynı konuda faaliyette bulunan 
uygunluk değerlendirme kuruluşu veya onaylanmış kuruluşa devredilmek üzere yetkili kuruluşa teslim 
eder. Ancak, uygunluk değerlendirme kuruluşu ile onaylanmış kuruluşların söz konusu bilgi, kayıt ve 
belgelere ilişkin sorumlulukları ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi 
halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca devam eder. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Ürünün Piyasaya Arzının Yasaklanması, 

Toplatılması ve Bertarafı, Piyasa gözetimi ve denetimi 
 

Madde 10 - Piyasa gözetimi ve denetimi, ilgili teknik düzenlemelerde ve/veya bu Kanun ve bu 
Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bunlara 
ilişkin idari düzenlemeler yetkili kuruluşlarca belirlenir. 
Yetkili kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetiminde, gerekli gördükleri durumlarda, gözetim ve denetime 
konu ürüne ilişkin uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan test, muayene ve/veya 
belgelendirme kuruluşlarının imkanlarından yararlanabilirler. Ancak, piyasa gözetimi ve denetiminde 
nihai karar yetkili kuruluşlara aittir. Piyasa gözetimi ve denetiminde test, muayene ve/veya 
belgelendirme kuruluşlarının imkânlarından yararlanılması ve ürünün güvenli olmadığının tespit 
edilmesi halinde, test ve muayeneye ilişkin giderler üretici tarafından ödenir. 
Piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirecek yetkili kuruluşların isimleri Müsteşarlık aracılığıyla 
Komisyona bildirilir. 
 
Ürünün piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması ve bertarafı 
Madde 11-İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, bir ürünün güvenli olmadığına 
dair kesin belirtilerin bulunması halinde, bu ürünün piyasaya arzı, kontrol yapılıncaya kadar yetkili 
kuruluşca geçici olarak durdurulur. 
Kontrol sonucunda ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, masrafları üretici tarafından 
karşılanmak üzere, yetkili kuruluş; 

a. Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını,  
b. Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanmasını,  
c. Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere 

göre kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesini,  
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d. (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen önlemler hakkında gerekli bilgilerin, masrafları 
üreticiden karşılanmak üzere, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke 
genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilanı suretiyle, risk altındaki kişilere 
duyurulmasını  

sağlar. 
Risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasiyle bilgilendirilmesinin 
mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla, risk altındaki kişilerin 
tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılır. 
Bu madde kapsamında alınacak önlemler, gerektiğinde Komisyona iletilir 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 
Ceza hükümleri 

Madde 12-Bu Kanunun; 
a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında 2 milyar Türk Lirası, 
b) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında 10 milyar Türk Lirası, 
c) 5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında 2 milyar Türk Lirası, 
d) 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında 2 milyar Türk Lirası, 
e) 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket eden dağıtıcılar hakkında 1 milyar Türk Lirası, 
f) 5 inci maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında 5 milyar Türk Lirası, 
g) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları ile 
onaylanmış kuruluşlar hakkında 25 milyar Türk Lirası, 
h) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları ile 
onaylanmış kuruluşlar hakkında 5 milyar Türk Lirası, 
idari para cezası uygulanır. 
Birinci fıkrada belirtilen idari para cezaları, fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde, her tekrar için iki katı 
olarak uygulanır. 
Bu Kanunda öngörülen idari para cezalarını, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ek 2 nci maddesi 
hükümleri uyarınca her yıl artırılarak hesaplanacak ceza miktarını esas alarak, %100’e kadar 
artırmaya veya %50 nispetinde azaltmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Bu Kanundaki idari para cezaları, aynı fiil için diğer Kanunlarda idari para cezası öngörülmediği 
takdirde uygulanır. 
 
Cezalarda yetki ve zamanaşımı 
Madde 13-Bu Kanunda geçen idari para cezaları, yetkili kuruluşlar tarafından verilir ve tebliğ 
tarihinden itibaren otuz gün içinde vergi dairelerine veya mal müdürlüklerine ödenir. Bu idari para 
cezalarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. 
İtiraz, verilen idari para cezasının yerine getirilmesini durdurmaz. 
Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 
Bu Kanunda düzenlenen idari para cezalarına ilişkin zamanaşımı süresi, ihlalin vuku bulduğu tarihten 
itibaren beş yıl, yetkili kuruluşça ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren bir yıldır. Üreticilerin, dağıtıcıların, 
uygunluk değerlendirme kuruluşlarının veya onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin kontrolü ve 
denetimi amacıyla herhangi bir işlem başlatılması halinde zamanaşımı süresi kesilir 
 
Yönetmelikler 
Madde 14- Bu Kanun kapsamında yer alan; 

a. Komisyona, Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve diğer Avrupa Birliği kuruluşlarına yapılacak 
bildirimlere ilişkin usul ve esaslar, yetkili kuruluşların görüşleri alınarak, Müsteşarlık tarafından 
çıkarılacak yönetmeliklerle,  

b. piyasa gözetimi ve denetimi, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar ve 
diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmeliklerle  

belirlenir. 
 
Yürürlük 
Madde 16- Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 17-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜZÜKLER 
 

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 
• Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak 

Tedbirler Hakkında Tüzük 
• Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 

• Radasyon Güvenliği Tüzüğü 
• Yürürlükten Kaldirilan Tüzükler 
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ  (30) 
(İlgili Maddeleri) 

  
  

BİRİNCİ KISIM  
Genel Hükümler  

  
Madde 1-1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde,işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve 
diğer müştemilatında bulunması gereken sağlık şartlarının ve işyerlerinde kullanılan 
alet,edevat,makinalar ve hammaddeler yüzünden, çıkabilecek hastalıklara engel olacak tedbir ve 
araçların,işyerlerinde iş kazalarını önlemek üzere bulundurulması gerekli araçların ve alınacak 
güvenlik tedbirlerinin neler olduğu bu Tüzükte belirtilmiştir.  
  
Madde 2- Her işveren, işyerinde işçilerinin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için,bu Tüzükte 
belirtilen şartları yerine getirmek araçları noksansız bulundurmak gerekli olanı yapmakla yükümlüdür.  
İşçiler de,bu yoldaki usuller ve şartlara uymak zorundadırlar.  
  
Madde 3- İşveren, işçilere yapmakta oldukları işlerinde uymaları gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini 
öğretmek ve iş değiştirecek işçilere yenisinin gerektiği bilgileri vermek zorundadır.  
  
Madde 4- İşverenin, işyerinde, teknik ilerlemelerin getirdiği daha uygun sağlık şartlarını sağlaması; 
kullanılan makinalarla alet ve edevattan herhangi bir şekilde tehlike gösterenleri veya 
hammaddelerden zehirli veya zararlı olanları, yapılan işin özelliğine ve fennin gereklerine göre bu 
tehlike ve zararları azaltan alet ve edevatla değiştirmesi iş kazalarını önlemek üzere işyerinde alınması 
ve bulundurulması gerekli tedbir ve araçları ve alınacak diğer iş güvenliği tedbirlerini devamlı surette 
izlemesi esastır.  

İKİNCİ KISIM  
Sağlık Şartları ve Güvenlik Tedbirleri 

  
BİRİNCİ BÖLÜM  

İşyerlerinde Bulunması Gereken Sağlık Şartları ve Güvenlik Tedbirleri: 
  
Madde 5- İşyeri kurulması amacıyla yeniden yaptırılacak binalarla bunlara yapılacak her çeşit ekler ve 
bunlardaki değişiklikler, mevzuata ve o binada yapılacak işin nitelik ve özelliklerine uygun bulunacaktır.  
Evvelce inşa edilmiş olan herhangi bir binanın tümünün veya bir kısmının işyeri olarak kullanılmasında 
da, bu şartlar aranacaktır.  
  
Madde 6- İşyerlerinin çatıları; ısı, rüzgar, yağmur, kar gibi dış etkilerden işçileri tamamen koruyacak 
surette dayanıklı ve muhafazalı yapılmış olacaktır.  
Çatının üzeri, yazın fazla ısı geçiren saç ve benzeri malzeme ile örtülü bulunduğu takdirde, ayrıca bir 
tavan yapılması, bununla çatı arasında hava akımı sağlayacak menfezler bulunması gereklidir.  
işyerlerinin bulunduğu baraka, sayvan, sundurma ve benzeri yerlerin çatıları, ısı geçiren saç ve 
benzeri malzeme de örtülmüş olduğu hallerde bu çatılar, en az 350 santimetre yükseklikte yapılmış 
olacaktır.  
  
Madde 7- İşyerlerinde işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan yüksekliği, en az 3 metre 
olacaktır.  
Tabana paralel olmayan tavanlarda bu yüksekliğin ortalaması 3 metre olacak ve en alçak kısmı, varsa, 
kirişin alt noktasından 240 santimetreden aşağı olmayacaktır. 
17/5/1941 tarihinden önce çalışmakta bulunan işyerlerinde, fazla ısı, buhar, gaz yahut zararlı tozlar 
çıkarması gibi sağlık yönünden sakıncalı olmayan işler için,hava hacmi 8 inci Maddede yazılı miktara 
uygun bulunduğu ve yeterli havalandırma sağlandığı hallerde,bu yükseklik 2 metreye kadar kabul 
edilebilir.  
17/5/1941 tarihinden sonra ve bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce çalışmakta olan işyerlerinde 
birinci ve ikinci fıkralarda yazılı tavan yüksekliği, en az 285 santimetre olarak kabul edilir.  
  
                                                           

30 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4.12.1973, No: 7/7583   
      Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No: 1475  
      Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1974, No: 14765  
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Madde 8- İşyerlerindeki hava hacmi, makine, malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı hacimler dahil 
olmak üzere, işçi başına en az 10 metreküp olacaktır. Hava hacminin hesabında, tavan yüksekliğinin 4 
metreden fazlası nazara alınmaz.  
  
Madde 9- Her işyerinde, makine, tezgah, malzeme ve benzeri tesisler, çalışan işçilerin işlerini rahatça 
yapmalarına engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermeyecek şekilde yerleştirilecek 
ve bunlar, gereği gibi korunacaktır. 
İşyeri olarak kullanılan binaların döşeme yüzeyine, orada çalışan işçiler için tehlikeli olacak şekilde, 
makine,tesis,ham,yarı işlenmiş veya tam işlenmiş malzeme bırakılmayacaktır.  
  
Madde 10- İşyerlerinde taban döşeme ve kaplamaları, sağlam,kuru ve mümkün olduğu kadar düz ve 
kaymaz bir şekilde olacak ve malzemesi kolayca yıkanıp temizlenmeye elverişli bulunacaktır.  
Yapılan işe göre,tabana fazla su veya sulu şeyler dökülen işyerlerinde, çamur yahut bulaşık su 
birikintileri olmaması için gerekli tedbirler alınacak ve yer sifonları konulacaktır.  
Taban ve asma katların döşemeleri,üzerine konulacak makine,alet ve edevat ve benzeri malzeme ile 
orada çalıştırılacak işçilerin ağırlığına dayanabilecek şekilde yapılmış olacak ve metrekare hesabı ile 
taşıyabilecekleri en çok ağırlık miktarları,yetkili teknik elemana tespit ettirilecek ve bu hadler üstünde 
yüklemelere meydan verilmeyecektir.  
Ahşap ve yanıcı maddelerden yapılmış döşemelerin bulunduğu yerlerde,açık ateş veya alevle 
çalışmalar yapılmayacaktır.  
Teknik nedenlerle döşemelerde çukur,delik,merdiven başları,menholler ve kanallar gibi tehlike 
gösteren seviye farkı bulunduğu hallerde,gerekli tedbirler alınacaktır.  
İçinde aşındırıcı, yakıcı veya sıcak sıvılar bulunan büyük kap, sarnıç, kuyu, havuz ve depoların 
ağızları,döşeme ile aynı seviyede bulunuyorsa,bunların kenarları,sağlam bir korkulukla çevrilecek veya 
ağızları kapakla örtülecektir.  
  
Madde 11- İşyerlerindeki koridorlar,işçilerin kolaylıkla gelip geçmesini sağlayacak ve tehlike baş 
gösterdiğinde işyerini çabuklukla boşaltmaya yetecek genişlikte olacak,tabii veya suni ışıkla 
aydınlatılmış bulunacaktır. Makinalar,motorlar ve bunlar tarafından çalıştırılan aletler ve diğer 
tezgahlar arasındaki açıklık, işçilerin rahat çalışmalarını sağlamak üzere, en az 80 santimetre 
olacaktır. İşyerindeki geçitlerin genişliği,oradan geçecek işçilerin miktarına ve malzeme hareketine 
uygun olarak ayarlanacak ve bu genişlik 120 santimetreden az olmayacaktır. Geçitlerin tabanı 
sağlam,arızasız ve kaymaz şekilde yapılmış olacak,ayrıca geçitler işaretlenecektir.  
Yüksek geçit,platform veya çalışma sahanlıklarının (yükleme boşaltma rampaları ile bir kişinin 
durabilmesine imkan vermeyecek darlıktaki yerler hariç) serbest bulunan bütün tarafları,en az 90 
santimetre yükseklikte etekli korkuluklarla çevrilecektir.  
Köprü şeklindeki asma geçitler,üzerinden geçirilecek en ağır yüke göre hesap edilerek sağlam bir 
şekilde inşa edilecek ve buralarda kaymaları önleyecek tedbirler alınmış olacaktır.  
Taşıma bandlarının (Konveyör) veya diğer makinaların üzerinden geçen bütün geçitlerin açık bulunan 
tarafları,uygun korkuluk ve eteklerle çevrilecektir.  
  
Madde 12- İşyerlerindeki kapıların yükseklik ve genişliği,oralarda çalışanların serbestçe 
girip,çıkmalarına elverişli ve dışarıdan gelecek sıcak ve soğuk havadan veya zararlı koku gaz ve 
gürültüden işçileri koruyacak şekil ve nitelikte yapılmış olacaktır.  
Boşluğa açılan kapı ve diğer menfezlerin uygun koruyucuları veya korkulukları bulunacaktır.  
  
Madde 13- İşyerlerinde dışarıdan ışık almaya yarayan yan ve tepe pencereleri ile menfezlerin aydınlık 
veren yüzeyleri toplamı,işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 oranında olacaktır. Dışarı ile doğrudan 
doğruya bağlantısı olmayan iç kapı,pencere ve menfezlerin dolaylı olarak aydınlık  
veren yüzeyleri bu hesaba katılmaz.  
Dış pencere ve menfezler işyerine ışığı,bol ve eşit olarak yayacak ve ihtiyaca göre kolayca açılıp 
kapanabilecek ve temizlenebilecek şekilde yapılacaktır. 
İşçilerin,pencere ve menfezlerden gelen güneş ışığına ve ısısına veya hava akımlarına karşı 
sağlıklarını koruyacak şekilde,gereğine göre,perde,tente veya pancur konulması,yahut camların 
boyanması gibi tedbirler de alınacaktır.  
  
Madde 14- İşyerlerinde kullanılacak korkuluklar;sağlam bir şekilde ahşap boru veya metal profilli 
malzemeden yapılacak,yüzeyleri pürüzlü ve köşeleri keskin olmayacaktır.  
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Korkulukların,tabandan yüksekliği en az 90 santimetre olacaktır. Korkuluklar,en çok 2 metrede bir 
dikme konulmak suretiyle tabana veya elverişli diğer bir yere sağlam bir şekilde tespit edilecek ve üst 
seviyesi ile taban arasındaki mesafenin yarı hizasına da,bir ara korkuluk çekilecektir.  
Korkuluğun tümü,herhangi bir yönden gelebilecek en az 100 kilogramlık bir yüke dayanabilecek 
şekilde yapılacaktır.  
Ahşap korkulukların trabzan ve dikmeleri,en az 5x10 santimetrelik latadan ve ara korkuluklar ise,en az 
5x5 santimetrelik kadrodan veya 2,5x10 santimetrelik latadan yapılacaktır.  
Boru korkulukların trabzan veya dikmeleri, en az 1 1/4 parmak ve ara korkuluklar ise, en az (1) parmak 
borudan yapılmış olacaktır.  
Metal profilli malzemeden yapılan köşebentli korkulukların trabzan ve dikmeleri, en az 5 milimetre et 
payı olan 40x40 milimetrelik köşebentden ve ara korkuluklar ise,en az 3 milimetre et payı olan 30x30 
milimetrelik köşebentten yapılacak ve köşebentlerin yatay kenarları,tehlikeli tarafa dönük olacaktır.  
Dördüncü fıkradaki şart, yerine getirilmek suretiyle diğer metal profilli malzemeden de korkuluklar 
yapılabilir.  
  
Madde 15- Etekler; ahşap,metal veya yeteri sağlamlıkta diğer malzemeden yapılacaktır. Bunların 
yükseklikleri, tabandan en az 15 santimetre olacak ve gerektiğinde tabanla en çok 1 santimetrelik bir 
aralığı bulunabilecektir.  
  
Madde 16- İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. Şu kadar ki,işin 
konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından faydalanılamayan hallerde yahut gece 
çalışmalarında,suni ışıkla yeterli aydınlatma sağlanacaktır.  
Gerek tabii ve gerek suni ışıklar,işçilere yeter derecede ve eşit olarak dağılmayı sağlayacak şekilde 
düzenlenecektir. 
  
Madde 17- İşyerlerinde suni ışık kullanıldığı hallerde:  
1) Elektriğin sağlanabildiği yerlerde elektrik ışığı kullanılacak ve tesisat, teknik usul ve koşullara uygun 
bir şekilde yapılmış olacaktır.  
2) Suni ışık tesis ve araçları; havayı kirletecek nitelikte gaz,koku çıkararak işçilerin sağlığına zarar 
vermeyecek,keskin, göz kamaştırıcı ve titrek ışık meydana getirmeyecek şekilde olacaktır.  
3) 35¼C tan aşağı sıcaklıkta parlayabilen, buhar çıkaran benzin, benzol gibi sıvılar, aydınlatma 
cihazlarında kullanılmayacaktır.  
4) Sıvı yakıtlar ile aydınlatmada,lambaların hazneleri metal olacak,sızıntı yapmayacak ve kızmaması 
için de gerekli tedbirler alınmış olacaktır.  
5) Lamba alevinin, parlayabilen gaz ve maddelerle teması ihtimali olan işlerde; alev, tel kafes ve 
benzeri malzeme ile örtülecektir.  
6) İçinde kolayca parlayıcı veya patlayıcı maddeler ile ilgili işler yapılan yahut parlayıcı,patlayıcı 
maddeler bulunan yerler,sağlam cam mahfazalara konulmuş lambalarla,ışık dışardan yansıtılmak 
suretiyle aydınlatılacaktır.  
7) Sıvı yakıtlar ile aydınlatmada lambalar ateş ve alev yakınında doldurulmayacak, üstlerinde 1 
metre,yanlarında (30) santimetre kadar mesafede yanabilecek eşya ve malzeme bulundurulmayacak 
ve sağlam bir şekilde tespit edilecektir.  
Lambalar portatif olduğu takdirde,yere konulduğunda devrilmeyecek şekilde oturaklı olacaktır.  
Sıvı yakıtlarla aydınlatma yapılan yerlerde,en az bir adet yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.  
  
Madde 18- İşyerlerindeki avlular,açık alanlar,dış yollar,geçitler ve benzeri yerler,en az 20 lüks (lux) ile 
aydınlatılacaktır.  
Kaba malzemelerin taşınması,aktarılması,depolanması ve benzeri kaba işlerin yapıldığı yerler ile iş 
geçit koridor yol ve merdivenler,en az 50 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.  
Kaba montaj,balyaların açılması,hububat öğütülmesi ve benzeri işlerin yapıldığı yerler ile kazan 
dairesi,makine dairesi,insan ve yük asansör kabinleri malzeme stok ambarları,soyunma ve yıkanma 
yerleri,yemekhane ve helalar,en az 100 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.  
Normal montaj,kaba işler yapılan tezgahlar,konserve ve kutulama ve benzeri işlerin yapıldığı yerler,en 
az 200 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.  
Ayrıntıların,yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler,en az 300 lüks (lux) ile 
aydınlatılacaktır.  
Koyu renkli dokuma,büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler,en az 500 
lüks (lux) ile aydınlatılacaktır.  
Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler en az 1000 lüks (lux) ile aydınlatılacaktır. 
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Madde 19- Bir aydınlatma merkezine bağlı olan işyerlerinde;herhangi bir arıza dolayısıyla ışıkların 
sönmesi ihtimaline karşı,yeteri kadar yedek aydınlatma araçları bulundurulacak ve gece çalışmaları 
yapılan yerlerin gerekli mahallerinde tercihen otomatik olarak yanabilecek yedek aydınlatma tesisatı 
bulundurulacaktır.  
Yangının, yedek aydınlatma tesisatını bozması ihtimali bulunan yerlerde; ışığı yansıtacak 
işaretler,fosforesan boya,pilli lambalar uygun yerlere yerleştirilecek veya bunlara benzer tedbirler 
alınacaktır.  
  
Madde 20- Kapalı işyerlerindeki sıcaklık ve nem derecesinin,yapılan işin niteliğine uygun olmakla 
beraber ılımlı bulunması esastır. Bu itibarla,yazın sıcaklığın dayanılmayacak bir dereceye çıkmaması 
için işyerlerinde serinletici tedbirler alınacak,kışın da işçilerin muhtaç bulundukları en az sıcaklığın 
sağlanması için,işyerleri zararlı gazlar çıkararak havayı bozmayacak şekilde uygun vasıtalarla 
ısıtılacaktır. Çok buğu husule gelen işyerlerinde sıcaklık derecesi 15 santigrat dereceden az ve 30 
santigrat dereceden yüksek olmayacaktır.  
Fazla ısı veren ısıtıcı vasıtaların yakınında çalışan işçilerin bulunması halinde,doğrudan yansıyan 
sıcaklığa karşı,gereken tedbirler alınacak ve işyerlerinin,ısıtıcı vasıtalardan oldukça uzak ve uygun 
yükseklikte bir yerine,santigrat taksimatlı bir termometre asılı bulundurulacaktır.  
Yapılan işin niteliğine göre,sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir derecede çalışılması ve bu 
durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde,işçilere,kendilerini fazla sıcak veya soğuktan 
koruyacak özellikte elbise vesaire malzeme verilecektir.  
  
Madde 21- Kapalı işyerleri günde en az bir defa bir saatten aşağı olmamak üzere baştan başa 
havalandırılacaktır. Ayrıca işçilerin çalışma saatlerinde işin özelliğine göre, havanın sağlığa zararlı bir 
hal almaması için sık sık değiştirilmesi gereklidir. Şu kadar ki, iş sırasında yapılan bu havalandırmada 
işçileri etkileyecek hava akımları önlenecek yahut kış mevsiminde sıcaklık birdenbire çok aşağı 
hadlere düşürülmeyecektir.  
Toz, buğu, duman ve fena koku çıkaran işlerin yapıldığı yerlere,bunları çekecek yeterlikte bacalar ve 
menfezler yapılacak ve yapılan işin niteliğine göre,bu tedbirlerin yetmediği hallerde diğer teknik 
tedbirler alınacaktır.  
Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ve duman meydana gelen işyerlerinde, işçilerin hayat ve 
sağlıklarının tehlikeye girmemesi için,havalandırma tesisatı yapılacak ve işçilere ayrıca yapılan işin 
özelliğine göre maske ve diğer koruyucu araç ve gereçler verilecektir.  
  
Madde 22- Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde,gürültü derecesi 80 desibeli geçmeyecektir. 
Daha çok gürültülü çalışmayı gerektiren işlerin yapıldığı yerlerde,gürültü derecesi en çok 95 desibel 
olabilir.  
Ancak,bu durumda işçilere başlık,kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler 
verilecektir.  
  
Madde 23- Birden fazla katlı binalardaki işyerlerinde asansör tertibatı bulunsa da,katlar arasındaki inip 
çıkmalar,aşağıda yazılı özellikleri bulunan sabit merdivenlerle sağlanacaktır.  
1) Merdivenlerin;ateşe dayanıklı taş,suni taş,tuğla,betonarme,metal veya benzeri yanmaz 
maddelerden yapılmış olması şarttır.  
Bu Tüzüğün yayımından önce kurulmuş olan işyerlerindeki ahşap merdiven ve sahanlıkları,gerekli 
güvenlik tedbirlerine aykırı bir durumu bulunmamak şartıyla kullanabilirler. Ancak bunlar,kolayca 
yanmayan sert veya enprenye edilmiş, güç yanar durumdaki ağaçlardan olacak yahut alt tarafları 
bağdadi üzerine en az 1,5 santimetre kalınlığında alçı veya amyantla sıvanacak, üstleri de ateşe karşı 
dayanıklı maddelerle kaplanacaktır.  
2) İşyeri merdivenlerinin mukavemet katsayısı 4 olacak ve metrekarede en az 500 kilogram yük 
taşıyacaktır.  
3) Delikli veya ızgaralı merdiven ve sahanlıklardaki delikler ve ızgara aralıkları en çok 2 santimetre 
olacaktır.  
4) Merdivenlerin genişliği,bakım işlerinde kullanılanlar dışında en az 110 santimetre olacak ve 
merdiven korkuluklarının bu genişlik içinde bulunmaları zorunluluğu halinde temiz genişlik 100 
santimetreden az olmayacaktır.  
5) Merdivenlerin eğimi,bakım işlerinde kullanılanlar dışında tabanla en az 20 ve en çok 45 derece 
olacaktır. Tabandan (20) dereceden az eğimin bulunması gerektiği işyerlerinde,rampalar yapılacak ve 
45 dereceden fazla diklik gereken hallerde de,korkuluklu servis merdivenleri şeklinde sabit merdivenler 
kurulacaktır.  
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6) Merdivenlerde, baş üstü boşlukları bulunacak ve bu boşlukların yüksekliği de 220 santimetreden az 
olmayacaktır.  
7) Basamakların eni, bakım merdivenleri dışında 22 santimetreden az olmayacak ve yükseklikleri en 
az 13 santimetre ve en çok 26 santimetre olacaktır.  
8) Dört basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve trabzan bulunacaktır.  
9) Genişliği 225 santimetreyi aşan merdivenlerin ortalarında, ayrıca bir trabzan bulundurulacaktır.  
10) Merdivenlerin korkuluk ve trabzanlarında 14 üncüMaddedeki teknik özellikler bulunacaktır.  
11) İşyerlerindeki merdivenler, bir tehlike anında, orada çalışan işçilerin kolayca çıkmalarına yeterli 
genişlikte olmadığı takdirde, bina durumunun elverişliliğine göre, bunların genişletilmesi veya içten ek 
merdivenler yapılması veya kolay yanmayan veya yanmaz maddelerden dışarıya çıkış merdivenleri 
yapılması gibi gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.  
12) İşyerlerindeki asma katlara çıkıp inmek için, yerin durumuna göre, eğimli veya dik demir 
merdivenler kullanılabilir. Ancak, bunların üst ve alt başlarından sağlam bir şekilde tespit edilmiş 
bulunması,geniş basamaklı ve iki tarafı korkuluklu ve bu korkulukların,merdivenin bittiği asma kat 
döşemesinde kesilmeyerek en az 75 santimetre daha uzatılması gereklidir.  
  
Madde 24- Bakım, onarım ve kontrol için işyerlerinde kullanılan bütün merdivenler görülecek işe uygun 
sağlamlıkta olacak ve bunların genişliği 55 santimetreden dar olmayacak eğimleri 60 dereceyi 
geçmeyecek ve basamakların, çubuktan yapılmadığı hallerde, genişlikleri en az (13) santimetre 
olacaktır.  
Bakım, onarım ve kontrol işlerinde helezoni merdivenler kullanılmayacaktır.  
Bakım, onarım ve kontrol işlerinde kullanılacak seyyar el merdivenleri, sağlam ve görülecek işe uygun 
uzunlukta yapılmış olacak, yanlarına tahta çakılmak suretiyle veya benzeri şekilde sonradan boyları 
uzatılmış ve boyanmış bulunmayacak tır. Basamakları noksan, yerinden oynamış yahut çatlak veya 
kırık olmayacaktır.  
El merdivenlerinde, kullanılırken kaymalara karşı, tırtır, lastik, mantar, mahfuz ve çengel koymak gibi 
gerekli tedbirler alınacaktır.  
Çift el merdivenlerinde, ayaklarının birbirlerinden ayrılmaması için,her iki yanından çengelli demir 
çubuk veya zincir ile bağlanacaktır.  
  
Madde 25- İşyerlerinde kullanılacak insan ve yük asansörlerinin, yürürlükteki mevzuatın ve tekniğin 
öngördüğü şekilde imal ve inşa edilerek kurulması ve bakımlarının yapılması şarttır.  
Asansörlerin imali, inşası, kurulması, muayene ve bakımı, bu işlerin fenni, teknik ve kanuni 
sorumluluğunu taşıyabilecek nitelik ve ehliyeti bulunduğu Hükümet veya belediyelerce kabul edilen 
teşekkül veya şahıslara yaptırılacaktır.  
Her işveren, asansörlere ait kullanma iznini ve periyodik muayene raporlarını, işyerinde bulundurmak 
ve denetlem eye yetkili makam ve memurların her isteyişinde göstermek zorundadır.  
Asansör boşluğundan, asansörün çalışmasına özgü tesis ve tertibattan başka, hiç bir şekilde halat,tel 
ve boru gibi sair malzeme veya tesis geçirilmeyecektir.  
Asansör makine dairesi veya boşlukları, geçit olarak kullanılmayacak ve buralara hiç bir şey depo 
edilmeyecektir. Bu yerlere girilmesini sağlayacak kapılar, her zaman kilitli bulundurulacak ve ancak 
sorumlu elemanlar tarafından açılacaktır.  
Yük asansörlerinde, insan taşınmaması esastır. Bu yasağı belirten levhalar, her kat kapısına ve kabin 
içine, görülür bir şekilde konulacaktır. Ancak, işin gereği olarak insan taşınması halinde,insan 
asansörlerindeki güvenlik koşulları,bu asansörlerde de bulunacaktır.  
Bütün asansör kabinlerinde, taşıyabilecekleri en çok yükü açıkça gösteren levhalar bulundurulacaktır.  
Kat kontağı bulunmayan yük asansörlerinde asansörcü bulundurulacaktır.  
Bina dışında kurulan yük asansörlerinin çerçevesi, tabandan en az 3 metre kadar sağlam bir şekilde 
örtülecek ve ayrıca kapıların bulunduğu cephe, yüksekliği boyunca tamamen kapatılacaktır.  
Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde, kıvılcım tehlikesine  
karşı, asansörlerin kabin kızakları ile kapıların çarpan kısımları, ağaç veya kıvılcım çıkarmayan metal 
veya alaşımlarından yapılmış olacaktır.  
  
Madde 26- İşyerlerindeki atelyeler, geçit, depo ve ambarlar ile bakım odalarının duvar, taban, tavan, 
pencere, kapı ve diğer yerleri, her zaman için temiz ve bakımlı bir şekilde bulundurulacaktır.  
Çalışılan yerler, günde en az bir kere temizlenmiş olacaktır.  
Gündüz ve gece devamlı olarak çalışılan işyerlerinde bu temizlik, ya işin başlamasından önce veya 
bitiminden sonra yahut yapılan işin gereğine göre ara dinlenmelerinde yapılacak ve her halde çalışma 
sırasında yapılmayacaktır.  
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Temizlik,ister aspirasyon yoluyla, ister diğer yollarla yapılsın, toz kaldırılmaması için,gerekli tedbirler 
alınacak, bunun için,önce çalışma artıkları atıldıktan sonra, yıkama, fırçalama yapılacak veya ıslak 
bezler kullanılacaktır.  
Duvarlar ve tavanlar, sık sık temizlenecektir. Gerektiğinde sıva, badana ve boyalar yenilenecektir.  
  
Madde 27- Değişen ve kokuşan organik maddelerle çalışılan işyerlerinde; maddelerin parçalandığı, 
ayıklandığı, tarandığı kısımlarının tabanı, su geçirmez bir maddeden ve her türlü birikintiyi önleyecek 
şekilde yapılmış olacak ve duvarlar, kolayca yıkanacak bir sıva ile sıvanıp boyanacak,duvarlar ve 
taban,en az ayda bir defa dezenfekten bir solüsyonla temizlenecektir.  
Paçavraların işlendiği veya tarandığı yerlerde temizlik, mekanik aspirasyon yoluyla da yapılabilir.  
Değişen ve kokuşan maddeler, çalışılan yerlerde bırakılmayacak, biriktirilmeyecek, iyice kapanan 
kapaklı metal kaplarda toplanacak ve bunlar günde en az bir kere boşaltılıp yıkanacaktır.  
  
Madde 28- Atelyeler ile işçilerin çalıştığı diğer yerler; fosseptiklerden, koku çıkaran her türlü çukur ve 
yerlerden ve enfeksiyon kaynaklarından yeteri  
uzaklıkta bulunacak ve bunların kokularından korunacaktır.  
İşyerlerinde atık ve birikinti suların aktığı ve toplandığı yerler, özel veya genel bir kanalizasyona veya 
fosseptiğe bağlanacak ve buralar, uygun bir kapak ile örtülecektir. Bu kapak, günde en az bir kere bol 
su ile yıkanıp temizlenecektir. Boşaltma boruları, su geçirmez ve sızdırmaz maddelerden yapılacak ve 
sızdırmayacak şekilde iyice bağlanacaktır. Akış doğrultusunda, bir eğim verilecek ve koku çıkmasını 
önleyecek tedbirler alınacaktır.  
  
Madde 29- Döşemelere duvarlara ve diğer yerlere tükürmek, süprüntü atmak yasaktır. Uygun yerlere 
ve duvarlara,bu yasağı belirten yazılar ve zararlarını anlatan afişler asılacaktır. Gereken yerlere çöp 
kutuları,uygun nitelikte tükürük hokkaları konacak ve bunlar, her postada temizlenip dezenfekte 
edilecektir.Fazla balgam çıkaran işçiler için kullanılmak üzere, üstü kapalı plastik, emaye, prafinli 
mukavva ve benzeri maddelerden yapılmış kişisel tükürük hokkaları bulundurulacak, kağıt hokkalar 
kullanıldıktan sonra yakılacak ve diğerleri yıkanıp dezenfekte edilecektir.  
  
Madde 30- İşyerlerinde ve müştemilatında haşarat, böcek ve kemirici hayvanların bulunmaması için 
her türlü tedbir alınacak, yok edilmesi için,gereken ensektisit, rodentisit maddeler kullanılacak, üremeyi 
kolaylaştıran şartlar yok edilecek,yuvaları yakılarak bozulacak, uygun aralıklarla ensektisit uygulaması 
yapılacak,sineklere karşı kapı ve pencerelere tel kafes konacaktır.  
  
Madde 31- İşyerlerinde, çalışanların kolaylıkla faydalanabileceği ve "Gıda Maddelerinin ve Umumi 
Sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımın hususi vasıflarını gösteren Tüzük" teki tanıma uygun özellikte 
serin içme suyu bulundurulacaktır.  
Bu uygunluk,mahalli resmi makamlar ve belediyeler tarafından belgelendirilecektir.  
  
Madde 32- İçme suyu, gerek taşınmasında ve gerekse kullanılmasında, her türlü bulaşmadan 
korunmuş olacak ve içine doğrudan doğruya buz atılmayacaktır.  
  
Madde 33- İçme suyu tesisatı veya kapları, kullanma suyundan ayrı olacak ve üzerine, "İçilecek Su" 
işareti konulacaktır.  
İşyerlerinde içme suyu için özel musluklar yapılacak ve bu musluklarda mümkün olan hallerde suyun, 
aşağıdan yukarıya uygun bir yükseklikte fışkırması sağlanacak, mümkün olmayan hallerde ve 
yerlerde,su içmek için,kişiye özel maşraba veya bardak kullanılacaktır.Karton veya benzeri bardaklar 
kullanıldığı takdirde, bunlar özel ambalajlarında veya temiz bir kutuda saklanacak,bir kere kullanılan 
bardakların atılması için musluğun yanında özel bir sepet bulundurulacaktır.  
  
Madde 34- İçme suyu tesisatı bulunmayan yerlerde, temiz ve sıhhi içme suyu kapları sağlanacak ve 
bunlar, özel sehpalara oturtulup uygun musluklar takılacaktır. İçme suyu kapları, eğilerek 
boşaltılmayacak veya maşraba daldırılarak su alınmayacak, ağzı açık varil, küp,kova,fıçı gibi kaplar, 
kapaksız ve musluksuz olarak kullanılmayacaktır.  
  
Madde 35- Şehir suyunun veya 31 inci maddede belirtilen nitelikteki suların sağlanması mümkün 
olmayan hallerde, mevcut sular, su dezenfeksiyonu usullerine uygun olarak dezenfekte edildikten 
sonra kullanılacaktır.  
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Madde 36- Yemek aralığının eve gidip gelmeye elverişli olmayışı, işyerinin meskün mahallerden uzak 
oluşu,vasıta yetersizliği veya yokluğu veya benzeri sebeplerle yemeklerini işyerinde yemek zorunda 
olan işçiler için,işverence rahat yemek yenebilecek nitelik ve genişlikte bir yemek yeri sağlanacaktır.  
Bu yemek yeri;  
1) İşyerinden tamamen ayrılmış,soyunma yerleri ve lavabolara yakın bir yerde yapılacaktır.  
2) Temiz,aydınlık,havadar,mevsimine göre iyice ısıtılabilecek,yerler kolayca temizlenecek nitelikte 
olacak,taban bol su ile yıkanacak şekilde su geçirmez malzemeden yapılacak,duvarlar kolayca 
silinecek ve yıkanabilecek özellikte olacaktır.  
3) Yemek masaları yeter sayıda,kolay silinen ve temizlenen malzeme ile kaplı olacaktır. Masalarda 
oturmak için,sıra yerine sandalye tercih edilecek ve yeteri kadar sürahi,bardak ve içilecek su 
bulundurulacaktır.  
4) İşveren tarafından yemek verilmeyen yerlerde yemek yerlerinde işçilerin kendi yemeklerini 
ısıtabilmeleri ve koruyabilmeleri için özel bir yer ayrılacak, gerekli malzeme bulundurulacaktır.  
5) İşyerlerinde daha uygun bir yer yoksa, yemek saatleri dışında dinlenmek, meşrubat ihtiyaçlarını 
karşılamak ve sigara içmek için,yemek yerlerinden faydalanılacak ve bunun için gerekli malzeme 
bulundurulacaktır.  
  
Madde 37- İşçilerin çalıştıkları yerlerde ve işbaşında yemek yemeleri yasaktır. Ancak işin gereği 
olarak,işinin başından ayrılamayan işçiler ile,ayrıca yemek yerleri ayrılmamış bulunan işyerlerindeki 
işçilerden hava muhalefeti gibi olağanüstü bir sebeple veya kişisel bir özre dayanarak işyerlerinde 
kalanlar; o işyerinde yapılan işin toz,duman,gaz çıkması gibi sağlığa zararlı olmaması şartıyla bu 
hükmün dışındadır.  
  
Madde 38- İşyerlerinin uygun mahallerinde yeter sayıda helalar bulunacak 
tır. Hela yapılmasına işyerinin durumu müsait değilse ve yakınlarda da özel helalar 
bulunmuyorsa,işverenler, işçilerin bu ihtiyaçları için civarda yer bularak helalar yapmak zorundadırlar. 
İşyerlerinde yapılmış veya yapılacak helalarda;  
1) Kabinler,insanların bulunduğu kapalı yerlere açılmayacak bir şekilde yerleştirilecek ve gereği gibi 
havalandırılacak,koku çıkmasını önleyecek tedbirler alınacak,yeterli ve uygun bir şekilde 
aydınlatılacaktır. Taban ve duvarlar,su geçirmez maddeden yapılacak,boyalar açık renklerden 
seçilecektir. Duvar yüzeyleri, düz yapılmış olacak, kapılar iyi bir şekilde kapanacaktır. 100 kişiye kadar 
işçi çalıştıran işyerlerinde 30 erkek işçi için,bir kabin ve pisuvar, her 25 kadın işçi için de en az bir 
kabin (hela) hesap edilecek, 100 den sonrası için her 50 kişiye 1 tane hesabı ile hela 
bulundurulacaktır. Kadın ve erkek işçilerin birlikte çalıştığı işyerlerinde;kadın ve erkek 
helaları,birbirinden ayrı olacak ve günde en az bir kere iyice yıkanacak,her kullanmadan sonra temiz 
bir halde bulundurulması sağlanacak,kokuları sıhhi usullere uygun bir şekilde giderilmiş olacaktır.  
2) Helalarda,çatıya kadar yükseltilmiş şapkalı havalandırma bacası, rezervuar, sifon gibi kokuya karşı 
alınan tedbirlerle beraber, gerektiğinde kireç kaymağı ve benzeri kimyasal maddelerden de 
faydalanılacaktır.  
3) Helalar,su depolarından ve su geçen yerlerden uzak bir yerde yapılacaktır.  
4) Hela çukurlarının toprakla örtülmesi halinde,çukurun durumunu belirten bir işaret veya yazı 
konacaktır.  
5) Pis su tesisleri yürürlükteki mevzuata uygun olacak ve fosseptiklere, ancak kanalizasyon tertibatı ve 
bağlantısı olmayan yerlerde izin verilecektir.Fosseptikler gıda maddelerinin depolandığı veya işlendiği 
yerlere 30 metreden daha yakın bir yerde yapılmayacaktır.  
6) Açıktaki işyerlerinde çalıştırılan işçiler için,işyerleri çevresinde uygun yerlerde yapılacak helalar, 
üstü ve etrafı kapalı barakalar şeklinde olacak, içlerinde musluklu kaplarda temizlik suyu 
bulundurulacak ve çukurlarına her gün bol miktarda sönmemiş kireç tozu dökülecektir. İşçiler de bu 
helaları kullanmak zorundadırlar.  
  
Madde 39- İşçilerin işten çıkarken el ve yüzlerini yıkayıp temizlemeleri için,işyerlerinin uygun yerlerinde 
yeterli kadar musluklu akarsu,temizlik ve silecek malzemesi bulundurulacaktır. Yıkanma yerleri, temiz, 
bakımlı, havalı, aydınlıkve sağlık şartlarına uygun olacaktır.Kadın ve erkek işçilerin birlikte çalıştıkları 
işyerlerinde,kadın ve erkek yıkanma yerleri,birbirinden ayrı yapılacaktır.  
  
Madde 40- İşveren,işin özelliği bakımından yalnız el ve yüz temizliğinin yeterli olmadığı hallerde veya 
kirli,tozlu ve yorucu işlerden sonra veya gerektiğinde işçilerin yıkanmalarını,temizlemelerini sağlamak 
için,duş tesisleri yapmak,kurmak ve işçilerin yararlanmalarına hazır bulundurmakla yükümlüdür.  
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Her duş,özel bir kabin içine yerleştirilecektir.Her kabin,birisi yıkanmak, diğeri soyunmak ve giyinmek 
için 2 bölmeden yapılmış olacaktır.Duş kabinlerinin boyutları 1x1, 20 metre, soyunma yerlerinin 2x1, 
40 metreden az olmayacaktır.  
Ayrı ayrı soyunma yerleri yapılamayan hallerde, ortak soyunma yeri yapılabilir.  
Duş kabinlerinin taban ve duvarları,kolaylıkla temizlenecek malzemeden yapılacak,yan duvarların ve 
kapıların yüksekliği 170 santimetreden az olmayacak, yerlerdeki kirli suların kolayca akması 
için,gerekli tedbirler alınacak,sağlık şartlarına önem verilecektir.  
Duş kabinlerinde yeterli havalandırmaya elverişli aspirasyon ve vantilasyon tertibatı yapılacak, koku ve 
pislik önlenecektir.  
Duş kabinleri, mevsime göre yeteri kadar ısıtılacak, bu sıcaklık 25¼C den aşağı olmayacak ve yeterli 
şekilde aydınlatılacaktır.  
Kadın ve erkeklerin birlikte çalıştıkları işyerlerinde, kadın ve erkek duş kabinleri, birbirinden ayrı 
bulunacak ve işçilerin, dışardan görülmesi önlenecektir.  
Duşlarda sıcak ve soğuk akar suyun, iyi bir şekilde ayarlanacak durumda olması ve yeteri kadar 
basınçla akması esastır. Duşta yıkanmak için, gerekli sabun ve benzeri malzeme, işveren tarafından 
sağlanacaktır.  
Duşlarda kullanılmak üzere, işveren tarafından sağlanmış temiz havlu ve peştemallar, özel dolaplarda 
bulundurulacak, kullanılmış olanları, yıkanıp, kurutulup, iyice temizlenmedikçe bir başkasına 
kullandırılmayacaktır.  
Duş soyunma yerlerinde, kirli havlu, ve benzeri malzeme için, özel sepetler ve kağıt, çöp v.b. nin 
atılması için üstü kenetli özel çöp kutuları bulundurulacaktır.  
İşveren, duşların kullanma zamanını, saatini, şartlarını ve işçilerin sırasını düzenleyecektir.  
Duşlar, normal temizlik ve bakım dışında, her 15 günde bir, iyice yıkanıp  
temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.  
  
Madde 41- İşyerlerinde soyunma yerleri, vestiyerler ve gardroplar atelyelerden ayrı, duş ve lavabolara 
bitişik, işçilerin çıkış yerlerine yakın bir yerde yapılacak ve onların rahatça soyunup giyinmelerine 
elverişli genişlikte olacaktır.  
Lavabo ve vestiyerler, özel ve ayrı bir yerde iseler, bunlara kapalı bir geçitle geçilecektir.  
Soyunma yerleri, aydınlık, havalandırmaya elverişli ve soğuk mevsimlerde yeteri kadar ısıtılmış 
olacak, temiz ve bakımlı bulundurulacaktır. Buraların en az günde bir kere temizlenmesi ve yıkanması 
sağlanacak ve duvarları, açık renkle boyanacaktır.  
Kadın ve erkeklerin birlikte çalıştıkları işyerlerinde soyunma yerleri ayrı ayrı olacaktır.  
  
Madde 42- Soyunma yerlerinde işçiler için,yeteri kadar elbise dolabı,sıra, sandalye,tabure ve benzeri 
eşya bulundurulacaktır.  
Soyunma yerlerindeki dolaplar,metal veya kolay temizlenecek malzemelerden, gerektiğinde 
boyanabilir benzeri maddelerden yapılacak, kapıları, hava cereyanını sağlayacak şekilde kafesli veya 
çeşitli yerlerden delikli olacaktır.  
Dolapların yüksekliği, 150 santimetreden aşağı olmayacak,üstte şapka ve altta ayakkabı konacak 
gözleri bulunacak ve ortasında 2 elbise asmak için; özel bir çubuğu olacaktır.  
İşçilerin dolapları,kilitli olacak ve temizlikleri,işveren tarafından hazırlanmış bir yönergeye göre 
yapılacaktır.  
  
Madde 43- Zehirli,tehlikeli tozlu ve kirli işlerde çalışılan yerlerde, iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı 
yerlerde saklanabilmesi için,işçilere, yan yana 2 bölmeli, bulunmayan hallerde,2 ayrı dolap verilecektir.  
  
Madde 44- İşveren,soyunma yerleri ile gardırop ve dolapların bakımından sorumludur.  
  
Madde 45- İşçiler,ıslak elbise ile çalıştırılmayacaktır.  

  
İKİNCİ BÖLÜM  

İşçilere Ait Yatıp Kalkma Yerlerinde ve Diğer Müştemilatında Bulunması Gereken Sağlık Şartları 
ve Güvenlik Tedbirleri :  

  
Madde 46- Coğrafi ve teknik durum ve şartlar nedeniyle işçileri için konut sağlanması gereken 
işyerlerindeki konutlar ve bunlara ilişkin tesislerde bu bölümde gösterilen şartlar aranacaktır.  
  
Madde 47- İşçi konutları; bekar işçiler için müşterek koğuşları bulunan binalar halinde, aileleri ile 
birlikte oturan işçiler için ayrı evler veya apartmanlar şeklinde olacak ve bir konut için gerekli tesisat 
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tertibat ve müştemilatı bulunacak, güneş ve hava alacak ve dış etkilere karşı korunmuş olacak, sağlık 
ve teknik şartlara uygun bir şekilde inşa edilecek ve bunlar, işyerlerinin gürültüsü, pisliği ve hava 
kirletici etkilerinden korunmuş olacaktır.  
  
Madde 48- Bekar işçilere özgü binalardaki koğuşların tabanı, her gün kolay 
lıkla temizlenecek ve gerektiğinde yıkanacak nitelikte, duvar ve tavanların yüzleri de kolayca sıvanıp 
boyanacak veya badana edilecek şekilde yapılmış ve açık renk bir boya ile boyanmış veya badana 
edilmiş olacak ve her yıl badana yapılacaktır.  
Koğuşların pencerelerinin üst kısımları, her zaman açılıp kapanacak şekilde  
(vasistaslı) olacak, ayrıca koğuşlardaki havayı, devamlı bir şekilde değiştirebilecek tertibat tesisat, 
baca, menfez veya elektrikli özel vantilasyon cihazları bulunacaktır.  
Koğuşlarda tavan yüksekliği 280 santimetreden aşağı olmayacak ve adam başına düşen hava hacmi, 
en az 12 metreküp olarak hesap edilecek, her koğuşta yatırılacak işçi sayısı, buna göre tespit edilerek 
koğuşun hava hacmi ile yatabilecek en çok işçi sayısını gösteren ve işveren veya işveren vekilinin 
imzasını taşıyan bir cetvel, koğuşlara asılacaktır.  
Koğuşlardaki yataklar, tabanla bağlantısı kesilecek surette karyola ve somyalar üzerine 
yayılacak,aralarında en az 80 santimetrelik bir açıklık bulunacak,başuçlarına, özel eşyaların konması 
için, küçük etejer veya komodinler konacak, iki katlı karyola ranza kullanıldığı hallerde, katlar 
arasındaki yükseklik ile karyola somyaların genişliği 80 santimetreden az olmayacaktır.  
Koğuşlarda, duvarlara çivi çakılması,elbise ve benzerinin asılması yasaktır.Koğuşlarda yatan işçi 
sayısı kadar, kilitli ve uygun elbise dolapları bulundurulacak ve bunların yüksekliği 170 santimetreden 
aşağı olmayacaktır. Koğuşlardaki yatak, yastık, yorgan, battaniye, yatak örtüsü, yastık kılıflı, pike gibi 
yatak eşyası, mevsim ve iklime göre sağlanacak ve bunlar, temiz bir halde bulundurulacak ve yataklar, 
pamuktan, yünden veya kauçuktan yapılacak, her gün havalandırılarak üstleri temiz örtü ile 
örtülecektir.  
Koğuşlarda, yatağa iş elbiseleri ile oturmak ve yatmak yasaktır.  
Koğuşların, soğuk mevsimlerde sağlığa uygun bir şekilde ısıtılması gerekir.  
Isıtmak için soba kullanıldığında, duman, gaz ve yangın tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınacaktır. 
Mangal kömürü veya kok kömürü ile mangal veya maltız gibi vasıtalarla veya üstü açık ateşle veya 
borusuz petrol sobası veya havagazı sobası ile ısıtma yasaktır. Tutuşturucu olarak benzol ve petrol 
gibi parlayıcı maddeler kullanılamaz.  
Koğuşlar, geceleri yatma zamanına kadar, koridor ve helalar ise sürekli olarak aydınlatılacak, koğuş 
kapılarının yukarı kısımları, camlı yapılmak suretiyle koridorlardaki ışıktan yararlanılacaktır.  
Koğuşlarda, havagazı ile aydınlatma yasaktır. Koğuşlarda yemek pişirmek ve yemek yemek yasaktır. 
Ancak yemek yerlerine gitmesinde tıbbi sakınca görülen hasta işçilere, doktorun göstereceği lüzuma 
göre, odalarında yemek yeme izni verilir.  
Koğuşlar her gün, toz kaldırmayacak bir şekilde süpürülüp temizlenecek, gereken yerlerin tozları 
alınacaktır. En az 6 ayda bir veya gerektiğinde antiseptik solüsyonlarla genel temizlik ve ensektisit ve 
rodentisit uygulaması yapılacaktır.  
  
Madde 49- Bekar işçilere özgü binalarda kadınlarla 18 yaşından küçük çocuklar, erkeklerle ilişkisi 
olmayan ayrı ayrı özel kısımlarda yatırılacaktır.Hastalanan işçiler de, hastaneye ve başka bir odaya 
nakledilmek suretiyle diğer işçilerden ayrılacaktır.  
  
Madde 50- Bekar işçilere özgü binanın uygun yerlerinde, koğuşlara koku vermeyecek şekilde ve yeteri 
kadar helalar bulunacak ve bunlar 38 inci maddede yazılı koşulları taşıyacaktır.  
Binaların uygun bir yerinde, işçilerin yatarken veya kalktıklarında el, yüz ve ayaklarını yıkamaları, traş 
olmaları için, yeteri kadar akar sulu lavabolar ve yıkanma yerleri bulundurulacaktır.  
Bekar işçilere ait binaların uygun bir yerinde, o binada barınanların yararlanması için, ayrı veya birlikte 
kullanılacak duş yerleri ve banyolar veya işçi konutları çevresinde özel hamamlar yapılacaktır.  
  
Madde 51- Bekar işçilere özgü binanın uygun bir yerinde veya yakınında, işçilerin çamaşırları ile 
yatakhane malzemesinin yıkanıp ütülenebileceği bir çamaşırhane ile ütü yeri yapılacaktır.  
  
Madde 52- Aileleri ile birlikte oturan işçilere özgü ev veya apartman daireleri, bekar işçilere özgü 
binalardan ayrı ve sakin yerlerde yapılacak ve her işçiye verilecek ev veya apartman dairesinde, 
ailesinin nüfusuna yetecek sayıda oda ile bir mutfak ve hela, duş veya banyo bulunacak veya birlikte 
kullanılmak üzere duş, banyo veya haman yapılacaktır.  
Bunların aydınlatma, ısıtma, su ve kanalizasyon işleri, işverenlerce, mevzuat ve sağlık gereklerine 
göre yerine getirilecektir.  
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İşçiler, kendilerine ayrılan ev veya daireyi, gereği gibi temiz tutmakla ve harap olmasına meydan 
vermemekle yükümlüdürler.  
İşçilere veya aileleri fertlerinden birisinin kusuru neticesi meydana gelecek cam kırılması, iç tesisattan 
herhangi birinin bozulması gibi hallerde, bunların onarımı ve düzeltilmesi, orada oturan işçilere 
aittir.Ancak esaslı onarım, değişiklik ve düzeltmeler, işverenlerce yapılır.  
Çok sayıda işçi ailesinin oturduğu site veya apartmanlarda, uygun bir yere, küçük çocuklar için, bir 
oyun bahçesi yapılacaktır.  
  
Madde 53- İşveren veya işveren vekilleri veya yetki verecekleri kimseler, bu bölümde sözü geçen 
konutların ve müştemilatının temiz ve iyi bir halde bulundurulup bulundurulmadığını, uygun 
zamanlarda denetleyecekler ve gereken tedbirleri alacaklardır. Bu denetlemenin yapılması için,ilgili 
işçiye haber verilmesi, kendisinin veya ailesinden birisinin bulunması şarttır.  
  
Madde 54- İşyerlerinde işçilerin, içinde çalıştıkları yerler ile depo ve ambar gibi yerlerin, aynı zamanda 
işçi konutu olarak kullanılması ve buralarda işçi yatırılması yasaktır.  
Ancak, bekçi ve nöbetçi gibi kimselerin, görevin gerektirdiği hallerde, işyerlerinde ayrılan özel bir yerde 
yatmalarına izin verilebilir.  
  
Madde 55- Yol, demiryolu,köprü inşaatı gibi açık havada ve meskün yerlerden uzakta yapılan işlerde 
çalışanlardan gecelerini işyerinde geçirmek zorunda bulunanların açıkta yatmamaları için, basit 
barakalar  
veya çadırlar sağlanır.  
Baraka ve çadırlar, mahfuz bir yere kurulacak, yerler düzeltilecek, drenaj  
için gerekli tedbirler alınacaktır.  
Baraka ve çadırlar, sağlık şartları ve dış etkilerden korunma bakımından yeterli nitelikte olacaktır.  
Baraka ve çadırların ısıtılması için, gerekli araçlar sağlanacaktır. Yangın ve zehirlenmelere karşı, 
gerekli tedbirler alınmak suretiyle sobadan yararlanılabilir. Baraka ve çadırlarda mangal, maltız ve 
benzeri açık ateşler yasaktır.  
Baraka ve çadırlarda, yere yatak sermek suretiyle yatmak yasaktır. İşveren, karyola, ranza ve 
benzerini sağlamak zorundadır.  
Baraka ve çadırlarda, işçilerin gerekli şekilde örtünmeleri için, yeteri kadar battaniye, işverence verilir. 
Yatak, battaniye ve benzerleri temiz bir halde bulundurulup, gerektiğinde dezenfeksiyonu yapılır.  
  
Madde 56- Banyo, duş yerleri ve hamamlar, evin veya dairenin bir parçası olarak planlanacak, küvetli 
veya küvetsiz, kurnalı veya duşlu oluşuna göre,tesisatı yapılacak, ayrıca sıcak su tertibatı bulunmayan 
yerlerde, uygun vasıta ile ısıtılacak bir termosifon bulundurulacaktır.  
Banyoların yakılması, ısıtılması, bakımı ve temizliği, o ev veya dairede oturan aileye aittir.  
Birlikte kullanılan duş yerleri, banyo ve hamamlar, dış etkilere ve hava şartlarına karşı, korunmuş bir 
halde inşa edilecek, taban, tavan ve duvarlar, neme ve sıcak suya dayanıklı şekilde yapılacak, taban, 
su birikmeyecek şekilde eyimli ve akıntılı olacaktır.  
İşyerlerindeki duşlar için belirtilen diğer özellikler, bunlarda da aranır. Bu yerlerin ısıtılması, temizliği ve 
bunlarla ilgili diğer hususlar ve gerekli personel, işveren tarafından sağlanacaktır.  
Birlikte kullanılan duş yerleri ile banyo ve hamamlar, işçi sayısına, her işçinin en az haftada bir banyo 
veya hamam yapacağına ve dinlenme sürelerine göre, yeter sayıda inşa edilecektir.  
Birlikte kullanılan duş yerleri ile banyo ve hamamlarda sıcak ve soğuk su tertibatı bulundurulacak, 
ihtiyaca göre, sıcaklığın ayarlanacak durumda olması sağlanacaktır.  
Kurnalı hamamlarda, birden fazla kurnalar bir arada bulunabilir. Duşların ve banyoların, bölmelere 
ayrılmış bir şekilde birer kişilik olması şarttır.  
Birlikte kullanılan duş yerleri banyo ve hamamlarda, genel veya özel soyunma yerleri yapılacak ve her 
işçiye sabun, havlu, peştemal ve benzeri yıkanma ve silinme için gerekli malzeme verilecektir. 
Havlu ve peştemallar, her kullanmadan sonra iyice yıkanıp kurutulacak, temiz bir halde 
bulundurulacak, uygun bir yerde veya dolapta saklanacaktır. Soyunma ve yıkanma yerlerinin 
temizliğinden, işveren sorumlu olduğu gibi, temiz tutulması da, yararlananların görevidir.  
Erkek ve kadın işçilerle 18 yaşından aşağı çocuk işçilerin yıkanma günü ve  
saatleri, ayrı ayrı düzenlenecektir.  
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ÜÇÜNCÜ KISIM  
İşyerlerinde Kullanılan Alet, Edevat, Makine ve Ham Maddeler Yüzünden Çıkabilecek 

Hastalıklara Engel Olacak Tedbirler  
  

BİRİNCİ BÖLÜM  
Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Alınacak Tedbirler:  

  
Madde 57- Bulaşıcı hastalıkların çıkması ihtimaline karşı, işyerinde ve işçilere ait yatıp kalkma 
yerlerinde ve diğer müştemilatında bu Tüzüğün ikinci kısmında yazılı tedbirlerden başka,aşağıda yazılı 
sağlık tedbirleri alınacaktır. 
1) İşyerleriyle müştemilatının ve özellikle işçi konutlarının ve helalarının temizliği artırılacak ve 
buralarda kullanılan içme ve kullanma suları, gerektiğinde sterilize veya dezenfekte edilecektir.  
2) İşyerleri ile işçi konutlarında sivrisinek, sinek, tahtakurusu, pire ve benzeri zararlıların yok edilmesi 
için, sık sık gereken temizleme tedbirleri alınacak ve fenni usullere göre, gerekli emniyet kurallarına 
uyularak ensektisit, rodentisit uygulaması yapılacak ve bunların yuvaları yakılacak ve yok edilecektir.  
Farelere karşı da, diğer etkili rodentisitler kullanılacak ve gerektiğinde bunlar, fenni usullerle yok 
edilecektir.  
3) İşçiler, sık sık temizlik ve özellikle muayenelerine tabi tutulacaklar, bekar işçilere özgü binalardaki 
yataklar v.b. eşya aynı şekilde kontrol edilecektir.  
4) İşyerleri ve müştemilatı ile işçi konutları etrafında gübre, süprüntü ve benzeri pislik biriktirilmeden 
kaldırılacak, haşaratın üremesine yarayacak su birikintileri akıtılacak veya kurutulacaktır.  
5) Bulaşma ihtimali olan işyerlerinde ve işlerde, işçilere, uygun koruyucu elbise, çizme ve benzeri 
gerekli malzeme verilecek, maden ocakları, yeraltı ve benzeri işlerde derinden bulaşma tehlikesine 
karşı, çıplak ayakla çalışma önlenecektir.  
6) Bulaşıcı hastalıkların çıkmasına yol açan yiyecek maddelerinin, işyerlerinde bulundurulması ve 
tüketilmesi, işveren veya işveren vekillerince önlenecektir.  
7) Yeniden işe girecek işçilerden,bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile çiçek aşısı 
kağıdı aranacak, sağlık dosyasında saklanacaktır.  
  
Madde 58- İşçiler arasında bulaşıcı bir hastalık çıktığı,yahut çıkan hastalığın bulaşıcı olmasından 
şüphe edildiği hallerde,derhal en yakın Hükümet veya belediye tabipliğine haber verilecek resmi sağlık 
teşkilatının işe el koyması sağlanacaktır.  
Hastalığın mahiyetine göre,işçilere aşı uygulaması veya bunların tecridi ve eşyaların etüvden 
geçirilmesi, yahut işyeri ve müştemilatının genel dezenfeksiyonu gibi sağlık tedbirlerinin 
uygulanmasında, işveren veya işveren vekilleri ile işçiler,resmi tabiplerin öğütlerine göre hareket etmek 
zorundadırlar.  
İşyerlerinin özel tabipleri bulunması halinde de bulaşıcı hastalık çıktığında,yukarıdaki hükümler 
uygulanır.Bu gibi hallerde bu tabipler,resmi sağlık teşkilatına yardımcı olarak çalışırlar.  

  
İKİNCİ BÖLÜM 

Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Genel Tedbirler: 
  
Madde 59- Meslek hastalıklarının meydana gelmesine sebep olan işlerde çalışanların maruz 
bulundukları tehlike ve zararlara karşı, bu Tüzüğün diğer maddelerinde belirtilen hususlarla birlikte, 
alınacak genel koruyucu tedbirler, aşağıda gösterilmiştir.  
1) Meslek hastalığı meydana getirebilen veya meslek hastalıkları listesinde kayıtlı maddelerle çalışılan 
işyerlerinde; bu maddelerin özellikleri, zararları ve korunma çareleri hakkında, çalışanlar eğitilecektir.  
2) İşyerlerinde, bu maddelerle hastalanma ve zehirlenmelere ait ilk belirtiler ile alınacak tedbirleri 
gösteren özel afişler uygun yerlere asılacaktır.  
3) İşyerlerinde kullanılan zehirli ve zararlı maddeler, teknik imkan varsa aynı işi gören daha az zehirli 
ve zararlı maddelerle değiştirilecektir.  
4) Zehirli toz, duman, gaz, buhar, sis veya sıvılarla çalışmalar, teknik imkanlara göre kapalı sistemde 
yapılacak,bu gibi işyerlerinde,etkili ve yeterli havalandırma sağlanacak,atıklar,zararsız hale 
getirilmeden atmosfere ve dış çevreye verilmeyecektir.  
5) Çok zehirli maddelerin kullanıldığı işyerlerinde bu maddeler ve bu maddelerin bulunduğu bölümler, 
diğer yerlerden tecrit edilmek suretiyle bunların etkileri azaltılacaktır.  
6) Zehirli toz,duman ve buharlı işyerlerinde,işyeri havası nemli;taban,duvar ve tezgahlar yaş 
bulundurulmak suretiyle zararlı maddelerin yapılması önlenecek, gerektiğinde bu çalışmalar,genel ve 
lokal havalandırma ile birlikte yapılacaktır.  
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7) Meslek hastalığı yapan zehirli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde, işçilere uygun kişisel 
korunma araçları verilecek ve bunların kullanılmaları öğretilecek ve gerektiğinde sağlanacaktır.  
8) Meslek hastalıklarından korunmak için, işe giriş ve işe yerleştirme muayeneleri düzenli 
yapılacak,kullanılan maddelere karşı hassas olanlar bu işlerde çalıştırılmayacak, işe uygun kişilerin 
yerleştirilmesine önem verilecektir.  
Ayrıca, işe yerleştirilen işçilerin, tehlike ve zararın özelliğine göre, belirli sürelerde sağlık muayeneleri 
ve gerektiğinde laboratuvar araştırmaları yapılacaktır.  
 

BEŞİNCİ BÖLÜM  
Elektrik Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirleri: 

  
Madde 270-Toprakla potansiyel farkı 230 volt veya daha yukarı olan alternatif gerilim ile çalışan 
elektrik motorları, özel motor dairelerinde veya tabandan en az 3 metre yüksek bir yerde bulunacak 
veya muhafaza sistemi içinde olacaktır. Bu durum ve özellikte olmayan motorlar, uygun şekilde 
korunacaktır. 
  
Madde 271-Fazla nem, buhar veya benzerlerinin bulunduğu yerler ile yağlı yerlerdeki elektrik 
motorlarının gerilim altındaki kısımlarıyla bağlantıları uygun şekilde korunmuş olacaktır. 
  
Madde 272-Parlayıcı gazların veya maddelerin üretildiği, kullanıldığı veya elden geçirildiği yerlerle 
çalışmalar sırasında parlayabilen gaz, buhar, toz veya benzerlerinin çıktığı yerlerde bulunan elektrik 
motorlarının besleme kablolarının başlıca kumanda tertibatı ile termik starterleri, akım kesicileri, 
komitatörleri, röleleri, dirençleri ve benzeri tertibatı, ateşe dayanıklı ve izole edilmiş oda veya hücreler 
içine yerleştirecek ve atelye içinde kolay erişilir yerlere, uygun tipte starter düğmeleri ve yardımcı akım 
kesicileri yapılacaktır. 
  
Madde 273-Şerare veya kıvılcım çıkaran elektrik motorları; patlayıcı parlayıcı veya yanıcı gazların 
bulunduğu yerlerde kullanılmayacaktır. 
  
Madde 274-Toprak ile potansiyel farkı 42 volttan fazla olan alternatif gerilimli elektrik tabloları, özel 
yerlerde bulundurulacak ve bu yerlerin tabanı, akım geçirmeyen malzemeden yapılmış veya bu cins 
malzeme ile kaplanmış olacaktır. 
  
Madde 275-Gerilimi 250 volttan yukarı olan alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan 
sigortalardan değeri 20 amperin üstünde olanları, kapalı bir tablo içine monte edilecek ve en az bir 
şalter veya anahtarla kontrol altına alınacak, bu şalter veya anahtarla akım kesilmeden, tablo kutusu 
kapağı açılmayacak ve tablo kutusunun kapağı kapanmadan akım verilmeyecektir. 
  
Madde 276-Tevzi tablosu veya benzeri tertibat üzerinde bulunan sigortalar, şalterler ve anahtarlar, 
uygun şekilde yapılmış ve korunmuş olacaktır. 
  
Madde 277-Atelye içinde veya işçilerin erişebileceği yerlerde bulunan tevzi tabloları, panoları ile 
kontrol tertibatı ve benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içine konulacak veya bunların tabanı, elektrik 
akımı geçirmeyen malzeme ile kaplanmış olacaktır. Bakım ve onarım nedeniyle gerilim altındaki 
tesisatın tecritlerinin çıkarılması gerektiğinde, bu kısımlar paravana veya koruyucularla korunacaktır. 
  
Madde 278-Gerilimi 650 voltu geçmeyen ana dağıtım tabloları, bakımı veya ayarı gerektiren her kısmı 
kolayca erişilebilecek, iletkenler kolayca izlenebilecek, şalter veya kumanda cihazları tablonun 
önünden idare edilebilecek ve bütün ölçü ve kontrol aletleri ile sinyalizasyon cihazları, tablonun ön 
cephesinden kolayca görülebilecek şekilde düzenlenecektir. 
  
Madde 279-Gerilimi 650 volt veya daha fazla olan ana dağıtım tabloları ve yüksek gerilimle çalışan 
bütün aletlerin metal koruyucuları topraklanmış olacak veya bunlar, uygun şekilde izole edilecek ve 
bütün metal kollar ile diğer bütün metal bağlantılar topraklanacaktır. Bunların kontrolünde, bakım ve 
onarımında akım kesilecek ve kontrol, bakım veya onarımı yapılan tablo veya pano, diğerlerinden bir 
paravana veya bir bölme ile ayrılacaktır. 
  
Madde 280-Beher bölmesinde, hücresinde veya tankında 5000 litreden fazla yağ bulunan 
transformatörler ile kondansatörler veya benzerleri, işyeri binalarının dışına konacak veya herhangi bir 
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hücre, bölme veya tankın içindeki yağları alabilecek genişlikteki bir sarnıcın, kuyunun veya çukurun 
üstüne yerleştirilecektir. 
  
Madde 281-Transformatörler, kondansatör ve benzerlerinin konulduğu işyerlerinin yeteri kadar 
havalandırılması sağlanacak ve duvarları ile kapıları, yangına dayanıklı olacaktır. 
  
Madde 282-Transformatörler, kondansatör ve benzerleri, şarj kalıntılarını önleyecek şekilde bağlanmış 
ve kontrol edilmiş olacak ve bu techizatın bulunduğunu bildiren ve bunlara dokunulmadan önce 
alınması gereken tedbirleri açıklayan levhalar, uygun yerlere konacaktır. 
  
Madde 283-İşyerine konacak hava soğutmalı elektrik transformatörleri, yanabilir malzemeden yeteri 
kadar uzakta bulunacak veya yanabilir maddelerden, ısı geçermeyen ve yanmayan bir bölme ile 
ayrılmış veya uygun şekilde kapatılmış olacaktır. 
  
Madde 284-Transformatör ve kondansatör merkezlerindeki diğer yüksek gerilim cihazları, parmaklıklı 
veya kafes telli kapılar ile kapalı özel hücrelere yerleştirilmiş olacaktır. Yüksek gerilim hücrelerinde 
yalıtılmış tabure kauçuk eldivenler, ıstakalar, yangın söndürme cihazları kısa devre ve topraklama 
teçhizatı ve talimatı haiz tabela vb. bulundurulacaktır. 
  
Madde 285-Sabit akümülatör tesisleri, tabanı aside dayanıklı malzemeden yapılmış, iyi havalandırılmış 
ve özel olarak yapılmış odalarda veya hücrelerde bulundurulacaktır. 
  
Madde 286-Akümülatör bataryalarının kutuları; cam, sert kauçuk veya benzeri akım geçirmeyen 
maddelerden yapılmış olacak ve bunlar, akım geçirmeyen sağlam ayaklar üzerine oturtulacaktır. 
  
Madde 287-Akümülatör bataryaları, kullanıldıkları işe uygun şekilde kapatılacak veya korunacak ve 
gaz çıkarmalarına karşı gereken otomatik tertibat alınmış olacaktır. 
  
Madde 288-Akümülatör odalarına sağlanacak suni ışık yalnız akkor flamanlı elektrik ampulleri 
vasıtasıyla yapılacaktır. Bu gibi yerlere açık alevli vasıtalarla girilmesi ve buralarda sigara içilmesi 
yasaktır. 
  
Madde 289-Akümülatör bataryaları tesisi gerektiğinde bütün kutuplarda kesilecek şekilde yapılacaktır. 
  
Madde 290-Akümülatör bataryalarının asitleri değiştirilirken işçiler gözlük, önlük, lastik eldiven ve 
benzeri kişisel koruyucular kullanacaklardır. 
  
Madde 291-Toprak ile potansiyel farkı 250 volttan yukarı olan alternatif akım tesisatında, sürekli olarak 
taşınabilir veya çekme iletkenler kullanılmayacaktır. Ancak işin gereği olarak yetkili bir eleman 
tarafından bunlar, geçici olarak kullanılabilecektir. 
  
Madde 292-Taşınabilir iletkenlerin kullanılması gereken yerlere, yeteri sayıda ve uygun şekilde 
topraklanmış elektrik prizleri konacaktır. Taşınabilir elektrik kabloları, dayanıklı kauçukla kaplanmış 
olacak ve gerektiğinde eğilip bükülebilecek bir metalle dayanıklılığı arttırılacak ve bunların kaplamaları 
bozulmayacak, bağlantıları iyi durumda tutulacaktır. 
  
Madde 293-İletkenler, mekanik ve kimyasal etkilerden korunmuş olarak yerleştirilecektir. 
  
Madde 294-Yeraltı kablolarında yapılacak bir işlemde, cereyan kesilmesinden hemen sonra kapasitif 
boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri kısa devre edilecek ve 
topraklanacaktır. Kısa devre ve topraklama işlemi, çalışma yerinin en yakın kısımları üzerinde ve bu 
yerin her iki ucunda yapılacaktır. Yeniden gerilim altına girme tehlikesini önlemek için, gerilim vermeye 
elverişli bulunan bütün ayırıcılar açık durumda kilitlenmiş olacaktır. 
  
Madde 295-Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacak ve bağlandığı cihazın 
izolesinde meydana gelecek en büyük kaçağı (kısa devreyi) iletecek kapasitede olacak veya devrede, 
gerektiğinde o cihazı devreden çıkaracak, uygun bir devre kesme tertibatı bulunacak ve topraklama 
tesisatı, uygun bir şekilde korunacaktır. 
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Madde 296-Elektrik iletkenlerinin mahfazaları, metal mahfaza boruları, elektrik teçhizatının metal 
koruyucuları ve diğer gerilim altında bulunmayan yalıtılmış kısımları, uygun bir şekilde 
topraklanacaktır. 
  
Madde 297-Alternatif veya doğru akım ile çalışan çıplak metal kısımlı elektrik cihazları, uygun bir 
şekilde topraklanacaktır. 
  
Madde 298-Elektrik tesisatı veya teçhizatının bakım ve onarımında, bunları, devreden çıkaracak bir 
devre kesme tertibatı bulunacak, devreden çıkarıldıktan sonra bunların, topraklı olması hali devam 
edecektir. 
  
Madde 299-Kofra ve diğer koruma tertibatı ile gerilim altındaki makine, cihazlar ve iletkenlerin 
mahfazaları, elektrik çarpmalarına karşı uygun şekilde korunacaktır. 
  
Madde 300-Topraklamada, bağlantı hatları açık çekildiği takdirde, mekanik ve kimyasal etkilerden 
korunmuş olacaktır. 
  
Madde 301-Toprak hatları, kolay muayene edilecek şekilde çekilmiş olacaktır. 
  
Madde 302-Kontrol, bakım ve onarımı yapılacak makine ve elektrik devrelerinin akımı kesilecek ve 
akımı kesen şalter veya anahtarlarda kilitleme tertibatı bulunacak veya bunların açık oldukları, uygun 
şekilde belirtilecektir. 
  
Madde 303-Elektrik tesisatının, cihazlarının veya çıplak iletkenlerin, daima gerilim altında bulunduğu 
kabul edilecek ve teknik bir zorunluluk bulunmadıkça gerilim altında elektrik onarımı yapılmayacaktır. 
Toprakla potansiyel farkı 250 volt ve daha yukarı olan alternatif veya doğru akımlı tesisatta, gerilim 
kaldırılmadan akım kesilmeden hiç bir çalışma yapılmayacaktır. Toprakla potansiyel farkı 250 volttan 
aşağı alternatif veya doğru akımlı tesisatta yapılacak işlere girişilmeden yine gerilim kesilecek, ancak, 
zorunluluk halinde gerekli tedbirler alınacak ve akım geçirmeyen aletler, uygun iş elbisesi ve eldiven 
gibi kişisel koruyucular, kauçuk paspaslar ile akım geçirmeyen paravanalar, tabureler ve platformlar 
gibi araçlar kullanılacak ve işçiler yetkili bir elemanın gözetiminde çalıştırılacaklardır. Üzerinde 
çalışılan gerilim altındaki çıplak iletkenler, uygun kafes, paravana veya yalıtkan mahfazalarla 
korunacaktır. 
  
Madde 304-Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı gerilimi 42 volttan yukarı olan alternatif veya 
doğru akımlı devre ve tesisat parçaları ile pencere veya duvar boşluklarından erişilebilecek tesisat 
kısımları, kofra veya diğer uygun mahfazalar ile korunacaktır. 
  
Madde 305-Toprakla potansiyel farkı 42 volt veya daha yukarı olan alternatif akım devrelerinin gerilim 
altında bulunan kısımları, ana dağıtım tablolarının arkasında olduğu gibi, sürekli açıkta tutulmaları 
gereken yerlerde döşemelere akım geçirmeyen ızkaralar konacaktır. 
  
Madde 306-Toprakla potansiyel farkı 42 volt veya daha yukarı alternatif akımlı iletkenler, gerilim 
değerine uygun olarak yalıtılacak ve bu iletkenlerle bunların bağlantı ve kontrol tertibatı, dış etkilere 
karşı uygun şekilde korunacaktır. 
  
Madde 307-Vinçlere akım sağlayan hava iletkenleri uygun şekilde yerleştirilmiş ve korunmuş olacak ve 
bunların altına veya yakınına malzeme istifi ve yığını yapılmayacaktır. 
  
Madde 308-Yukarı doğru açılan bıçaklı elektrik anahtarları ve devre kesicilerinin kendi ağırlıkları ile 
kapanmalarını önlemek için, mandal veya sürgü tertibatı yapılacak, yatay açılan bıçaklı elektrik 
anahtarlarıyla devre kesicilerinin kendi kendine kapanmaları önlenecektir. 
  
Madde 309-Sigortalar, değiştirilmeden önce gerilim dışı bırakılacak ve gerilim yokluğu kontrol 
edilecektir. Sigorta gerilim dışı bırakılamıyorsa, kesicilerle devrenin kesilmesi sağlanacak ve bu gibi 
hallerde, elleri ve gözleri koruyacak kişisel koruyucular kullandırılacaktır. 
  
Madde 310-Priz ve fiş sisteminde topraklama kontakt elemanları, akım kontakt elemanlarından önce 
bağlantıyı sağlayacaktır. 
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Madde 311-Kazan içinde veya buna benzer dar ve iletken kısımları bulunan yerlerle ıslak yerlerde, 
alternatif akımla çalışan lambalar kullanıldığı takdirde, çalışma yerinin dışında bulunan ve sargıları 
birbirinden ayrı olan transformatör yardımı ile elde edilen küçük gerilim (en çok 42 v) kullanılacaktır. 
  
Madde 312-Elektrik işlerinde kullanılan penseler, kargaburunlar, tornavidalar ve benzeri el aletleri, 
uygun şekilde yalıtılmış ve yağdanlıkların, süpürgelerin, fırçaların ve diğer temizlik araçlarının sapları, 
akım geçirmeyen malzemeden yapılmış olacaktır. Elektrik el aletleri iyi bir şekilde muhafaza edilecek 
ve her an işe hazır şekilde bakımlı bulundurulacaktır. Elektrik el aletleri kendi özel gayeleri için, doğru 
olarak ve kendi kapasiteleri içinde, aşırı zorlamalara başvurulmadan kullanılacaktır. 
  
Madde 313-Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları, yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen bir 
maddeyle kaplanacak veya bu gibi malzemeden yapılmış olacak ve bu aletlerin üzerlerinde, devreyi 
kapalı tutmak için, sürekli olarak basılması gereken yaylı devre kesicileri (enterüptör) bulunacaktır. 
  
Madde 314-İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan elektrikli el aletleri, küçük 
gerilim veya 1/1 oranlı ve sargıları birbirinden ayrı güvenlik transformatöründen (ayırıcı transformatör) 
elde edilen gerilim ile çalıştırılacak veya özel olarak imal edilmiş, iki yalıtkanlı olacaktır. Güvenlik 
transformatörü kullanılması halinde, çıkış devresine yalnız bir elektrikli el aleti bağlanacaktır. 
  
Madde 315-Elektrikli el aletleri üzerinde meydana gelebilecek kaçakların zararlı bir seviyeye 
gelmesinden önce, alete gelen elektrik devresini kesen güvenlik otomatikleri de uygun bir iş güvenliği 
tedbiri olarak kabul edilecektir. Topraklamalı aletlerde, topraklama devresindeki kesinti halinde, aletin 
elektrik devresini kesen bir kontaktörün bulunması şekli de geçerli sayılacaktır. 
  
Madde 316-Taşınabilir elektrikli el aletlerinin topraklanması, topraklama elemanı bulunan özel fiş ve 
prizlerle yapılacak, yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca bir şalter bulundurulacak, bunlara akım 
sağlayan kablolar dağınık bulundurulmayacak ve geçitlerde yüksekten geçirilecektir. Aletler, besleme 
kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanacaktır. 
  
Madde 317-Parlayıcı, patlayıcı maddelerin imal edildiği, taşındığı ve depolandığı yerlerde, elektrikli el 
aletleri kullanılmayacaktır. 
  
Madde 318-Kazanlar, tanklar ve benzeri dar yerlerle nemli ve ıslak yerlerde, elektrikli el lambalarında 
olduğu gibi alçak gerilim kullanılmayacaktır. Doğru akım kullanılıyorsa, kullanma gerilimi 100 voltu 
geçmeyecek ve artı kutup topraklanmış olacaktır. Alternatif akımda ise ancak en küçük gerilim (en çok 
42 V) kullanılacaktır. Buralarda, iyi yalıtılmış esnek kablolar kullanılacak ve kablolar düzenli 
ezilmeyecek şekilde bulundurulacaktır. 
  
Madde 319-Asılı olarak kullanılması gereken taşınabilir elektrikli aletler, yay veya bir kablo veya bir 
zincir ucuna asılarak uygun ağırlıklarla dengede tutulacaktır. 
  
Madde 320-Taşınabilir ağır elektrikli aletlerin bir yerden diğer bir yere taşınması, özel sapan veya 
askılarla yapılacak ve bu sapan askılar, çalışma sırasında kullanılmayacaktır. 
  
Madde 321-Taşınabilir elektrikli aletler ile çalışan işçiler, bol ve etekleri geniş elbiseler giymeyecekler, 
kauçuktan gayri eldiven takmayacaklardır. 
  
Madde 322-Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce, yetkili kimseler tarafından kontrol edilecek, 
topraklanması arızalı, motoru fazla kıvılcımlı, priz, fiş, anahtar ve bağlantı kablosu bozuk olanlar 
kullandırılmayacaktır. Taşınır elektrik lambaları, ancak sürekli aydınlatmanın yeterli yapılamadığı 
yerlerde kullanılacak, duyları ve gerilim altındaki kısımları, akım geçirmeyen, sağlam, kanalı koruyucu 
kafesler içinde olacak ve organik tozlar veya parlayıcı maddeler bulunan yerlerle nemli yerlerde, 
lambalar cam koruyucu içinde bulundurulacaktır. 
  
Madde 323-Elektrik kaynağı yapılan yerler, başka işçilerin çalıştığı yerlerden en az 2 metre yükseklikte 
ve ışık geçirmeyen taşınmaz veya taşınabilir paravanlarla ayrılmış olacaktır. 
  
Madde 324-Elektrik kaynağı işlerinde çalışan işçilere, işin özelliğine uygun kişisel korunma araçları 
verilecektir. 
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Madde 325-Elektrik kaynak makinası bağlantıları ve prizler, yalnız yetkili elektrikçiler tarafından 
yapılacak ve değiştirilecek, kaynak işlerinde ise ehil kaynakçılar çalıştırılacaktır. 
  
Madde 326-Elektrik kaynak makinelerinin kullanılmasında, aşağıdaki tedbirler alınacaktır. 
1 ) Elektrik kaynak makinaları ve teçhizatı yalıtılmış ve topraklanmış kaynak penseleri kabzalı ve dış 
yüzleri yalıtılmış olacaktır. 
2 ) Elektrik kaynak makinalarının şalteri, makine üzerinde veya çok yakınında bulunacak, kablolar 
sağlam şekilde tespit edilmiş olacaktır. 
3 ) Otomatik veya yarı otomatik dikiş ve punta kaynağı makinalarında, operasyon noktasına kapalı 
koruyucu yapılacak veya çift el kumanda usulü uygulanacaktır. 
4 ) Beslenme ve kaynak kabloları, üzerinden taşıt geçmesi halinde, zedelenmeyecek ve 
bozulmayacak şekilde korunacaktır. 
5 ) Yanıcı maddeler yakınında elektrik kaynağı yapılmayacaktır. 
  
Madde 327-Elektrik kaynak makinasının şebeke bağlantısındaki şalter, bütün kutupları kesecektir. 
  
Madde 328-Elektrik kaynak makinalarının temizlenmesi tamir ve bakımı veya çalışma yerinin 
değiştirilmesi sırasında, makinalar şebekeden ayrılıp elektriği kesilecektir. 
  
Madde 329-Kazanlar gibi dar ve kapalı hacimlerle aynı zamanda nemli yerlerdeki kaynak 
çalışmalarında, yalnız doğru akım kullanılacaktır. 
  
Madde 330-Elektrik kaynak veya kesme makinalarında kullanılan elektojen grupları, elektrik 
redresörleri veya transformatörleri ile bunların gerilim altındaki yalıtılmamış kısımları, dokunmalara 
karşı korunmuş ve elektrik kaynak makinalarının metal çerçeveleri uygun şekilde topraklanmış 
olacaktır. 
  
Madde 331-Elektrik kaynak ve kesme makinalarının çıkış uçlarının veya kaynak devrelerinin birer 
kutbu, kaçak akımlara karşı, iş parçasında topraklanmış olacaktır. 
  
Madde 332-Akımı sağlayan kablo uçlarının bağlantı noktası ve elektrot pensleri yalıtılmış ve kaynak 
ısısına karşı elektrot pensleri, uygun şekilde korunmuş olacaktır. 
  
Madde 333-Dirençli kaynak makinalarının punto noktası ile gerilim altındaki kısımları yalıtılmış olacak, 
bunların kablolarının makine üzerinde veya yakınında bir yerde bir anahtarı bulunacak, akım giriş 
uçları, vida veya saplama ile iyice tespit edilecek ve buralarda fişler kullanılmayacaktır. Ancak, 
kumanda devresinde fişler kullanılacaktır. 
  
Madde 334-Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde, 
statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı nemlendirme, topraklama, iyonizasyon, silindirlerin 
ayarı v. b. gibi uygun tedbirler alınacaktır. Statik elektriği iletmeyen malzemelerin kullanılmasından 
mümkün olduğu kadar kaçınılacaktır. 
  
Madde 335-Sıvı parlayıcı ve patlayıcı maddelerin çok büyük akma hızları ile doldurulup 
boşaltılmasından, sıçramalı ve yüksek basınçla doldurulmalarından kaçınılacaktır. 
  
Madde 336-Transmisyon tertibatındaki miller ve yataklar, statik elektriğe karşı topraklanacak, kayışla 
kasnak arasına ve kayışın kasnağı terk ettiği kısmın her iki tarafına, topraklanmış metal taraklar uygun 
şekilde konulacaktır. 
  
Madde 337-Parlayıcı sıvılar, depolama tanklarından kara veya deniz tankerlerine aktarıldıklarında, 
statik elektriğe karşı depolama tankının topraklı metal kısmı ile aracın metal kısımları arasında bir 
elektriksel bağlantı yapılacak, havalı veya dolu lastik tekerlekli ve benzeri araçlar ayrıca toprakla 
nacaktır. 
  
Madde 338-Öğütülerek toz haline getirilmiş maddelerin, pnömatik konveyörlerle taşındığı hallerde, 
statik elektriğe karşı konveyörün ayrıntılı metal boruları, bütün hat boyunca birbirine iletken bağlantılı 
olacak ve topraklanacak ve titan, alüminyum ve mağnezyumun ince tozlarının taşındığı yerlere, statik 
elektrik dedektörleri veya benzeri uygun tertibat konulacaktır. 
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Madde 339-Statik elektrik birikmelerine karşı, gerekli yerlere statik elektrik yük gidericileri veya 
nötralizörler konulacak veya uygun diğer tedbirler alınacaktır. 
  
Madde 340-Tabanca boyası yapılan tesislerde boyanacak veya verniklenecek metal parçalar, boyama 
hücrelerinin bütün metal kısımları ile davlumbazlar, kaplar, emme tertibatı ve boya tabancaları, uygun 
bir şekilde topraklanmış olacaktır. 
  
Madde 341-Litreden büyük sentetik akaryakıt kapları, iletken maddelerle kaplanacaktır. Nemin düşük 
olmadığı hallerde, karton veya kağıt ile kaplama yapılacak veya metal boyalarla boyama veya iletken 
ağ geçirme işlemleri uygulanacak yahut da bu cins kaplar toprak içine yerleştirilecektir. Sentetik 
kaplara iletken yüzeyler kazandırılması halinde, bu yüzeyler doldurma ve boşaltmadan önce 
topraklanacaktır. 
  
Madde 342-Akaryakıt depolama tankları, akaryakıt doldurulduktan sonra, ilgili standartlara uygun 
olarak gerekli bir süre dinlendirilecektir. 
  
Madde 343-İşyerlerindeki parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı maddelerin imal edildiği, işlendiği veya 
depolandığı yerler, yağ, boya veya diğer parlayıcı sıvıların bulunduğu binalar, yüksek bacalar, yüksek 
binalar ile üzerinde direk veya sivri çıkıntılar yahut su depoları gibi yüksek yerler bulunan binalar, 
yıldırıma karşı yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere göre yapılacak yıldırımlık tesisatı ile, hava 
hatları ise uygun kapasitedeki parafudrlar ile korunacaktır. 
  
Madde 344-Maden çatılı veya karkaslı bina, atelye, depo ve benzerleri ile iletken olmayan tabanlar 
üzerinde kurulmuş makinelar, havagazı, su ve kalorifer tesisatı ve bütün madeni kısımlar, usul ve 
tekniğe uygun olarak etkili bir şekilde topraklanacaktır. 
  
Madde 345-Gerilim altındaki elektrik devrelerinin, elektrik makinelarının veya cihazlarının onarımına 
girişilmeden önce, onarımı yaptırmakla görevlendirilenler tarafından ve bunların sorumluluğu altında 
onarılacak; devrenin, tesisat, motor veya techizatın her türlü enerji kaynağı ile bağlantıları kesilecek, 
onarılacak devreyi besleyen şalter veya devre kesicilerinin açık durumda olmaları ve bu şekilde 
kalmaları sağlanacak ve onarım bitirilmeden devreye akım verilmeyecektir. Akım onarımın bitiminde, 
sorumlu görevlinin izniyle verilecektir. 
  
Madde 346-Birden fazla kaynaktan beslenen elektrik tesisatında, kablo veya hava hatları üzerinde 
onarıma girişilmeden önce, akım her yönden kesilecektir. 
  
Madde 347-Onarılacak hava hatlarının her iki tarafı devreden çıkarıldıktan sonra, ayrıca topraklanacak 
ve onarım işçilerine emniyet kemerleri gibi uygun kişisel korunma araçları verilecektir. 
  
Madde 348-Binalarda yapılacak ek inşaat, onarım veya boya işleri ile benzeri çalışmalara başlamadan 
önce, gerilim altındaki iletkenlere yaklaşması gereken kimselerin korunması sağlanacaktır. 
  
Madde 349-Toprak ile potansiyel farkı 42 volttan fazla olan ve alçak gerilim ile çalıştırılan her türlü 
elektrik tesisatı, yetkili kimselerin girebileceği oda veya kapalı yerlerde bulundurulacak veya tesadüfen 
dokunulamayacak kadar yüksek yerlere yerleştirilecektir. 
  
Madde 350-Üzerinde 650 volt gerilim bulunan şalter veya ona benzer açık elektrik teçhizatı, en az 215 
santimetre yükseklikte ve bakım ve kontrol çalışmalarına elverişli şekilde yapılmış olacaktır. Gerilim 
altındaki kısımların bakım ve kontroluna yarayan uygun geçitler yapılacak ve bunlar yol olarak 
kullanılmayacaktır. 
  
Madde 351-Alçak gerilimli tesisatta servis koridorları en az 60 santimetre genişlikte ve yüksek gerilimli 
tesislerde ise en az 80 santimetre genişlikte olacaktır. Hiç bir yerde bu koridorların tavan yüksekliği 2 
metreden az olmayacaktır. 
  
Madde 352-Binaların dış yüzlerine konulacak transformatör, kondansatör veya buna benzer diğer 
elektrik teçhizatı ile bu cihazlara ulaşan iletkenler; pencere, balkon ve benzeri yerlerden yeteri kadar 
uzak ve zararsız bir yerde bulunacaktır. 
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Madde 353-Elektrik tesisatı, cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılacak, bakım ve 
işletmesi sağlanacaktır. 
  
Madde 354-Nemli ve tozlu yerlerle geçici olarak nemli olan, ıslak, korozif, yangın tehlikesi arz eden ve 
yüksek sıcaklığı olan yerlerde yapılmış ve yapılacak elektrik tesisatı ile bina dışına yapılmış elektrik 
tesisatı, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesine uygun olacaktır. 
  

ALTINCI BÖLÜM  
El Aletlerinin Kullanılmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri  

  
Madde 355-İşyerlerinde kullanılacak el aletleri, yapılacak işe uygun malzemeden yapılmış olacak ve 
yalnız yapımına özgü işlerde kullanılacaktır. Bunların ahşap sapları budaksız, iyi cins ve elyaflı 
ağaçtan, uygun biçim ve boyutta, kenarları yuvarlatılmış kıymıksız ve düzgün yapılmış olacaktır. 
  
Madde 356-Kıvılcımın tehlikeli olacağı yerlerde kullanılacak el aletleri, kıvılcım çıkartmayacak 
malzemeden yapılacak ve bu nitelikte olmayan aletler, bu yerlerde kullanılmayacaktır. 
  
Madde 357-Çekiç, balyoz, kalem, keski, zımba ve benzeri aletler, standartlarına uygun şekilde ve 
kaliteli çelikten yapılacak ve bunların bozulan veya çapaklanan başları, taşlama veya eğeleme 
suretiyle düzeltilecektir. 
  
Madde 358-El aletlerinin su verme veya bilenmesi ile bakım ve onarım işleri, kalifiye işçiler tarafından 
yapılacak ve bunların sivri veya keskin uçları, kullanılmadıkları zaman uygun şekilde korunacaktır. 
  
Madde 359-El aletleri, yerlerde, merdivenlerde, geçitlerde veya işçilerin geçit olarak faydalanabileceği 
herhangi bir yer üzerinde ortada bulundurulmayacak ve bunlar için uygun dolap, askı tablosu veya en 
az 2 santimetre yükseklikte etekliği bulunan raflar yapılacaktır. Baş üstü yüksekliğinden düşmelere 
karşı gerekli tedbirler alınmadan, bunlar elden bırakılmayacaktır. 
  
Madde 360-Baltalar, keserler, satırlar gibi el aletleri, daima keskin olarak bulundurulacak, bunların 
sapları alete sıkı ve sağlam duracak şekilde geçirilecek ve taşınmalarında uygun kılıf, askı veya 
mahfaza içinde bulundurulacaktır. 
  
Madde 361-Kalemler, keskiler (saplı keskiler), zımbalar ve benzeri aletlerde, kalem uçları, keski 
ağızları ve zımba burunları, yapılacak işe uygun biçimde ve daima keskin olacak ve bunlar 
kullanılırken, uygun siper veya paravanalar veya benzeri koruyucular bulundurulacaktır. 
  
Madde 362-Kaldıraçlar ve benzeri aletler kullanılmadıkları sırada, yere veya tezgah üzerine dayalı ve 
dik olarak bırakılmayacak, yatık olarak bırakılacaktır. 
  
Madde 363-Eğe ve törpülerin metal bileziği bulunan sağlam sapları veya başka çeşit bir tutacakları 
olacak ve bunlar sapsız olarak kullanılmayacaktır. Eğe ve törpüler, sandık açma, çivi sökme veya sert 
bir cisme vurma işlerinde kullanılmayacak, bunlara çekiç ve benzeri aletle vurulmayacak ve eski 
eğelerden keski, kalem veya zımba gibi aletler yapılmayacaktır. 
  
Madde 364-Bıçakların sapları üzerine, gerektiğinde elyaf, deri veya paslanmaz çelikten yapılmış kabza 
mahfazaları yapılacak veya parmak kavramları veya kalkan konulacaktır. Kauçuğun kesilmesinde 
kullanılan bıçakların uçları, uygun şekilde yuvarlatılacaktır. Konserve, deri yüzme, deri işleme ve lastik 
fabrikalarında kullanılacak bıçakların taşınmaları için, uygun kılıfları veya kınları bulunacaktır. 
  
Madde 365-Krikolar, yük kaldırılırken yere sağlam bir şekilde ve dik olarak konulacak ve yükler 
istenilen yüksekliğe kaldırıldıktan sonra, krikolar dayanıklı ve uygun takozlarla beslenmedikçe bu 
yüklerin altında veya üstünde çalışılmayacak ve yüklerin kriko ile indirilmesinde gerekli tedbirler 
alınacaktır. 
  
Madde 366-Tomruk veya kütük aktarma veya ambarlama işlerinde kullanılan kancaların veya 
süngülerin uçları, daima sivri olacak ve el kancalarının kolları, saplarına sağlam ve sıkı bir şekilde 
geçirilecektir. 
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Madde 367-Penseler, tel makasları ve kıskaçları ile gergin tel, yay veya benzeri teller kesilirken, telin 
kesilen uçlarından biri uygun şekilde tespit edilecektir. 
  
Madde 368-Somun sıkma veya gevşetme için, uygun anahtarlar kullanılacak, pense ve benzeri aletler 
kullanılmayacaktır. Normal kollu anahtarların ucuna boru geçirerek veya benzerleri takılarak 
uzatılmayacak ve anahtarlar, çekiç olarak kullanılmayacaktır. Mandren anahtarları, yuvasına gevşek 
oturacak ve bırakıldığında, kendiliğinden düşebilecek şekilde olacak ve zincir, ip veya benzerleriyle bir 
yere bağlanmış olmayacaktır. 
  
Madde 369-Pnömatik seyyar cihazların kumanda tetikleri uygun şekilde konulmuş olacak ve operatör 
elini çektiğinde, hava giriş supabı otomatik olarak kapanacaktır. Bunların basınçlı hava hortumları ve 
hortum bağlantıları, yapacakları işe uygun ve dayanıklı olacak ve bunlarla normal onarım dışında bir 
parça değiştirilirken veya benzeri bir iş yapılırken, hava hortumlarının ana valfları kapatılacaktır. 
  
Madde 370-Pnömatik çekiçlerin pistonları, çalışırken yerlerinden çıkmayacak şekilde yapılmış ve 
parça fırlamalarına karşı yaylar, güvenlik, kancaları veya benzerleriyle korunmuş olacaktır. 
Pnömatik çekiçlerden parçalar basınçlı hava ile fırlatılarak çıkarılmayacaktır. 
  
Madde 371-Pnömatik keskilerle perçin başı kesilirken, kesilen perçin başlarının bir tel sepet içine 
düşmesi sağlanacak ve bu işlerde çalışanlara, baş ve gözlerin korunması için uygun koruyucu araçlar 
verilecektir. 
  
Madde 372-Basınçlı çivi çakma tabancalarının tetiklerinde güvenlik tertibatı ve namlularında, parça 
fırlamalarına karşı, koruyucu bir huni bulunacaktır. 
  

YEDİNCİ BÖLÜM  
Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri  

  
Madde 373-Normal vinçler ile oklu, raylı, köprülü, ayaklı köprülü, tek raylı, motorlu seyyar, seyyar 
atölye vinçleri ve platformlu kaldırıcı arabalar, maçunalar, elektrikli, pnömatik, hidrolik zincirli ve halatlı 
palangalar gibi kaldırma makineleri ve araçların tamburları, kaldıracağı yüke ve kullanılacak halatın 
çap, nitelik ve sargı sayısına uygun olarak yapılacak ve iki yanı gerekli yükseklikte faturalı olacaktır. 
  
Madde 374-Kaldırma makinelerinin çelik halat uçları, tambur içine sağlam bir şekilde bağlanacak ve 
halat üzerindeki kaldırma kancaları en aşağı seviyede olduklarında, tambur üzerinde en az iki tam 
devir yapacak boyda halat sarılı kalmış bulunacaktır. 
  
Madde 375-Elektrikle çalışan kaldırma makinelerinde, belirtilen üst ve alt noktalar geçildiğinde, elektrik 
akımını otomatik olarak kesecek ve tamburun hareketini otomatik şekilde frenleyecek bir tertibat 
bulunacaktır. 
  
Madde 376-Kaldırma makineleri, kabul edilen en ağır yükün en az 1, 5 katını, etkili ve güvenli bir 
şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük 
frenleri bulunacaktır. 
  
Madde 377-Elektrik veya basınçlı hava ile çalışan ve yerden kumanda edilen kaldırma makinelerinin 
manevra halatlarında, dolaşmaları önleyecek gerekli tedbirler alınacaktır. 
  
Madde 378-Kaldırma makineleri ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından 
kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik 
durdurucular, yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol 
belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır. 
  
Madde 379-Kaldırma makinelerinde yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmaları, yetiştirilmiş 
manevracılar tarafından verilecek el ve kol işaretlerine göre yapılacaktır. 
  
Madde 380-Bir kaldırma makinesinde birden çok işçi görevli bulunduğu hallerde, kaldırma makinist 
operatörü, bağlayıcı, sapancı veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret alacak ve işaretçi, 
operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır. Operatör, her kim tarafından verilirse 
verilsin, her dur işaretini daima yerine getirecektir. 
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Madde 381-Yükler dik olarak kaldırılacaktır. Bunların eğik olarak kaldırılması zorunlu olduğu hallerde 
manevralar, sorumlu bir elemanın gözetiminde yapılacak ve yük sallanmalarına ve yükün kötü 
durumuna, karşı, gerekli tedbirler alınacaktır. 
  
Madde 382-Kaldırma makinelerinin operatörleri, özellikle eritilmiş maden potaları veya elektrikli 
mıknatıslarla taşınan parçaları ve benzeri tehlikeli yükleri, çalışanlar üzerinden geçirmeyeceklerdir. Bu 
gibi yükler taşınmadan önce, operatör tarafından sesli bir sinyal verilecek ve işçiler tehlikeli bölgeden 
ayrılıncaya kadar, kaldırma ve taşıma işleri durdurulacaktır. 
  
Madde 383-İndirilen bir yükün altından sapan halatının çekilmesi için kumanda vermeden önce 
işaretçi, işçilerin güvenliğini sağlayacaktır. 
  
Madde 384-Kaldırma makinelerinin yüksüz hareket ettirilmeleri gerektiğinde, istifçi veya sapancılar, 
işaretçiye hareket işaretini vermeden önce, denk veya sapan halatlarını kancalara uygun bir şekilde 
takacaklar ve operatörler de kancaları, yeter bir yükseklikte tutacaklardır. 
  
Madde 385-Operatörler, kaldırma makinelerinde bir yük asılı bulunduğu sürece makinelerinin 
başından ayrılmayacaklardır. 
  
Madde 386-Elektrikli mıknatıslı vinç, dinlenme halinde iken, mıknatıslar vinç üzerinde asılı olarak 
yüksekte bırakılmayacak, bunlar ya doğrudan doğruya yere değdirilecek veya bu iş için yapılmış 
platformlar üzerine indirilecektir. Mıknatıslar kullanılmadıklarında, vinç üzerinden çıkarılacaktır. 
  
Madde 387-Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olacak ve bunların operatöre en geniş görüş 
alanını sağlayacak şekilde yukarı kaldırılabilen sürgülü pencereleri bulunacak ve soğuk havalarda, 
uygun şekilde ısıtılacaktır. 
  
Madde 388-Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde, yalnız görevli kimseler 
bulunacak ve vinç operatörleri, hiç bir kimsenin yük üzerine binmesine veya boş halat veya kancalara 
asılmasına izin vermeyecektir. 
  
Madde 389-Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı (taşıma gücü), taşıyacakları yükün 
en az; el ile çalıştırılanlarda 3 katına, mekanik olarak çalışanlarda 4 katına ve erimiş maden veya 
yakıcı veya aşındırıcı (korozif) maddeler gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda ise, 5 katına eşit olacaktır. 
  
Madde 390-Açık havada ray üstünde çalışan vinçlerde, rüzgarın etkisi hesaplanacak ve bunlarda 
takozlama, bağlama yapılacak ve sürgü güvenlikli fren tertibatı bulunacaktır. 
  
Madde 391-Tek raylı askılı vinçlerde askı milinin kopması halinde, yükü askıya alabilecek bir veya 
birkaç güvenlik bağlantısı bulunacaktır. 
  
Madde 392-Ray üstünde çalışan vinçlerde, vincin ve vinç arabasının üzerinde gidip geldikleri rayların 
her iki başında ve en az tekerleklerin yarı çapı yüksekliğinde takozlar bulunacak, köprülü ve asma 
vinçlerin, köprü ve vinç arabası tekerleklerinde, uygun el, kol ve ayak koruyucuları bulunacaktır. 
  
Madde 393-Tek raylı vinçlerin geçtikleri yollar, serbest tutulacak ve bu yollar, çizgilerle açıkça 
belirtilecektir. 
  
Madde 394-Ray üstünde çalışan vinçlerde, vinç kabinine ve vinç köprü geçitlerine çıkmayı sağlayan 
sabit merdivenlerle vinç köprülerin her iki tarafında ve köprü boyunca en az 45 santimetre genişliğinde 
geçit veya sahanlıklar bulunacaktır. Vinç kabin geçitlerinin köprü üzerinde güvenle geçmeleri 
sağlanamadığı hallerde, vinç köprüsünün her iki başına ve köprü geçitlerine dikey vaziyette en az 40 
santimetre genişliğinde sağlam yapılı, uygun şekilde korunmuş geçit veya sahanlıklar yapılacaktır. 
  
Madde 395-Vinç arabalarının geçit ve sahanlıkları ile bunların altına ve üstüne rastlayacak sabit 
tesisler arasında 180 santimetreden az açıklık bırakılmayacaktır. 
  
Madde 396-Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı sürekli olarak serbest 
tutulacak ve buralar en az 75 santimetre eninde olacaktır. 
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Madde 397-Raylı vinçlerde kumanda tertibatının ve operatörlerin bulunduğu kabinler, yanmaz 
malzemeden ve açık havada çalışanlarınki de ayrıca dış etkilere dayanıklı malzemeden yapılmış 
olacaktır. Kabinler, operatörün bütün manevra alanını kolaylıkla görmesini sağlayacak ve manevra için 
tehlikesizce dışarıya sarkabileceği şekilde yapılmış olacaktır. Kabinlerde, operatörleri yakıcı ve korozif 
maddelerin sıçramasına karşı koruyacak tedbirler alınacak ve bunlar, zararlı uçucu maddelerle, zehirli 
duman, gaz ve buharlardan en uygun ve etkili şekilde korunacaktır. Kabinler, titreşimleri önlemek için, 
iyi ve sağlam bir şekilde tespit edilmiş olacaktır. Arıza halinde vinç operatörünün, kabini güvenlikle terk 
edebilmesi için;kabinde lüzumlu halat, ip merdiven veya diğer uygun bir inme aracı bulundurulacaktır. 
  
Madde 398-Raylı vinçlerin kabin kapılarının sahanlık veya geçit seviyesinden 30 santimetreden daha 
yüksekte bulunduğu hallerde, bu kapıların önüne uygun basamaklar yapılacak ve kabinlerde, kum 
dolu bir kova veya elektrik akımı iletmeyen madde ile doldurulmuş bir yangın söndürme aleti 
bulundurulacaktır. 
  
Madde 399-Raylı vinç kabinleri içinde bulunan ana şalterden başka, kabin damı üzerine ve geçitten 
kolay erişilir bir yere veya işyeri tabanının uygun bir yerine, yalnız vinçi durduran ikinci bir ana şalter 
konulacaktır. 
  
Madde 400-Raylı vinçlerin yükseltmeyi sınırlayıcı tertibatı, doğrudan doğruya vinçin kasnağı veya 
kancası tarafından harekete geçirilecek uygun akım kesme tertibatlı ve yükün, beklenmedik bir anda 
inmesini önleyebilecek şekilde yapılmış olacaktır. Bu tertibat, vincin, fren tesisatına bağlı olarak 
çalışacak ve raylı vinç operatörlerin çalışmaya başlamadan önce ve çalışmanın bitiminde, bu tertibatı 
çalıştırarak kontrol edeceklerdir. 
  
Madde 401-5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde, 2 elektrikli fren veya bir elektrikli ve bir 
mekanik fren bulundurulacaktır. 
  
Madde 402-Açık havada çalışan raylı vinçlerde, yük kancasını sürekli olarak aydınlatabilecek ve vinç 
üzerine bağlanmış lambalar bulunacaktır. 
  
Madde 403-Vinç köprülerinin hareketlerini kontrol için, bu köprülerde kollu el frenleri veya pedallı ayak 
frenleri bulunacaktır. 
  
Madde 404-Asma vinç kaidelerinin tekerleklerinden, tekerlek koruyucuları ve bunların yanında vinci 
tespit için uygun tertibat bulunacaktır. 
  
Madde 405-Vincin veya kaldırılan yükün hareketi esnasında çalışanları uyarmak için operatör, sesi 
açıkca işitilebilen zil, çan ve benzerleriyle işaret verecek ve bunlar hareket halinde devamlı olarak 
çalacaktır. 
  
Madde 406-Raylı vinçlerde ana şalterleri açmadan önce operatörler, bütün kumanda kol ve 
düğmelerinin stop durumunda olduğunu kontrol edecekler ve elektrik akımının kesildiği hallerde, bütün 
kumanda sistemini stop durumuna getirecekler ve bu durumu, akım tekrar verilinceye kadar 
değiştirmeyeceklerdir. Kabinleri terk etmeden önce, raylı vinç operatörleri, bütün kumanda tertibatını 
stop durumuna ve ana şalterleri de açık duruma getireceklerdir. 
  
Madde 407-Aynı yükü kaldırmak için, iki raylı vincin birlikte çalıştırılması halinde, her iki vinç 
operatörüne, yalnız bir işaretci tarafından kumanda verilecek ve vinçlerin hareketlerinde ahengi 
sağlayacak özel tedbirler alınacaktır. 
  
Madde 408-Yüklerin, vinçlerle asılı olarak taşınmasında görevlendirilen işaretçi veya işçiler, yüklerinin 
önünde gidecek, ray makaslarını kontrol edecek ve yüklerin bir kimseye veya herhangi bir engele 
çarpmayacak bir yükseklikte taşınmasını sağlayacaklardır. 
  
Madde 409-Raylı vinçlerin onarımında, bu vinçlerin altına döşemeli bir iskele kurulacak veya bir ağ 
çekilecek ve tekerlekleri içten ve dıştan uygun şekilde takozlanacaktır. 
  
Madde 410-Vince ait ağır parçaların indirilip kaldırılması için vinç üzerinde ceraskal veya makaraların 
takılabileceği çelik kollar, halkalar veya benzerleri bulunacaktır. 
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Madde 411-Raylı vinçler üzerinde herhangi bir onarıma başlamadan önce, bütün kumanda tertibatı, 
stop durumuna getirilecek, iki ana şalter açılacak ve bunlardan biri, sıkıca bağlanacaktır. Vinç üzerine 
ve uygun yerlere, onarım yapıldığına dair uyarma levhaları konulacaktır. Aynı ray şebekesi üzerinde 
başka vinçler çalıştığında, bunları uygun uzaklıkta durduracak takozlar konulacak veya aynı işi 
görecek başka tedbirler alınacaktır. 
  
Madde 412-Halat tamburlarının ve millerinin veya motor bobinlerinin sökülmesinden evvel kaldırma 
halatları, tamburlar üzerinden çıkarılacaktır. Ancak, bunun sağlanamadığı hallerde, tamburun ani 
olarak dönmesi önlenecektir. 
  
Madde 413-Raylı vinçlerde yapılan onarımın bitiminde, bütün koruyucuları yerlerine takılacak ve vinç 
harekete geçirilmeden önce, onarımda kullanılan bütün araç, gereç ve malzeme kaldırılmış olacaktır. 
  
Madde 414-Motorlu seyyar vinçlerin kaldıracakları en ağır yükler, kabinlerin içinde veya dışında yazılı 
olarak belirtilecek ve kollu vinçlerde ayrıca yatıklık ve ok mesafelerine göre kaldırılmasına izin verilen 
en ağır yükler, aynı şekilde gösterilecek ve bunlardan en ağır yükten fazlası kaldırıldığında, durumu 
bildiren sesli ve ışıklı otomatik bir uyarma tertibatı bulundurulacaktır. 
  
Madde 415-Vinç operatörlerinin kaymasını önlemek için, motorlu seyyar vinçlerin platformları, 
tahtadan veya damarlı metal plakadan yapılmış olacak ve buharla çalışan motorlu seyyar vinç 
kabinlerinin içinde, bir yandan diğerine rahatça gitmeyi sağlayacak bir geçit bulunacaktır. 
  
Madde 416-Motorlu vinçlerle yük kaldırılırken veya vinç yer değiştirirken sesli ve ışıklı uyarma 
yapılacak ve bunların gece çalışmalarında farları ve arkalarında stop lambaları yakılacak ve kabinler 
uygun şekilde aydınlatılacaktır. 
  
Madde 417-Motorlu vinçler ray üzerinde hareket ettiklerinde, makaslar görevliler tarafından idare 
edilecek ve operatörler, vinç şasesini veya vinç okunu herhangi bir yere değmeyecek şekilde 
ayarlayacak, çalışmaların bitiminde veya geçici duraklamalarda vinci frenleyecek, okları uygun 
mesnetler üzerine yatıracak ve makinaları durduracaklardır. 
  
Madde 418-Oklu vinçlerde okların yatıklıklarına ve vinç arabasının durumuna göre, taşınabilecek en 
ağır yükler, vinç arabasının veya okun uygun bir yerinde gösterilecek ve bunlarda en ağır yükten 
fazlası kaldırıldığında, durumu bildiren sesli ve otomatik bir uyarma tertibatı bulundurulacaktır. 
  
Madde 419-Seyyar vinçlerin, platformlu kaldırıcı arabaların ve benzerlerinin tekerlekleri korunacak, 
bunlarda el ile çalışan sesli uyarma tertibatı bulunacak ve bunların elektrikle çalışanları, uygun ve 
yeterli şekilde topraklanacaktır. 
  
Madde 420-Geçme (teleskopik) platform tipli kaldırıcı arabalarda, yükselen üst kısmın birdenbire 
inmesini engelleyecek otomatik sürgülü veya benzeri uygun tertibat bulunacak ve bunlar elektrikle 
çalıştıklarında, platformun yükselmesini ve inmesini sınırlayacak bir tertibat yüklerin indirilmesini 
ayarlayan elektrikli veya mekanik bir fren bulunacaktır. Bunlar yüklü olarak yer değiştirdiklerinde, 
devrilmelerini önlemek için, platformlar yere yakın tutulacaktır. 
  
Madde 421-Kaldırma araç ve makinalarında meydana gelen herhangi bir aksaklık halinde, yükleri 
bulundukları durumda tutabilecek güçte frenler bulunacaktır. 
  
Madde 422-Maçuna tamburlarının boy ve çapları, yük halatını tek kat halinde sarabilecek durumda 
olacak ve maçunların kumanda kolları, uygun kavrama tertibatlı bulunacaktır. 
  
Madde 423-Buharla çalışan maçunalarda, işçiler sıcak su veya buharla yanmaya karşı korunacak ve 
eksoz borularından çıkan buharlar, operatörlerin görüşünü azaltmayacaktır. 
  
Madde 424-Elektrikli maçunların durması halinde, yükü askıda tutabilecek frenleri olacak ve bunların 
kumanda kol başlıkları, elektrik akımı geçirmeyen maddelerden yapılmış bulunacaktır. 
  
Madde 425-(Pnömatik) basınçlı hava ile çalışan maçunların kumanda kutusu kolları, bırakıldığında 
otomatik olarak kendiliğinden ölü noktaya gelecek tertibatlı olacaktır. 
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Madde 426-El maçunları, kaldırılacak en ağır yüke göre, kaldıraç kolu veya kolları üzerinde yapılacak 
baskı, adam başına 10 kiloğramı geçmeyecek şekilde yapılmış olacak, bunlarda kaldıraç kolu 
bırakıldığında, yükü askıda tutabilmek için, tambur mili üzerine güvenlik mandalının oturacağı dişli bir 
kasnak veya aynı işi görebilecek otomatik sonsuz bir vida konulacak ve yüklerinin indirilmesini ayar ve 
kontrol etmek için, bir fren tertibatı bulundurulacaktır. 
  
Madde 427-En ağır yük için, kaldırma ve bağlama (sapan) zincirlerinin ve kancalarının güvenlik kat 
sayısı en az 5 olacaktır. Zincirler bu özelliklerini yitirdiklerinde ve boyları % 5 den fazla uzadıklarında 
ve bakla veya halka kalınlıklarının dörtte birini geçen bir aşınma meydana geldiğinde, bunlar 
kullanılmayacaklardır. 
  
Madde 428-Tamburlara sarılan veya kasnaklar üzerinden geçen zincirler, belirli devrelerde 
yağlanacaktır. Ancak, dökümhanelerde veya yağ ve greslerin kuru veya benzeri maddeleri zincirler 
üzerinde toplanabileceği yerlerde, kullanılan zincirler ve sapan zincirleri yağlanmayacaktır. 
  
Madde 429-Yüklerin kaldırılmasında kullanılan zincirlerde, düğüm ve büküm olmayacak, sert ve kesici 
köşeli yükler kaldırılırken, köşelerle zincirler arası, uygun yastıklarla beslenecek ve kırılan bir kaldırma 
veya bağlama zinciri, telle bağlanmayacak veya civatalarla tutturulmayacaktır. 
  
Madde 430-Kaldırma ve bağlama zincirleri, kullanılmadıkları zaman, uygunkancalara asılacak ve 
bunların paslanması önlenecek, ezilmelere ve korozif maddelerin etkilerine karşı korunacaktır. 
  
Madde 431-Çelik halatların güvenlik kat sayısı 6 dan aşağı olmayacak ve halatların ek yerleri, 
halkaları, başlık ve bağlantıları halatların kaldıracağı en ağır yüke dayanıklı olacaktır. 
  
Madde 432-6 bükümlü çelik halatların 50 santimetre veya özel çelik halatların 1 metre boyunca 
dayanımlarını, aşağıda gösterilen miktarlarda kaybetmiş olanları kullanılmayacaktır. 
7 telli çelik halatlarda % 12, 
19 telli çelik halatlarda % 20, 
37 telli çelik halatlarda % 25, 
61 telli çelik halatlarda % 25, 
Seal özel çelik halatlarda % 12, 
Üçgen bükümlü özel çelik halatlarda % 15, 
Nuflese özel çelik halatlarda % 20. 
  
Madde 433-Çelik halatların bağlantı kısımlarında tellerin aşınması, kopması ve bağlantının gevşemesi 
gibi hallerde, halatın 1-3 metresi, uygun şekilde kesilecek ve halatın başları, yeniden uygun şekilde 
bağlanacaktır. 
  
Madde 434-Kaldırma veya çekme işlerinde kullanılan ip halatlar, iyi cins kenevirden veya benzeri 
elyaftan yapılacak ve bunların kopmaya karşı, güvenlik kat sayıları en az 3 olacaktır. İp halatlar, 
asitlerin veya bunların buharlarının yahut yıpratıcı diğer kimyasal maddelerin bulunduğu yerlerde 
kullanılmayacak ve saklanmayacaktır. İp halatlar, ıslak olduklarında kurutulacak, kirli olduklarında 
yıkanacak ve kuru olarak saklanacaktır. 
  
Madde 435-Kaldırma araç ve makinalarının alt kısmında bulunan makaraların uygun koruyucuları 
olacak ve bu makaraların kaymaları önlenecektir. 
  
Madde 436-Kaldırma araç ve makinalarının yük kancaları; demir, dövme, çelik veya benzeri uygun 
malzemeden yapılmış olacak, yüklerin kurtulup düşmelerini önlemek için, bunlardan güvenlik mandalı 
veya uygun güvenlik tertibatı bulunacaktır. 
  
Madde 437-Eşit kollu sapanlarla uygun şekilde taşınamayacak yükler için, kolları eşit boyda olmayan 
sapanlar kullanılacaktır. Birden fazla kollu sapanlar kullanıldığında, sapan kollarının başları, aynı 
halkaya bağlanacak ve sapan kolları uygun açıklıkta olacaktır. 
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ONBİRİNCİ BÖLÜM  
  

 Malzemenin Kaldırılma,Taşınma,İstiflenme ve Depolanmasında Alınacak Güvenlik 
Tedbirleri  

  
Madde 486-Malzemenin kaldırılması, taşınması, istiflenmesi ve depolanmasında genellikle mekanik 
araçlar kullanılması esastır. Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı veya taşındığı hallerde, önceden 
belirtilen kumanda hareket ve işaretleri kullanılacaktır. 
  
Madde 487-Fıçı, varil ve benzeri büyük yuvarlak kaplar, eğik düzlemlerden indirilirken takozlar, 
kaldıraçlar, halat ve ipler kullanılacak ve işçiler, eğik düzlemin alt başında ve indirilen kapların önünde 
durmayacaklardır. 
  
Madde 488-Ağır parçaların boru veya çubuk ve benzeri yuvarlak parçalar üzerinde yürütülerek 
taşındığı hallerde, bunlar el ile itilmeyecek, kaldıraçlarla veya benzerleri ile hareket ettirilecektir. 
  
Madde 489-İşyerlerinde malzemeler, aydınlatmayı engellemeyecek, makine ve tesisatın çalışmasını 
güçleştirmeyecek, geçitlerde gidiş ve gelişi aksatmayacak ve yangın söndürme tesisatının kullanılma 
ve çalışmasını engellemeyecek ve devrilmeyecek şekilde ve ağırlıklarına dayanacak taban üzerine ve 
ancak 3 metre yükseklikte istiflenecektir. 
  
Madde 490-Ağır çuval ve torbalar, dört köşesi çaprazlama olarak ve en çok 5 sırada bir, 1 torba eksik 
konularak istif edilecektir. 
  
Madde 491-Kızışmayı önlemek ve dengeyi sağlamak için, kesilmiş keresteler, yerden yüksekte yapılan 
raflar üzerine yatay olarak veya az eğik sıralar halinde istiflenecek ve her sıra arasına, uçları geçitleri 
kapamayan latalar atılacaktır. 
  
Madde 492-Çubuk ve borular, uygun raf veya sehpalar üzerine veya bunların sağlanamadığı hallerde, 
kalaslardan yapılacak bir taban üzerine istiflenecek ve istifin her iki tarafı, dayanıklı kazıklarla 
desteklenecektir. 
  
Madde 493-Kuru maddelerin döküm halinde bulunduğu ve alttaki boşaltma ağzından, bu maddelerin 
mekanik vasıtalar veya el ile alındığı üstü açık siloların üst ağızları, uygun ızgaralarla kapatılacaktır. 
  
Madde 494-Kuru maddelerin döküm halinde bulunduğu silolara işçilerin girmesi gerektiğinde, her 
işçiye, ucu sağlam bir yere bağlanmış uygun emniyet kemeri verilecek ve silo ağzında sürekli olarak 
görevli bir işçi bulundurulacaktır. 
  
Madde 495-Döküm halinde kuru maddelerin depolandığı siloların sahanlık ve sabit dik veya yatık 
merdivenleri bulunacak ve bunlar uygun korkuluklarla korunacaktır. 
  
Madde 496-Yanabilen kuru maddelerin döküm halinde depolandığı silolar, ateşe dayanıklı 
maddelerden yapılmış olacak ve bunlarda uygun havalandırma tertibatı bulunacaktır. 
  
Madde 497-Kuru maddelerin yığın halinde depolandığı ve bunların el aletleri ile alındığı hallerde, 
yığınların dip tarafında, bunların dengesini bozabilecek nitelikte boşluklar meydana getirilmeyecektir. 
  
Madde 498-Depoların kuru maddeler, patlayıcı veya zehirleyici karışımlar meydana getirebilecek 
nitelikte olduğu hallerde, yükleme, boşaltma ve depolama işlerinde ayrıca gerekli özel tedbirler 
alınacaktır. 
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PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI  
MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE 

İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER 
HAKKINDA TÜZÜK  ( 31  )  

                                                    (Şantiyeleri ilgilendiren maddeleri)                                                        
            
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 

BİRİNCİ KISIM 
Kapsam ve Deyimler 

  
Madde 1 - 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve parlayıcı, patlayıcı,  tehlikeli ve zararlı, katı, 

sıvı, gaz halindeki maddelerle çalışılan işyerlerinde ve işlerde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde 
öngörülen tedbirlerden başka alınacak sağlık ve güvenlik tedbirleri bu Tüzükte gösterilmiştir. 
  

Madde 2 - Bu tüzükte geçen:      
a) "Lif" deyimi: İnorganik (mineral) ve organik (bitkisel, hayvansal) menşeli tabii ve suni iplik 

şeklindeki katı ve dayanıklı maddeleri,  
b) "Toz" deyimi; kömür, hububat, ağaçlar, minareller, metaller, cevherler ve maden ocaklarından 

çıkarılan taşlar gibi organik veya inorganik maddelerin doldurulma ve boşaltılmaları, taşınmaları, 
delinmeleri, taşa tutulmaları, çarpılmaları, püskürtülmeleri, öğütülmeleri, patlamaları ve dağıtılmaları ile 
meydana gelen ve kendisinden hasıl oldukları maddelerle aynı bileşimde olan veya olmayan ve hava 
içerisinde dağılma veya yayılma özelliği gösteren 0,5-150 mikron büyüklükte olan katı 
parçacıkları,                                    

c) "Duman" deyimi; genel olarak erimiş haldeki metallerin gaz haline dönüşmesi yahut yakıtların 
veya diğer organik maddelerin tam yanması sonucu hasıl olan gazların yoğunlaşmasından meydana 
gelen ve asıl maddeden kimyasal bakımdan farklı bulunan süspansiyon halindeki katı parçacıkları,  

d) "Gaz" deyimi; genellikle sabit bir şekli ve belirli bir hamcı olmayıp sınırsız olarak yayılabilen ve 
basınç artması veya sıcaklık azalmasının etkisi ile sıvı veya katı hale getirilebilen maddeyi, 

e) "Sis" deyimi; maddenin gaz halden sıvı hale geçmesi veya suda çözülmesi veya 
pülverizasyon, köpürme ve sıçrama gibi nedenlerle mekaniksel olarak dağıtılması sırasında havada 
meydana gelen damlacıkları, 

f) "Buhar" deyimi; normal olarak sıvı veya katı halde olup, basınç artmasıyla veya sıcaklığın 
azalmasıyla tekrar sıvı veya katı hale gelebilen maddelerin gaz hallerini, 

belirtir. 
İKİNCİ KISIM 

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan 
İş Yerleri ile ilgili Güvenlik Tedbirleri 

  
BİRİNCİ BÖLÜM 

İşyeri binalarında alınacak Güvenlik Tedbirleri  
  

Madde 3- Parlayıcı, Patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler üretilen veya işlenen veya depolanan 
binalar mümkünse tek katlı olacak; duvarları yanmaz maddeden, tavanları hafif ve yanmaz 
malzemeden dış yan cephelerine bakan pencereler ince kırılmaz camlı olacak ve patlamalarda büyük 
parçalar halinde havaya fırlamayacak malzemeden yapılmış olacaktır.  
  

Madde 4 - Birden fazla katlı binaların, en üst katında tabanı betonarme olmak kaydıyla parlayıcı, 
patlayıcı maddelerin yalnız işlenmesine veya her hangi bir üretimde ilkel madde olarak kullanılmasına 
izin verilebilir. Bu gibi yerlerin parlayıcı, patlayıcı maddelerin olumlu üretim birimi veya deposu olarak 
kullanılması, S.S.Yardım Bakanlığının olumlu mütalaası üzerine Çalışma Bakanlığınca verilecek özel 
izne bağlıdır.  
  

                                                           

            31  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  27.11.1973, No: 7/7551  Dayandığı Kanunun Tarihi :  25.8.1971, No: 1475                              
                     Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :  24.12.1973, No: 14752  (Bu Tüzük halen yürürlüktedir.) 
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Madde 5 - Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinin tabanları, düz, 
yanmaz, sızdırmaz, herhangi bir cismin çarpmasıyla kıvılcım çıkarmaz malzemeden yapılacak ve 
kolay temizlenir, hafif meyilli tarzda inşa edilecektir. 

Kullanılan maddelerin, kimyasal bir olay sonucunda işyeri tabanını aşındırıp tahrip etmesi veya 
parlayıcı, tehlikeli ve zararlı gaz ve dumanlar meydana getirmesi önlenecektir. 
  

Madde 6 - Tabanda yangın söndürme cihazlarının vereceği fazla su ve kimyasal maddelerin ve 
işyerindeki bütün sıvıların eşiklerden taşmasını önleyecek şekilde toplanmasını ve bir depoya veya 
dinlendirme kuyusuna girmesini sağlayacak drenaj sistemi bulunacaktır.                
  

Madde 7 - Binalardaki giriş çıkış kapıları, pencereler, panjurlar ve havalandırma menfezlerinin 
kapakları belirli bir basınç karşısında dışarıya doğru açılacak şekilde yapılmış 
olacaktır.                                             
  

Madde 8 - Giriş ve çıkış kapıları, yanmaz malzemeden, çıkış güvenliği ilkelerine uygun ve 
mümkün olduğu kadar büyük boyutta, kolayca dışarıya açılabilecek ve doğrudan doğruya açık havaya 
yol verecek şekilde yapılmış olacak ve işyerinde ayrı cephelerde olmak üzere en az iki kapı 
bulunacaktır.                              
  

Madde 9 - Birden fazla bölümleri bulunan işyerlerinde, bölümlerden her birinin, biri doğrudan 
doğruya, diğeri genel koridora açılan, en az iki kapısı bulunacaktır.                        
  

Madde 10 - Binanın bütün pencereleri, gerektiğinde çıkış için kullanılabilecek şekilde yapılmış 
olacak, pencerelere demir parmaklık veya kafes konulmayacaktır.                            
  

Madde 11 - İşyeri, herhangi bir tehlike vukuunda işçiler tarafından derhal boşaltılabilecek şekilde 
tertiplenmiş olacak; bölümlerden birinin çıkış yolu, diğerinin geçişini 
zorlaştırmayacaktır.                                          
  

Madde 12 - İç bölmeler, meydana gelecek en yüksek basınca dayanıklı ve       
çatlaksız, düz yüzeyli ve yanmaz malzemeden yapılmış açık renkte boyanmış veya badanalanmış, 
kolayca yıkanabilir ve temizlenebilir şekilde olacaktır.           
  

Madde 13 - Asansörler ve merdivenler yanmaz malzemeden yapılmış ve binanın diğer 
kısımlarından ayrı bölmelerde veya binanın tamamiyle dışında kurulmuş olacaktır. Asansörlerin 
kapıları kendiliğinden kapanan, toz geçirmez şekilde yapılacaktır.                        
  

Madde 14 - Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği veya 
depolandığı binalarda inşaat, bakım ve onarım işlerine başlanmadan önce aşağıdaki tedbirler 
alınacaktır.                                   

a) İş kısmen veya tamamen durdurulacaktır.                                   
b) O mahalde bulunan bütün parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle, bunların 

bileşimlerine giren diğer maddeler tehlikeli bölgenin dışına çıkarılacaktır.                      
c) Onarılacak kısım bütün parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin artıklarından ve 

bulaşıklardan usulüne uygun olarak tamamiyle temizlenecektir.                              
d) İnşaat, bakım ve onarım; teknik, yetkili ve sorumlu bir elemanın devamlı nezareti ile 

sağlanacaktır.          
  

Madde 15 - Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı özellikteki çeşitli kimyasal maddelerin işyeri 
havasında bulunan miktarları, belli ve gerekli zaman aralıkları içinde ölçülerek bu miktarların, 
maddelerin işyeri havasında bulunmasına müsaade edilen ve orada çalışanların sağlıklarını 
bozmayacak olan en çok miktardan fazla olup olmadığı ölçülerek saptanacak ve işyeri havalandırma 
tesisatı yeterlik bakımından yetkili elemanlarca kontrol edilecektir.                

Kontrol sırasında bu Tüzüğe ekli, 1, 11, 111 numaralı çizelgelerdeki hususlara uyulup uyulmadığı 
nazara alınacaktır.                                       
  

Madde 16 - Kullanılacak aspiratörlerin motorları kapalı tipten olacak veya motor ve diğer 
kısımları işyeri dışında bulundurulacaktır.                       

Aspiratörlerin emme boruları, yanmaz malzemeden, yeterli bir kapasitede ve  binanın bütün 
menfezlerinden uygun bir mesafede havaya açılmış olarak yapılacak, yanabilen her maddeden tecrit 
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edilmiş ve uygun şekilde topraklanmış bulunacak, patlayıcı gaz karışımı husule getirebilecek ölü 
alanlar veya akışı zorlaştıracak kesin dönüşlü dirsekler bulunmayacak ve kolaylıkla temizlenebilecek 
ve tamir edilebilecek şekilde yapılmış olacaktır.  
  

Madde 17 - Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli  ve zararlı gazlar, buharlar,  sisler, dumanlar, tozlar ve 
lifler meydana gelen işyerlerinde, üretimden paketlemeye kadar olan işlemlerin kapalı bir sistem içinde 
ve otomatik cihazlarla yapılması esastır. Kapalı ve otomatik bir sistem sağlanamadığı takdirde, bu 
gazlar, buharlar, sisler, dumanlar, tozlar ve lifler intişar ettiği noktada  emilecek ve gerekli tedbirler 
alındıktan sonra dışarı atılacaktır.               
  
Madde 18 - Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı sıvı veya gaz maddeler, emme veya basınç suretiyle 
özel borular içerisinden sevk edilecek ve bu sıvı veya gazların sevkinde veya depolanmasında, 
herhangi bir kaçağa meydan vermeyecek tedbirler alınacaktır.       
  

Madde 19 - Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı sıvı veya gaz maddelerin üretimine, 
kullanılmasına veya bu maddelerle yapılan diğer işlere yarayan alet, cihaz veya boru donatımının 
bozulması, delinmesi, sızdırması, eklerinden kaçak yapması veya havalandırma sisteminin 
arızalanması halinde; iş kısmen veya tamamen durdurulacak ve arıza giderilinceye kadar onarım ekibi 
ve görevliler dışındaki bütün işçiler tehlikeli bölgenin dışına çıkarılacak ve onarım, bu işi bilen ve 
gerekli her türlü koruyucu araçları bulunan bir ekip tarafından ve sorumlu teknik bir elemanın gözetimi 
altında yapılacaktır. 
  

Madde 20 - Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin bulunduğu yerlerde bu maddeleri 
veya bunların buhar ve gazlarını tutuşturabilecek sıcaklık derecesine yükselen veya kıvılcım veya 
çıplak alev çıkaran ısıtma sistemi kullanılmayacaktır.                  

Isıtma araçları, işyeri bölüm veya  bölümlerinde işin özelliğine göre ve fenni esaslar dairesinde 
saptanacak olan sıcaklığı geçmeyecek şekilde otomatik termostatlarla ayarlanacaktır. Isıtmanın 
radyotörlerle yapıldığı hallerde, bunlar düzgün, pürüzsüz ve çatlaksız olarak ağaç kısımlardan, 
parlayabilen maddelerden yeterli uzaklıkta bulunacak ve bunların sıçrayabilecek her türlü parlayıcı 
veya patlayıcı sıvılara karşı uygun koruyucuları olacaktır.                   
  

Madde 21 - İşyerinde, yapılan işin özelliğine göre uygun nem sağlanacaktır.  
  

Madde 22 - Patlayıcı maddelerin bulunduğu binaların meskün binalara, demir yollarına ve 
karayollarına ve birbirlerine uzaklıkları, Tüzüğe ekli IV a, IV b, IV c ve IV d numaralı çizelgelere, 
içerisinde parlayıcı sıvılar bulunan yeraltı ve yerüstü kaplarının meskün yerlerden ve birbirlerinden ve 
uzaklığı ise V numaralı çizelgeye göre sağlanacaktır.  
                                                                                 

İKİNCİ BÖLÜM 
Elektrik tesisatında alınacak Güvenlik Tedbirleri 
                                                                                 

  
Madde 23 - Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi bulunan 

yerlerdeki elektrik alet ve teçhizatı, tehlikeli alanın dışına kurulacak veya etanş yapılmış olacak ve bu 
teçhizat, alev geçirmez tipte yapılacak veya cihaz içinde devamlı olarak ortam basıncından biraz 
yüksek bir temiz hava basıncı sağlanacak, yahut normalin biraz üstünde bir basınçla asal gazla 
doldurulmuş olacak veya uygun ve yeterli şekilde havalandırılacak ve nihayet özel haller için, Çalışma 
Bakanlığının kabul edeceği şartlara uygun tarzda yapılmış olacaktır.               
  

Madde 24 - Parlayıcı maddelerin bulunduğu işyerlerindeki elektrik motorları, alev geçirmez tam 
kapalı tipten olacaktır.                                   
  

Madde 25 - Alev geçirmez cihazların kullanılmasından önce imalatçı ve satıcı müesseselerden 
bu cihazların gerektiği gibi olduklarına dair belgeler alınacaktır. Alev geçirmez cihazların üzerinde 
yapılacak herhangi bir onarım veya değişiklik, bu cihazların ilk güvenlik durumlarını bozmıyacak veya 
azaltmayacak şekilde yapılacaktır. 
  

Madde 26 - Alev geçirmez cihazlar için kullanılacak iletkenler eksiz borular içinde bulunacak 
veya madeni kılıflı, zırhlı yahut mineral tecritli kablolar kullanılacaktır. Bu gibi aletlere iletkenlerin 
bağlantısı, tesisatın alev geçirmez özelliğini bozmayacak şekilde yapılacaktır.                                  
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Madde 27 - Tehlikeli bir ortama giren elektrik tesisat boruları, tehlike alanına girecekleri noktada 

alev geçirmez buvatlarla donatılacaktır.             
  

Madde 28 - Mekanik bir etkiye maruz kalması muhtemel olan yerlerde, zırhlı kablolar 
kullanılacaktır.   
  

Madde 29 - Alev geçirmez cihaz veya teçhizatın madeni gövdesi ile kabloların madeni kılıfları ve 
boruları arasındaki elektrik bağlantısı lehim kaynağı veya uygun manşonlar kullanılarak 
sağlanacaktır.                                 
  

Madde 30 - Kablo uçları, neme karşı bu tip iletkenlere özgü alev geçirmez özel kapaklarla tecrit 
edilecek ve boruları veya kabloların madeni kılıfları iletken olarak kullanılmıyacaktır.                      
                         
  

Madde 31 - Binaların madeni kısımlarından geçen borular ile kabloların madeni kılıfları tecrit 
malzemesi ile kaplanacak veya bunlar binanın madeni kısımlarına karşı uygun şekilde 
korunacaktır.                                      
  

Madde 32 - Tam yalıtılmış elektrik cihazları, gerilim altında oldukları sürece devamlı bir şekilde 
temiz hava ve asal gaz basıncı altında bulundurulacaktır.                                 

Bu cihazların, basıncın düşmesi halinde tesisatı devre dışı bırakacak uygun koruyucu tertibatı 
olacak ve tesisatın basınç altında olup olmadığının her zaman kontrol edilebilmesi için de uygun bir 
göstergesi bulunacaktır. Güvenlikli oldukları yetkili makamlar tarafından onaylanmış aletler ve 
tesislerin üzerinde, güvenlik durumlarını bozacak hiç bir değişiklik yapılmıyacaktır.       
  

Madde 33 - Yukarıdaki şartlara uygun olarak korunmamış bulunan büyük elektrik motorları veya 
sair elektrik aletleri kapalı tipten olacak ve içine kuvvetli bir şekilde temiz hava basılacak ve bu hava 
açık havaya ekzoz bacalarından veya borularından atılacaktır.                                            
  

Madde 34 - Çıplak hava hatları tehlike alanına girmeden son bulacak ve bu uçlarda, gerilim 
yükselmelerine karşı uygun koruyucu cihazlar bulundurulacaktır.                                 
  

Madde 35 - Besleme hattının tehlikeli bölgeye, zırhlı veya madeni kılıflı kablolarda uzatılması 
gerektiği hallerde, bütün madeni kılıflar birbirleriyle irtibatlanacak ve etkili şekilde 
topraklanacaktır.                               
  

Madde 36 - Telekominikasyon kabloları da dahil, bütün yeraltı kabloları en az 50 santimetre 
derinliğe konacaktır.                                           
  

Madde 37 - Sık sık bakıma ihtiyaç gösteren elektrik teçhizatını devreden tamamen ayırma 
olanağı sağlanacaktır.   
  

Madde 38 - Parlayıcı bir ortamda akım kesici tertibat, kumanda ettiği makina veya cihazın hemen 
bitişiğinde bulunmadığı hallerde, bunların kontrol, bakım veya onarım sırasında beklenmedik bir anda, 
gerilim altında kalmasını önlemek için gerekli tedbirler önceden alınacaktır.                                  

Akım kesicilerde, kontrol ettikleri cihazları belirten uygun etiketler  bulundurulacaktır.  
  

Madde 39 - Sigortalar daima tehlike bölgesi dışına konacaktır.               
Ancak bunun sağlanamadığı hallerde bunlar, alev geçirmez kutular içinde bulunacak ve bu 

kutular gerilim kesilmeden açılmıyacaktır. Sigorta boşonlarının tel sarılmak suretiyle tekrar kullanılması 
yasaktır.                             
  

Madde 40 - Aydınlatma devresi de dahil olmak üzere bütün elektrik tesisatı bir yılı geçmiyen 
süreler içinde muntazaman ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulacaktır.     
  

Madde 41 - Suni aydınlatma tesisleri ancak etanş armatörlerle yapılacak, aksi halde ortam dışına 
yerleştirilmiş lambalardan yararlanılacaktır.              
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Madde 42 - Bütün madeni bölme ve çatı kısımları ile makina ve teçhizat uygun şekilde 
topraklanacaktır.                                                        
  

Madde 43 - Patlama tehlikesi yaratabilen tozların bulunduğu yerlerdeki yol verme reostaları, 
aydınlatma anahtarları ile bütün sigorta ve şalterler ve benzeri cihazlar, tehlikeli ortamın dışında 
kurulacaktır.                           
                                                                                 

Madde 44 - Motorların durdurulup çalıştırılmasına uzaktan kumanda eden tesisat da diğer bütün 
elektrik tesisatı gibi, tozlara karşı korunmuş olacaktır.   
  

Madde 45 - Elektrik motorları etanş tipten olacaktır. İşin gereği olarak bu çeşit motorların 
kullanılması olanağı bulunmayan yerlerde, bu motorlar alev geçirmez koruyucular içine 
alınacaktır.                                          
  

Madde 46 - Aşırı akımlara ve kısa devrelere karşı korunmak üzere faz iletkeni ile toprak arasında 
bir kaçak olması halinde, devreye otomatik olarak akım kesen bir cihaz konulacak ve bu cihaz akımın 
% 10 artması halinde harekete geçecektir.                             
  

Madde 47 - Seyyar elektrik cihazları tehlikeli bir ortam içinde hiç bir nedenle kullanılmayacaktır. 
           
     Madde 48 - Aliminyum veya mağnezyum tozu bulunan yerlerde işçiler antistatik ayakkabılar 
giyeceklerdir.       
  

Madde 49 - Parlama ve patlama tehlikesi yaratabilen organik tozun meydana geldiği, taşındığı, 
aktarıldığı ve çalışıldığı yerlerde elektrik motor ve jeneratörleri toz geçirmez etanş tipten olacak veya 
devamlı olarak temiz hava basılan tecritli hücrelerde bulundurulacaktır.                                       
Motorların uzaktan kontrol edildiği hallerde kumanda düğmeleri toz geçirmez tipten imal edilmiş olacak 
veya toz geçirmeyen ayrı bir odada bulunacaktır.      
  

Madde 50 - Parlama ve patlama tehlikesi yaratabilen organik tozların meydana geldiği, taşındığı, 
aktarıldığı ve çalışıldığı yerlerde sigortalar tehlikeli ortamın dışında kurulacaktır.   
                                                   

Buna olanak bulunmayan hallerde sigortalar toz geçirmez etanş kutular içinde bulunacak ve bu 
kutular ancak akım kesildikten sonra açılabilecek ve bu gibi kutular üzerinde, bu hususu belirten 
uyarma levha veya yazılar bulundurulacaktır.  
  

Madde 51 - Parlama ve patlama tehlikesi yaratabilen organik tozların işlendiği, taşındığı veya 
aktarıldığı konveyörler, elevatörler, silolar veya benzeri tertibatın içini aydınlatmakta kullanılacak 
elektrik lambaları toz geçirmez (etanş) globların içine alınacak ve elektrik tesisatı ayrıca, çarpma, 
düşme gibi mekanik tehlikelere karşı uygun tarzda korunmuş ve buralarda dışarıya tesis edilmiş olan 
toz geçirmez (etanş) anahtarlar kullanılacaktır.                    
                                                                                 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İşyerlerinde alınacak Güvenlik Tedbirleri 

  
  

Madde 52 - Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı 
işyerinin etrafı duvar, tel örgü veya tel kafesle çevrilmiş ve giriş çıkışlar kontrol altına alınmış olacaktır. 
Yabancı şahıslar, ancak sorumlu memur refakatinde içeriye girebileceklerdir.   
                     

Madde 53 - Geniş bir alana yayılmış ve etrafı duvar, tel örgü veya tel kafesle çevrilmiş 
işyerlerinin hududu, geceleri uygun şekilde aydınlatılacak ve bekçiler buraları gece ve gündüz 
gözeteceklerdir.                                
  

Madde 54 - Parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli işler, genellikle meskün yerler dışında veya tecrit 
edilmiş bina ve mahallerde, mümkün olduğu kadar az işçi ile, kapalı bir sistem içinde, tekniğin 
icaplarına göre gerekli tedbirler alınarak yapılacaktır.                    
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Madde 55 - İşyerlerinin güvenlik alanı içinde, sigara ve benzerlerinin içilmesi; kibrit, çakmak, ateş 
kızgın veya akkor halinde cisimler ile parlayabilecek veya yangın doğurabilecek her türlü maddenin 
taşınması ve kullanılması yasaktır.                            

Bu hususları sağlamak için giriş-çıkış kapılarında gerekli kontrollar yapılacak, kolay ve iyi görülen 
yerlere gerekli uyarma levhaları konacak, işçilerin sigara içebileceği yerler ve ateşli maddelerle 
çalışılmasına müsaade edilen bölümler, güvenlik alanlarından ayrı yerlerde olacak ve bunlar uygun 
levhalarla belirtilecektir.    

  
Madde 56 - Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler üretilen, işlenen ve depolanan 

işyerlerinde;                  
a) İzinsiz içeriye girmenin ve kibrit, çakmak, ateş ve kıvılcım veren alet ve benzeri cisimlerin 

içeriye sokulmasının yasak olduğu ayrı ayrı levhalar halinde ana giriş kapılarına,          
b) Binada veya bölümde bulundurulabilecek en çok işçi sayısı, madde miktarı ve binada 

yapılmasına izin verilen işin ne olduğu ayrı ayrı levhalar halinde işin yapıldığı kısmın kapısına,      
c) Diğer hususları kapsayan gerekli levhalar, uygun yerlere konulacaktır.    

  
Madde 57 - Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği ve depolandığı 

binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılacaktır. Tamamen çelik 
konstrüksiyon binalarla, saç ve borulardan inşa edilmiş tank ve benzeri çelik depoların yeterli bir 
topraklamaya tabi tutulması halinde ayrıca paratoner tesisatına ihtiyaç yoktur. Ancak bu hususun 
yetkili teknik bir eleman tarafından kontrol edilerek yeterliliğinin belgelendirilmesi zorunludur. 
Paratönerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat yılda en az bir defa, ehliyetli bir elemana 
kontrol ettirilecektir. Düzenlenen belge ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere işyerinde 
saklanacaktır.                                 
  

Madde 58 - Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan kap ve ambalajların dış 
yüzüne;                                 

a) Maddenin çok tehlikeli ve çok zararlı olması halinde kırmızı zemin üzerine içindekinin adı ve 
(çok tehlikeli) kelimeleri,                                

b) Maddenin tehlikeli ve zararlı olması halinde, sarı zemin üzerine içindekinin adı ve (tehlikeli) 
kelimesi     

c) Maddenin az tehlikeli ve az zararlı olması halinde yeşil zemin üzerine içindekinin adı, 
                    

d) Maddenin radyoaktif olması halinde örneği bu Tüzüğe ekli 2 numaralı (sarı zemin üzerine mor 
renkli) özel işaret,                                     

e) İçindeki kullanma, taşıma ve içindekinden korunma usulleri hakkında kısa bilgi ve diğer gerekli 
hususlar uygun şekilde yazılacak, işaretlenecek veya etiketlenecektir.                    
  

Madde 59 - İşyerinde, yapılan işin cinsine ve özelliğine göre etkili olabilecek tipte ve yeterli 
sayıda yangın söndürme cihazları bulundurulacaktır.       
Bu cihazlar ve bunlara yardımcı tesis ve teçhizat daima işler bir halde  olacaktır. Cihazların işyerindeki 
tertip ve tanzimi, icabında kolayca kullanılmasını mümkün kılacak şekilde yapılacak ve her altı ayda bir 
tartılmak suretiyle muayene edilerek saptanan ağırlıklar cihaz üzerine takılacak bir etikete 
muntazaman kaydedilecektir.   

Tüp içindeki tesirli maddenin net ağırlığı yarıdan aşağı düştüğü takdirde,o cihaz boşalmış 
sayılarak yeniden doldurulacaktır.                              
  

Madde 60 - Su ile çalışan yangın söndürme cihaz ve teçhizatı, belirli yerlerde muntazam kutu ve 
dolaplar içinde kolaylıkla alınıp kullanılacak şekilde tertiplenmiş olacak ve basınçlı su temin eden 
moto-pomp kullanıldığı hallerde bunlar en az günde bir defa beş dakika işleme tecrübesine tabi 
tutulacaktır.     
  

Madde 61 - Yeterli sayıda işçiye, yangın söndürme cihaz ve teçhizatının kullanılması hususunda 
belirli görevler verilecek ve bunlar bir yangın ekibi teşkil etmek üzere gerekli eğitime tabi 
tutulacaktır.                                   
  

Madde 62 - İşyerlerinde, işin ve işyerinin özelliklerine göre yeterli ve uygun tipte elle veya 
elektrikle veya mekanik olarak çalışan alarm cihazları bulundurulacaktır.                     
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Madde 63 - İşyerinde yapılan işin özelliğine göre yeteri kadar kum ve su kovaları ile yanmaz 
örtüler bulundurulacaktır.                                     
  

Madde 64 - Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı sıvılar bulunan binalar, tanklar; yangın ve sair 
sebeplerle içindeki sıvının dışarıya saçılmasını veya sızmasını önleyecek nitelikte 
yapılacaktır.                                 
  

Madde 65 - Parlayıcı sıvıların üretildiği, doldurulup, boşaltıldığı veya kullanıldığı atelye, döküm 
yeri veya benzeri işyerlerinde faaliyet sırasında herhangi bir sebeple kaçan, taşan veya sızan sıvıyı 
emin bir yere toplayacak drenaj tertibatı bulunacaktır.                                                   
  

Madde 66 - Parlayıcı sıvıların konulduğu bina, tank ve benzeri tesislerin  dışında ayrıca, 
dağılacak, yayılacak sıvıların toplanması için, tesis hacminin en az 1/2 oranında, sızdırmaz duvarla, 
geniş toprak set veya sütre ile çevrilmesi gereklidir.                       

Duvar veya sütrenin taban kenarları bina veya tanktan en az 1 metrelik uzaklıktan başlar.     
Duvar yerine toprak set kullanılması halinde setlerin üstleri en az 1 metre genişliğinde olacak ve 

kenarlarının meyli normal şev meylinden fazla olmıyacaktır.                                 
Toprakla dolu setler galvanizli saç veya yanmaz diğer uygun bir malzeme ile iksa edilmiş olacak, 

kalınlığı aşağıdan yukarı azalacak şekilde toprakla doldurulacak ve sütrenin üst noktada genişliği en 
az 1 metre olacaktır. Duvarların taştan yapıldığı hallerde en az 75 santimetre kalınlıkta ve çimento 
harçlı olarak inşa edilmiş olacak, betonarme duvar inşaası halinde ise, kalınlık tabanda 25 santimetre 
ve üst noktada 10 santimetreden az olmıyacaktır. Giriş kapıları ve geçitler, işçileri; patlama basıncı 
veya alevlerden koruyacak şekilde, uygun yanmaz siperlerle veya patlama duvarları ile teçhiz edilmiş 
olacaktır.           
  

Madde 67 - Patlayıcı maddeler depolarını çevreliyecek toprak setler, binanın yüksekliğini en az 
bir metre geçecek ve tepe noktasında en az bir metre genişlikte olacaktır.                     
  

Madde 68 - Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin üretildiği veya işlendiği işyerlerinde kullanılan bütün 
makina, cihaz, alet ve avadanlıklar, kıvılcım hasıl etmiyecek malzemeden yapılacak veya bu malzeme 
ile kaplanmış olacaktır.          
  

Madde 69 - Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin işlendiği işyerlerinde, atıklar 
maddelerin özelliklerine uygun bir şekilde toplanacak ve uzman bir kimsenin gözetimi altında etkisiz 
hale getirilecektir.                 
  

Madde 70 - Toz veya parça halinde kömür, yağ veya herhangi bir parlayıcı madde ile bulaşmış 
kırpıntılar, paçavralar, pamuklar, üstüpü veya kendiliğinden tutuşabilecek bütün maddeler işyerinde 
bulundurulmıyacak veya biriktirilmiyecektir.                                 

Bu gibi maddeler binanın güvenlik alanları dışında bu işe ayrılmış belirli bir yere taşınacak ve 
orada etkisiz hale getirilecektir.                         
  

Madde 71 - Esasında patlayıcı olmadıkları halde bazı gazlarla karıştıkları zaman şiddetli bir 
kimyasal reaksiyona giren gazların üretildikleri işyerleri ve bunların üretiminde kullanılan tesisat, diğer 
tip gazların bulunduğu yerlerden yeteri kadar uzakta bulunacak veya patlamalara dayanıklı duvarlarla 
ayrılmış olacaktır.                          

Madde 72 - Elektrolitik usulle hidrojen ve oksijen, hidrojen ve klor, hidrojen ve fluor gazlarının 
üretimi aynı bölümde yapılabilir. Ancak, bu bölümler diğer katı, sıvı ve gaz maddelerin üretildiği, 
işlendiği ve depolandığı bölümlerden uygun şekilde ayrılacaktır.   
  

Madde 73 - Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde işçilere, 
yaptıkları işlerde özellikle maruz kalınacak tehlikeler,yangın halinde alınması gereken tedbirler, 
artıkların hale getirilmesi, yüklemede, boşaltmada ve işyerinin temizlenmesinde gerekli özel işlemler 
hakkında eğitim, alıştırma, tecrübe ve uygulama suretiyle yeter bilgi verilecek ve bu hususlar işçinin 
işyeri dosyasında belirtilecektir.     

İşçilerin birinci fıkrada belirtilen hususlarda yeterli bilgilere ve bu  bilgileri uygulama yeteneğine 
sahip oldukları, işveren veya işyeri sorumlusu tarafından saptanmadan işe başlatılması, çalıştırılması 
veya başka bir işe verilmesi yasaktır.                  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Uçucu ve Parlayıcı Sıvılarla hazırlanan Tabanca boyaları ile ilgili 
Güvenlik Tedbirleri 

                                                                                 
  

Madde 166 - Tabanca boyacılığı, tecrit edilmiş özel bölümlerde her türlü güvenlik tedbirleri 
alınmış olarak yapılacaktır.                                 

  
Madde 167 - Küçük veya orta boydaki parçaların püskürtme ile boyanması veya verniklenmesi, 

uygun kapalı bölümlerde veya uygun davlumbazlar altında yapılacak, boyacı, daima bu bölüm veya 
davlumbazların dışında bulunacaktır.            

Boyacının bölüm ve davlumbaz dışında bulunması teknik nedenle sağlanamadığı hallerde boya 
gaz ve buharı, uygun şekilde dışarı çekilecek veya su perdesi kullanılacak yahut işçilere temiz hava 
maskesi gibi uygun kişisel korunma araçları verilecektir.                   

  
Madde 168 - Boya püskürtme yerlerinde bir günlük iş için yeterli miktardan fazla uçucu ve 

parlayıcı sıvılar depolanmayacaktır. Bunlar özelliklerine göre iyice kapalı kaplarda bulundurulacak ve 
boşalan kaplar derhal püskürtme yerlerinden çıkarılarak dışarıda uygun bir yere 
taşınacaktır.                          

  
Madde 169 - Tabanca boyacılığında kullanılan bölmeler, davlumbazlar, aspiratörler, çekme 

yolları, ana borular ve benzeri uygun şekilde en az haftada bir boya ve vernik artıklarından 
temizlenecektir.                                    

Doymamış asitlerden meydana gelen yağları ihtiva eden boyalarla birlikte organik nitro bileşikli 
boyalar aynı günde kullanıldığı hallerde, gerekli temizlik, o günün işleri bittikten sonra 
yapılacaktır.                             

Temizleme için çabuk parlayabilen maddeler ve demir veya çelik gibi kıvılcım çıkaran 
malzemeden yapılmış araçlar kullanılmayacaktır.                      

  
Madde 170 - Boyanmış veya verniklenmiş malzeme, ancak her türlü parlama ve patlama 

tehlikeleri ile sağlığa zararlı etkileri ortadan kaldıran şartlar sağlanarak, kurutulacaktır.                
Bu işlemlerde meydana gelen gaz ve buharlar, gerekli tedbirler alınarak zararsız hale 

getirilecektir.      
                                                                                 

Madde 256 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.                    
                                                                                 
                                                                                 

PATLAYICI MADDELER İLE İLGİLİ UZAKLIKLAR (*) 
Çizelge IV a. 

  
  

    Sütresiz binaların uzaklığı (**)      
  

Patlayıcı 
maddenin 

Miktarı  (Kg) 

Meskün 
binalardan  (m) 

 Kara ve Demir 
yollarından  (m) 

Birbirlerinden  (m) 

 1  15  8  2 
 5  30  15  3  

 10  45  23  5  
 50  105  53  11  

 100  150  75  15  
 500  300  150  30  

 1000  450  225  45  
 5000  1050  525  105  

 10000  1500  750  150  
*) Bu çizelgedeki uzaklıklar; Tratil,Klorat,Perklorat ve benzerleri patlayıcı  maddeler için uygulanacaktır. 
**) İçerisinde,Trotil,Klorat,Perklorat ve benzerleri patlayıcı maddelerin bulunduğu sütreli binalarla ilgili olarak uzaklıklar 
hesaplanırken, mevcut sütrenin özellikleri gözönünde tutularak, Çizelgedeki uzaklıklar %50 oranında azaltılabilir.                  
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PATLAYICI MADDELER İLE İLGİLİ UZAKLIKLAR (*) 
Çizelge IV b.  

  

Patlayıcı 
maddenin 

Miktarı     (Kg.) 

Meskün 
binalardan  (m) 

Kara ve Demir 
yollarından  (m) 

Birbirlerinden  (m) 

1  10  5  1 
5  20  10  2 

10  30  15  3 
50  70  35  7 

100  100  50  10 
500  200  100  20 

1000  300  150  30 
5000  700  350  70 

10000  1000  500  100 
*) Bu çizelgedeki uzaklıklar Dinamit, Nitrogliserin, Nitroselülloz ve benzerleri patlayıcı maddeler için 
uygulanacaktır.                             
**) İçerisinde, Dinamit, Nitrogliserin, Nitroselüloz ve benzerleri patlayıcı maddelerin bulunduğu sütreli binalarla ilgili olarak 
uzaklıklar hesaplanırken, mevcut sütrenin özellikleri gözönünde tutularak, çizelgedeki uzaklıklar %50 oranında azaltılabilir.    
  
                                     

PATLAYICI MADDELER İLE İLGİLİ UZAKLIKLAR (*) 
Çizelge IV c. 

                                      
  

    Sütresiz binaların uzaklığı (**)      
  

Patlayıcı 
maddenin 

Miktarı   (Kg.) 

Meskün 
binalardan  (m) 

Kara ve Demir 
yollarından  (m) 

Birbirlerinden  (m) 

 1  7  4  1 
 5  15  8  2 

 10  20  10  2 
 50  50  25  5 

 100  70  35  7 
 500  150  75  15 

 1000  200  100  20 
 5000  500  250  50 

 10000  700  350  70 
     *) Bu çizelgedeki uzaklıklar Potasyumnitrat ihtiva eden Barut (Kara Barut) ve benzerleri patlayıcı maddeler için 
uygulanacaktır.                    
    **) İçerisinde Potasyumnitrat ihtiva eden Barut (Kara Barut) ve benzerleri patlayıcı maddelerin bulunduğu sütreli binalarla ilgili 
olarak uzaklıklar hesaplanırken,mevcut sütrenin özellikleri gözönünde tutularak,çizelgedeki uzaklıklar %50 oranında 
azaltılabilir.                  
                                                                                 

PATLAYICI MADDELER İLE İLGİLİ UZAKLIKLAR (*) 
Çizelge IV d. 

  

Sütresiz binaların uzaklığı (**) 

Patlayıcı 
maddenin 

Miktarı  (Kg) 

Meskün 
binalardan  (m) 

 Kara ve Demir 
yollarından  (m) 

Birbirlerinden  (m) 

 1  4  2  0 
 5  8  4  1 

 10  10  5  1 
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 50  25  13  3 
 100  35  18  4 
 500  75  38  8 

 1000  100  50  10 
 5000  250  125  25 

 10000  350  175  35 
                         *) Bu çizelgedeki uzaklıklar Amonyumnitrat, Sıvı Oksijen, Sıvı Hava ve bunları ihtiva eden patlayıcı maddeler ile 
benzerleri için uygulanacaktır.           
**) İçerisinde Amonyumnitrat, Sıvı Oksijen, Sıvı Hava ve bunları ihtiva eden patlayıcı maddeler ile benzerlerinin bulunduğu 
sütreli binalarla ilgili olarak uzaklıklar hesaplanırken, mevcut sütrenin özellikleri göz önünde tutularak çizelgedeki uzaklıklar % 50 
oranında azaltılabilir.                                                        

 
PARLAYICI SIVILAR VE SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI 

İLE İLGİLİ UZAKLIKLAR 
Çizelge V 

 

 Kabın meskün yerlerden komşu araziden, Kara ve Demir yollarından uzaklığı 

 
Kabın Hacmi 

Metre Küp 

Metre küp (m3) 

   
Yeraltı 

Deposu 

Metre (m) 

   
Yerüstü Deposu 

  

Metre (m) 

  
Kapların birbirlerinden 

uzaklığı 

Metre (m) 

 0 -  0,5  0  3 0 
 0,5- -  3  3  1   

 3 -  10  5  7,5 1 
 10 -  120  10  15 1,5 

 120 -  250  15  20 1,5 
 250 -  600  -  22,5 Kap Çapının 1/4'ü. 
 600 -  1200  -  25 Kap Çapının 1/4'ü. 
200 -  5000  -  30 Kap Çapının 1/4'ü. 

5000 - 10000  -  40 Kap Çapının 1/4'ü. 
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YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ  (32) 
 

 
BİRİNCİ KISIM  

 
Genel Hükümler  

 
 
Madde 1 - İş Kanunu kapsamına giren yapı işlerinde, İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğünde 
öngörülenlerden başka alınacak sağlık ve güvenlik tedbirleri bu Tüzükte belirtilmiştir. 
Madde 2 - Bu Tüzükte geçen "yapı işleri" deyimi, maden ocakları hariç olmak üzere, yerüstü veya 
yeraltında, su üstü veya su altında yapılan bina, set, baraj, yol, demiryolu, havai hat, tünel, metro, 
köprü, çelik yapı ve montajı, iskele, liman, gemi inşaatı, dalgakıran, kanalizasyon, lağım, kuyu, kanal, 
duvar ve benzeri inşaat, tamirat, tadilat ve yıkım işlerini; toprak kazı, yarma ve doldurma işlerini; 
elektrik, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı işlerini; dülgerlik, marangozluk, sıva, badana ve boya işlerini; 
bu işlerde kullanılan sabit ve haraketli makina ve tesislerin kullanılmasını kapsar.  
Madde 3 - Her işveren, yapı işyerlerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için, bu Tüzükte 
belirtilen koşulları yerine getirmekle ve gerekli araç ve gereçleri eksiksiz bulundurmakla yükümlüdür. 
İşçiler de, bu yoldaki usul ve koşullara uymak zorundadırlar.  
Madde 4 - Her işveren, yapı işlerini, fenni yeterliği bulunan kişilerin, teknik gözetimi ve sorumluluğu 
altında yürütecektir.  
Madde 5 - İşveren, birinci sayfası Çalışma Bakanlığınca saptanacak örneğe uygun ve diğer sayfaları 
bir asıl ve bir suret olacak şekilde bir yapı iş defterini, işyerinde bulundurmakla yükümlüdür. Bu defter 
işveren tarafından işyerinin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne her sayfası mühürletilmek 
suretiyle onaylattırılır. Yapı iş defteri 4 üncü maddede belirtilen sorumlu kişi tarafından tutulur. Yapı iş 
defterine bu Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen hususlar ve gerekli diğer bilgiler işlenir.  
Yapı iş defterinin, istenmesi halinde, işyerini teftiş ve kontrola yetkili memurlara gösterilmesi 
zorunludur. Yetkililer gerekli gördükleri tavsiyeleri bu defterlere yazabilirler.  

 
İKİNCİ KISIM 

Yapı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri 
 
Madde 6 - Yapı işlerinin gündüz yapılması esastır. Karanlıkta veya gece çalışılmasının gerekli veya 
zorunlu bulunduğu hallerde, çalışma yerinin ve geçitlerin yeterince ve uygun şekilde aydınlatılması ve 
iş güvenliğinin sağlanması gereklidir.  
Madde 7 - Yapı işlerinde kullanılan iskeleler, platformlar, geçitler, korkuluklar, merdiven parmaklıkları, 
güvenlik halatları ve güvenlik fileleri, zincirler, kablolar ve diğer koruma tedbirlerine ait araç ve gereçler 
ve işçilere verilen güvenlik kemerleri ile diğer malzeme ve araçlar; yapılan işe uygun ve işçileri her 
çeşit tehlikeden korumaya yeterli olacak ve kullanılan tesisat, tertibat, malzeme veya araçlar, 
kaldırabilecekleri yüke dayanacak nitelik ve sağlamlıkta bulunacak; alet, parça, malzeme gibi 
cisimlerin düşmesi muhtemel yerlerde çalışacak işçilere koruma başlığı (baret) verilecektir.  
Madde 8 - Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımlar, açıkca sınırlandırılacak ve buralara görünür şekilde 
yazılmış uyarma levhaları konulacak ve geceleri kırmızı ışıklarla aydınlatılacaktır.  
Madde 9 - Yapının devamı süresince sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıklar, 
gelişi güzel atılmayacak ve ortaklıkta bulundurulmayacaktır.  
Madde 10 - Yapı işyerinde kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde 
malzeme istif edilmeyecek ve araçlar gelişi güzel yerlere bırakılmayacaktır.  
Madde 11 - Tavan veya döşemelerdeki boşluk ve deliklere korkuluk yapılacak veya bu deliklerin üstleri 
geçici bir süre için uygun şekilde kapatılacaktır.  
Madde 12 - Yapı işyerinde çalışanların birlikte korunmaları sağlanamadığı hallerde, yapılan işlerin 
özelliği itibarile gerekli kişisel korunma araçları verilecektir. Bu araçlar işçilerin fizik yapılarına uygun 
olacaktır. Bir işçinin kullandığı koruyucu araçlar başka işçilere verilmeden önce uygun şekilde 
temizlenecektir.  
Madde 13 - Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi 
bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır 
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vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri 
verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır.  
Madde 14 - Çatılarda veya eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskeleleri uygun 
korkuluklarla donatılacaktır.  
Bu korkuluklar aynı zamanda dengesini kaybetmiş bir işçinin düşmesine engel olabilecek sağlamlıkta 
yapılacaktır.  
Madde 15 - Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı 
azalmış çatılarda, çatı merdiveni kullanılacak ve buralarda tam güvenlik sağlanmadıkça 
çalışılmayacaktır.  
Madde 16 - Kuvvetli rüzgar alan iş yerlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan işçiler 
çalıştırılmayacaktır.  
Madde 17 - Yapı alanında kamyon ve benzeri taşıt ve araçlar kullanıldığında bunların giriş ve çıkışları 
için uygun bir şekilde işaretlenmiş yerler ayrılacak ve bu taşıtların bütün manevraları bir gözetici 
tarafından yönetilecektir. Ayrıca bu araçların manevra ve park yerleri belirtilmiş olacak, kısa bir süre 
için de olsa araçlar, gerekli güvenlik tedbirleri sağlanmadıkça sürücüsüz bırakılmayacaktır.  

 
ÜÇÜNCÜ KISIM  

 
Kazı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri  

 
Madde 18 - Belediye sınırları içinde meskün bölgelerde, yapı kazılarına başlamadan önce yapı 
alanının çevresi ortalama 2 metre yükseklikte tahta perde ile çevrilecek, payandaları içten vurulacak 
ve bunlar yapının bitimine kadar bu şekilde korunacaktır. Yapının oturacağı alanın çevresinin açık ve 
geniş olması halinde tahta perde yerine kazı sınırı gerisinden başlamak üzere 90 - 100 santimetre 
yükseklikte bir korkuluk yapılacaktır.  
Madde 19 - İşyerlerindeki trafiğe açık yolların kesiştikleri yerler uygun şekilde kırmızı renkte 
ışıklandırılacaktır.  
Madde 20 - Kazı işlerinin yapılacağı yerlerde; elektrik kabloları, gaz boruları, su yolları, kanalizasyon 
ve benzeri tesisatın bulunup bulunmadığı önceden araştırılacak ve duruma göre gereken tedbirler 
alınacaktır. Kazı sırasında, zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hallerde, işçiler, derhal oradan 
uzaklaştırılacak; gaz çıkışı önlenecek ve biriken gaz boşaltılmadıkça kazı işlerine başlanmayacaktır.  
Madde 21 - Kazıların her bölümü 4 üncü maddede belirtilen sorumlularca her gün en az bir defa 
kontrol edilecek ve çalışılmasında bir sakınca olmadığı sonucuna varılırsa işe devam edilecek; 
çalışılmasında sakınca olduğu anlaşılırsa sakınca giderilenceye kadar iş durdurulacaktır. Her iki halde 
de, durum, yapı iş defterine yazılıp imza edilecektir.  
Madde 22 - Genellikle kazı işleri, yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir şev 
verilmek suretiyle yapılacaktır.  
Madde 23 - Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre ve konglomera gibi 
kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu 
bulunan 150 santimetreden daha derin kazılarda, yan yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa 
edilmek suretiyle tahkim olunacak ve iksa için kullanılacak kalas başları, kazı üst kenarından 20 
santimetre yukarı çıkarılacaktır.  
İksanın yeterliliği iş süresince kontrol edilerek sonuçlar yapı iş defterine kaydedilecektir.  
Madde 24 - Açıkta yapılan kazı işlerinde, 150 santimetreden daha derin toprak yığınlarının ve her 
derinlikte yapılan temel ve kanal kazılarında yan cıdarların altlarını şerit gibi kazarak yukarıdan 
çökertmek yasaktır.  
Madde 25 - 150 santimetreden daha derin olan kazı işlerinde, işçilerin inip çıkmaları için yeteri kadar el 
merdivenleri bulundurulacaktır. İksa tertibatını ve desteklerini, inip çıkma için kullanmak yasaktır.  
Madde 26- Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalıştırılacak işçilere güvenlik kemeri ve sinyal 
ipleri gibi uygun koruyucu araçlar verilecektir. Gerekli durumlarda, bu gibi çalışma yerlerine, temiz 
hava sağlanacaktır.  
Madde 27 - Kazı işlerinde yağış sırasında işçi çalıştırılmaz.  
Yağışın durmasından ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra işçi çalıştırılabilir. Arazi durumuna 
göre, muhtemel su baskınlarına karşı gereken tedbirler alınacaktır.  
Madde 28 - İşveren, yağışlı havalarda, işçilerin ıslanmalarını önlemek için, kendilerini koruyacak kapalı 
bir yer sağlamakla yükümlüdür. İşçiler ıslak elbise ile çalıştırılamaz.  
Madde 29 - Su içinde çalışmayı gerektiren hallerde, işçilere, uygun lastik çizmeler verilecektir. Diz 
boyunu aşan suların yenilmesi için ayrıca gerekli tedbirler alınacaktır.  
Madde 30 - Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinalarla yapılan kazılarda bu makinaların hareket 
alanı içinde işçi çalıştırılmaz. Bu makinaların üzerinde ehliyetli oparatörden başka kimse 
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bulundurulamaz.  
Madde 31 - Kazılan toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını 
sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazla olamaz, bunun sağlanamadığı hallerde yük asansörleri 
kullanılacaktır. Rampalarda birden fazla araç bulundurulamaz.  
Madde 32 - Kazıdan çıkan toprak,kaymasına engel olmak üzere,toprak cinsinin gerektirdiği uzaklığa 
atılacaktır.Bunun mümkün olmaması halinde kazıda gerekli iksa yapılacaktır.  
Madde 33 - Kazının,komşu bir yapıyı devamlı veya geçici olarak tehlikeye soktuğu hallerde, yapı 
tekniğinin gerektirdiği tedbirler alınacaktır.  
Madde 34 - Maden ocakları hariç inşaat yapmak amacıyla açılan kuyu, tünel veya yeraltı galerilerinde 
yapılan tahkimat her posta değişiminde kontrol edilecek ve sonuçlar günlük yapı iş defterine yazılarak 
imzalanacaktır. Yeraltı işlerinde, çökme ve parça düşmeleriyle su baskınlarına karşı gereken tedbirler 
alınacaktır.  
Madde 35 -Dinamit veya diğer patlayıcı maddelerin kullanıldığı hallerde 100 metre uzaklıktaki çevrede 
kavlak muayenesi yapılacaktır. Bu maddelerin kullanılmasından sonra en az bir saat geçmeden ve 
yetkili eleman tarafından sakınca olmadığı saptanmadan kuyu, tünel, galeri ve benzeri yerlere girilmesi 
yasaktır. Bu hususlar yapı iş defterine yazılır.  
Madde 36 - Yeraltı işlerinde, delme ve kazma sırasında işçilerin sağlığını koruyacak ve güvenliğini 
sağlayacak yeterli ve uygun havalandırma tesisatı yapılacaktır.  
Madde 37 - Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yeraltı işlerinde, açık 
alevli lamba veya cihazlar kullanılmayacaktır.  
Madde 38 - Kuyu, tünel, galeri ve benzeri yerlerin örme duvar veya betonla takviyesinde gerekli 
tedbirler alınacaktır.  
Madde 39 - Kaya kazılmasını gerektiren yeraltı işlerinde, sulu delici makinalar kullanılacak veya 
tozların işçilerin sağlığına zarar vermemesi için gerekli diğer tedbirler alınacaktır.  
Madde 40 - Patlayıcı maddelerin kullanıldığı veya serbest silisin bulunduğu yerlerde, kazı toprağı 
ıslatılacaktır.  
Madde 41 - Yeraltı çalışmalarında, bucurgat başında devamlı bir işçi bulundurulacaktır. Derinliğin 6 
metreyi aştığı hallerde, elle çalıştırılan bucurgat en az 2 işçi tarafından kullanılacaktır.  
Madde 42 - Derinliği 25 metreyi aşan kuyularda, işçilerin kuyuya inip çıkmaları için kullanılan 
bucurgatlar veya vinçler fren tertibatlı olacak ve motorla işletilecektir.  
Madde 43 - Su baskını olasılığı bulunan arazide yapılan galeri çalışmalarında, işçilerin hızla 
boşaltılmasını sağlıyacak çıkış yerleri bulundurulacak veya yeterli sayıda yükseltilmiş hücreler 
yapılması gibi uygun tedbirler alınacaktır.  
Madde 44 - Galerilerin tabanlarında bulunan boşluklar, seviye farkları, daralan geçitler, alçak kemerler, 
araba veya katarların yolları ve geçitleri gibi işçiler için bir tehlike veya sıkışıklık gösteren engeller, 
uygun ve yeterli bir şekilde aydınlatılacaktır.  
Madde 45 - Taşıt araçlarının kullanıldığı galerilerde yeterli bir aydınlatmanın yapılamaması halinde, 
çalışılan yerler iyice gürülebilecek şekilde ışıklarla işaretlendirilecek ve taşıt katarlarının önünde beyaz, 
arkasında kırmızı ışıklar yakılacak veya arkalarında aynı rengi aynı derecede yansıtacak kedi gözü 
veya benzeri işaret bulundurulacaktır.  
Madde 46 - Yeterli ve sabit bir aydınlatmanın sağlandığı galerilerin ağızlarında, taşıt veya katarın 
durma yolunu uygun şekilde aydınlatmaya yeterli bir projektör bulundurulacaktır.  
Madde 47 - Elektrikle aydınlatılmış yeraltı işyerlerinde, akımın kesilmesi halinde işçilerin 
boşaltılmalarını sağlamak ve ancak bu sürede kullanılmak üzere madenci lambaları veya fenerleri 
yahut benzeri uygun aydınlatma araçları bulundurulacaktır.  

 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Yapı İskelelerinde ve Merdivenlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri 
BİRİNCİ BÖLÜM 

İskelelerde Alınacak Genel Güvenlik Tedbirleri 
 

Madde 48 - Yapı iskeleleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemanın yönetimi altında, tecrübeli 
ustalara iskele ölçüleri ve malzeme özellikleri gözönünde bulundurularak kurdurulacak veya 
söktürülecektir. İskeleler, sık sık ve en az ayda bir kere muayene ve kontrol edilecek ve sonuçlar yapı 
iş defterine yazılacaktır.  
İskeleler her fırtınadan sonra kontrol edilecektir.  
Madde 49 - İskelelerin taşıyabilecekleri en çok ağırlık, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve 
görülebilir yerlerine asılacaktır. Bu ağırlıklardan fazla bir yükün iskelelere yüklenmesi yasaktır.  
Madde 50 - İskelelerin yağmur, kar, buz veya benzeri nedenlerle kayganlaşması halinde, kaymayı 
önleyecek tedbirler alınacaktır.  
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Madde 51 - İskelelerde görülecek arızalar derhal onarılacak, zayıf kısımlar kuvvetlendirilecek veya 
yenileri ile değiştirilecektir.  
İskeleler üzerine moloz ve artıklar ile geçişi engelleyecek malzeme bırakılmayacaktır.  

Madde 52 - Vinç veya benzeri makinaların kullanılmasında, yüklenen malzemenin iskeleye takılarak 
iskelenin yıkılmasını veya herhangi bir kaza veya zararı önleyecek gerekli tedbirler alınacaktır.  

 
İKİNCİ BÖLÜM 

 
Ahşap İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri 

 
Madde 53 - Ahşap iskelelerde kullanılacak kereste, düzgün, sıkı dokulu, çıralı ve sağlam olacak, 
üzerinde fazla budak bulunmayacaktır.  
Madde 54 - Iskarta,tamir edilmiş ve boyanmış kereste ve tahtalar iskele yapımında kullanılmaz. 
İskelelerde kullanılacak kerestelerin, cinslerine göre taşıyabilecekleri en çok yüke dayanabilecek 
standart kesitleri hesap edilecek ve bu kesitlerden daha küçük kesitli kereste kullanılmayacaktır.  
Madde 55 - İskelelerde gerekli dayanıklılığı sağlayacak çivi, buldoğ gibi bağlantı malzemesi olacaktır. 
Çiviler tam uzunluklarıyla ve sivri uçları arka taraftan çıkacak şekilde çakılacak bu uçlar uygun şekilde 
gömülecektir. Yaralı ve paslı çiviler iskele işlerinde kullanılamaz.  
Madde 56 - İskelelerin platform, geçit veya benzeri yerlerinde kullanılacak kalaslar, uzunluğu 
doğrultusunda eksiz, yanyana ve aralıksız olarak konacaktır. Kalas uçları iskele bitiminde kendi 
uzunluğunun 1/10 undan fazla çıktığı hallerde, o kısma geçmeyi önleyecek uygun korkuluklar 
yapılacaktır.  
Madde 57 - Sıva, badana ve tamirat gibi işler için yapılan ve yük taşımayan iskele genişlikleri 80 
santimetreden dar yapılmayacak, döşemelerinde en az iki adet 5X20 santimetre kesitten daha küçük 
kesitte kalas kullanılmayacak ve bu kalaslar birbirlerine 60 santimetrede bir enine olmak üzere alttan 
2,5X5 santimetrelik çıtalarla bağlanacaktır.  
Madde 58 - Tuğla duvar, taş duvar ve kaplama gibi işler için yapılan ve yük taşıyan iskelelerin 
genişlikleri, 120 santimetreden az ve bunların duvar yüzüne olan uzaklıkları ise, 10 santimetreden 
fazla olmayacak, döşemelerde hiç bir şekilde boşluk ve aralık bırakılmayacaktır.  
Madde 59 - İskelelerde yapılacak korkuluk ve ara korkuluk kereste kesitleri 5X10 santimetreden küçük 
olmayacak ve ara korkuluklar döşeme tabanından itibaren 50 santimetre yükseklikte yapılacaktır. 
Ancak iki dikme arasında yatay kuvvetlere karşı çaprazlar yapıldığında, ara korkuluklar konulmayabilir.  
Madde 60 - Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenin düşerek kazaya sebep olmasını önlemek için 
döşeme dış kısmına 15 santimetre yüksekliğinde bir etek tahtası konacaktır. Bu etek tahtası ile 
döşeme arasında en çok bir santimetre boşluk bırakılabilir.  
Madde 61 - Yük taşıyanlar hariç olmak üzere, 8 metre yüksekliğe kadar olan iskele dikmeleri 8X8 
santimetre, 8 - 24 metre yükseklik arasında bulunan iskele dikmeleri ise 10X10 santimetre kesitten 
daha küçük olmayacaktır. Daha yüksek veya yük taşıyacak olan iskelelerin statik hesabı yapılarak 
gerekli kesitler saptanacaktır.  
Madde 62 - İki dikme arası, yük taşıyan iskelelerde 240 santimetreden, yük taşımayan iskelelerde ise 
3 metreden daha fazla olmayacaktır.  
Madde 63 - İskele dikmeleri, binadan ayrılmayacak ve yanlara doğru sallanmayacak veya bel 
vermeyecek şekilde düz ve çapraz kuşaklarla takviye edilerek binaya bağlanacaktır.  
Madde 64 - İskele esas veya tali dikmeleri, oturma veya kayma yapmayacak şekilde sağlam yer 
üzerine oturtulacak ve dikme altları birbirlerine bağlanacaktır. İskele yapılacak taban yumuşak veya 
zayıf ise, dikmeler yükü yaymak için yeterli kalınlıkta ve boyutta, ahşap veya beton plaklar üzerine 
oturtulacaktır.  
Madde 65 - Dikmeler yatay yüzey olarak eklenecek ve kesitleri birbirine eşit olacak, bunların dört 
yüzüne de aynı genişlikte en az 70 santimetre uzunluğunda ve 2,5 santimetre kalınlığında sağlam 
keresteden hazırlanmış ek tahtalar uzun çivilerle çakılacak veya büyük civata (bulon) kullanılmak 
suretiyle eklenecektir.  
Madde 66 - Taşıyıcı, koruyucu veya takviye edici olarak yapılacak atkılar, kuşaklar, çaprazlar ve 
mesnetler, dikmelerin iç kısmına uygun şekilde çivilenecek veya usulüne göre tespit edilecektir.  
Madde 67 - Yan kiriş başları, taşıyıcı esas kirişlerden en az 15 santimetre daha taşkın bırakılacak ve 
esas kiriş üstüne bindirmek suretiyle her iki taraftaki dikmelere çivi veya civatalarla bağlanacaktır. Yük 
fazlalığından ötürü eklenecek ara atkı kirişleri, eşit aralıklarla esas kirişe çivilenmek suretiyle tespit 
edilecektir.  
Madde 68 - Yan kiriş başlarının duvara gireceği kısımlar en az 10 santimetre olacaktır. Bunların 
başları hiçbir şekilde çaptan küçültülemez veya tıraşlanamaz. Pencere ve benzeri boşluklara gelen 
kısımlar ise mesnet ve çapraz yapılmak suretiyle tespit edilecektir.  
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Madde 69 - Betonarme karkas binalar için kurulacak iskele yan kiriş başlarının bir tarafı 5X10 
santimetre kesitinde ve 30 santimetre uzunluğunda tahtalar çivilenerek bina kolununun yüzlerine tespit 
edilecektir.  
Madde 70 - Köşe dönen iskelelere, en az bir köşe kirişi eklenecek ve iskelenin bu kısımı en az diğer 
kısımlar kadar dayanıklı olacaktır.  
Madde 71 - Atkı kirişlerinde ek yapılamaz.  
Madde 72 - Rampa ve geçitlerin iki tarafının korkuluklu olarak yapılması halinde, eğim en çok 25 
derece olacak ve üzerlerine 40 santimetrede bir, kendi genişlikleri kadar çıtalar çakılacaktır.  
Rampa ve geçitler 80 santimetreden, üzerlerinden yük geçirilecek olanlar ise 125 santimetreden dar 
olmayacak ve bunların geriye kaymaması için gerekli tedbirler alınacaktır. 
Madde 73 - İskelenin geçit ve rampa mesnet aralıkları, kalasların esnemesini, bel vermesini önleyecek 
ve üzerinde yaylanmadan yürünebilmesini sağlayacak şekilde ayarlanacaktır.  
Madde 74 - İskelelerde köprü görevi görecek geçitler, 60 santimetreden dar ve korkuluksuz 
yapılmayacaktır.  
Madde 75 - İskele sökülmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır:  
1 - İskelelerin sökülmesine en üst kısımdan başlanacaktır.  
2 - İskelelerin bina bağlantıları kalasların alınmasından sonra ve yukarıdan aşağıya sırayla 
sökülecektir.  
3 - Sökülmüş olan malzeme hangi yükseklikten olursa olsun doğrudan doğruya yere atılmayacak, iki 
yerinden bağlanarak dengeli şekilde indirilecek ve uygun bir yere istif edilecektir.  
4 - Söküm başlamadan önce herhangi bir sebeple, iskelenin takviye veya çaprazlarından hiçbir 
eleman alınamaz. Ancak söküme başlandıktan sonra iskele malzemesinin indirilmesi amacıyla iki 
dikme arası (aks) korkuluklarının alınması mümkündür.  

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

 
Çelik Borulu İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri   

 
Madde 76 - Çelik borulu iskelerde kullanılacak bütün boru ve madeni kısımların dayanıklılığı ve diğer 
özellikleri taşıyacakları yüke göre normlara uygun bulunacaktır.  
Madde 77 - İskele yapımından gayrı işlerde kullanılmış bulunan boru ve diğer malzeme, iskele yapımı 
işlerinde kullanılmayacaktır.  
Madde 78 - Çelik borulu iskeleler, sağa ve sola sallanmayacak şekilde yeteri kadar çapraz borularla 
takviye edilecek ve binadan ayrılmayacak şekilde tespit olunacaktır.  
Madde 79 - Düşey ve yatay borulardaki ekler en çok 6 metrede bir yapılacaktır.  
Madde 80 - Boru başlarının, tabana yerleştirilen kalas altlıklara batmaması için, özel surette yapılmış 
madeni başlık kullanılacak ve bu başlıklar çivi veya uzun vidalarla bu altlıklara tespit edilecektir. 
Madde 81 - Çelik borulu iskelelerdeki platformlarda kullanılacak kalas veya diğer ahşap kısımların 
özellikleri ile kullanılacak çaprazlar, korkuluklar, ara korkuluklar ve benzeri kısımlardaki aralıklar ahşap 
iskelelerde aranan özelliklere uygun olacaktır.  
Madde 82 - Boru veya madeni iskeleler statik, elektriğe karşı uygun şekilde topraklanacaktır.  
Madde 83 - Sisli ve alaca karanlık havalarda, çalışma devam ettiği sürece, iskeledeki merdiven ve 
asansör başları ve çalışılan döşemeler boydan boya uygun şekilde aydınlatılacaktır.  
Madde 84 - Boru iskelenin bir kısmı veya kısımlarının sökülmesinde gereken güvenlik tedbirleri 
alınacak ve 75 inci madde hükümlerine uyulacaktır.  

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

Asma İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri 
:  
Madde 85 - Asma iskelelerin aşağı ve yukarı hareketlerini sağlayan makina, teçhizat ve vinçlerin, 
kullanmaya elverişli olduklarına ilişkin ve yetkili teknik elemanca kullanmaya başlamadan önce 
düzenlenmiş belgeleri işyerinde saklanacaktır.  
Madde 86 - Asma iskele, iş sırasında sağa sola veya ileri geri hareket etmeden asılı kalacak şekilde 
tespit edilecektir.  
Madde 87 - Asma iskelelerin taşıyacağı yükler, yetkili teknik elemanların verecekleri bir raporla 
belirtilecek ve iskeleye bundan fazlası yüklenilmeyecektir. Asma iskelelerde merdiven 
kullanılmayacaktır.  
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Madde 88 - Asma iskele askısı için kullanılacak çelik veya kendir halatların yahut benzeri malzemenin 
her gün işe başlamadan önce muayene edilerek ezik, kopuk, çürük veya başka bir özrü olup olmadığı 
hususu yapı iş defterine kaydedilecek, ancak sağlam olduğu anlaşıldıktan sonra iskelede çalışma 
yapılacaktır.  
Madde 89 - Asma iskelerin, iniş ve çıkış yollarında herhangi bir engel bulunmayacaktır.  
Madde 90 - İskeleler yapılacak işe göre en ağır yüke dayanıklı olacaktır. Tuğla duvar ve sıva işlerinde 
kullanılacak asma iskelelerin tespit edileceği askı kirişi, 16 lık I putrel veya aynı dayanıklılıkta diğer 
malzemeden yapılacaktır. Asma iskeleyi taşıyacak halatların güvenlik kat sayısı 6 dan aşağı 
olmayacak ve bu halatlarda ek yeri, halka, başlık ve bağlantı bulunmayacak, bunlar askı demirlerinden 
kaymayacak şekilde tespit edilecektir.  
Madde 91 - Asma iskele platformu için kullanılacak çift köşebent kesiti, 50X50X5 milimetre veya bu 
özellikte diğer profilli malzemeden yapılacaktır.  
Madde 92 - Asma iskele vinç çerçevesini paltformun iç ve dış kirişlerine bağlayacak cıvataların çapı 
5/8 parmaktan (inch) daha küçük olmayacaktır.  
Madde 93 - Askı kirişi, bina tavan döşemesine veya bina çerçevesine U civataları ile uygun ve 
dayanıklı bir şekilde tespit edilecektir. Cıvata arkalarına 10 milimetre kalınlığında çelik bir levha 
konulacak ve cıvatalar çift somunlu olacak ve yaylı ve düz pullarla birlikte sıkılacaktır.  
Madde 94 - Yapı tavan döşemesine tespit edilecek askı kirişinin, iskele ve tespit için bırakılacak 
aralıkları birbirine eşit olacak ve U cıvatasının boşluğunu almak için I demiri üstüne, 10X15 santimetre 
kesitinde ahşap yastıklar konacaktır.  
Madde 95 - Platform genişlikleri, sıva işlerinde 80 santimetreden, duvar işlerinde 120 santimetreden az 
olmayacaktır.  
Madde 96 - İskelelerin duvardan olan açıklığı, malzeme takım ve aletlerin aşağıya düşmesini 
önleyecek şekilde olacaktır.  
Madde 97 - İskele içinde çalışan işçilerin başlarını korumak için en az 2,5 santimetre kalınlığında 
tahtadan yapılmış koruyucu bir tavan bulunacaktır.  
Madde 98 - Asma iskelelerde her metrekareye 400 kilogramdan fazla yük konmayacak ve asma 
iskelede 4 den fazla işçi çalıştırılmayacaktır.  
Madde 99 - Asma iskelelerde kullanılacak kanca, çengel ve benzerlerinin ağızları, güvenlik mandalı 
veya uygun güvenlik tertibatı ile kapatılacaktır.  
Madde 100 - Asma iskele korkulukları, en az 100 santimetre yükseklikte ve ara korkuluklu yapılacak, 
etek tahtaları ise en az 15 santimetre yükseklikte olacaktır.  
 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
 

Sıpa İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri: 
 
Madde 101 - Sıpa iskeleler dayanıklılık ve taşıyacağı yükler bakımından yeterli sağlamlıkta ve uygun 
malzemeden yapılacaktır.  
Madde 102 - Sıva veya hafif işler için kullanılacak sıpa iskelelerde aşağıdaki özellikler bulunacaktır.  
1 - İskele genişliği 50 santimetreden az, yüksekliği 120 santimetreden çok, 
2 - Platformların kalınlığı 5 santimetreden ve genişliği 40 santimetreden az,  
3 - İskele kirişleri ve bacakları 5X10 santimetre kesitinden küçük,  
4 - Takviye için kullanılacak çapraz ve düz bağlantılar, 2,5X10 santimetre kesitinden küçük, 
olmayacaktır.  
 
Madde 103 - Sıpa iskelelerde, bacakları veya taşıyıcı orta kirişleri eksiz olacaktır.  
Madde 104 - İki sıpa iskele arası, merkezden merkeze 250 santimetreden çok olmayacak ve iskele 
ayak açıklığı, yüksekliğinin yarısını geçmeyecektir.  
Madde 105 - Sıpa iskele bacakları, düzgün ve sağlam yerlere oturtulacaktır. Bunun mümkün olmadığı 
hallerde, düzgünlüğü sağlamak için bacak altlarına konacak tek parçalı ahşap yastıkların yüksekliği 10 
santimetreden çok olmayacaktır.  
Madde 106 - Duvar işlerinde veya 120 santimetreden yüksekte yapılacak işlerde kullanılacak sıpa 
iskelelerde aşağıdaki özellikler bulunacaktır.  
1 - Genişlikleri 125 santimetreden az,  
2 - Yükseklikleri 300 santimetreden çok,  
3 - Platform kalınlığı 5 santimetreden az,  
4 - İskele bacak ve kirişleri 10X10 santimetre kesitinden küçük,  
5 - Takviye ve çaprazlar 2,5X15 santimetre veya 5X10 santimetre kesitinden küçük, olmayacaktır.  
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ALTINCI BÖLÜM 
 

Betonarme Kalıbı Yapımı ve Sökümünde 
 

Alınacak Güvenlik Tedbirleri 
:  
Madde 107 - Betonarme platformlarının döşeme kenarlarına düşmeyi önleyecek korkuluk yapılacaktır. 
Bu mümkün olmadığı hallerde, serbest çalışmayı sağlamak için döşeme kenarına korkuluklu iskele 
yapılacaktır.  
Madde 108 - Betonarme kalıbını taşıyan direklere ızgara çakıldıktan ve üzerine kalas konduktan sonra 
çalışmağa başlanılacaktır. Tavanın 3 metreden yüksek olması halinde ara çalışma platformu 
yapılmadan, ızgara işinde çalışılmayacaktır.  
Boşluklara gelen betonarme kolon kalıplarının dikiminde, sıpa iskele, üç ayaklı merdiven kullanılması 
gibi gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.  
Madde 109 - Betonarme kalıplarının kiriş kanatları boşluk tarafından çakılmayacaktır. Zorunlu hallerde 
gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra, boşluk tarafında çalışılabilir.  
Madde 110 - Betonarme kalıpları, kiriş tabanlarının kalıp tahtasından önce çakılması gerektiğinde 
takviye edilmemiş kiriş tabanına basılarak çalışılmayacaktır.  
Madde 111 - Bu Tüzükte, iskeleler hakkında öngörülen tedbirlerden, duruma göre betonarme kalıbına 
uygun olanları aynen uygulanacaktır. Betonarme kalıplarının yeterliliği her beton dökümünden önce 
kontrol edilerek yapı iş defterine yazılacaktır.  
Madde 112 - Kalıp sökme işi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.  
1 - Kalıbı alınacak kısmın önce çaprazları, kolon kanatları alınacak ve saha temizlenecektir.  
2 - Sökme işi en çok iki aksın dikmeleri alınarak yapılacaktır.  
3 - Sökme işini yapan işçiler dikmelere tırmanmayacak, sıpa ve benzeri araçlardan yararlanacaklardır.  
4 - Sökülen kalıp malzemesi uygun şekilde istif edilecektir.  
5 - Söküm sırasında, söküm yerine sökücüden başka işçiler girmeyecektir.  
6 - Dış yüz ve boşluk kısımlarda düşmeğe karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.  
7 - Kalıp malzemesinin yere indirilmesi veya yukarıya çıkarılması için malzeme dengeli olarak, iki 
noktadan bağlanacaktır.  
 
 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Merdivenlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri 

 
Madde 113 - Merdiven kolları ve basamakları için kullanılacak kereste en azından sağlam ve birinci 
sınıf çıralı çam cinsinden olacak, üzerinde çatlak, yarık, çürük ve bir santimetre çapından büyük 
budaklar bulunmayacaktır. Basamaklar en çok 30 santimetre ve eşit aralıklı olacaktır.  
Madde 114 - Sabit basamaklı el merdiveni ile seyyar merdivende, basamak zıvanaları ile zıvananın 
gireceği lambalarda aşağıdaki özellikler bulunacaktır.  
1 - Merdiven kolunda açılacak lamba ve basamak zıvana uzunlukları 2 santimetreden az,  
2 - Kör delikler ve bunların zıvanaları 2,5 santimetre uzunluğundan ve 2 santimetre çapından küçük, 
olmayacaktır.  
Madde 115 - Kusurlu merdivenler kullanılmayacaktır. Onarım amacı ile de olsa basamak altlarına 
takoz konulmayacaktır.  
Açılır kapanır el merdivenlerinde basamaklar kollara uygun boyutlarda cıvata ile bağlanacaktır. Cıvata 
başı ve somun ile ahşap arasına rondela konacak ve kontrsomun kullanılacaktır.  
Madde 116 - El merdivenleri, kullanıldıkları yerlere, alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden 
kurtulmayacak şekilde yerleştirilecektir.  
Madde 117 - Taşınır merdivenlerde kollar, orta yerinden, bir tarafı eklemli, diğer tarafı çengelli lama 
yahut zincir ile birbirine bağlanacaktır. Cıvata başı ve lama ile ahşap arasına rondela konacak ve 
kontrsomun kullanılacaktır. Taşınır merdivenlerin üst bağlantıları menteşe ile yapılacaktır. Bağlantılar 
taşıyacağı yüke uygun boyutlarda olacak, kollara açılan delikler, menteşe cıvata çapından daha büyük 
olmayacaktır. Cıvatalarda kontrsomun kullanılacaktır. Taşınır merdivenin son basamağında 
çalışılamaz.  
Madde 118 - Taşınır merdivenlerle el merdivenlerinin kol uçlarına, kaymayacak şekilde pabuçlar 
konacak, merdivenler madeni veya kaygan döşemelerde kullanılacak ise, pabuç altlarına ayrıca tırtırlı 
lastik veya mantar eklenecektir. Merdivenler uzatılmak amacıyla birbirlerine eklenemez. 4 metreden 
uzun taşınır merdivenlerle el merdivenleri, çelik boru veya profilden yapılacaktır.  
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Madde 119 - İşçilerin gelip geçtiği yerlerde kullanılacak merdivenin etrafı halat, zincir veya ahşap 
korkulukla çevrilecek ve görünür yerlere uyarma levhaları asılacaktır.  
Madde 120 - Sabit inşaat merdivenlerinde, çıkılacak platformlara korkuluk ve uygun eteklik konacak ve 
bu platformlar 60 santimetreden dar yapılmayacaktır. Merdivenin bir veya her iki kolu, çıkılacak yerin 
platformunu en az 90 santimetre aşmış olacak ve merdivenin son basamağı ile platformun arası 30 
santimetreyi geçmeyecektir.  
Madde 121 - 10 metre yüksekliğini geçen sabit merdivenlerde, her 10 metrede bir dinlenme platformu 
yapılacaktır.  
Madde 122 - Yapının duvar boşlukları kapatılmayan veya gerekli tedbirler alınmayan kısmında 
merdiven kullanılmayacaktır.  
Madde 123 - Basamakları yapılmamış betonarme merdiven döşemelerine kayma veya düşmeyi 
önleyecek ahşap basamaklar ve kova boşluğu kenarlarına ise uygun korkuluklar yapılacaktır.  
Madde 124 - Düz saçtan veya madeni malzemeden yapılmış merdiven basamaklarının üstleri 
kaymayacak malzeme ile kaplanacaktır.  
 

BEŞİNCİ KISIM 
Yıkım İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri 

 
Madde 125 - Yıkım işleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemanın denetimi altında yapılacaktır. 
Madde 126 - Yıkımdan önce yapının içindeki ve etrafındaki havagazı, su ve elektrik bağlantıları 
kesilecektir. Yıkım sırasında su ve elektriğin kullanılması gerektiği hallerde, bunlar, yapı dışında özel 
koruyucular içine alınacaklardır.  
Madde 127 - Yıkım sırasında çıkan taş, tuğla, demir ve moloz gibi artıklar kat döşemelerinde 
yığılmayacaktır. Yıkılan kısmın malzeme ve molozları kattan kata veya yere güvenlik tedbirleri 
alındıktan sonra atılacaktır.  
Madde 128 - Yıkım sırasında çıkan kiremit, tuğla veya benzeri malzemenin yere indirilmesinde 
kullanılan olukların üstleri kapalı olacak ve çalışma sırasında aşağı bırakılan malzeme, oluktan 
alınmadıkça başka malzeme bırakılmayacaktır.  
Madde 129 - Altında veya etrafında bulunan işçilerin güvenliği sağlanmadıkça yıkılacak kısmın duvar 
ve döşemeleri kitle halinde yıkılamaz. Duvarın döşemeye oturduğu kısımda veya herhangi bir 
yüksekliğinde şerit gibi oyuk açmak ve sonra duvarı üstten iple çekmek ve ittirmek suretiyle yıkım 
yapılması yasaktır.  
Madde 130 - Yıkılacak kısımlar, yıkılmadan önce ve yıkım sırasında bol su ile sık sık ıslatılacak ve toz 
kalkmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.  
Madde 131 - Yıkılacak kısmın etrafında, en az yapı yüksekliğinin iki katına eşit güvenlik alanı 
bırakılacak ve bu alan korkulukla çevrilecektir. Boş alan bulunmaması gibi nedenlerle bu yükümün 
yerine getirilmesi olanağı yoksa, yıkım sırasında fırlayacak parçaların etrafa zarar vermesini, önlemek 
için, yapı etrafı gerekli yükseklik ve dayanıklılıkta bir perde ile çevrilecektir.  
Madde 132 - Elle yıkılacak duvarlar için kurulacak iç kısım iskeleleri tabandan en çok 4 metre 
yükseklikte yapılacaktır.  
Madde 133 - Binadaki merdivenler ve bunların dayanakları en sonra yıkılacaktır.  
Madde 134 - Camlı kapı, pencere ve ayna gibi kırıldıklarında tehlikeli olabilecek kısımlar, yıkıma 
başlamadan önce sökülüp uygun yerlere taşınacaklardır.  
Madde 135 - Yıkımda çalışan işçilere gözlük, koruma başlığı (baret) ve çelik burunlu ayakkabı gibi 
kişisel korunma araçları verilecektir.  
 

ALTINCI KISIM 
Yapı İşlerinde Kullanılan Makina ve Teçhizatta 

Alınacak Güvenlik Tedbirleri 
 
Madde 136 - Yapı işlerinde kullanılan makinalarda, hareketi ileten kavrama ve dişliler uygun şekilde 
korunacaktır.  
Madde 137 - Gırgır vincin kullanılmasında aşağıdaki tedbirler alınacaktır:  
1 - Vincin elektrik motoru topraklanmış olacaktır.  
2 - Vincin şalteri otomatik olacak, vinç kovasının belirli bir yüksekliğe çıkması halinde otomatik şalter 
devreyi kesecektir.  
3 - Vinç tanbur yuvası çelik telin uzunluğu ile orantılı olarak seçilmiş olacaktır.  
4 - Çelik halatın tanburdan dışarı fırlaması önlenecektir.  
5 - Kullanılacak çelik halatın çapı 12 milimetreden az olmayacak, sağlam ve özürsüz tellerden yapılmış 
olacaktır.  
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6 - Kova kancasına takılacak çelik halatın uç kısmı yüksüklü olarak kancaya takılacak ve serbest kalan 
uç kısmı uzun kısma en az 3 adet u klemensi ile uygun şekilde tespit edilecektir.  
7 - Kancanın kovadan kurtulmaması için, mandal, kilitli mandal veya bağlama gibi uygun tertibat 
bulunacaktır.  
8 - Vincin tespit edildiği kolon ahşap ise, kesiti 20X20 santimetreden küçük olmayacak ve kolon, sağa 
sola yalpa yapmayacak şekilde tespit edilecektir.  
9 - Ek bulunduğu hallerde, kolonun dört bir yüzünde, ekleme şartlarına uygun saplama yapılacaktır.  
10 - Hareketi sırasında katlar arasında kovaya takılacak herhangi bir engel bulundurulmayacaktır.  
11 - İçine konacak her türlü malzemenin yüksekliği kova üst düzeyini aşmayacaktır.  
12 - Kalas, uzun tahta, demir ve benzeri malzeme veya eşya gırgır vince uygun ve emniyetli şekilde 
bağlandıktan sonra taşınacaktır. 
13 - Hareket sırasında alabora olmaması için kova sapı kenarında kilitli mandal kullanılacaktır.  
14 - Gırgır vinci çalıştıran işçiye güvenlik kemeri,lastik eldiven ve lastik ayakkabı gibi uygun kişisel 
koruyucu araçlar verilecektir.  
5 - Gırgır vincin tabanda durduğu alanın ön yüzünde parmaklık (bariyer) şeklinde bir kapısı 
bulunacak,diğer tarafları ise en az 90 santimetre yüksekliğinde bir korkulukla çevrilmiş olacaktır.  
16 - Gırgır vincin hareketi sırasında çevrili olan içinde hiç bir işçi bulundurulmayacaktır.  
17 - Gırgır vince malzeme yükleyen bütün işçilere koruma başlığı (baret) giydirilecektir.  
18 - Gırgır vincin bütün kısımları en az haftada bir kere ve ayrıca her yer değişmesinde kontrol 
edilecek ve sonuçlar yapı iş defterine yazılarak imzalanacaktır.  
 

YEDİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

  
Madde 138 - Bu Tüzükte belirtilmemiş olan hususlarda işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin diğer 
tüzüklerin yapı işlerinde uygulama kabiliyeti olan hükümleri de uygulanır.  
Madde 139 - Bu Tüzükte öngörülen sağlık ve güvenlik tedbirleri, önemleri bakımından esasa ilişkin ve 
birinci derecede tedbirlerdir.  
Madde 140 - 25 Ağustos 1971 günlü ve 1475 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesine dayanılarak 
düzenlenen ve Danıştayca incelenen bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe 
girer.  
Madde 141 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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RADYASYON GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ  ( 33  ) 
  

. 
  

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

  
BİRİNCİ BÖLÜM 

Kapsam, Terimler ve Kısaltmalar 
  
Kapsam  
Madde 1- İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, imal,ithal ve ihraç eden, alan, 
satan, taşıyan ve depolayan, resmi özel kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişilerce uyulması gereken 
kurallar bu Tüzükte gösterilmiştir.  
Özgül aktivitesi gram başına 0.002 mikrocurie (kilogram başına 74 kilo Becquerel) den daha az olan 
radyoaktif maddeler bu Tüzüğün kapsamı dışındadır.  

Terimler ve kısaltmalar  
Madde 2 - Bu Tüzükte geçen terimlerin ve kısaltmaların anlamları aşağıda belirtilmiştir :  
A - İyonlaştırıcı radyasyonlar, maddesel ortamdan geçerken onunla etkileşerek iyon çiftleri 
oluşturabilen X ışını, gamma ışını gibi elektromanyetik ışınlarla, kinetik enerjileri olan yüklü 
parçacıklar, ağır iyonlar ve serbest nötronlar gibi tanecik karakterli ışınımlardır.  
Ses dalgalarıyla, elektromanyetik spektrumun morötesi ve daha büyük dalga boylu bölgesi, bu tanımın 
kapsamı dışındadır.  
Bu Tüzükte iyonlaştırıcı radyasyon terimi yerine radyasyon sözcüğü kullanılmıştır.  
B - Radyoaktivite birimleri, Curie (Ci) ve Becquerel (Bq) dir:  
1 - 1 Curie, saniyede 3,7x10 üzeri on parçalanma veren radyoaktif madde miktarıdır.  
2 - 1 Becquerel, saniyede bir parçalanma veren radyoaktif madde miktarıdır. 
1 Becquerel, 2,7x10**(-11) Curiedir.  
C - Rem (rem), radyasyon korunmasında kullanılan biyolojik eşdeğer doz birimi olup, soğurulan dozla 
kalite faktörünün çarpımına eşittir.  
Rad (rad), soğurulan doz birimi olup, 1 gram madde içinde 100 erglik enerji soğurulması meydana 
getiren herhangi bir radyasyon dozudur.  
D- Radyasyon kaynağı, iyonlaştırıcı radyasyon yayınlayan radyoaktif maddelerle radyasyon 
yayınlayıcı veya üretici aygıtlardır.  
E- Radyoaktif maddeler, bir veya birden çok iyonlaştırıcı radyasyon yayınlayarak çekirdekleri 
kendiliğinden bozunmaya uğrayan bir izotopu, alaşım, karışım, çözelti veya bileşik olarak içeren 
maddelerdir.  
F- Radyasyon yayıcı aygıtlar, bir veya birkaç tür iyonlaştırıcı radyasyonu, belirli güvenlik önlemleri 
içerisinde ve denetim altında yaymak amacıyla yapılmış olan ve radyoaktif madde içeren aygıtlardır.  
G- Radyasyon üretici aygıtlar, elektriksel, elektronik manyetik veya elektromekanik yöntemlerden 
biriyle yüklü parçacık veya ağır iyonları hızlandırarak belirli güvenlik önlemleri içerisinde ve denetim 
altında iyonlaştırıcı radyasyon üretmek üzere yapılmış röntgen makinaları, betatron, lineer akseleratör, 
siklotron ve nötron jeneratörü gibi aygıtlardır  
H - Özgül aktivite bir radyoaktif maddenin 1 gramlık kütlesinin Curie veya 1 kilogramlık kütlesinin 
Becquerel cinsinden ifade edilen aktivite yoğunluğudur. 
İ - Denetimli alanlar, radyasyon güvenliği bakımından giriş ve çıkışların özel denetime ve içerisindeki 
çalışmaların özel kurallara bağlı olduğu alanlardır.  
J - Radyasyon alanları, içinde çalışan kişilerin iyonlaştırıcı radyasyonlara maruz kaldığı alanlardır. 
Bunlar maruz kalınan ışınlama düzeyine göre,  
1. Yıllık ışınlamaların doz eşdeğer sınırlarının onda üçünü geçebileceği "çalışma durumu A alanları.  
"2 - Yıllık ışınlamaların doz eşdeğer sınırlarının onda üçünün aşılmasının hiç beklenmediği " çalışma 
durumu B alanları" olmak üzere ikiye ayrılır.  
K - Radyasyon görevlisi, sürekli olarak denetimli alanlarda veya radyasyon kaynaklarıyla çalışan 
kişidir.  

                                                           
33  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :24.7.1985, No :85/9727 
       Dayandığı Kanunun Tarihi: 9.7.1982, No :2690 
       Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 7.9.1985, No :18861 
       Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 25, S 
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Denetimli alanlarda veya radyasyon kaynaklarıyla geçici olarak veya ara sıra çalışan kişiler radyasyon 
görevlisi sayılmazlar.  
L - Radyasyon kazası, istenmeyen bir olay sonucu, radyasyon korunması standandartlarıyla belirlenen 
sınırların çok üzerinde radyasyon dozu alınması veya radyoaktif bulaşma meydana gelmesidir.  
M - Radyoaktif yağışlar, nükleer patlamaların atmosfere yaydığı radyoaktif maddelerin çeşitli 
biçimlerde yeryüzüne inmesidir.  
N - Kurum, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu anlamına gelir.  
Tüzükte kullanılan diğer terimlerin anlamları, Nükleer Tanımlar Yönetmeliğinde belirtilir.  

  
İKİNCİ BÖLÜM 

Görevler ve Yetkiler 
  
Hizmetlerin yürütülmesi  
Madde 3 - Radyasyon güvenliğine ilişkin hizmetler, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği dairesince 
yürütülür.  

Görevler ve yetkiler  
Madde 4 - Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesinin görevleri şunlardır:  
A - Radyasyon güvenliğine ilişkin ilke, mevzuat, standart ve tedbirleri belirlemek üzere çalışmalar 
yapmak ve bunların uygulanmalarını sağlamak,  
B - Radyasyon kaynaklarına ve bu kaynakları bulunduran, kullanan, imal, ithal ve ihraç eden, alan, 
satan, taşıyan ve depolayan resmi, özel kurum ve kuruluşlara ve gerçek kişilere lisans vermek, lisans 
koşullarına aykırı durumlarda lisanslarını geçici veya sürekli olarak iptal etmek, gerekirse, aygıt ve 
tesisin kapatılmasına karar vermek ve yasal kovuşturmaya geçilmesi için ilgili makamlara duyuruda 
bulunmak,  
C - Radyasyon kaynaklarının Ülkeye giriş, çıkış, transit geçiş ve taşınmalarına izin vermek,  
D - Bu Tüzük kapsamına giren işleri, radyasyon alanlarını, radyasyon güvenliği bakımından 
sınıflandırmak ve denetlemek,  
E- Radyasyon kaynaklarıyla çalışanları ve toplumu, radyasyon tehlikelerinden korumak amacıyla, 
gerekli tedbirleri almak, alınmasını sağlamak,  
F - Çevrenin radyoaktif artıklarla ve radyoaktif yağışlarla kirlenmesini engellemek amacıyla gerekli 
tedbirleri almak, alınmasını sağlamak,  
G - Radyasyon kazası halinde, alınması gerekli tedbirleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,  
H - Radyasyon güvenliği için ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,  
İ - Radyasyon güvenliği konusunda araştırma, eğitim ve yayınlar yapmak ve bu konularda, ilgili 
kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak.  
  

İKİNCİ KISIM 
Temel Standartlar, Lisans, İzin, Denetim 

  
BİRİNCİ BÖLÜM 

Temel Standartlar 
  
Radyasyon güvenliği temel standartları  
Madde 5 - Radyasyon güvenliğine ilişkin ilke ve tedbirler aşağıda belirtilen radyasyon korunması temel 
standartlarına göre düzenlenir:  
A - Görevi gereği, radyasyon kaynaklarıyla çalışan veya radyasyona maruz kalan kişilerin, iç ve dış 
radyasyon kaynaklarından bütün vücutlarının alacağı yıllık doz 5 remi geçmeyecektir  
B - Radyasyon görevlisi sayılmayan kişilerin ve toplumdaki diğer kişilerin maruz kalacakları iç ve dış 
radyasyonun dozları toplamı, bütün vücut için,yılda 0,5 remi geçmeyecektir.  

Yaş sınırlaması  
Madde 6 - 18 yaşından küçükler, bu Tüzük kapsamına giren işlerde çalıştırılamazlar.  
  

İKİNCİ BÖLÜM 
Lisans 

Lisansa bağlı işler  
Madde 7 - Bu Tüzük kapsamına giren radyasyon kaynaklarının bulundurulması, kullanılması, imal, 
ithal ve ihraç edilmesi, alınması, satılması, taşınması, depolanması ve radyasyon kaynaklarıyla 
çalışılabilmesi, Kurumca verilecek lisansa bağlıdır.  
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Bu işler, diğer bakanlık ve kuruluşlardan da izin, ruhsat veya belge alınmasını gerektiriyorsa, bunların 
verilmesi, Kurumca lisans verilmesi ön koşuluna bağlıdır.  

Lisans türleri  
Madde 8 - Lisans türleri, aşağıda gösterilmiştir:  
A - Radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, imal, ithal ve ihraç eden, alan, satan, taşıyan ve 
depolayan kişilere verilen lisanslar,  
B - Radyasyon kaynaklarına verilen lisanslar,  
1 - Tıpta kullanılan radyasyon kaynaklarına verilen lisanslar,  
2 - Sınai veya başka amaçlarla kullanılan radyasyon kaynaklarına verilen lisanslar,  
C - Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı, depolandığı, imal edildiği, radyoaktif artıkların zararsız hale 
getirildiği ve benzeri yerlere verilen lisanslar. 

Lisans başvurusu  
Madde 9 - Bu Tüzük hükümleri uyarınca lisans alması gereken kişi ve kuruluşlar, aşağıdaki bilgi ve 
belgeleri ekledikleri bir dilekçeyle Kuruma başvururlar:  
A - Yapacakları iş için yeterli bilgileri bulunduğunu kanıtlayan resmi belge,  
B - Kurumca verilen ve başvuran tarafından doldurulan lisans başvuru formu.  
Bunlar dışında, lisans türüne göre aranacak diğer özel koşullar ve istenecek belgeler, yönetmelikte 
gösterilir.  

Başvurunun değerlendirilmesi  
Madde 10 - Dilekçeye eklenen belgeler yeterli görülürse, Kurumca görevlendirilen uzmanlarca, 
yerinde inceleme yapılarak bir rapor düzenlenir. Bu rapor, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesince 
değerlendirilir. Koşulların sağlandığı kanısına varılırsa, Kurum Başkanlığınca onaylanan lisans belgesi 
başvurana verilir. Eksiklikler varsa, bunlar başvurana bildirilir; lisans verilmesi bunların  
tamamlanması koşuluna bağlıdır.  

Lisans süresi ve şartları  
Madde 11 - Lisans, türlerinin gerektirdiği özel tedbirlerin yanı sıra, aşağıdaki genel şartlarla verilir:  
A - Lisans, 5 yıl için geçerlidir. Sürenin bitiminde, 12 nci madde hükümlerine göre yenilenebilir.  
B - Lisansın özel koşullarında, Kurumun yazılı izniyle değişiklik yapılabilir.  
C - Lisans devredilemez.  
D - 8 inci maddenin ve C bentlerine göre verilen ve kullanılmayacak olan lisansların sahipleri, iptali için 
kuruma başvurmak zorundadırlar.  
Radyasyon kaynaklarını kullananların işten ayrılmaları ve yerlerine alınanlar, bunları çalıştıranlarca 
Kuruma bildirilir.  

Lisansın yenilenmesi  
Madde 12 - Lisansların yenilenmesi için, süresinin bitiminden 6 ay önce, Kuruma bir dilekçeyle 
başvurulması gerekir. Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler yönetmelikte gösterilir.  

Lisansın iptali  
Madde 13 - Kurum uzmanlarınca yapılan denetimler sırasında, lisans koşullarına veya radyasyon 
güvenliği mevzuatına uyulmadığı belirlenirse, bir rapor düzenlenir. Bu rapor, Radyasyon Sağlığı ve 
Güvenliği Dairesince değerlendirilir.Raporda belirlenen hususlar yerinde görülürse, eksikliklerin ve 
sakıncaların giderilmesi için bir süre belirlenerek lisansın geçici olarak iptaline karar verilir. Kurum 
Başkanlığınca onaylanan karar ilgiliye bildirilir. Verilen süre içinde öngörülen hususların giderilmesi 
halinde, iptal kararı kaldırılır.  

  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İzin 
  
İzne bağlı işler  
Madde 14 - Radyasyon kaynaklarının taşınması, transit geçişi, Ülkeye girişi ve çıkışı, Kurumun yazılı 
iznine bağlıdır. Bu Tüzük hükümleri uyarınca lisans verilmiş olması izin alma yükümlülüğünü ortadan 
kaldırmaz.  

Giriş ve çıkış izinleri  
Madde 15 - Radyasyon kaynaklarını ithal ve ihraç edecek olanlar, bunlara ilişkin proforma faturaları 
ekledikleri bir dilekçeyle Kuruma başvurmak zorundadırlar. Giriş ve çıkış izni, Radyasyon Sağlığı ve 
Güvenliği Dairesince yapılacak inceleme sonuçlarına göre verilir.  
Radyasyon güvenliği esaslarına aykırı bir durum görülürse, iznin verilmesi, bunun giderilmesine 
bağlıdır.  
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Taşıma ve transit geçiş izni  
Madde 16 - Radyasyon kaynaklarını taşımak veya transit geçirmek isteyenler durumu Kuruma 
bildirmekle yükümlüdürler. İzin, Kurum uzmanlarınca, gerekirse, taşımanın başlayacağı yerde veya 
giriş gümrüğünde yapılacak inceleme sonuçlarına göre verilir.  
Radyasyon güvenliği esaslarına aykırı bir durum görülürse, iznin verilmesi, bunun giderilmesine 
bağlıdır.  

Taşıma ve transit geçiş izninin koşulları  
Madde 17 - Taşıma ve transit geçiş izni, yönetmeliğinde belirlenecek özel koşulların yanı sıra, 
aşağıdaki genel koşullarla verilir:  
A - Kurum uzmanlarınca bir yol belirlenmişse, taşıma bu yol üzerinden yapılacaktır.  
B - Araca, radyasyon tehlikesi uyarı işaretleri konulacaktır.  
C - Taşıma veya geçiş sırasında meydana gelecek kazalar en hızlı haberleşme  
aracıyla Kuruma bildirilecek ve Kurum uzmanlarınca öngörülen önlemler derhal  
alınacaktır.  

  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim 
  
  
Denetime bağlı işler  
Madde 18 - Çalışma alanları bakımından bu Tüzük kapsamına giren resmi, özel kurum ve kuruluşlar 
ve gerçek kişiler, Kurumun denetimine bağlıdır.  
Kurum uzmanları, bu amaçla ilgili yer ve tesislere girmek, gerekli gördükleri belgeleri istemek ve 
incelemek yetkisine sahiptirler.  
Denetim sırasında ilgililer, uzmanlara her türlü kolaylığı göstermekle yükümlüdürler.  

Denetim esasları  
Madde 19 - Denetim, haberli veya habersiz olarak her zaman yapılabilir.  
Denetim, radyasyon kaynaklarının bulundurulduğu yerlerin fiziksel yönden incelenmesini ve radyasyon 
düzeylerinin, radyoaktif madde miktarlarının (konsantrasyon) ölçülmesini, radyasyon kaynaklarının 
Ülkeye girişi, çıkışı, taşınması ve transit geçişi sırasında Tüzük ve yönetmelikte öngörülen esaslara 
uyulup uyulmadığının incelenmesini kapsar.  
Denetimin ayrıntıları ve ilgililerin denetime ilişkin yükümlülükleri yönetmelikte gösterilir.  
  

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

  
BİRİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

  
Kayıt tutma yükümlülüğü  
Madde 20 - Çalışma alanları bakımından bu Tüzük kapsamına giren resmi, özel kurum ve kuruluşlar 
ve gerçek kişiler yönetmeliğinde öngörülen esaslara uygun olarak kayıt tutmakla yükümlüdürler.  

Radyasyon kaynaklarının kaybı ve çalınması  
Madde 21 - Bu Tüzük kapsamına giren radyasyon kaynaklarının kaybı ve çalınması halinde, sorumlu 
ve görevlilerce derhal gerekli tedbirler alınır ve durum en hızlı haberleşme aracıyla Kuruma bildirilir.  
Kurum uzmanlarınca, yerinde yapılan inceleme sonucunda, radyasyon güvenliği açısından öngörülen 
yönergelerin gereği, sözü edilenlerce, derhal yerine getirilir. Bu konularda, gerekirse, ilgili kuruluşların 
yardımı istenir, onlarla işbirliği yapılır.  

Radyasyon kazaları  
Madde 22 - Bir radyasyon kazası halinde, lisans ve izin koşulları gereğince alınması gerekli önlemler 
sorumlu ve görevlilerce derhal alınır ve durum en hızlı haberleşme aracıyla Kuruma bildirilir.  
Kurum uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucunda, radyasyon güvenliği açısından öngörülen 
yönergelerin gereği, sözü edilenlerce, derhal yerine getirilir. Bu konularda, gerekirse, ilgili kuruluşların 
yardımı istenir, onlarla işbirliği yapılır.  

Radyoaktif yağışlar  
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Madde 23 - Radyoaktif yağışlara ilişkin ölçüm, kayıt ve değerlendirmelerin sonuçları gerektirirse, 
Kurum, ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yaparak toplumun ve çevrenin korunması için gerekli 
önlemlerin alınmasını sağlar.  

Radyasyon tesisleri plan ve projelerinin incelenmesi  
Madde 24 - Radyasyon kaynaklarının kullanılması imal edilmesi, depolanması, radyoaktif artıkların 
zararsız hale getirilmesi ve benzeri amaçlarla kurulacak tesisler için yapı yapacak olanlar, plan ve 
projelerini ekledikleri bir dilekçeyle Kuruma başvurmak zorundadırlar. Plan ve projeler radyasyon 
güvenliği yönünden uygun bulunursa, durum, bunların üzerinde belirtilir. Uygun bulunmazsa,yapılması 
gerekli değişiklikler ve alınması gerekli tedbirler bir raporla ilgiliye bildirilir. Yapı izni verilmesi sırasında 
Kurumun plan ve projelerin radyasyon güvenliği yönünden uygun olduğu yolundaki bildirimi aranır. 
Tesise, Kurumca lisans verilmesi aşamasında, plan ve projeye veya rapora uyulup uyulmadığı 
incelenir.  

  
İKİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

 
 
  

Yönetmelikler  
Madde 25 - Bu Tüzükte çıkarılması öngörülen yönetmelikler, Tüzüğün yayımından başlayarak 1 yıl 
içinde yürürlüğe konur.  

Geçici Madde - Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan lisanslar, veriliş tarihlerinden 
başlayarak 5 yıl süreyle geçerlidir. Süresi dolmuş olan lisansların yenilenmesi için, Tüzüğün yürürlüğe 
girdiği tarihten başlayarak 2 yıl içinde Kuruma başvurulması gerekir.  
Yürürlük  
Madde 26 - 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun 4 ve 10 uncu maddelerine 
dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı 
gününde yürürlüğe girer.  

Yürütme  
Madde 27 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  
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YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TÜZÜKLER 34 
   
 
 
Tüzük Karar Sayısı : 2005/8913 

 
  
Ekli “Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinin Denetim ve Teftişi 
Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”, “Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak 
Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Bazı Özel Usul ve Kurallar Hakkında Tüzüğün Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Tüzük”, “Fazla Çalışma Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük”, 
“Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”, “Eski Hükümlülerin 
İstihdamı Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”, “Konut Kapıcıları Tüzüğünün 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük”, “Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri 
Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük”, “İş Süreleri Tüzüğünün Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında Tüzük”, “İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Tüzük” ve “İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun 
Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük”ün yürürlüğe 
konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1/3/2005 tarihli ve 11996 sayılı yazısı üzerine 
Bakanlar Kurulu’nca 18/5/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
  
Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinin Denetim ve 
Teftişi Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük 
 
Madde 1 — 27/11/1973 tarihli ve 7/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Askeri 
İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında 
Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 2 — Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  
 
  
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Bazı Özel Usul ve 
Kurallar Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük 
  
Madde 1 — 23/3/1973 tarihli ve 7/6116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Postalar 
Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Bazı Özel Usul ve Kurallar Hakkında 
Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 2 — Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  
 
 
Fazla Çalışma Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük 
 
 Madde 1 — 27/3/1973 tarihli ve 7/6147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fazla 
Çalışma Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.  
Madde 2 — Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  
  
Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük 
 
Madde 1 — 26/2/1987 tarihli ve 87/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.  
Madde 2 — Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
  
  

                                                           
34 12 Haziran 2005  tarihli ve  25843 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
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Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkında Tüzüğün  Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük 
  
Madde 1 — 26/2/1987 tarihli ve 87/11546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Eski 
Hükümlülerin İstihdamı Hakkında Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 2 — Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
  
 
Konut Kapıcıları Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük 
  
Madde 1 — 29/11/1994 tarihli ve 94/6321 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Konut 
Kapıcıları Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.  
Madde 2 — Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  
  
 
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Tüzük 
 
Madde 1 — 28/2/1973 tarihli ve 7/5941 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Haftalık İş 
Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.  
Madde 2 — Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
  
İş Süreleri Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük 
  
Madde 1 — 17/4/1984 tarihli ve 84/7952 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İş Süreleri 
Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.  
Madde 2 — Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  
 
 
İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük 
  
Madde 1 — 4/5/1973 tarihli ve 7/6335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşçi Çalışma 
ve Kimlik Karnesi Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.  
Madde 2 —Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 —Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  
  
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Kuruluş ve Çalışma 
Esasları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük 
  
 
Madde 1 —31/1/1973 tarihli ve 7/5733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşçi 
Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Kuruluş ve Çalışma Esasları 
Hakkında Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.  
Madde 2 —Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 —Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  
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YÖNETMELİKLER 
 
 

• ŞANTİYELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEn ÖRGÜTLENMEYE İLİŞKİN 
YÖNETMELİKLER 

• ŞANTİYELERDE SAĞLIK ÖNLEMLERİN ALINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKLER 
• ŞANTİYELERDE TEKNİK ÖNLEMLERİN ALINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKLER 
• ŞANTİYELERDE ÇALIŞMA DÜZENİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKLER 
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Şantiyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Örgütlenmeye ve çalışma düzenine İlişkin 
Yönetmelikler 

 
• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği   

• İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik   

• Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik   

• İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği   
• İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği   

• Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği  Hakkında Yönetmelik   
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ  ( 35 ) 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak 

önlemleri belirler. 
Bu amaçla; 
a) Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan 

kaldırılması, 
b) İş sağlığı ve güvenliği konusunda işçi ve temsilcilerinin eğitimi, bilgilendirilmesi, görüşlerinin 

alınması ve dengeli katılımlarının sağlanması, 
c) Yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken kişilerin çalışma 

şartları, 
ile ilgili genel prensipler ve diğer hususlar bu Yönetmelikte düzenlenmiştir. 
 
Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm 

işyerlerini kapsar. 
 
Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine 

göre düzenlenmiştir. 
 
Tanımlar 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen ; 
a) Risk değerlendirmesi: İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, 

işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla yapılması gerekli çalışmaları, 

b) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi: İşyerinde sağlık ve güvenlik konularında işçileri temsil 
etmeye yetkili kişiyi, 

c) Önleme: Mesleki riskleri önlemek veya azaltmak için işyerinde yapılan işlerin bütün 
aşamalarında planlanmış veya alınmış önlemlerin tümünü, 

d) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İşverenlerin Yükümlülükleri 

  
Genel Hükümler 
Madde 5 — İşverenlerin yükümlülükleri ile ilgili genel hükümler aşağıda belirtilmiştir: 
a) İşveren, işle ilgili her konuda işçilerin sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlüdür. 
b) İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda işyeri dışındaki uzman kişi veya kuruluşlardan 

hizmet alması bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
c) İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluğu ilkesini 

etkilemez. 
 
 
İşverenin Genel Yükümlülükleri 
Madde 6 — İşveren aşağıda belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili hususları yerine getirmekle 

yükümlüdür: 

                                                           
35     Bu Yönetmelik, 09 Aralık 2003 Tarihli ve 25311 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak, daha sonra DANIŞTAY 10. 

Dairesinin 2004/1942 Esas Sayılı ve 24.05.2004 tarihli kararı ile yürütmesi durdurulmuştur. 
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a) İşveren, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve 
bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlamak 
zorundadır. 

İşveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut 
durumun sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içinde olacaktır. 

b) İşveren, sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında aşağıdaki genel 
prensiplere uyacaktır: 

1) Risklerin önlenmesi, 
2) Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi, 
3) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi, 
4) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için, özellikle işyerlerinin tasarımında, iş ekipmanları, 

çalışma şekli ve üretim metodlarının seçiminde özen gösterilmesi, özellikle de monoton çalışma ve 
önceden belirlenmiş üretim temposunun hafifletilerek bunların sağlığa olumsuz etkilerinin en aza 
indirilmesi, 

5) Teknik gelişmelere uyum sağlanması, 
6) Tehlikeli olanların, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirilmesi, 
7) Teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma şartlarının, sosyal ilişkilerin ve çalışma ortamı ile 

ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikasının geliştirilmesi, 
8) Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi, 
9) İşçilere uygun talimatların verilmesi. 
c) İşveren, işyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alarak; 
1) Kullanılacak iş ekipmanının, kimyasal madde ve preparatların seçimi, işyerindeki çalışma 

düzeni gibi konular da dahil işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tüm riskleri değerlendirir. Bu 
değerlendirme sonucuna göre; işverence alınan önleyici tedbirler ile seçilen çalışma şekli ve üretim 
yöntemleri, işçilerin sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltmeli ve işyerinin idari 
yapılanmasının her kademesinde uygulanmalıdır. 

2) Bir işçiye herhangi bir görev verirken, işçinin sağlık ve güvenlik yönünden uygunluğunu göz 
önüne alır. 

3) Yeni teknolojinin planlanması ve uygulanmasının, seçilecek iş ekipmanının çalışma ortam ve 
koşullarına, işçilerin sağlığı ve güvenliğine etkisi konusunda işçiler veya temsilcileri ile istişarede 
bulunur. 

4) Ciddi tehlike bulunduğu bilinen özel yerlere sadece yeterli bilgi ve talimat verilen işçilerin 
girebilmesi için uygun önlemleri alır. 

d) Aynı işyerinin birden fazla işveren tarafından kullanılması durumunda işverenler, yaptıkları 
işin niteliğini dikkate alarak; iş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni önlemlerinin uygulanmasında işbirliği 
yapar, mesleki risklerin önlenmesi ve bunlardan korunma ile ilgili çalışmaları koordine eder, birbirlerini 
ve birbirlerinin işçi veya işçi temsilcilerini riskler konusunda bilgilendirirler. 

e) İş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni konusunda alınacak önlemler hiç bir şekilde işçilere mali 
yük getirmez. 

 
Koruyucu ve Önleyici Hizmetler 
Madde 7 — İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili koruyucu ve önleyici hizmetlerin yerine 

getirilmesi için aşağıda belirtilen hususlara uyulacaktır: 
a) Bu Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, 

işveren, işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere, 
işyerinden bir veya birden fazla kişiyi görevlendirir. 

b) Sağlık ve güvenlikle görevli kişiler, işyerinde bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle hiçbir 
şekilde dezavantajlı duruma düşmezler. Bu kişilere, söz konusu görevlerini yapabilmeleri için yeterli 
zaman verilir. 

c) İşyerinde bu görevleri yürütebilecek nitelikte personel bulunmaması halinde, işveren 
dışarıdan bu konuda yeterlik belgesi olan uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alır. 

d) İşveren hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara, işçilerin sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen 
veya etkilemesi muhtemel faktörler hakkında bilgi verir. Bu kişi veya kuruluşlar, bu Yönetmeliğin 10 
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uncu maddesinin (b) bendinde sözü edilen işçiler ve bu işçilerin işverenleri hakkındaki gerekli bilgilere 
de ulaşabilmelidirler. 

e) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere: 
1) Görevlendirilen kişiler gerekli nitelik, bilgi ve beceriye sahip olacaktır. 
2) Dışarıdan hizmet alınan kişi veya kuruluşlar gerekli kişisel beceri, mesleki bilgi ve donanıma 

sahip olacaktır. 
3) Görevlendirilen kişiler veya dışarıdan hizmet alınan kişi veya kuruluşların sayısı; işyerinin 

büyüklüğü, maruz kalınabilecek tehlikeler ve işçilerin işyerindeki dağılımı dikkate alınarak, koruyucu ve 
önleyici çalışmaların organizasyonunu yapmaya ve yürütmeye yeterli olacaktır. 

f) İşyeri içindeki veya dışındaki kişi veya kuruluşların bu maddede belirtilen sağlık ve güvenlik 
risklerini önleme ve risklerden korunma ile ilgili görev ve sorumlulukları açık olarak belirlenir. Bu kişi ve 
kuruluşlar gerektiğinde birlikte çalışırlar. 

g) İşverenin yeterli mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip olması halinde, işyerinin büyüklüğü, 
işin niteliği ve işçi sayısı dikkate alınarak bu maddenin (a) bendinde belirtilen hususların yerine 
getirilmesi sorumluluğunu kendisi üstlenebilir. 

h) İş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet verecek kişi ve kuruluşların nitelikleri ve 
belgelendirilmesi ile işverenin sorumluluğu hangi hallerde üstlenebileceği ile ilgili usul ve esaslar 
Bakanlık tarafından belirlenir. 

 
İlkyardım, Yangınla Mücadele ve Kişilerin Tahliyesi, Ciddi ve Yakın Tehlike 
Madde 8 — İlkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlike ile ilgili 

uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir: 
a) İşveren; 
1) İşyerinin büyüklüğünü, yapılan işin özelliğini ve işyerinde bulunan işçilerin ve diğer kişilerin 

sayısını dikkate alarak; ilkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi için gerekli tedbirleri alır. 
2) Özellikle ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri 

dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. 
b) İşveren, (a) bendinde belirtilen ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin 

büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli 
sayıda kişiyi görevlendirir. 

c) İşveren; 
1) Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan tüm işçileri, tehlikeler ile bunlara 

karşı alınmış ve alınacak önlemler hakkında mümkün olan en kısa sürede bilgilendirir. 
2) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda, işçilerin işi bırakarak derhal çalışma 

yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için gerekli talimatı verir ve gerekeni yapar. 
3) Ciddi ve yakın tehlike durumunun devam ettiği çalışma şartlarında, zorunlu kalınması 

halinde, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilen kişiler hariç, işçilerden çalışmaya 
devam etmelerini istemeyecektir. 

d) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk eden 
işçiler bu hareketleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşmeyecek ve herhangi bir zarar görmeyecektir. 

e) İşveren, işçilerin kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike 
olduğunda ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda, kendi bilgileri doğrultusunda ve mevcut 
teknik donanımlar ile tehlikenin sonuçlarının engellenmesi için gerekeni yapabilecek durumda 
olmalarını sağlamak zorundadır. 

İşçiler, kendi görevlerini yapmakta ihmal veya kusurlu davranışları olmadıkça bu 
hareketlerinden dolayı dezavantajlı duruma düşürülemezler. 

 
 
 
İşverenin Diğer Yükümlülükleri 
Madde 9 — İşveren yukarıda belirtilen yükümlülükleri ile beraber aşağıdaki hususları yerine 

getirmekle yükümlüdür: 
a) İşveren ; 
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1) İşyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak 
şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapar. 

2) Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması 
gereken koruyucu ekipmana karar verir. 

3) Üç günden fazla işgünü kaybı ile sonuçlanan iş kazaları ile ilgili kayıt tutar. 
4) İşçilerin uğradığı iş kazaları ile ilgili rapor hazırlar. 
b) (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen çalışmalar ve değerlendirmelerle ilgili 

kayıt ve dokümanların hazırlanması ile (a) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen 
belgelerin düzenlenmesi, işyerinin büyüklüğü ve yapılan işin niteliğine göre, Bakanlıkça belirlenen usul 
ve esaslara uygun şekilde yapılır. 

 
İşçilerin Bilgilendirilmesi 
Madde 10 — İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi için 

işçilerin bilgilendirilmesi esastır. Bu amaçla; 
a) İşveren, işyerinin büyüklüğüne göre; 
1) İşyerinin geneli ile işçinin çalışmakta olduğu bölümde veya yaptığı her işte yürütülen 

faaliyetler, sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında, 
2) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b) bendine göre, işyerinde görevlendirilen kişiler 

hakkında, 
işçilerin ve temsilcilerinin gerekli bilgiyi almalarını sağlamak zorundadır. 
b) İşveren, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen işçilerin de, (a) bendinde 

belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu işçilerin işverenlerine gerekli bilgileri verir. 
c) İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görev ve sorumluluğu bulunan işçilerin veya 

temsilcilerinin bu görevlerini yürütebilmeleri için; 
1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen 

risk değerlendirmesi ve alınan koruyucu önlemlere, 
2) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen 

iş kazası kayıtları ve raporlarına, 
3) Sağlık ve güvenlikle ilgili denetim faaliyetlerinden, bu konuda sorumlu kişi ve kuruluşlardan, 

koruma ve önleme çalışmalarından elde edilen bilgilere, 
ulaşabilmelerini sağlar. 
 
İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması 
Madde 11 — İşveren sağlık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin görüşlerinin alınması ve 

katılımlarının sağlanması için aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür: 
a) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konularında işçi veya temsilcilerinin görüşlerini alır, öneri 

getirme hakkı tanır ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını ve dengeli katılımlarını sağlar. 
b) İşverence, iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevleri bulunan işçi veya temsilcilerinin 

özellikle aşağıdaki konularda dengeli bir şekilde yer almaları sağlanır veya önceden görüşleri alınır: 
1) Sağlık ve güvenliği önemli derecede etkileyebilecek herhangi bir önlemin alınmasında. 
2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen işler ile 7 nci maddesinin (a) 

bendinde ve 8 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen kişilerin görevlendirilmesinde. 
3) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendinde ve 10 uncu maddesinde belirtilen 

hususlarda. 
4) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen işyeri dışındaki uzman kişi veya 

kuruluşlardan hizmet alınmasında. 
5) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen eğitimin organizasyonu ve planlanmasında. 
c) İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan işçi temsilcileri, tehlikenin azaltılması 

veya tehlikenin kaynağında yok edilmesi için işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli 
tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. 

d) İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevleri bulunan işçi veya işçi temsilcileri, bu 
görevlerini yürütmeleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürülemezler. 
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e) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan işçi temsilcilerine, bu 
Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirebilmeleri için her türlü imkanı sağlar ve herhangi bir 
ücret kaybı olmadan çalışma saatleri içerisinde yeterli zamanı verir. 

f) İşçiler veya temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işverence alınan önlemlerin ve 
sağlanan imkanların yetersiz olduğu kanaatine varmaları halinde Bakanlığa başvurma hakkına 
sahiptir. 

İşçi temsilcileri, işyerinde yetkili makamlarca yapılan denetimler sırasında görüşlerini bildirme 
hakkına sahiptir. 

 
İşçilerin Eğitimi 
Madde 12 — İşyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için; 
a) İşveren, her işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve 

güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitim özellikle; 
1) İşe başlanmadan önce, 
2) Çalışma yeri veya iş değişikliğinde, 
3) İş ekipmanlarının değişmesi halinde, 
4) Yeni teknoloji uygulanması halinde, 
yapılır. 
Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik 

olarak tekrarlanır. 
b) İşveren, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen işçilerin yaptıkları işlerde 

karşılaşacakları sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimat almalarını sağlar. 
c) Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan işçi temsilcileri özel olarak eğitilir. 
d) (a) ve (c) bentlerinde belirtilen eğitim, işçilere veya temsilcilerine herhangi bir mali yük 

getirmez ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. 
  
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İşçilerin Yükümlülükleri 

İşçilerin Yükümlülükleri 
Madde 13 — İşçiler işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili aşağıda belirtilen hususlara uymakla 

yükümlüdür: 
a) İşçiler, davranış ve kusurlarından dolayı, kendilerinin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin 

olumsuz etkilenmemesi için azami dikkati gösterirler ve görevlerini, işveren tarafından kendilerine 
verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yaparlar. 

b) İşçiler, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda, özellikle; 
1) Makina, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını doğru 

şekilde kullanmak, 
2) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve kullanımdan sonra 

muhafaza edildiği yere geri koymak, 
3) İşyerindeki makina, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımlarını kurallara 

uygun olarak kullanmak ve bunları keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek, 
4) İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine vardıkları herhangi 

bir durumla karşılaştıklarında veya koruma tedbirlerinde bir aksaklık ve eksiklik gördüklerinde, 
işverene veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisine derhal haber vermek, 

5) İşyerinde, sağlık ve güvenliğin korunması için teftişe yetkili makam tarafından belirlenen 
zorunlulukların yerine getirilmesinde, işverenle veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi ile işbirliği 
yapmak, 

6) İşveren tarafından güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması ve kendi yaptıkları 
işlerde sağlık ve güvenlik yönünden risklerin önlenmesinde, işveren veya sağlık ve güvenlik işçi 
temsilcisi ile mevzuat uygulamaları doğrultusunda işbirliği yapmak, 

ile yükümlüdürler. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
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Çeşitli Hükümler 
Sağlık Gözetimi 
Madde 14 — İşveren, işçilerin işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerine uygun 

olarak sağlık gözetimine tabi tutmakla yükümlüdür: 
a) İşçilerin işe girişlerinde sağlık durumlarının yapacakları işe uygun olduğunu belirten sağlık 

raporu alınır. 
b) Yapılan işin özelliğine göre, işin devamı süresince sağlık muayeneleri düzenli aralıklarla 

yapılır. 
 
Risk Grupları 
Madde 15 — Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler ve diğer hassas risk grupları, özellikle 

bunları etkileyen tehlikelere karşı korunurlar. 
Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi 
Madde 16 — İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, önlem 

alınmasını isteme, önerilerde bulunma ve benzeri konularda işçileri temsil etmeye yetkili, bir veya daha 
fazla işçi, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi olarak görev yapar. 

Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi, işyerinde çalışan işçiler tarafından seçilir. 
  

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

 
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı 
Madde 17 — Bu Yönetmelik 12/6/1989 tarihli ve 89/391/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey 

Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır. 
 
Yürürlük 
Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür 
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İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE 
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  ( 36 ) 

 
  
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1 – Bu Yönetmelik işyeri sağlık birimlerinin kuruluşu, yapılanması, çalışma usul ve 

esasları ile işyeri hekimlerinin nitelikleri, sayısı, işe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, eğitimleri 
ve çalışma şartları ile ilgili usul ve esasları belirler. 

 
Kapsam 
Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer 

alan ve devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işyerlerinde uygulanır. 
 
Dayanak 
Madde 3 – Bu Yönetmelik, 10/06/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesine dayanılarak 
çıkarılmıştır. 

 
Tanımlar 
Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen; 
Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü, 
SSK: Sosyal Sigortalar Kurumunu, 
İş Sağlığı Hizmetleri: Çalışanların sağlık gözetimi, öncelikle koruyucu hekimlik hizmetleri, 

sağlığın geliştirilmesi, ilk yardım, acil tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini, 
Sağlık Birimi: İşyerinde iş sağlığı hizmetlerini yürütmek için gerekli donanım ve personele haiz 

birimi, 
Ortak Sağlık Birimi: Birden fazla işyerine hizmet vermek üzere kurulan sağlık birimini, 
İşyeri hekimi: Bakanlıkça sertifikalandırılmış hekimi, 
İşyeri hemşiresi/sağlık memuru: Bakanlıkça sertifikalandırılmış hemşire veya sağlık memurunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

  
İşverenlerin yükümlülükleri 
Madde 5 – İşverenler, elli ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde bir sağlık birimi kurmak 

zorundadırlar. 
İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik 

risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu 
tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini yürütmek üzere; işyerinin risk grubuna ve 
işçi sayısına göre bir veya daha fazla işyeri hekimi görevlendirmek ve bu görevlerin yapılması için 
gerekli yer, donanım ve personeli temin etmekle yükümlüdürler. 

İşverenler, işyerinde görev yapan işyeri hekiminin adı, soyadı, adresi, çalışma saatleri ile yetki ve 
sorumlulukları konusunda çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdürler. 

İşverenler, işyeri hekiminin görevini etkili bir şekilde yürütebilmesi amacıyla gerekli planlama ve 
düzenlemeler yapmasına ve mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemesine imkan sağlar. 

İşyeri sağlık hizmetlerinin yürütümünden işveren sorumludur. 
 

                                                           
 
36    Resmi Gazete: 16 Aralık 2003 Tarihli ve  25318 Sayılı 
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Çalışanların hak ve yükümlülükleri 
Madde 6 – Çalışanlar ve temsilcileri, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması için bu konuda 

hazırlanan talimat ve prosedürlere uymak, işyeri sağlık biriminin çalışmalarına destek sağlamak, sağlık 
muayeneleri, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmak ve gerektiğinde işbirliği yapmakla 
yükümlüdürler. 

Çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde sağlık gözetiminin yerine getirilmesine ilişkin 
organizasyonlarda karar verme sürecinde yer alırlar. 

Çalışanlar ve temsilcileri, sağlık gözetiminde yürütülecek hizmetlerin amaç ve yöntemleri 
hususunda önceden haberdar edilirler. Sağlık gözetimi sonucunda elde edilen verilerin kullanılması ile 
ilgili bilgilendirilirler. 

Çalışanlar, sağlık muayenelerinin sonuçlarıyla ilgili olarak hatalı veya hataya yol açabilecek 
bilgiye itiraz hakkına sahip olup, bu işlemi nasıl yapacakları konusunda işveren tarafından 
bilgilendirilirler. 

  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İşyeri Sağlık Biriminin Yapısı, Çalışma Usul ve Esasları 
  
Sağlık birimi 
Madde 7 – Sağlık biriminde; en az bir işyeri hekimi ile birlikte en az bir işyeri hemşiresi veya 

sağlık memuru görevlendirilmesi zorunludur. 
Sağlık birimi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülebilmesine ve çalışacak personel 

sayısına yetecek büyüklükte, kolay ulaşılabilir, tercihen tek katlı bir binada veya kurulacağı binanın 
giriş katında olmalıdır. Sağlık birimi; en az bir muayene odası, bir müdahale odası, bir yardımcı sağlık 
personeli odası ile bekleme odasından oluşur. Sağlık biriminde yeterli aydınlatma, havalandırma, 
ısıtma, soğuk ve sıcak su tesisatı bulunmalı, sağlık biriminin tabanı kolay temizlenebilen ve 
yıkanabilen nitelikte olmalıdır. Sağlık birimi Ek-1de belirtilen araç ve gereçler ile donatılır. 

Nitelikleri dolayısıyla devamlı çalışma yapılan işyerlerinde sağlık birimleri çalışma süresince açık 
bulundurulur ve en az bir işyeri hemşiresi veya sağlık memuru görevlendirilir. Normal çalışma süresi 
dışında kalan vardiya çalışmalarında bu personelin sağlanamadığı hallerde, sağlık biriminde ilkyardım 
kursu görmüş en az bir eleman görevlendirilir. 

 
Yıllık çalışma planı 
Madde 8 – Sağlık birimi, işyerinde yürütülecek sağlık hizmetleri ile ilgili olarak yıllık çalışma planı 

hazırlayarak işverenin onayına sunar. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir. Ayrıca, bu plan çalışanların 
temsilcilerine ve varsa iş sağlığı ve güvenliği kuruluna gönderilir. 

 
Yıllık değerlendirme raporu 
Madde 9 – Sağlık birimi, işyerinde yürütülen sağlık hizmetleri ile ilgili olarak yapılacak 

denetimlerde incelenmek üzere her yıl Ek-2deki örneğe uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve 
bir nüshasını Genel Müdürlüğe gönderir. 

 
Gizlilik ilkesi 
Madde 10 – Sağlık birimi personeli, işyerine ve çalışanlara ait tıbbi, teknik ve idari bilgilerle ilgili 

olarak gizlilik ilkesine uymak zorundadır. 
 
İşbirliği 
Madde 11 – Sağlık birimi, işyerindeki ilgili diğer bölümlerle, varsa iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile 

iş güvenliği uzmanı ve çalışanların temsilcileriyle işbirliği içinde çalışır. 
Sağlık birimi, Bakanlığın iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren birimleri ve diğer ilgili 

kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışır. 
Ulusal düzeydeki organizasyonlar kapsamında; sağlığın korunması ve geliştirilmesi 

kampanyalarında yer alır, iş sağlığı programları çerçevesinde ilgili otoriteler ile işbirliği yapar. 
Büyük kazalar ve doğal afetlere karşı acil eylem planı hazırlanması ve uygulanmasında ilgili 

diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. 
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İlkyardım ve acil tedavi 
Madde 12 – Sağlık birimi, çalışanlara acil müdahale gerektiren durumlarda veya kazalanma 

durumlarında ilk yardım ve acil tedaviyi organize eder, yürütür ve diğer sağlık kuruluşlarıyla işbirliği 
yapar. 

 
Bilgilendirme ve eğitim 
Madde 13 – Sağlık birimi; işverene, çalışanlara veya çalışanların temsilcilerine ve iş sağlığı ve 

güvenliği kuruluna, iş sağlığı ile ilgili konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti verir. 
Sağlık birimi, yürütülecek her türlü sağlık gözetimi faaliyetleri ile ilgili olarak çalışanları 

bilgilendirmek ve rızasını almak zorundadır. 
 
Kayıt ve istatistik 
Madde 14 – Çalışma ortamı ve çalışanların sağlık gözetimine ait bütün bilgiler kayıt altına alınır 

ve belgeler muhafaza edilir. 
Çalışanların sağlık bilgileri, yaptığı işler ve çalıştığı ortamdaki maruziyet bilgileri ile bu 

maruziyetlerin değerlendirme sonuçları kişisel sağlık dosyalarında saklanır. 
Sağlık birimi, çalışanların kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl 

boyunca saklamak zorundadır. Yükümlülük süresi bu süreyi aşan meslek hastalığı riski bulunan 
işyerlerinde, belirlenen risklerle ilgili evrakların saklanması yükümlülük süresine kadar uzar. Çalışanın 
işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel 
sağlık dosyasını ister. Eski işveren, kişisel sağlık dosyasının onaylı bir örneğini gönderir. 

Çalışanın işe girişinde ve iş değişikliğinde, işe uyumunun belirlenmesi amacıyla yapılan sağlık 
muayenesi sonucunda oluşturulan raporda; çalıştırılacağı işler ve çalışma koşulları belirtilir, rapor 
sonucu işveren ve çalışana yazılı olarak bildirilir. 

Sağlık birimince, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili kayıt ve takip işlemlerinde Ek-3 ve Ek-
4de belirtilen örnek formlar kullanılır. İşyerinde meydana gelen bütün kazalar ve meslek hastalıkları 
kaydedilir. Kaza ve meslek hastalıklarının kayıtları değerlendirilerek kaynakları belirlenir ve bunlara 
yönelik önlemler geliştirilir. 

 
Tedavi hizmetleri 
Madde 15 – Sağlık biriminde iş sağlığı hizmetleri dışında kalan birinci basamak tedavi hizmetleri 

ile ilgili usul ve esaslar, SSK ile işveren arasında yapılacak protokole göre belirlenir. 
 
Sağlık biriminin faaliyet alanı 
Madde 16 – Sağlık birimi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işyerlerinde 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin belirlenmesi, ortadan kaldırılması için gerekli tedbirleri almak ve 
bu amaçla ölçüm, analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu hizmetlerin 
yürütümünde ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında öngörülen tedbirlerin uygulanmasında sağlık 
birimi personeli iş güvenliği uzmanı ile işbirliği ve koordinasyon içinde çalışır. 

 
Ortak sağlık birimi 
Madde 17 – İşverenler, koruyucu ve acil sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere bir ortak 

sağlık birimi kurabilir, kurulmuş olanlara ortak olabilirler. 
Ortak sağlık birimi aynı işkolunda faaliyet gösteren işyerlerine hizmet vermek üzere 

kurulabileceği gibi, küçük sanayi siteleri veya organize sanayi bölgeleri gibi aynı alanda kurulmuş 
bulunan ve farklı işkollarında faaliyet gösteren işyerlerine hizmet vermek üzere de kurulabilir. 

Ortak sağlık biriminde çalışacak personel sayısı ve nitelikleri, hizmet verilecek işyerlerinin yer 
aldığı risk grupları ve çalışanların toplam sayısı dikkate alınarak bu Yönetmelikte belirtilen diğer 
kriterlere göre tespit edilir. 

Ortak sağlık biriminin tüm giderleri hizmet alan işverenler tarafından karşılanır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İşyeri Hekiminin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile 

Eğitimleri, Çalışma Şartları ve Görevlendirilmeleri 
  
İşyeri hekiminin nitelikleri 
Madde 18 – İşyeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimlerin Bakanlıkça verilmiş işyeri hekimliği 

sertifikasına sahip olmaları gerekir. 
 
Sertifikalandırma 
Madde 19 – İşyeri hekimliği sertifikası; 

a. İş müfettişliği yapmış veya üniversitelerden iş sağlığı bilim doktorası veya bilim 
uzmanlığı almış, iş ve meslek hastalıkları yan dal uzmanlığı veya işyeri hekimliği yan dal 
uzmanlığı almış olan hekimlere istekleri halinde,  

b. Bakanlıkça düzenlenen işyeri hekimliği sertifika eğitim programlarına katılan ve eğitim 
sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olan hekimlere,  

Bakanlıkça verilir. 
 
Eğitim ve sınav 
Madde 20 – İşyeri hekimliği sertifika eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması, sınav 

komisyonunun teşekkülü ve sınavın yapılış şekli ile ilgili usul ve esaslar, İşyeri Hekimliği Eğitim 
Komisyonu tarafından belirlenir. Eğitimin süresi, teorik ve pratik olarak 180 saatten az olmamalıdır. 

Komisyon; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün başkanlığında, İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığından bir hekim iş müfettişi, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğünden bir hekim, 
Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türk Tabipler Birliğinden birer üye ile Yükseköğretim Kurul Başkanlığı 
tarafından görevlendirilecek iş sağlığı konusunda çalışmaları olan bir öğretim üyesinden oluşur. 

Komisyon her yıl Ocak ayında olağan olarak toplanır. Bakanlık gerektiğinde Komisyonu 
olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantıların gündemi üyelere toplantı tarihinden 15 gün önce 
bildirilir. Komisyonun sekreterya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. 

Komisyon, kararlarını salt çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Başkanın oyu kararı belirler. Komisyon 
kararı, karar defterine yazılır ve üyeler tarafından imzalanır. 

Komisyon tarafından belirlenen sertifika eğitim programı ve sınavı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) tarafından yürütülür. 

İşyeri hekimleri, Bakanlıkça belirli aralıklarla yenileme eğitimlerine tabi tutulur. 
 
İşyeri hekimlerinin hizmet süresi 
Madde 21 – İşyeri hekimleri, aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar. 
İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek için; 
I inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 1 iş günü, 
II inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 2 iş günü, 
III üncü Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 3 iş günü, 
IV üncü Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 4 iş günü, 
V inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 5 iş günü, 
gitmek zorundadır. 
İşe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri için çalışan başına yılda en az 30 dakika süre, yukarıda 

hesaplanan koruyucu hizmet süresine eklenir. 
Ayrıca işyerinde tedavi hizmeti verilmesi durumunda, bu hizmet için gerekli süre yukarıda 

belirtilen sürelerin dışında tutulur. 
İşyerlerinin, iş sağlığı ve güvenliği açısından hangi risk grubuna gireceği Sosyal Sigortalar 

Kurumu iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistikleri de göz önünde bulundurularak; İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürü başkanlığında, Sağlık Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Başkanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile en çok üyeye sahip işçi sendikaları konfederasyonu, Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliğinden birer temsilcinin oluşturduğu bir komisyonun görüşleri doğrultusunda her yıl Şubat ayında 
Bakanlıkça belirlenir. 
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Bakanlık gerektiğinde Komisyonu toplantıya çağırabilir. Toplantıların gündemi üyelere toplantı 
tarihinden 15 gün önce bildirilir. Komisyonun sekreterya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. 

Komisyon, kararlarını salt çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Başkanın oyu kararı belirler. Komisyon 
kararı, karar defterine yazılır ve üyeler tarafından imzalanır. 

 
İşyeri hekiminin görevleri 
Madde 22 – İşyeri hekimi iş sağlığı hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla 

yükümlüdür: 
Çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerini Ek-5de verilen örneğe uygun olarak yapar,  

a. İşyerindeki iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı ve çalışanların 
sağlığının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunur, danışmanlık yapar ve kurulda alınan 
kararların uygulanmasını izler,  

b. Özelliği olan çalışanları; gebe ve emzikli kadınları, on sekiz yaşından küçükleri, iki 
yaşından küçük çocuğu olan anneleri, meslek hastalığı veya şüphesi tanısı alanları, kronik 
hastalığı olanları, malul ve özürlüleri, alkolikleri, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanları, birden 
fazla iş kazası geçirmiş olanları yakın takip ve koruma altına alır,  

c. Özürlülerin işe alınmaları, işyerinde oluşan bir kaza ya da hastalık sonrasında geçici 
ya da kalıcı iş göremezliği olanların işe başlamaları veya eski hükümlülerin gerekli sağlık 
muayenelerini yaparak uygun işe yerleştirilmeleri için rapor hazırlar,  

d. Sağlık nedeniyle üç haftadan uzun veya meslek hastalıkları veya iş kazaları nedeniyle 
veya sık tekrarlanan işten uzaklaşmalarda, işe dönüş muayenesi yapar,  

e. Kronik hastalığı olanları daha sık aralıklarla muayene eder, gerekli tetkikleri yaptırır ve 
koruyucu önlemlerin alınması hususunda gerekli işlemleri yapar,  

f. Gerekli laboratuvar tetkikleri ve radyolojik muayeneleri yaptırır,  
g. İşyerinde ilk yardım ve kurtarma çalışmalarının organizasyonunu yapar, ilgili 

personelin eğitimini sağlar ve acil tedavi hizmetlerini yürütür,  
h. Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlayarak yayılmasını önleme ve aşılama 

çalışmaları yapar,  
i. Kreş ve çocuk bakım yurdu ile emzirme odalarının sağlık koşullarını kontrol eder, 

sağlık koşullarına uygunluğunu sağlar, çocukların sağlık muayenelerini yaparak kayıt altına 
alır,  

j. Gebe ve emzikli kadınların işyerindeki olası sağlık tehlikelerine karşı sağlığını korur, 
geliştirir ve eğitimlerini sağlar,  

k. İşyerinde kullanılan, tüketilen maddeleri kontrol ve izlemek için aralıklı olarak inceleme 
yaparak etmenleri belirler, değerlendirir ve kontrol önlemleri geliştirir,  

l. Çalışma ortamı gözetimi ile ilgili olarak gerektiğinde ölçümler yapılmasını sağlayarak 
alınan sonuçların çalışanlar yönünden değerlendirmesini yapar,  

m. İşyerinin genel hijyen koşullarını devamlı izleyerek ve denetleyerek işyerindeki 
bütün birimlerin çalışanların sağlığını koruyup geliştirecek biçimde düzenlenmesi, çalışana 
sağlıklı bir ortamda ve yürütülen işin gerektirdiği kaloriyi karşılayacak nitelikte yemek 
sunulması, içme suyu imkanı sağlanması, soyunma odaları, banyo, lavabo ve tuvaletlerin 
bakımlı ve temiz olması ve genel temizlik donanımının temin edilmesi ve sürdürülmesi için 
gereğini yerine getirir,  

n. İş ve çalışanın uyumunu sağlamak için çalışanların sağlığının, yapılan iş ve işlemler ile 
çalışma ortamındaki çeşitli stres faktörlerinden olumsuz yönde etkilenmesi olasılığına karşı 
inceleme ve araştırmalar yapar,  

o. Meslek hastalığı veya şüphesi tanısı alan çalışanların izleme ve kontrolünü yapar, 
SSK Meslek Hastalıkları Hastaneleri ile sürekli işbirliği içinde çalışır,  

p. İşyerinde meslek hastalığı veya meslek hastalığı şüphesi tanısı alanların çalıştığı 
ortamda ve çalışanlarla ilgili inceleme yapar,  

q. Herhangi bir hastalık veya kaza ya da periyodik muayene sonrasında eski işinde 
çalışması sakıncalı bulunan çalışanın, mevcut sağlık durumuna uygun bir işte çalıştırılmasını 
sağlar,  

r. İş kazasına uğrayan ya da meslek hastalığına tutulan çalışanların rehabilitasyonu 
konusunda işyerindeki ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışır,  
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s. Eski hükümlü, malul ve özürlülerin işlerine uyumlarını sağlar,  
t. İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurul üyelerine, çalışanlara ve 

temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim verir ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlar,  
u. Çalışanların, zamanlarını etkin ve verimli biçimde değerlendirmeleri için eğitici, kültürel 

ve sportif etkinliklerle zenginleştirilmiş dinlenme imkanı sağlayacak çalışmalar yapar,  
v. İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve Ek-6da belirtilen örneğe 

uygun yıllık çalışma raporu hazırlayarak iş sağlığı ve güvenliği kuruluna gönderir.  
 
İşyeri hekiminin yetkileri 
Madde 23 – İşyeri hekimi, bağımsız çalışma ilkesi uyarınca bu yönetmelik hükümlerini yerine 

getirirken hiçbir şekilde engellenemez, görevini yapmaktan alıkonulamaz. 
İşyeri hekimleri çalışmalarını tam bir mesleki özgürlük içinde ve tıbbi deontoloji kurallarına uygun 

biçimde yürütür. 
İşyerinde çalışanların hayatı ile ilgili yakın tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde derhal üst 

yönetimi bilgilendirip onaylarını alarak işin geçici olarak durdurulmasını sağlar. 
Sağlık durumu bakımından yaptığı işle uyumsuz olduğu belirlenen çalışanın, işyerinde uygun işte 

görevlendirilmesini sağlar. 
Üretim teknolojilerinin planlanmasında iş sağlığı ile ilgili tavsiyelerde bulunur. 
Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı konusunda inceleme, araştırma ve 

çalışanlarla görüşme yapabilir. 
Gerektiğinde konu ile ilgili kurum veya kuruluşlar ile işbirliği yapar. 
 
İşyeri hekiminin sorumlulukları 
Madde 24 – İşyeri hekimi, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını 

mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, 
işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile çalışanın kişisel sağlık 
dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla sorumludur. 

 
İşyeri hekiminin görevlendirilmesi 
Madde 25 – İşverenler, bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz işyeri hekimi veya hekimleri ile 

sözleşme yaparlar. Yapılan sözleşmenin bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir. 
Özel kurum ve işyeri hekimleri, çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir 

görev yapmalarına elverişli bulunduğuna dair tabip odalarınca izin verilmesi halinde işyeri hekimliği 
yapabilirler. 

Sözleşme, Ek-7de verilen örneğine uygun olacak şekilde düzenlenir. 
I inci, II inci ve III üncü Risk Gruplarında yer alan ve 1000 işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün 

çalışacak bir işyeri hekimi görevlendirilir. 1000 kişiyi aşan hallerde bu Yönetmeliğin 21 inci 
maddesinde belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar hekim eklenir. 

IV üncü ve V inci Risk Gruplarında yer alan ve 750 işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak 
bir işyeri hekimi görevlendirilir. 750 kişiyi aşan hallerde bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen 
kriterlere uygun yeteri kadar hekim eklenir. 

Bildirim yükümlülüğü 
Madde 26 – Sözleşmenin herhangi bir nedenle geçerliliğini yitirmesi halinde, bu durum taraflarca 

üç iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
İşyeri Hemşiresi ve Sağlık Memurunun Nitelikleri, Görevleri, 

Eğitimleri ve Görevlendirilmeleri 

İşyeri hemşiresi ve sağlık memurunun nitelikleri 
Madde 27 – İşyeri hemşiresi veya sağlık memuru olarak görevlendirileceklerin Bakanlıkça 

verilmiş işyeri hemşiresi veya sağlık memuru sertifikasına sahip olmaları gerekir. 
 
Sertifikalandırma 
Madde 28 – İşyeri hemşiresi veya sağlık memuru sertifikası, 
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a. Halk sağlığı alanında lisansüstü eğitim almış hemşire veya sağlık memurlarına istekleri 
halinde,  

b. Bakanlıkça düzenlenen işyeri hemşiresi veya sağlık memuru sertifika eğitim programlarına 
katılan ve eğitim sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olan hemşirelik/sağlık memurluğu lisans 
programı veya hemşirelik/sağlık yüksek okulu mezunlarına,  

Bakanlıkça verilir. 
 
Eğitim 
Madde 29 – İşyeri hemşiresi veya sağlık memuru sertifika eğitim programlarının hazırlanması ve 

uygulanması ile ilgili usul ve esaslar, İşyeri Hemşiresi veya Sağlık Memuru Eğitim Komisyonu 
tarafından belirlenir. 

Komisyon; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün başkanlığında, İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığından bir hekim iş müfettişi, İş sağlığı ve Güvenliği Merkezinden bir hekim veya hemşire, 
Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türk Hemşireler Derneği, Türk Hemşireler Birliğinden birer üye, 
Yükseköğretim Kurul Başkanlığı tarafından görevlendirilecek iş sağlığı konusunda çalışmaları olan bir 
öğretim üyesinden oluşur. 

Komisyon yılda bir olağan olarak toplanır. Bakanlık gerektiğinde Komisyonu olağanüstü 
toplantıya çağırabilir. Toplantıların gündemi üyelere toplantı tarihinden 15 gün önce bildirilir. 
Komisyonun sekreterya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. 

Komisyon, kararlarını salt çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Başkanın oyu kararı belirler. Komisyon 
kararı, karar defterine yazılır ve üyeler tarafından imzalanır. 

Komisyon tarafından belirlenen eğitim programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve 
Araştırma Merkezi (ÇASGEM) tarafından yürütülür. 

 
İşyeri hemşiresi ve sağlık memurunun görevleri 
Madde 30 – İşyeri hemşiresi ve sağlık memurunun görevleri aşağıda belirtilmiştir. 
a. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların saptanmasında, önceliklerin belirlenmesinde ve 

yapılacak çalışmalarda işyeri hekimine yardımcı olur,  
b. Çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleri ile ilgili veri toplar, kaydeder, sağlık ve çalışma 

öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene 
sırasında hekime yardımcı olur,  

c. İşyerinde sağlık taramaları yaparak şüpheli vakaları hekime sevk eder,  
d. Gebe ve emzikli kadınların izlenmesi, zararlı maddelerden korunması için çalışır; çocuk bakım 

hizmetleri ile ilgili çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve kontrolüne katılır,  
e. Çalışanların hastaneye sevk işlemlerini sağlar, tedavisini izler ve rehabilitasyon hizmetlerine 

katılır,  
f. Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde 

işyeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır ve gerekli kayıtları tutar,  
g. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimine yardımcı olur.  
h.  İşyerinde çalışanların sağlık eğitiminde görev alır, 
 
İşyeri hemşiresi veya sağlık memurunun görevlendirilmesi 
Madde 31 – Sağlık biriminde tam gün çalışacak en az bir işyeri hemşiresi veya sağlık memuru 

görevlendirilir. Buna ilave olarak; 
a. I inci, II inci ve III üncü Risk Gruplarında yer alan ve 500 ve daha fazla işçi çalıştırılan 

işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak bir işyeri hemşiresi veya sağlık memuru görevlendirilir.  
b. IV üncü ve V inci Risk Gruplarında yer alan ve 350 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde 

her 350 işçi için tam gün çalışacak bir işyeri hemşiresi veya sağlık memuru görevlendirilir.  
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ALTINCI BÖLÜM 
Son Hükümler 

  
Ücretsiz hizmet 
Madde 32 – Sağlık birimi tarafından sağlanan hizmetler, çalışanlara herhangi bir maliyet 

getirmeksizin yürütülür. 
 
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik 
Madde 33 – 04/7/1980 tarihli, 17037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimlerinin 

Çalışma Şartları ile Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınmış olan işyeri hekimliği 

sertifikaları geçerlidir. 
 
Yürürlük 
Madde 34 – Bu Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 35 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

 
 

 
EK-1 

 
İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ MALZEME LİSTESİ 

A) Tıbbi Malzemeler: 
1. Sfingomanometre 
2. Steteskop 
3. Oftalmoskop 
4. Otoskop 
5. Kulak küreti, 
6. Abeslan 
7. Beden Derecesi 
8.Cerrahi dikiş seti (Tam gün hekim çalışan işyerlerinde zorunludur) 
9. Pansuman malzemesi 
10. Enjeksiyon malzemesi 
11. Tartı 
12. Muayene masası 
13.Paravan 
14. İlaç dolabı 
15. Tıbbi malzeme dolabı 
16.  Sedye 
17. Oksijen tüpü 
18.  Buzdolabı 
  

B) Büro Malzemeleri: 
1. Bilgisayar 
2. Yazı masası ve koltuk 
3. Hasta sandalyesi 
4. Kırtasiye malzemesi 
5. Dosya dolabı 
 

C) Taşıt: 
Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı ve sürekli olarak 50 işçinin çalıştığı işyerlerinde, hastalanan 

veya kazalanan işçilerin işyerine en yakın sağlık kuruluşuna taşınmaları için uygun taşıt işyerinde hazır 
bulundurulur.  
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EK-2 
 

İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 
 
İşyerinin Ünvanı : 
Sicil No  : 
Adresi   : 
Tel ve Faks  : 
E-Posta  : 
İşkolu   : 
Çalışan Sayısı   : Erkek:  Kadın:  Stajyer: 
Yapılan Çalışmalar: 
a) Risk analizi 
b) Ortam ölçümleri 
c) İşe giriş muayeneleri 
d) Periyodik kontroller 
e) Biyolojik analizler 
f) Fizyolojik testler 
g) Eğitim çalışmaları 
h) İlkyardım ve Acil tedavi 
i) Diğer çalışmalar 
 
          Tarih 
    İşyeri hekimi 
          İmza 

 
 

EK-3 
 

İŞ KAZASI FORMU 
 
Dosya No  : 
İşyeri sicil no  : 
İşkolu kodu  : 
İşyeri adresi  : 
Çalışanın ad ve soyadı : 
Çalışanın sigorta sicil no: 
Çalışanın doğum tarihi ve yeri  : 
Çalışanın cinsiyeti   : 
Çalışanın yaptığı iş ve çalıştığı bölüm : 
Çalışanın bu işyerinde çalışma süresi : 
İşyerinde çalışma saatleri ve vardiya sayısı: 
İş kazasının oluşma tarihi ve saati : 
İş kazasının oluşma nedeni ve şekli : 
 
Kazalanma sonucunda oluşan tahribat : 
 
İş göremezlik durumu ve süresi : 
Sağlık tesislerinde yatma süresi : 
Sonuç    : 
 

Tarih 
İş Güvenliği Uzmanı      İşyeri Hekimi 

İmza                     İmza 
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EK-4 
 

MESLEK HASTALIĞI FORMU 
Dosya No  : 
İşyeri sicil no  : 
İşkolu kodu  : 
İşyeri adresi  : 
Çalışanın ad ve soyadı : 
Çalışanın sigorta sicil no: 
Çalışanın doğum tarihi ve yeri  : 
Çalışanın cinsiyeti   : 
Çalışanın yaptığı iş ve çalıştığı bölüm : 
Çalışanın meslek öyküsü : 
Bu işyerinde çalışma süresi : 
Meslek hastalığı tanısı  : 
Tanı konulma tarihi  : 
Meslek hastalığının oluşma nedeni: 
 
İş göremezlik durumu ve süresi : 
Sağlık tesislerinde yatma süresi: 
Sonuç    : 
 

            Tarih 
   İşyeri Hekimi 

      İmza 
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EK-5 
 

İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU 
 
İŞYERİNİN 
Sicil no  :   
Ünvanı  : 
Adresi  : 
Tel ve Faks : 
 
İŞÇİNİN 
Adı ve Soyadı : 
Cinsiyeti : 
Eğitim durumu : 
Medeni Durumu:   Çocuk sayısı: 
Ev adresi : 
Tel  : 
Mesleği  : 
Yaptığı iş : 
Çalıştığı bölüm : 
Daha önce çalıştığı yerler: 
İşkolu   Yaptığı iş     Giriş-çıkış tarihi 
1- 
2- 
3- 
 
Özgeçmişi: 
Kan grubu: 
Konjenital/kronik hastalık: 
Bağışıklama: 
-Tetanoz: 
-Hepatit: 
-Diğer: 

 
Soygeçmişi: 
Anne   Baba   Kardeş   Çocuk 
 
 
TIBBİ ANAMNEZ 
 
1. Son bir yıl içinde aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini geçirdiniz mi? 
     Hayır  Evet  Tarih 
-Balgamlı öksürük 
-Nefes darlığı 
-Göğüs ağrısı 
-Çarpıntı 
-Sırt ağrısı 
-İshal veya kabızlık 
-Eklemlerde ağrı 
 
2. Son bir yıl içinde aşağıdaki hastalıklardan herhangi birini geçirdiniz mi? 
     Hayır  Evet  Tarih 
-Kalp hastalığı 
-Şeker hastalığı 
-Böbrek rahatsızlığı 
-Sarılık 
-Mide veya oniki parmak ülseri 
-İşitme kaybı 
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-Görme bozukluğu 
-Sinir sistemi hastalığı 
-Deri hastalığı 
-Besin zehirlenmesi 
 
3. Son bir yıl içinde hastanede yattınız mı? 
     Hayır  Evet ise tanı………………………………………………………………. 
4. Son bir yıl içinde önemli bir ameliyat geçirdiniz mi? 
     Hayır  Evet ise nedir…..…………………………………………………………. 
5. Son bir yıl içinde iş kazası geçirdiniz mi? 
     Hayır  Evet ise nedir…..…………………………………………………………. 
6. Son bir yıl içinde Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne gittiniz mi? 
     Hayır  Evet ise tanı..…..…………………………………………………………. 
7. Son bir yıl içinde Maluliyet aldınız mı? 
     Hayır  Evet ise nedir ve oranı..…………………………………………………. 
8. Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz? 
     Hayır  Evet ise nedir…..…………………………………………………………. 
9. Sigara içiyor musunuz? 
     Hayır   
     Bırakmış ..........ay/yıl önce ……….ay/yıl içmiş  ……….adet/gün içmiş 
     Evet  ..........yıldır  ……….adet/gün 
10. Alkol alıyor musunuz? 
     Hayır   
     Bırakmış ..........ay/yıl önce ……….yıl içmiş   ……….sıklıkla içmiş 
     Evet  ..........yıldır  ……….sıklıkla 
 
FİZİKİ MUAYENE SONUÇLARI: 
a)Duyu oarganları 
   -Göz 
   -Kulak-Burun-Boğaz 
   -Deri 
b)Kardiyovasküler sistem muayenesi 
c)Solunum sistemi muayenesi 
d)Sindirim sistemi muayenesi 
e)Ürogenital sistem muayenesi 
f)Kas-iskelet sistemi muayenesi 
g)Nörolojik muayene 
ğ)Psikiyatrik muayene 
h)Diğer 
-TA: / mmHg 
-Nb: /dk. 
-Boy:   Kilo:  BMI: 
 
LABORATUVAR BULGULARI: 
 
a)Biyolojik analizler 
-Kan 
 
-İdrar 
 
b)Radyolojik analizler 
 
c)Fizyolojik analizler 
  -Odyometre 
   
  -SFT 
 
d)Psikolojik testler 
 
e)Diğer 
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KANAAT VE SONUÇ: 
1 - ……………………………………………………………………………….. işinde/işyerinde bedenen 
çalışmaya elverişlidir. 
 
2-Raporda işaret edilen arızalar tedavi edilmek koşuluyla elverişlidir. 
 
İmza        Tarih 
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EK-6 
İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 

 
Muayene Fizik 

Muayene 
Toksikolojik 
Analiz 

Biyo-
kimyasal 
Analiz 

Fizyolojik 
Test 

Meslek 
Hast. 

İş Kazası TOPLAM 

İşe giriş        

Periyodik        

Poliklinik        

Diğer        

TOPLAM        

 
 
        Tarih 
              İşyeri Hekimi 
        İmza 

 
 
 
 

EK-7 
İŞYERİ HEKİMİ SÖZLEŞMESİ 

İşyerinin: 
Ünvanı  : 
Adresi  : 
Tel  : 
Fax  : 
e-posta  : 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Sicil no: 
SSK sicil no  : 
Faaliyet alanı  : 
Yer aldığı risk grubu : 
Çalışan işçi sayısı : 
 
İşyeri hekiminin: 
Adı soyadı : 
Diploma no : 
Sertifika no : 
Uzmanlık alanı : 
Çalışma süresi : 
Adres  : 
Tel  : 
Fax  : 
e-posta  : 
 
Çalıştığı diğer işyerlerinin: 
Ünvanı  : 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Sicil no: 
SSK sicil no : 

 
Özel hükümler: 

 
Tarih 

İşveren        İşyeri Hekimi 
İmza              İmza 

 
 



 144

EK BİLGİ: 

İşyeri Hekimlerine Kurum Yetkisi Verilmesi 
1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 180 nci maddesinde sürekli olarak 50 ve daha fazla 

işçi çalıştıran işyerlerinde işyerinin ve işçilerin sağlık açısından denetimlerinin yapılması amacıyla 
hekim çalıştırılması zorunlu kılınmıştır. 

Öte yandan, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 81 nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün 91 nci maddesindeki "Sürekli olarak en az 50 işçi çalıştıran 
işyerlerinde Sosyal Sigortalar Kurumu'nca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan işçilerin sağlık 
durumlarının denetlenmesi, ilk yardım, acil tedavi ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerini düzenlemek 
üzere, işveren; Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 180 nci ve Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 114 ncü 
maddeleri gereğince işyerindeki işçi sayısına ve işteki tehlikenin büyüklüğüne göre, bir ya da daha 
fazla hekim sağlayacaktır " hükmü de işyeri hekimliği kurumunun yasal dayanaklarını oluşturmaktadır. 

Kurumumuzca işyerlerinin talebi halinde işyeri hekimlerine sigortalıların mahallinde muayene ve 
tedavilerini sağlayarak, işgücü ve zaman kaybının önlenmesi bakımından 2 güne kadar istirahat 
vermek ve Kurumumuz adına reçete yazmak yetkisi tanınabilmektedir. 

İşyeri hekimliği müessesesi işveren-sigortalı ve Kurumumuz açısından fevkalade önem 
taşımaktadır. Zira, Kurumumuzun tüm sağlık tesislerine çok yoğun hasta talebi söz konusu olmaktadır. 
İşyerinde "İşyeri Hekimi" bulundurulması ve bunun yaygınlaştırılması, sigortalıların mahallinde 
muayene ve tedavilerinin sağlanması, işgücü ve zaman kaybını önleyecek, işverenin kanuni 
sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlayacak, bunun yanı sıra sağlık tesislerimizin poliklinik 
yükünün azaltılmasına büyük ölçüde katkıda bulunacaktır. 

İşyerlerinin, işyeri hekimlerine bu yetkinin tanınması için Ankara, İzmir ve İstanbul İllerinde 
bulunan SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine, diğer illerde ise Sigorta / Sigorta İl Müdürlüklerine 
başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

İşyeri hekim yetkisinin hangi esaslara göre talep edileceği ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca çıkarılan 16.12.2003 tarihli, 25318 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İşyeri Sağlık 
Birimleri ve işyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik de 
belirtilen hususlar dikkate alınarak değiştirilen 25.12.2003 tarihli, 3-222 Ek sayılı genelge ile 
düzenlenmiştir. 

Yukarıda sözü edilen yönetmelik ve genelge esaslarına istinaden, işyerlerince yapılacak hekim 
yetkisi talep yazısına; 

• Hekimin, İşyeri Hekimliği Sertifikasının, 
• İşyeri Hekimliği Sözleşmesinin (İşyeri ve işyeri hekimince doldurulan), 
• İşyeri Hekimliği Talep Formunun (İşyerince), 
• Hekimin çalıştığı yerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir görev yapmasına 

elverişli bulunduğuna dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi (Özel Kurum ve Serbest 
hekimlerin, Kamu Kurum ve Kuruluşu ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan ve ikinci 
bir özel işyerinde çalışmak isteyen hekimlerin yetki taleplerinde) 

• Asistan hekimlere yetki tanınmadığından, yetki talep edilen hekimin asistan olmadığına 
ilişkin yazılı beyanının, 

• Kamu sağlık hizmetlerinde veya Kurumumuz sağlık tesislerinde görev yapan hekimlere, 
ancak Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair 2368 Sayılı Kanun'un 
4.maddesi hükümlerine göre çalıştığı takdirde yetki tanınması mümkün olduğundan, bu 
hekimlerle ilgili yetki taleplerinde, sözü edilen hususu belgeleyen bir belgenin, 

• Kurumumuz sağlık tesisi hekimlerine yetki tanınırken, sözü edilen kimselerin sağlık 
tesisindeki görevlerini aksatmamaları gerektiğinden, görevli oldukları sağlık tesisimiz 
Baştabipliğinden bu konuda alınacak onayın, 

 
eklenmesi, ayrıca, Yetki talep edilen işyeri hekiminin, işyerinde haftanın tüm çalışma günlerinde 
çalışması ve işyerinde poliklinik yapacağı saatlerin mümkün olduğu kadar, hekimce Kurum sağlık 
tesisine sevk edilecek hastaları, aynı gün sağlık tesisimizde muayene olabilmelerine imkan verecek 
şekilde ayarlanması ve bu hususun talep yazısında belirtilmesi gerekmektedir. 
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ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK  ( 37  ) 

 
 
  

  
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 
 
Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve 

güvenliği eğitiminin usul ve esaslarını düzenler. 
Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini kapsar. 
Bu Yönetmelikte yer alan hükümler, işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır. 
Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 77 nci maddesine 

dayanılarak düzenlenmiştir. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
İşverenin Yükümlülükleri 
Madde 4 — İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için 

gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve 
sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla 
ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını 
hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek 
eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler. 

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, 
asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur. 

Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle 
yükümlüdür. 

İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle 
yükümlüdür. 

Çalışanın Yükümlülükleri 
Madde 5 — Çalışanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde 

düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere 
uymakla yükümlüdürler. 

Eğitimin Maliyeti ve Eğitimde Geçen Süreler 
Madde 6 — Verilen eğitimler, çalışanlara herhangi bir mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenir 

ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. 
Özellik Arz Eden İşçilerin Eğitimi 
Madde 7 — İşyerindeki kadınların, gençlerin, çocukların, özürlü, eski hükümlü, terör mağduru 

ve göçmen işçilerin eğitimine özel önem verilir. 
Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilir. 
Sağlık ve güvenlik açısından özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim 

verilir. 
 
 

                                                           
37    Resmi Gazete: 07.04.2004 Tarihli ve 25426 Sayılı 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Eğitim Programlarının Planlanması ve Düzenlenmesi 

 
Eğitimin Amacı 
Madde 8 — Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını 

ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, 
onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri 
öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır. 

Eğitim Programlarının Belirlenmesi 
Madde 9 — Eğitim programları, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen eğitimin amacına 

uygun hazırlanır. Eğitim programlarının hazırlanmasında işçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi 
temsilcisinin katılımları sağlanarak görüşleri alınır. 

Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık 
Eğitim Programı hazırlanır. 

Yıllık Eğitim Programı, yıl içinde eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenen genel bir 
çizelgedir. Bu çizelgede, verilecek eğitimlerin hedefi, konusu, süresi, amacı, tarihi, eğitim vereceklerin 
adı, soyadı, unvanı, eğitime katılanların sayısı hakkında bilgiler yer alır. 

Eğitim Programlarının Düzenlenmesi 
Madde 10 — İşverenler, çalışanların yaptığı veya yapacağı işle ilgili bilgisinin olmaması, eksik 

olması ya da mevcut bilgisinin yetersiz kalması gibi hususları dikkate alarak işe başlamadan önce, 
çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi halinde ve yeni teknoloji 
uygulamalarında, çalışanların aşağıda belirtilen eğitim programlarından geçmelerini sağlayacaktır. 

a) Yeni eğitim; çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum sağlamaları için 
yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır. 

b) İlave eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerinin eksikliklerini gidermek ve 
meslekteki niteliklerini geliştirmek için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır. 

c) İleri eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve meslekte eskimişliği 
gidermek için düzenlenen programlardır. 

Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik 
olarak tekrarlanır. 

Eğitim Programının Konuları 
Madde 11 — Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri 

konulardan seçilir; 
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, 
r) İlk yardım, kurtarma. 
Eğitime Katılacakların Seçimi 
Madde 12 — İşyerinde çalışan her bir işçinin görevini en iyi bir biçimde yerine getirebilmesi için 

sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya 
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konması esastır. Bireysel seviye analizi yapılarak işçinin eğitim öncesi seviyesi ve alması gereken 
eğitimler tespit edilir. 

Eğitim Programının İçeriği 
Madde 13 — Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların 

seçilmesine özen gösterilir. Eğitim teorik ve pratik olarak uygulanır. 
Eğitimin Dili 
Madde 14 — Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde olmalıdır. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitimin Verilmesi ve Belgelendirilmesi 
 
Eğitimi Verebilecek Kişi ve Kuruluşlar 
Madde 15 — İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde; uzmanlık konularına göre, iş güvenliği ile 

görevli mühendis veya teknik eleman ile işyeri hekiminden yararlanılacağı gibi, verilecek eğitimin 
çeşidine göre, bu hizmeti veren veya vermeye yetkili kurum, kuruluş ya da firmalardan, eğitim amaçlı 
merkezlerden, işçi veya işveren kuruluşlarınca kurulan eğitim vakıflarından, işveren ve işçi kuruluşları 
veya bunlar tarafından birlikte oluşturulan ortak eğitim merkez ve birimlerinden, iş sağlığı ve güvenliği 
konularında İş Müfettişi olarak görev yapmış olanlardan yararlanılabilir. Uzman kişi veya kuruluşlardan 
hizmet alınması durumunda çalışanlara verilecek eğitimin, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde 
belirtilen hususları kapsayacak şekilde uygulanmasından işveren sorumludur. 

Ölçme ve Değerlendirme 
Madde 16 — Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme 

sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek yeni eğitime ihtiyaç duyulup duyulmadığına 
karar verilir. 

Belgelendirme 
Madde 17 — İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük 

dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev 
unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer 
alır. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 
 
Yürürlük 
Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  ( 38  ) 
 
 
  

  
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak 
Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş 

sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, çalışma 
yöntemleri, görev, yetki ve yükümlülüklerini belirler. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren, sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 
50 işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerini kapsar. 

Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 80 inci maddesinin 3 

üncü fıkrasına göre düzenlenmiştir. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Kurulacağı İşyerleri 
Madde 4 — 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi, Ticaret, 

Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre; sanayiden sayılan, 
devamlı olarak en az 50 işçi çalışan ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren 
bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür. İşçi sayısının tespitinde işyerinde çalışan 
işçilerin tamamı dikkate alınır. 

İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri 
bulunduğu hallerde elliden fazla işçi çalıştıran her bir işyerinde ayrı ayrı birer iş sağlığı ve güvenliği 
kurulu kurulur. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşumu 
Madde 5 — İş sağlığı ve güvenliği kurulları aşağıda belirtilen kişilerden oluşur. 
a) İşveren veya işveren vekili, 
b) İş Kanununun 82 nci maddesi uyarınca iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı, 
c) İş Kanununun 81 inci maddesi uyarınca görevlendirilen işyeri hekimi, 
d) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, 
e) Varsa sivil savunma uzmanı, 
f) İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta, 
g) 2821 sayılı Sendikalar Kanununun değişik 34 üncü maddesi hükmü uyarınca işyerinde 

bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri kişi, işyerinde sendika temsilcisi yoksa o 
işyerindeki işçilerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek işçi, 

h) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi. 
Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise bu maddenin (b) bendinde 

sözü edilen kişidir. 
Bu maddenin (b), (c), (d), (e) bentlerinde gösterilen üyeler işveren veya işveren vekili tarafından 

atanırlar. 
Bu maddenin (f) bendinde belirtilen üye o işyerindeki formen, ustabaşı veya ustaların yarıdan 

fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilen kişidir. 
Bu maddenin (f) ve (g) bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin aynı usullerle yedekleri seçilir. 
Eğitim 

                                                           
38    Resmi Gazete: 07.04.2004 Tarihli ve 25426 Sayılı 
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Madde 6 — İşveren tarafından, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı 
ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari 
aşağıdaki konuları kapsar. 

a) Kurulun görev ve yetkileri, 
b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, 
c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, 
d) Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri, 
e) Etkili iletişim teknikleri, 
f) Acil durum önlemleri, 
g) Meslek hastalıkları, 
h) İşyerlerine ait özel riskler. 
Görev ve Yetkiler 
Madde 7 — İş sağlığı ve güvenliği kurullarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir; 
a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak, işverenin 

veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını 
rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak, 

b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek, 
c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri 

belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak, 
d) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında yahut iş 

sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması 
gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek, 

e) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili 
programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların 
uygulanmasını izlemek, 

f) Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak 
ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek, 

g) İşyerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve 
ekiplerin çalışmalarını izlemek, 

h) İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları 
değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları ve 
gündemi tespit etmek, işverene teklifte bulunmak, planlanan gündemin yürütülmesini sağlamak ve 
uygulanmasını değerlendirmek, 

i) 4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak 
ve karar vermek. 

Çalışma Usulleri 
Madde 8 — İş sağlığı ve güvenliği kurulları inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen 

içinde ve aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışırlar. 
a) Kurullar en az ayda bir kere toplanır. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en 

az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. 
Gündem, sorunların ve projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde 

değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir. 
b) Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden 

herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya 
sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur. 

c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından kendisinin sağlığını bozacak ve vücut bütünlüğünü 
tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği 
kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Kurul, 
aynı gün acilen toplanarak kararını verir, bu durumu tutanakla tespit eder ve karar işçiye yazılı olarak 
bildirilir. 

d) Kurulun olağan toplantılarının süresi toplam olarak ayda yirmi dört saati geçemez. Bu 
toplantıların günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler 
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günlük çalışma süresinden sayılır. Kurul üyeleri yaptıkları görev dolayısıyla maddi-manevi zarara 
uğratılamaz. 

e) Kurul, üyelerin çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. 
Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. 

Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu 
belirten bir tutanak düzenlenir. 

f) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, 
toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve gereği yapılmak üzere işverene bildirilir. 
İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır. 

g) Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca işçilere 
duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir. 

h) Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında başkan 
veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Arasında İşbirliğinin Sağlanması 
Madde 9 — Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren işveren, 

kendisine ait birden çok işyerinin her birinde kurulacak iş sağlığı ve güvenliği kurullarının çalışma 
usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili raporları, en az altı ayda bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarını toplayarak inceler. Bu raporları 
göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar. 

İşveren veya İşveren Vekilinin Yükümlülüğü 
Madde 10 — İşveren veya işveren vekili, toplantı için gerekli yeri, araç ve gereçleri sağlamakla 

yükümlüdür. 
İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların 

inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş 
müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurmakla yükümlüdür. 

İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği kurullarında mevzuata uygun olarak verilen kararları 
uygulamakla yükümlüdür. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Yükümlülüğü 
Madde 11 — İş sağlığı ve güvenliği kurulları, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde 

ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar. 
Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki tekniklere ve çalışma metotlarına ilişkin 

sırları gizli tutmak zorundadırlar. 
Kurullar, iş sağlığı ve güvenliğini denetime yetkili iş müfettişlerinin işyerlerinde yapacakları 

çalışmaları kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmakla yükümlüdür. 
İşçilerin Yükümlülüğü 
Madde 12 — İşçiler, sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve 

güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar. 
İşçiler, işyerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere 

uyulması hususunda iş sağlığı ve güvenliği kurullarıyla işbirliği yaparlar. 
İşçiler, uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında kurula bilgi verirler. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 
 
Yürürlük 
Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK  ( * ) 
  

 
 
 
 
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

  
 
 
Amaç ve Kapsam 
Madde 1 - Bu Yönetmelik, elli ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununun 

30 uncu maddesine göre çalıştırılması zorunlu özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçilerin 
niteliklerini, hangi işlerde çalıştırılabileceklerini, bunların işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı 
olacakları özel çalışma hükümleri ve mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe 
alınacakları ve denetimi ile bu hükümlere uymayan işveren hakkında yapılacak işlemleri 
düzenlemektedir. 

Dayanak 
Madde 2 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen; 
Özürlü: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle 

çalışma gücünün en az yüzde 40 ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenleri, 
Eski Hükümlü: Altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir suçtan veya ceza süresine 

bakılmaksızın Devlet Memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş ve cezalarını infaz kurumlarında 
tamamlamış veya cezası tecil edilmiş yahut şartlı salıverme yoluyla tahliye edilmiş olanlar ile özel 
kanunlarında belirtilen şartlardan dolayı istihdam edilmeleri olanağı bulunmayanlar veya ömür boyu 
kamu hizmetinden yasaklı bulunanları, 

Terör Mağduru: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre terör eylemleri nedeniyle; 
Şehit olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların daha sonra evlenmemiş eşlerini veya 

çocuklarından birisini, yoksa kardeşlerinden birisini, 
Çalışamayacak derecede malül olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların varsa eşlerini veya 

çocuklarından birisini, yoksa kardeşlerinden birisini, 
Malül olup da çalışabilir durumda olanları, 
Komisyon: Terör mağduru istihdamı ile ilgili olarak illerde valinin veya yardımcısının 

başkanlığında, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü veya temsilcileri, Türkiye İş Kurumu İl 
Müdürü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amirinden, ilçelerden kaymakamın başkanlığında 
İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü/Amiri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst 
amirinden oluşan komisyonu, 

Kurum: Türkiye İş Kurumunu, 
İşveren : Elli ve daha çok sayıda (tarım işyerlerinde ellibir ve daha yukarı sayıda) işçi çalıştıran 

gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, 
Rapor: Özürlü tarafından yetkili sağlık kuruluşlarından mevzuatın öngördüğü şekilde alınmış 

sağlık kurulu raporunu, 
ifade eder. 

 
 
 
 
 

                                                           
( * )   Resmi Gazete Tarihi: 24 Mart 2004 Sayısı: 25412 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamına İlişkin Ortak Hükümler 
 
Mükellefiyet 
Madde 4 - İşveren işyerlerinde; 
Her yılın ocak ayı başından itibaren yürürlüğe girecek şekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek 

oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa 4131 sayılı Kanun ile 
eklenen Ek madde 1/(B) bendinde ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi gereğince istihdamı 
zorunlu olan terör mağduru işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde tam süreli olarak 
çalıştırmakla yükümlüdür. 

Ancak, özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru kişilerin, Kurumdan kısmi süreli işlere 
yerleştirilmelerine yönelik talepleri var ise işyerlerinde kısmi süreli çalışma yapan işveren, kısmi süreli 
iş sözleşmesiyle de istihdam edebilir. Bu durumda olan kişilerin, iş taleplerinin Kurum aracılığıyla 
karşılanması gerekir. 

Zorunlu çalıştırma yükümlülüğü, yukarıdaki koşullara uyulmak kaydıyla tam süreli işçi yerine kısmi 
süreli işçi ile karşılanmak istendiğinde, kısmi süreli işçi sayısı altıncı fıkrada belirtilen usul ile belirlenir. 

Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranı yüzde altıdır. Ancak özürlüler için belirlenecek 
oran toplam oranın yarısından az olamaz. 

Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü 
olduğu işçi sayısı toplam işçi sayısına göre hesaplanır. Bu kapsamda çalıştırılacak özürlü, eski 
hükümlü ve terör mağduru işçi sayısının tespitinde belirsiz süreli iş sözleşmesine ve belirli süreli iş 
sözleşmesine göre çalıştırılan tüm işçiler esas alınır. Ancak, yer altı ve su altı işlerinde çalıştırılan 
işçiler özürlü işçi sayısının tespitinde dikkate alınmaz. 

İşyerinde kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar da varsa bunlar çalışma süreleri dikkate 
alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür ve ayrıca işyerindeki işçi sayısına ilave edilir. Bu 
hesaplama sonucunda bulunacak işçi sayısında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha 
fazla olanlar tama dönüştürülür. 

Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırılması özel kanunla yasaklanmış işyerlerinde 
çalıştırılan işçiler, toplam işçi sayısının hesabında dikkate alınmaz. 

Çalıştırılan özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçiler, toplam işçi sayısının hesabında dikkate 
alınmaz. 

Kurum Aracılığı 
Madde 5 - İşveren çalıştırmakla yükümlü olduğu özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçileri 

işyerinin bulunduğu yerdeki Kurum aracılığıyla sağlar. 
Kurum aracılığı olmadan özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurunu işe alan özel sektör işvereninin 

bu durumu en geç bir ay içinde Kuruma bildirmesi ve tescil ettirmesi zorunludur. 
Kamu kurum ve kuruluşları istihdam edecekleri özürlü ve eski hükümlü işçileri “Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” ve 
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav 
Yönetmeliği” hükümlerine göre temin ederler. 

Kayıt İşlemleri 
Madde 6 - Yönetmelik esasları dahilinde işe yerleştirilecek özürlü, eski hükümlü ve terör 

mağdurlarının, belgelerine göre ayrı ayrı meslekli ve mesleksiz tasnifiyle, Kurumca kayıt işlemleri 
yapılır. 

Özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarının kayıtları, Kurumca belirlenecek esaslar 
çerçevesinde, en az üç yıl süre ile işlemde kalır. 

Talep ve Gönderme 
Madde 7 - İşveren çalıştırmakla yükümlü bulunduğu özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarını, 

yükümlülüğün doğmasından itibaren yedi gün içinde niteliklerini de belirterek Kurumdan yazılı olarak 
talep eder. 

İşveren talebinde, işyerinde yapılan işin gerektirdiği ağırlıklı vasıfların üstünde istihdamı 
zorlaştırıcı şartlar öne süremez. 

Kurum işverenin bu talebinden itibaren en geç onbeş gün içinde niteliklere uygun gördüğü özürlü, 
eski hükümlü ve terör mağdurlarından talep sayısından az olmamak üzere temin edebildiklerini, 
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niteliklerini belirten belgeleriyle birlikte işverene gönderir. İşveren en geç onbeş gün içinde gönderilen 
kişilerden uygun gördüklerini işe alır, işe alınanları ve alınmayanları alınmayış nedenlerini de belirtmek 
suretiyle yedi gün içinde yazılı olarak Kuruma bildirir. 

Kurum, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde veya bildirim yapılmadığı takdirde 
işçilerin gönderiliş tarihinden itibaren otuz gün içinde özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru açığının 
kapatılması için son olarak işverene, kayıtlı özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarını, meslek ve 
öğrenim durumlarını içeren listelerle birlikte işverene göndererek işyerindeki açık kontenjanların bu 
listelerden veya gönderilenlerden karşılanmasını ister. 

İşveren, bu şekilde gönderilenler ve/veya listelerde yer alanlar arasından seçimlerini yaparak 
gönderim veya listelerin bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde açık kontenjanlarını kapatmak 
zorundadır. 

Ücret ve Sosyal Yardımlar 
Madde 8 - Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru olmak daha düşük ücretle çalıştırma sebebi 

olamaz. Bu işçiler diğer işçilere yapılan sosyal yardımlardan aynen yararlanırlar. İş sözleşmelerine 
veya toplu iş sözleşmelerine bu işçiler aleyhine hükümler konulamaz. 

İşten Ayrılanların Bildirilmesi 
Madde 9 - İşveren herhangi bir sebeple iş sözleşmesi sona eren özürlü, eski hükümlü ve terör 

mağduru işçinin ayrılış nedenlerini onbeş gün içinde kuruma bildirmek zorundadır. 
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamına İlişkin Özel Hükümler 

Özürün Sağlık Kurulu Raporu ile Belgelenmesi 
Madde 10 – Özürlü olduğunu öne sürerek bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurumdan işe 

yerleştirilmesini isteyenler, bu durumlarını, 18/3/1998 tarihli ve 23290 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen yetkili 
sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelemek zorundadır. 

Özürlünün sağlık kurulu raporuna itiraz etmesi halinde, itiraz dilekçesi ve raporun onaylı örneği 
Kurumca başka bir sağlık kuruluşuna gönderilir. Birinci ve ikinci sağlık kurulu raporları aynı olursa 
rapor kesinleşir. İki sağlık kurulu raporu arasında fark varsa, özürlünün lehine olan rapora göre işlem 
yapılır. 

Kurum tarafından gönderilen özürlüye verilecek rapor için sağlık kuruluşu tarafından muayene ve 
tetkik ücreti alınmaz. 

Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce yetkili sağlık kuruluşlarınca verilmiş özürlü tanımına 
uygun sağlık kurulu raporları geçerli olup, bu raporlara göre Kurum işlemlerini yürütür. 

Özürlülerin Çalıştırılabilecekleri İşler 
Madde 11 – Özürlülerin çalıştırılabilecekleri işler, Yönetmeliğe bağlı Ek 1 nolu çizelgede 

gösterilmiştir. 
Özürlülere çizelgede gösterilen işlerden herhangi biri verilemiyorsa, işyerinin özelliğine göre işyeri 

hekimince belirlenecek herhangi bir başka iş verilir. 
Özürlülere Yeni İstihdam Alanları Oluşturulmasına Dair Çalışmalar 
Madde 12 - Kurum, işyerinde yapılan işlerin, bir insanın hangi organlarıyla görülebileceğini 

belirlemek üzere, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
ve üniversitelerle işbirliği yaparak, iş analizi yapabilir veya varsa işyerlerinden buna ilişkin rapor ve 
listeler isteyebilir. 

Kurum; bu bilgilerle, özürlülerin çalışma güçlerini ve çalışabilecekleri işlerle ilgili diğer bilgileri, iş 
gücü arz ve talep karşılaştırma usullerine uygun biçimde formlara dökerek kayıt ve sıraya koyma 
işlemlerini yapar. 

Özürlülerin Mesleğe Kazandırılmaları, Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdam Danışmanlığı 
Hizmeti 

Madde 13 - Kurum, işverenlerden gelecek bilgilere ve yapacağı araştırmalara göre, özürlülerin 
hangi işi yapabileceklerini belirleyerek, işkolu ve meslek için gerekli olan nitelikleri de göz önüne 
alarak, özürlüyü mesleğe kazandırma eğitimi ve rehabilitasyon programlarından geçirir. Bu eğitim 
sonunda özürlüye başarılı olabileceği iş ve meslekleri gösterir belge verir. 
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Kurum, mesleğe kazandırma eğitimi ve rehabilitasyon hizmetini verirken ilgili kurum ve 
kuruluşlarından yardım talebinde bulunabilir. 

Kayıtları yapılan, mesleğe kazandırma eğitimi ve rehabilitasyon programlarından geçirilen 
özürlülere, Kurumca sosyal haklar ve mesleki rehabilitasyon eğitimi ve çalışabilecekleri iş ve 
mesleklerin durumu, çalışma şartları, işe yerleştirilmeleri için yapmaları gereken işlemler, ödenecek 
ücretler, işyerinin ve çevresinin sosyal ve ekonomik durumu ile işyerinin bulunduğu yerin geçim 
şartları, ulaşım imkanları, sağlık kuruluşları ve benzeri konularda açıklayıcı bilgiler verilir. 

İşyerinin Özürlülerin Çalışma Şartlarına Göre Hazırlanması 
Madde 14 - İşverenler, işyerlerini imkanları ölçüsünde, özürlülerin çalışmalarını 

kolaylaştırabilecek şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya 
mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için 
gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadırlar. 

Özürlüler, yapabilecekleri işler dışında sağlıklarına zarar verecek diğer işlerde çalıştırılamaz. 
Uygun koşulların varlığı halinde çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatleri , özürlünün 

durumuna göre belirlenebilir. 
Eski Hükümlülerin Müracaatı 
Madde 15 – Eski hükümlü, belgeleriyle birlikte Kuruma müracaat eder. Kurum, eski hükümlüyü 

meslekli veya mesleksiz olarak tasnif ederek kayıt işlemlerini yapar. 
Eski Hükümlülerin Çalıştırılamayacakları İşyerlerinin Tespiti 
Madde 16 – Eski hükümlülerin, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm işyerlerinde istihdam 

edilmeleri esastır. 
Ancak, kamu güvenliği ile ilgili hizmet üreten işyerleriyle ilk ve orta öğretim kurum ve yurtlarından 

hangilerinde eski hükümlü çalıştırılamayacağı, ilgisine göre, Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Milli 
Eğitim Bakanlıklarının görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilir. 

Eski Hükümlüyü İşe Göndermede Öncelik 
Madde 17 - Eski hükümlüyü işe göndermede Kuruma kayıt tarihi esas olmakla birlikte, aşağıdaki 

öncelik sırası da göz önünde bulundurulur. 
a) Eğitimi daha yüksek olanlar veya mesleği bulunanlar, 
b) Cezası tecil edilmiş olanlar, 
c) İstemde bulunan işyerinde daha önce çalışmış bulunanlar, 
d) 16-18 yaş arasında bulunanlar, 
e) Özürlüler. 
Eski Hükümlülerin Mesleki Rehabilitasyonu 
Madde 18 – Kurum, eski hükümlüleri mesleki eğitim ve rehabilitasyon programlarına tabi tutarak 

durumlarına uygun bir meslek sahibi olmalarını, bunların topluma kazandırılmalarını sağlar. 
Cezaevlerinde bulunan ve tahliyelerine bir yıldan az süre kalan hükümlülerin tahliye olduklarında 

sosyal hayata uyumlarını ve istihdamlarını kolaylaştırmak için Adalet Bakanlığı ile yapılacak işbirliği 
çerçevesinde, cezaevi ortamında uyumlaştırma programı ve meslek edindirme, geliştirme, değiştirme 
eğitimi verilir. 

İşverenler de gerekli iş ortamını hazırlayarak çalıştırdıkları eski hükümlülerin meslek sahibi 
olmalarına ve topluma kazandırılmalarına yardımcı olur. 

Terör Mağdurlarının İstihdamı 
Madde 19 – Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar ile mahalli idareler ve sermayesinin 

yarıdan fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar dışındaki elli ve daha fazla işçi 
çalıştıran işverenler bu Yönetmelik kapsamında terör mağduru istihdam ederler. 

Terör Mağduru Olarak Başvurabilecekler 
Madde 20 - Başvurularda çalışabilir durumdaki malülün kendisi, şehit veya çalışamayacak 

durumdaki malülün eşi, eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde çalışmayan çocuklarından 
birisi, çocukları da yoksa veya yaşları itibariyle çalışamayacak durumda iseler, çalışmayan 
kardeşlerinden birinin talebi esas alınır. 

Şehit veya çalışamayacak durumdaki malülün çocuklarından birisinin başvurusu halinde, varsa 
eşinin ve diğer çalışabilir durumdaki çocuklarının, kardeşlerden birinin başvurusu halinde ise; varsa 
eşinin ve çalışabilir durumdaki çocuklarının ve diğer kardeşlerinin hak sahipliğinden feragat ettiklerine 
dair dilekçeleri alınır. Eşlerinin başvurusu halinde diğerlerinin dilekçesi aranmaz. 
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Aile arasında anlaşmazlık halinin ortaya çıkması durumunda şehitlik ve malüllük durum tespitini 
yapan Komisyonca ihtiyaç durumu, diğer aile fertlerini geçindirebilme ve aileye katkı, ahlaki durum gibi 
faktörler dikkate alınarak maddede belirtilen aile fertlerinden birinin talebi kabul edilir. 

Şehit veya malül ailesinden yalnızca bir kişi bu haktan yararlanabilir. 
Terör Mağdurunun Başvuru Yeri 
Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen şehit ve çalışamayacak derecede 

malül olanların yakınları ile malül olup da çalışabilir durumda olanlar, Yönetmeliğe bağlı Ek 2 nolu İş 
İstek Formu ile ikamet ettikleri il ve ilçelerindeki mülki idare amirliklerine başvururlar. Malül olup da 
çalışabilir durumda olanlar, çalışma güçlerini hangi oranda yitirdiklerine ve ne tür işlerde 
çalıştırılabileceklerine ilişkin sağlık kurulu raporunu da başvuru talebi ile birlikte vermekle 
yükümlüdürler. Komisyonca başvurular incelenerek, müracaat sahibinin istihdam edilip 
edilmeyeceğine karar verilir. İstihdam edilmesine karar verilenler için Yönetmeliğe bağlı Ek 3 nolu 
Durum Belgesi ile malül olup ta çalışabilir durumda olanların sağlık kurulu raporları Kuruma gönderilir. 
Kurum komisyonca gönderilen başvuruları kendi grupları içerisinde meslekli ve mesleksiz ayırımı ile 
kaydeder. 

Bu Yönetmelik kapsamına girenlerin, şehitlik veya malüllük halinin meydana geldiği tarihten 
itibaren 10 yıl içerisinde başvurmaları gereklidir. Bu süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmaz, ancak şehitlik veya malüllük halinin meydana geldiği tarih itibariyle istihdam edilebilecek 
başka bir hak sahibi bulunmaması ve çocuklarının yaşının küçük olması durumunda 10 yıllık süre 
çocuklarının 18 yaşına girdikleri tarihten itibaren, eğitimlerinin devam etmesi ve belgelenmesi 
durumunda eğitimlerinin bitiminden sonra başlar. 

Terör Mağdurunu İşe Göndermede Öncelik 
Madde 22 - Kurum, terör mağdurunu işe göndermede ve dağıtımında hakkaniyet ilkesini esas 

alır. Ancak, Kurum göndermede aşağıdaki öncelik sırasını da göz önünde bulundurur. 
a) Çalışabilir malüllerden kendi imkanları ile iş bulanlar, 
b) Eğitimi daha yüksek olanlar veya mesleği bulunanlar, 
c) İşe alıştırma (rehabilitasyon) uygulamasına tabi tutulmuş olanlar, 
d) Aile üyelerinden hiçbiri herhangi bir işte çalışmayanlar, 
e) Öğrenim çağında çocuğu bulunanlar. 
Terör Mağduru Malüllerin Çalıştırılabilecekleri İşler 
Madde 23 - Malül olup da çalıştırılabilir durumda olanlar, sağlık kurulu raporunda gösterilen 

fiziksel, ruhsal durumlarına ve mesleklerine uygun, malüllük derecesini yükseltmeyecek hafif işlerde 
çalıştırılırlar. 

Bildirim 
Madde 24 – Kurum, işe yerleştirdikleri terör mağdurlarının ad ve soyadlarını yerleştirildikleri 

işyerlerinin ünvan ve adreslerini üçer aylık dönemler halinde İçişleri Bakanlığına bildirir. 
Teşvik 
Madde 25 – Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranların üzerinde özürlü, eski hükümlü ve terör 

mağduru istihdam eden veya elliden daha az sayıda işçi çalıştırmasına rağmen Kuruma talepte 
bulunmak ve/veya tescil yaptırmak suretiyle özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştıran ya da 
çalışma gücünü yüzde seksenden fazla kaybetmiş özürlü istihdam eden işverenin bu şekilde 
çalıştırdığı her bir özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru hakkında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa göre ödemesi gereken sosyal sigorta pirimi işveren hisselerinin yüzde ellisi kendisince, 
yüzde ellisi Hazinece ödenir. İşverenin bu haktan yararlanabilmesi için, bu durum, işverenin başvurusu 
üzerine Kurumca belgelenir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim , Yönetmelik Hükümlerine Uymayan İşveren Hakkında Yapılacak İşlemler 
 
Denetim 
Madde 26 - Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde çalıştırılacak özürlü, eski hükümlü ve terör 

mağduru işçilerle ilgili işyerlerinde yapılacak denetim 4857 sayılı İş Kanununun öngördüğü çalışma 
hayatının denetimi ve teftişi esaslarına göre yapılır. 

Aykırı Davranışlar 
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Madde 27 - Özürlü ve eski hükümlü istihdamında mevzuat hükümlerine aykırılığı tespit edilen 
işveren hakkında 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesinde belirtilen idari para cezası işyerinin 
bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce uygulanır. 

Ayrıca terör mağduru istihdamında mevzuata aykırı davranan işveren ve işveren vekilleri 
hakkında 13/11/1995 tarihli 4131 sayılı Kanun ile değişik 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanununun Ek Madde 1’ de belirtilen idari para cezası da işyerinin bağlı olduğu Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce uygulanır. Özürlü eski hükümlü ve terör mağduru 
çalıştırma usul ve esaslarına aykırılık halinde işverene verilecek idari para cezaları ayrı ayrı gösterilir. 

Kurum; özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdamında mevzuata aykırı davrandığını tespit 
ettiği işvereni gereği yapılmak üzere işyerinin bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Bölge Müdürlüğüne bildirir. 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 
Madde 28 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 29/3/1996 tarihli ve 22595 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan “Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Olan veya Çalışamayacak Derecede Malül 
Kalan Kamu Görevlileri ile Er ve Erbaşların Yakınlarının Malül Olup da Çalışabilir Durumda Olanların 
İstihdamı Hakkında Yönetmelik” ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
Madde 29 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 30 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

yürütür 
  

EK-1 NOLU ÇİZELGE 
  

EK-2 İŞ İSTEK FORMU 
  

EK-3 DURUM BELGESİ 
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KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK  ( * ) 

 
 
 

  
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
  

Amaç ve Kapsam 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa tabi işyerinde genel ekonomik kriz 

veya zorlayıcı nedenlerle, haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltan veya 
faaliyetini tamamen veya kısmen geçici olarak durduran işverenin, talebinin uygunluğunun Bakanlıkça 
tespiti ile işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

  
Dayanak 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 65 inci maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 
  
Tanımlar 
Madde 3 — Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından; 
Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
Kurum: Türkiye İş Kurumunu, 
Kurum birimi: Türkiye İş Kurumunun il ve ilçelerde kurulu birimlerini, 
Genel ekonomik kriz: Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi 

ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumları, 
Zorlayıcı sebepler : İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden 

kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri 
gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması ve faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile 
sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenleri, 

Kısa çalışma: En az dört hafta en fazla üç ay süreyle işyerinde uygulanan haftalık çalışma 
süresinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılarak uygulanmasını, 

Geçici olarak işin durması: En az dört hafta en fazla üç ay süreyle işyerindeki faaliyetin tamamen 
veya kısmen durdurulmasını, 

Kısa çalışma ödeneği: Kısa çalışma, işin kısmen veya tamamen durması hallerinde yapılan 
ödemeyi, 

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bildirim ve Talebin Değerlendirilmesi 

 
Bildirim 
Madde 4 — Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle geçici olarak işyerindeki işçilerin 

tamamının veya bir kısmının haftalık ortalama çalışma sürelerini en az üçte bir oranında azaltan veya 
işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen durduran işveren, gerekçeleri ile birlikte, Türkiye İş Kurumu 
ilgili birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya yazılı bildirimde bulunur. Ayrıca bu durum, 
işyerinde ilan edilmek suretiyle işçilere duyurulur. 

  
Bildirimin İçeriği 
Madde 5 — Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi gereğince bildirimde bulunan işveren, bildiriminde; 
a) İşyerindeki genel ekonomik krizin veya zorlayıcı sebeplerin ne olduğunu ve etkilerini, 

                                                           
( * )   Resmi Gazete Tarihi: 31 Mart 2004 Sayısı: 25419 
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b) İşyerinde kısa çalışmanın başlatıldığı veya faaliyetin kısmen veya tamamen durdurulduğu 
süreyi, 

c) İşyerinde kısa çalışma veya faaliyetin durdurulma kararının işyerinin bütününe ya da belli 
bölümlerine uygulanacağını, 

d) Bu uygulama nedeniyle kısa çalışma yaptırılacak işçilerin adı ve soyadı, sosyal güvenlik sicil 
numaraları ile haftalık ortalama çalışma sürelerini ve her bir işçi için ne kadar süreyle kısa çalışma 
yaptırılacağını, 

e) Faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması kararı nedeniyle çalıştırılmayacak işçilerin adı 
ve soyadı, sosyal güvenlik sicil numaraları ile her bir işçinin ne kadar süre ile çalıştırılamayacağını, 

f) İşyerinin unvan, adres, Bakanlık bölge müdürlüğü ile sosyal güvenlik işyeri sicil numarasını 
bildirmek, 

g) İşveren, bildiriminde ileri sürdüğü kısa çalışma veya geçici olarak kısmen veya tamamen işin 
durdurulmasına ait kanıtları başvurusuna eklemek, 

zorundadır. 
  
Genel Ekonomik Krizin Değerlendirilmesi 
Madde 6 — Genel ekonomik krizin varlığını, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının 

iddia etmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
krizin varlığı ve niteliği hakkında ilgili kuruluşların görüşlerini alarak duruma açıklık getirir. 

  
Zorlayıcı Sebebin Tespiti 
Madde 7 — Zorlayıcı sebeplerle haftalık çalışma süresini en az üçte bir oranında azaltan yada 

faaliyetini tamamen veya kısmen durduran işverenin, bildirimde bulunduğu veya zorlayıcı sebeplerin 
varlığının açıkça ortaya çıktığı durumlarda Bakanlık tarafından uygunluk tespiti yapılır. 

Sonucun Bildirimi 
Madde 8 — Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini 

geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetini tamamen veya kısmen durduran işverenin 
bildiriminin uygunluğu ivedilikle Bakanlıkça incelenir. İnceleme sonucu Kuruma bildirilir. Kurum 
tarafından da işverene ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirilir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kısa Çalışma Ödeneği 
  

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Koşulları 
Madde 9 — İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için; 
a) Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici 

olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetini tamamen veya kısmen durduran işverenin 
talebinin Bakanlıkça uygun bulunması, 

b) Kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesine 
göre işçilerin, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik 
ödeneğine hak kazanmış olması, 

c) İşyerinde genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle haftalık çalışma sürelerinin geçici 
olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya faaliyetin kısmen veya tamamen durmasına neden 
olan sebeplerin en az dört hafta sürmüş olması, 

d) İşçinin Kısa Çalışma Ödeneği Bildirgesi (Ek-1 form) ile birlikte işyerinin bağlı bulunduğu 
yerdeki Kurum birimine müracaat etmesi, 

gerekmektedir. 
  
Kısa Çalışma Ödeneğinin Miktarı ve Ödenmesi 
Madde 10 — Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, işsizlik ödeneğinin miktarı kadardır. Bu 

miktar sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama 
net kazancının yüzde ellisidir. Ancak bu miktar, onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari 
ücretin netini geçemez. 
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Kısa çalışma ödeneği, zorlayıcı sebebin devamı süresini ve herhalde üç ayı aşamaz. 
İşçiye kısa çalışma süresine ait ücreti, işverence durdurulan veya azaltılan süreye ilişkin kısa 

çalışma ödeneği işçinin kısa çalışma ödeneği bildirgesi ile birlikte işyerinin bağlı bulunduğu yerdeki 
Kurum birimine başvurması durumunda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesindeki 
esaslara göre Kurumca ödenir. 

Faaliyetin kısmen durdurulması halinde, kısa çalışma ödeneği, normal haftalık çalışma süresini 
tamamlayacak şekilde verilir. 

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durması halinde, 
işsizlik ödeneği ödemeleri 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 
ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. 

Kısa çalışma ödeneği aldığı süre içinde işçinin hastalık ve analık sigortasına ait primleri İşsizlik 
Sigortası Fonu tarafından 2/3 oranında Sosyal Sigortalar Kurumuna aktarılır. Bu primler, sigorta 
primlerinin hesabında esas alınan en alt kazanç sınırı üzerinden hesaplanır. 

İşçi, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe başlar ve işsizlik 
sigortasından yararlanmak için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinde öngörülen 
koşullar gerçekleşmeden işsiz kalırsa, kısa çalışma ödeneği aldığı süre çıkarıldıktan sonra, daha önce 
hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanır. 

Kurum birimi, kısa çalışmadan etkilenen işçilerin başvurusunu, izleyen ayın sonuna kadar 
sonuçlandırır. Kısa çalışma ödeneği, kısa çalışmadan etkilenen işçinin kendisine, aylık olarak her ayın 
sonuna kadar ödenir. 

Kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez. 
  
Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi 
Madde 11 — Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, 

herhangi bir sebeple silah altına alınması veya herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle 
işinden ayrılması veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması halinde kısa çalışma ödeneği kesilir. 

Kısa çalışma ödeneğinin kesildiği süre içerisinde bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde 
öngörülen hastalık ve analık sigortası primi ödenmez. 

  
Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi 
Madde 12 — İşverenler, ilan ettiği süreden önce, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi 

halinde durumu; Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya ve işçilere altı işgünü önce 
yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. İşçiler de bildirimde belirtilen tarihte işbaşı yaparlar. Bildirimde 
belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. 

  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 
Yürürlük 
Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür 
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ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA 
YÖNETMELİK ( * ) 

 
 
 
  
  

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç 
Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, 

zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan çalışma şekillerinin 
esaslarını belirlemek ve ekonomik istismarlarını önlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 —Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesi gereğince, 18 yaşını 

doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 
yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini 
tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları 
kapsar. 

Dayanak 
Madde 3 —Bu Yönetmelik, 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen; 
Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
Müfettiş : Baş iş müfettişi, iş müfettişi ve yetkili iş müfettişi yardımcılarını, 
Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi, 
Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi, 
Hafif iş : Yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre; 
a) Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan, 
b) Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim 

programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işleri, 
Ağır ve tehlikeli iş : 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesinde öngörülen 

yönetmelikte belirtilen işleri, 
ifade eder. 

İKİNCİ KISIM 
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler ile Çalışma 

Koşulları 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler 

 
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları 
Madde 5 —Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince güvenliği, 

sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimi, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. 

                                                           
( * )   Resmi Gazete Tarihi: 06 Nisan 2004 Saysıı: 25425 



 161

Çocuk ve genç işçiler, okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki başarılarına engel 
olmayacak, meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da yetkili makamlar tarafından yeterliliği kabul 
edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde çalıştırılabilirler. 

İşverenler çocuk ve genç işçilerin tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler konularında 
bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık ve güvenliklerini 
tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmalarını temin edeceklerdir. 

Çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işler Ek-1’de, genç işçilerin çalışmasına izin verilen 
işler Ek-2’de ve 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler Ek-3’te 
belirtilmiştir. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Çalışma Koşulları 
 
Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Süreleri 
Madde 6 —Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde 

yedi ve haftada otuzbeş saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre 
günde sekiz ve haftada kırk saate kadar arttırılabilir. 

Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmidört saatlik zaman diliminde, kesintisiz 
ondört saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır. 

Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında 
olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde 
çalışma süreleri birinci fıkrada belirtilen çalışma sürelerini aşamaz. 

İki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika, dört saatten yedi buçuk saate kadar 
olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur. 

Günlük Çalışma Süresinden Sayılan Haller 
Madde 7 —4857 sayılı İş Kanununun 66 ncı maddesine göre çalışma süresinden sayılan 

hallerin yanısıra; 
a) İşverenin vermesi gereken eğitimlerde geçen süreler, 
b) İşverenin işyeri dışında gönderdiği kurslar ve toplantılarda geçen süreler ile yetkili kurum ve 

kuruluşlar tarafından düzenlenen mesleki eğitim programlarında geçen süreler, 
c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından çalışan çocuk ve gençler ile ilgili olarak 

düzenlenen konferans, kongre, komisyon ve benzeri toplantılara temsilci olarak katılmaları nedeniyle 
işlerine devam edemedikleri süreler, 

çalışma süresinden sayılır. 
Hafta Tatili 
Madde 8 —Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz. Ayrıca 

hafta tatili ücreti bir iş karşılığı olmaksızın ödenir. 
Ulusal Bayram ve Genel Tatil 
Madde 9 —Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamazlar. 

Ayrıca bugünlere ilişkin ücretler bir iş karşılığı olmaksızın ödenir. 
Yıllık Ücretli İznin Kullandırılması 
Madde 10 —Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. 

Yıllık ücretli iznin kesintisiz kullandırılması esastır. Ancak, yararına olduğu durumlarda çocuk ve genç 
işçinin isteği üzerine en fazla ikiye bölünerek kullandırılabilir. 

Okula veya eğitime devam eden çocuk ve genç işçilere yıllık ücretli izinleri okulların tatil olduğu, 
kursa ve diğer eğitim programlarına devam edilmediği dönemlerde verilir. 

 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

İşverenin ve Devletin Yükümlülükleri 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İşverenin Yükümlülükleri 
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Çocuk ve Genç İşçileri Çalıştıramayacak İşverenler 
Madde 11 —Çocuk ve genç işçileri; 
a) Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen, 
b) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan, 
işveren veya işveren vekilleri çalıştıramazlar. 
İş Sözleşmesi ve Belge Yükümlülüğü 
Madde 12 —İşveren; 
a) Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine, çocuk ve genç işçinin çalıştırılacağı iş, 

karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi verir. 
b) Okula devam eden çocuk ve genç işçiden çalıştırmaya başlamadan önce, öğrenci olduğuna 

dair belge ister. Bu belgeyi özlük dosyasında muhafaza eder. 
c) Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak zorundadır. 
İşverenin Eğitim ve Diğer Yükümlülükleri 
Madde 13 —İşveren, çocuk ve genç işçilere, çalıştırmaya başlamadan önce işyerindeki riskler, 

işe uyum ve kanuni hakları ile işin niteliğine göre gerekli iş başı eğitimlerini verir. 
İşveren, çocuk ve genç işçinin işe başlamasından önce veya çalışma esnasında, çalışma 

koşullarında değişiklik olması gerektiği hallerde, bu değişikliği yapabilmesi için aşağıdaki hususları göz 
önünde bulundurmalıdır; 

a) İşyeri ve işin yapıldığı yerin uygunluğu ve tanzimi, 
b) Kullanılan iş ekipmanlarının şekli, sırası ve bunların kullanılış biçimleri, 
c) İş organizasyonları, 
d) Çocuk ve genç işçilere verilen eğitimin ve talimatların düzeyi. 
Değerlendirmeye göre çocuk ve genç işçilerin fiziki veya zihinsel gelişmeleri ile güvenlikleri 

yönünden risk tespit edilirse, en kısa sürede gerekli tıbbi kontrollerin yapılması gerekmektedir. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Devletin Yükümlülükleri 

 
Eğitim 
Madde 14 —Bakanlık; 
a) Çalışan çocuk ve gençlerle ilgili konularda ailelerin, işçi ve işveren sendikalarının, meslek 

kuruluşlarının, işverenlerin, toplum ve bireylerin duyarlılaştırılması ve bilgilendirilmesi amacıyla 
seminer, toplantı, konferans, sempozyum benzeri eğitim programları düzenler, bu amaçla kitap, 
broşür, dergi yayınlar ve eğitim materyali hazırlar. 

b) Çalışan çocuk ve gençlere yönelik olarak çalışma ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, yasal 
hakları ve benzeri konularda eğitim seminerleri düzenler ve çalışan çocuk ve gençlerin bu programlara 
katılımının sağlanması için gerekli tedbirleri alır. 

c) Çocuk ve genç çalıştırılan işyerlerinde ve işlerde, kontrol ve denetim yetkisi bulunan kurum 
ve kuruluşlarda konu ile ilgili çalışanlara bu konudaki mevcut yasal düzenlemeler ve bunların 
uygulanması ile gerekli diğer hususlarda eğitim semineri verir. 

İnceleme-Araştırma 
Madde 15 —Bakanlık, çocuk çalıştırılan işyerlerinde ve işlerde, çocuk ve genç işçilerin sağlık 

durumları, fiziksel, zihinsel, sosyal ve mesleki gelişimleri, iş sağlığı ve güvenliği koşulları ve çalışma 
ilişkileri konularında inceleme ve araştırmalar yapar. İnceleme ve araştırmalar ile elde edilen bulguları, 
sorunları ve çözüm yollarını içeren bilgileri yayınlar. 

Koordinasyon ve İşbirliği 
Madde 16 —Bakanlık, çocuk ve genç işçiler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren 

kuruluşları, meslek kuruluşları, üniversiteler ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapar ve bu kuruluşlar 
arasında koordinasyonu sağlar. 

Yürürlük 
Madde 17 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 18 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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Ek-1 
  

Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler 
  
1. Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, 

sebze, çiçek toplama işleri, 
2. Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri, 
3. Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri, 
4. Büro hizmetlerine yardımcı işler, 
5. Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma ve istifleme hariç), 
6. Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan işler, 
7. Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri, 
8. Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük taşıma ve istifleme hariç), 
9. Spor tesislerinde yardımcı işler, 
10. Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri. 

  
Ek-2 

  
Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler 

  
1. Meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları 

imalatı işleri, 
2. Meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri, 
3. Helva, bulama, ağda, pekmez imalatı işleri, 
4. Kasaplarda yardımcı işler, 
5. Çay işlemesi işleri, 
6. Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri, 
7. Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler, 
8. Süpürge ve fırça imalatı işleri, 
9. Elle yapılan ağaç oymacılığı, kemik, boynuz, kehribar, lüle taşı, Erzurum taşı ve diğer 

maddelerden süs eşyası, düğme, tarak, resim, ayna, çerçeve, cam ve emsali eşya imalatı işleri, 
10. Toptan ve perakende satış mağaza ve dükkanlarında satış, etiketleme ve paketleme işleri, 
11. Büro işyerlerinde büro işleri ve yardımcı işler, 
12. İlaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri, 
13. İçkili yerler ve aşçılık hizmetleri hariç olmak üzere hizmet sektöründeki işler, 
14. Diğer giyim eşyası, baston ve şemsiye imalatı işleri, 
15. Yiyecek maddelerinin imalatı ve çeşitli muamelelere tabi tutulması işleri, 
16. Yorgancılık, çadır, çuval, yelken ve benzeri eşyaların imalatı ve dokuma yapmaksızın diğer 

hazır eşya imalatı işleri, 
17. Sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj malzemeleri, mantar, saz ve kamıştan sepet ve 

benzeri eşya imalatı işleri, 
18. Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler (fırın işleri ve silis ve 

quarts tozu saçan işler hariç), 
19. El ilanı dağıtımı işleri, 
20. Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme imalathanelerinde üretime ilişkin işler (fırın işleri ve 

silis ve quarts tozu saçan işler, ısıl işlem, renklendirme ve kimyasal işler hariç), 
21. Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler 

(karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici çözücülerle yapılan prine veya benzeri yağlı maddelerin 
ekstrasyon yoluyla yağ üretimi işlerinde ekstrasyon kademeleri hariç), 
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22. Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç, tarak ve kolalama 
tezgahlarından ve boyama ile ilgili işlemlerden bölme ile ayrılmış ve fenni iklim ve aspirasyon tesisatı 
olan iplikhane ve dokuma hazırlama işleri, 

23. Balıkhane işleri, 
24. Şeker fabrikalarında üretime hazırlamaya yardımcı işler, 
25. Araçsız olarak 10 kg’dan fazla yük kaldırılmasını gerektirmeyen torbalama, fıçılama, 

istifleme ve benzeri işler, 
26. Su bazlı tutkal, jelatin ve kola imali işleri, 
27. Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının imalatı ve tamiratı işleri (boya ve vernik 

işleri hariç). 
  

Ek-3 
  

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılamayacakları İşler 
  
1. 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece dönemine rastlayan sürelerde 

yapılan işler, 
2. Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su 

altında çalışılacak işler, 
3. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde 18 yaşını doldurmamış kişilerin çalışmasının 

yasaklandığı işler, 
4. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği kapsamındaki işler, 
5. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması 

Gereken İşler Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan işler, 
6. Alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış işleri, 
7. Parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile bu gibi 

maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere maruz kalma ihtimali bulunan her 
türlü işler, 

8. Gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işler, 
9. Aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işler ile sağlığa zararlı ve meslek hastalığına 

yol açan maddeler ile yapılan işler, 
10. Radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işler, 
11. Müteharrik makineler kullanılarak yapılan işler, 
12. Fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işler, 
13. Parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işler, 
14. Para taşıma ve tahsilat işleri, 
15. İş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine olanak sağlamayan işler (eğitim amaçlı 

işler hariç), 
16. Meslek eğitim programı gereği staj nedeni ile yapılan çalışmalar hariç, güzellik salonlarında 

yapılan yüz, vücut bakımı ve estetiği, epilasyon ve masaj işleri, 
17. Açık bir şekilde veya uzman hekim raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin üzerinde olan 

işler, 
18. Toksit, Kanserojen, nesil takip eden genler zararlı veya doğmamış çocuğa zararlı veya 

herhangi bir şekilde insan sağlığını etkileyen zararlı maddelerle ilgili işler, 
19. Eğitim, deney eksikliği güvenlik konusunda dikkat eksikliğine bağlı olarak gençlerin maruz 

kalabileceği kaçınılması veya fark edilmesi mümkün olmadığına inanılan iş kazası riski taşıyan işler. 
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İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA 
YÖNETMELİĞİ  ( 39 ) 

 
 
 
  

  
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç ve Kapsam 
Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin 

artırılması gibi nedenlerle 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık normal 
çalışma süresinin dışında yapılacak fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir. 

Dayanak 
Madde 2 —Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 41 inci maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 3 —Bu Yönetmelikte geçen: 
a) Fazla çalışma: İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları, 
b) Fazla sürelerle çalışma: Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında 

belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti 
Madde 4 —Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına 

düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. 
Fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma 

ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir. 
Parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde, fazla çalışma süresince işçinin 

ürettiği parça veya iş tutarının hesaplanmasında zorluk çekilmeyen hallerde, her bir fazla saat içinde 
yapılan parçayı veya iş tutarını karşılayan ücret esas alınarak fazla çalışma veya fazla sürelerle 
çalışma ücreti hesaplanır. Bu usulün uygulanmasında zorluk çekilen hallerde, parça başına veya 
yapılan iş tutarına ait ödeme döneminde meydana getirilen parça veya iş tutarları, o dönem içinde 
çalışılmış olan normal ve fazla çalışma saatleri sayısına bölünerek bir saate düşen parça veya iş tutarı 
bulunur. Bu yolla bulunan bir saatlik parça veya iş tutarına düşecek bir saatlik normal ücretin, yüzde 
elli fazlası fazla çalışma ücreti, yüzde yirmibeş fazlası fazla sürelerle çalışma ücretidir. 

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde fazla çalışma ücreti, 4857 sayılı İş Kanununun 51 inci 
maddesinde öngörülen yönetmelik hükümlerine göre ödenir. 

Fazla Çalışmada Sınır 
Madde 5 —Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. Bu süre 

sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir. 
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler 

yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır. 
Serbest Zaman 
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Madde 6 —Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak 
başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir 
saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman 
olarak kullanabilir. 

İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla 
ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri 
içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. 

İşçinin bu kanundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman 
kullandırılamaz. 

Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler 
Madde 7 —Aşağıda sayılan işlerde fazla çalışma yaptırılamaz. 
a) İş Kanununun 63 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca sağlık kuralları bakımından günde 

ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde, 
b) Aynı Kanunun 69 uncu maddesinin l inci fıkrasındaki tanıma göre gece sayılan gün 

döneminde yürütülen işlerde (şu kadar ki, gündüz işi sayılan çalışmalara ek olarak bu Yönetmelikte 
öngörülen fazla çalışmalar gece döneminde yapılabilir), 

c) Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin yer ve su altında 
yapılanlarında. 

Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşçiler 
Madde 8 —Aşağıda sayılan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz. 
a) 18 yaşını doldurmamış işçiler, 
b) İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul 

etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği işyeri hekiminin veya Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 
hekiminin, bunların bulunmadığı yerlerde herhangi bir hekimin raporu ile belgelenen işçiler, 

c) İş Kanununun 88 inci maddesinde öngörülen Yönetmelikte belirtilen gebe, yeni doğum 
yapmış ve çocuk emziren işçiler, 

d) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler. 
Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere fazla sürelerle çalışma da yaptırılamaz. 
Fazla Çalışma Yaptırılacak İşçinin Onayı 
Madde 9 —Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının 

alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla 
sürelerle çalışma için bu onay aranmaz. 

Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve 
işçi özlük dosyasında saklanır. 

Fazla Çalışmanın Belgelenmesi 
Madde 10 —İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma 

saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak 
zorundadır. İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışmalarına 
ait ücretlerle birlikte, 4857 sayılı İş Kanununun 32 ve 34 üncü maddeleri uyarınca ödenir. Bu ödemeler, 
ücret bordrolarında ve İş Kanununun 37 nci maddesi uyarınca işçiye verilmesi gereken ücret hesap 
pusulalarında açıkça gösterilir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 
 
Yürürlük 
Madde 11 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 12 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ  ( 40 ) 
  

 
 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 
Amaç ve Kapsam 
Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, çalışma sürelerinin uygulanmasına ilişkin esasları 

düzenlemektir. 
Dayanak 
Madde 2 —Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
Çalışma Süresi 
Madde 3 —Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir. İş Kanununun 66 ncı 

maddesinin birinci fıkrasında yazılı süreler de çalışma süresinden sayılır. Aynı Kanunun 68 inci 
maddesi uyarınca verilen ara dinlenmeleri ise, çalışma süresinden sayılmaz. 

Ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak, 
yirmidört saat içinde kesintisiz oniki saat dinlenme süresi dikkate alınarak düzenlenir. 4857 sayılı İş 
Kanununun 69 uncu maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır. 

Haftalık Normal Çalışma Süresi 
Madde 4 —Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi 

kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. 
Haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde, bu süre haftalık çalışma 

süresinden düşüldükten sonra, çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük 
çalışma süreleri belirlenir. 

Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz. 
Bir işçinin bu sınırları aşan sürelerle çalıştırılmasında; 
a) 4857 sayılı İş Kanununun 41, 42 ve 43 üncü maddeleri, 
b) 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon 

Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi 
hükümleri uygulanır. 
Denkleştirme Esasına Göre Çalışma 
Madde 5 —Tarafların yazılı anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın 

çalışılan günlerine günde onbir saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, 
yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması 
suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde 
denkleştirilir. 

Denkleştirme iki aylık süre içinde tamamlanacak, bu süre toplu iş sözleşmeleri ile dört aya 
kadar artırılabilecektir. 

Parça başına, akort veya götürü gibi yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde de bu 
Yönetmeliğin denkleştirmeye ilişkin hükümleri uygulanır. 

Denkleştirme dönemi içinde günlük ve haftalık çalışma süreleri ile denkleştirme süresi 
uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri işverence belirlenir. 

Kısmi Süreli Çalışma 
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Madde 6 —İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına 
kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır. 

Telafi Çalışması 
Madde 7 —Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra 

işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde 
altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, 
iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, 
işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma, telafi çalışmasıdır. 

Telafi çalışması yaptıracak işveren; bu çalışmanın 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü 
maddesinde sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya 
başlanacağını, ilgili işçilere bildirmek zorundadır. 

Telafi çalışması, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal 
çalışma dönemine başlamasını takip eden 2 ay içerisinde yaptırılır. Telafi çalışması, günlük en çok 
çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamaz. Telafi çalışması, tatil 
günlerinde yaptırılamaz. 

Günlük Çalışma Süresinin Duyurulması 
Madde 8 —Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde 

işçilere uygun araçlarla duyurulur. 
Yapılan işlerin niteliğine göre, işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde 

düzenlenebilir. 
Çalışma Süresinin Belgelenmesi 
Madde 9 —İşveren, işçilerin çalışma sürelerini uygun araçlarla belgelemek zorundadır. 
Günlük Çalışma Süresinden Daha Az Çalışılacak İşler 
Madde 10 —Sağlık kuralları bakımından, günde, ancak 7,5 saat ya da daha az çalışması 

gereken işlerde çalışan işçiler hakkında, iş süreleri yönünden, İş Kanununun 63 üncü maddesinin son 
fıkrasında öngörülen yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Sınırlandırma 
Madde 11 —Çalışma süreleriyle ilgili olarak öngörülen sınırlamalar, işyerleri ya da yürütülen 

işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme 

 
Yürürlük 
Madde 12 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 13 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 169

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  HAKKINDA YÖNETMELİK  
(* ) 
  

 
 
  
  
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak 
  
Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, geçici veya belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçilerin 
sağlık ve güvenlikleri bakımından işyerinde çalışan diğer işçilerle aynı düzeyde korunmalarını 
sağlamaktır. 
  
Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren: 

a) Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması 
gibi, sözleşme süresinin sona ermesinin objektif koşullara bağlı olduğu işlerde, işveren ile işçi arasında 
yazılı şekilde yapılan belirli süreli iş sözleşmesi, 

b) Geçici iş ilişkisi kurulan işverene ait işyerinde geçici iş sözleşmesi, 
ile çalışan işçileri kapsar. 

  
Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre hazırlanmıştır. 
  
  
İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 
  
Eşit Davranma 
Madde 4 — İşveren, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen iş ilişkisi ile çalıştırdığı işçilere, 
işyerinde sağlık ve güvenliklerinin korunmasını içeren çalışma koşulları bakımından aynı işyerinde 
çalışan diğer işçilere sağladığı düzeydeki korumayı sağlayacak, özellikle kişisel koruyucu donanımlara 
erişim açısından farklı uygulamada bulunamaz. 
  
İşçilerin Bilgilendirilmesi 
Madde 5 — 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükmü ile birlikte: 

a) İşveren, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen iş sözleşmeleri ile çalıştıracağı işçilere, 
çalışmaya başlamadan önce yapacağı işin ne olduğu, bu işte karşılaşacağı özel riskler hakkında 
gerekli bilgilerin verilmesini sağlar. 

b) Bu bilgiler özellikle, yapılacak işin gerektirdiği mesleki bilgi, yetenek ve tecrübe ile yapılması 
gerekli tıbbi muayene ve tetkikleri içerir, iş nedeniyle ortaya çıkabilecek ilave özel riskler açıkça 
belirtilir. 
  
Eğitim 
Madde 6 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesi hükmü ile birlikte işveren, bu 
Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen iş sözleşmeleri ile çalıştıracağı işçilerin, bilgi ve tecrübelerini 
de dikkate alarak, yapacakları işin niteliğine uygun yeterli eğitim almalarını sağlar. 
  
Sağlık Gözetimi 
Madde 7 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi hükmü ile birlikte yapılacak sağlık 
gözetimlerinde aşağıdaki hususlara uyulacaktır: 

a) Sağlık ve güvenlik yönünden özel tehlike bulunan ve özel sağlık gözetimi gerektiren işlerde, 
işveren, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen iş sözleşmeleri ile çalıştıracağı işçilerin, işin 
gerektirdiği özel sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 

                                                           
(* )  Resmi Gazete Tarihi: 15 Mayıs 2004 Saysı: 25463 
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b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen özel sağlık gözetimi, gerekli olduğu durumlarda, işçinin 
sözleşme süresinin sona ermesinden sonra da sürdürülür. 
  
Koruyucu ve Önleyici Hizmetler 
Madde 8 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesine göre işyerinde sağlık ve 
güvenlikle ilgili koruyucu ve önleyici hizmetlerin yerine getirilmesi için görevlendirilen kişiler veya 
dışarıdan hizmet alınan kişi veya kuruluşlar, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen iş 
sözleşmeleri ile çalıştırılacak işçilerle ilgili olarak bilgilendirilir ve söz konusu işçilerin de diğer işçilerle 
birlikte sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılır. 
  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Özel Hükümler 
  
Geçici İş İlişkisinde Bilgilendirme 
Madde 9 — Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar ile birlikte: 

a) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen geçici iş ilişkisi ile çalıştırılacak 
işçiler temin edilmeden önce, işçiyi çalıştıracak işveren işçiyi devredecek işverene, yapılacak işin 
gerektirdiği mesleki bilgi ve yetenek ile işin özellikleri hakkında gerekli bilgiyi verir. 

b) İşçiyi devredecek işveren de aldığı bu bilgileri ilgili işçiye verir. 
  
Geçici İş İlişkisinde Sorumluluk 
Madde 10 — İşçiyi devreden işveren ile birlikte: 

a) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, görev süresinden ve işin yapılması ile ilgili koşullardan 
sorumludur. 

b) (a) bendinin uygulanması bakımından, işin yapılması ile ilgili koşullar, iş sağlığı ve güvenliği 
ve hijyen konuları ile sınırlıdır. 
  
  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 
  
Daha Uygun Önlemlerin Alınması 
Madde 11 — Bu Yönetmelik, 2 nci maddede belirtilen iş ilişkisi ile çalıştırılan işçilerin sağlık ve 
güvenliklerinin korunması için daha uygun önlemlerin alınmasına ve uygulanmasına engel teşkil 
etmez. 
  
  
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 
  
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı 
Madde 12 — Bu Yönetmelik 25/6/1991 tarihli ve 91/383/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi 
dikkate alınarak hazırlanmıştır. 
  
Hüküm Bulunmayan Haller 
Madde 13 — Bu Yönetmelikte belirtilen özel önlemler ile birlikte geçici veya belirli süreli iş sözleşmesi 
ile işçi çalıştırılan işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır. 
  
Yürürlük 
Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
  
Yürütme 
Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  HAKKINDA  
YÖNETMELİK  ( 41  ) 

  
 
 

  
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak 

  
Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, geçici veya belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçilerin 
sağlık ve güvenlikleri bakımından işyerinde çalışan diğer işçilerle aynı düzeyde korunmalarını 
sağlamaktır. 
  
Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren: 

a) Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması 
gibi, sözleşme süresinin sona ermesinin objektif koşullara bağlı olduğu işlerde, işveren ile işçi arasında 
yazılı şekilde yapılan belirli süreli iş sözleşmesi, 

b) Geçici iş ilişkisi kurulan işverene ait işyerinde geçici iş sözleşmesi, 
ile çalışan işçileri kapsar. 

  
Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre hazırlanmıştır. 
  
  

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

  
Eşit Davranma 
Madde 4 — İşveren, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen iş ilişkisi ile çalıştırdığı işçilere, 
işyerinde sağlık ve güvenliklerinin korunmasını içeren çalışma koşulları bakımından aynı işyerinde 
çalışan diğer işçilere sağladığı düzeydeki korumayı sağlayacak, özellikle kişisel koruyucu donanımlara 
erişim açısından farklı uygulamada bulunamaz. 
  
İşçilerin Bilgilendirilmesi 
Madde 5 — 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükmü ile birlikte: 

a) İşveren, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen iş sözleşmeleri ile çalıştıracağı işçilere, 
çalışmaya başlamadan önce yapacağı işin ne olduğu, bu işte karşılaşacağı özel riskler hakkında 
gerekli bilgilerin verilmesini sağlar. 

b) Bu bilgiler özellikle, yapılacak işin gerektirdiği mesleki bilgi, yetenek ve tecrübe ile yapılması 
gerekli tıbbi muayene ve tetkikleri içerir, iş nedeniyle ortaya çıkabilecek ilave özel riskler açıkça 
belirtilir. 
  
Eğitim 
Madde 6 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesi hükmü ile birlikte işveren, bu 
Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen iş sözleşmeleri ile çalıştıracağı işçilerin, bilgi ve tecrübelerini 
de dikkate alarak, yapacakları işin niteliğine uygun yeterli eğitim almalarını sağlar. 
  
Sağlık Gözetimi 
Madde 7 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi hükmü ile birlikte yapılacak sağlık 
gözetimlerinde aşağıdaki hususlara uyulacaktır: 

a) Sağlık ve güvenlik yönünden özel tehlike bulunan ve özel sağlık gözetimi gerektiren işlerde, 
işveren, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen iş sözleşmeleri ile çalıştıracağı işçilerin, işin 
gerektirdiği özel sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 

                                                           
41 (* )  Resmi Gazete Tarihi: 15 Mayıs 2004 Saysı: 25463 
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b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen özel sağlık gözetimi, gerekli olduğu durumlarda, işçinin 
sözleşme süresinin sona ermesinden sonra da sürdürülür. 
  
Koruyucu ve Önleyici Hizmetler 
Madde 8 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesine göre işyerinde sağlık ve 
güvenlikle ilgili koruyucu ve önleyici hizmetlerin yerine getirilmesi için görevlendirilen kişiler veya 
dışarıdan hizmet alınan kişi veya kuruluşlar, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen iş 
sözleşmeleri ile çalıştırılacak işçilerle ilgili olarak bilgilendirilir ve söz konusu işçilerin de diğer işçilerle 
birlikte sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılır. 
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Özel Hükümler 

  
Geçici İş İlişkisinde Bilgilendirme 
Madde 9 — Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar ile birlikte: 

a) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen geçici iş ilişkisi ile çalıştırılacak 
işçiler temin edilmeden önce, işçiyi çalıştıracak işveren işçiyi devredecek işverene, yapılacak işin 
gerektirdiği mesleki bilgi ve yetenek ile işin özellikleri hakkında gerekli bilgiyi verir. 

b) İşçiyi devredecek işveren de aldığı bu bilgileri ilgili işçiye verir. 
  
Geçici İş İlişkisinde Sorumluluk 
Madde 10 — İşçiyi devreden işveren ile birlikte: 

a) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, görev süresinden ve işin yapılması ile ilgili koşullardan 
sorumludur. 

b) (a) bendinin uygulanması bakımından, işin yapılması ile ilgili koşullar, iş sağlığı ve güvenliği 
ve hijyen konuları ile sınırlıdır. 
  

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 
  
Daha Uygun Önlemlerin Alınması 
Madde 11 — Bu Yönetmelik, 2 nci maddede belirtilen iş ilişkisi ile çalıştırılan işçilerin sağlık ve 
güvenliklerinin korunması için daha uygun önlemlerin alınmasına ve uygulanmasına engel teşkil 
etmez. 
  
  
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 
  
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı 
Madde 12 — Bu Yönetmelik 25/6/1991 tarihli ve 91/383/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi 
dikkate alınarak hazırlanmıştır. 
  
Hüküm Bulunmayan Haller 
Madde 13 — Bu Yönetmelikte belirtilen özel önlemler ile birlikte geçici veya belirli süreli iş sözleşmesi 
ile işçi çalıştırılan işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır. 
  
Yürürlük 
Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
  
Yürütme 
Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
 
 
 
 
 
 
 



 173

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Şantiyelerde Sağlık Önlemlerin Alınmasına İlişkin Yönetmeklikler 
 

• Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği   
• Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik   
• Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  
• Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 

• İlkyardım Yönetmeliği   
• Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği   

• Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması 
Gereken İşler Hakkında Yönetmelik  

• Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği   
• İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 

• Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği    
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AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ  ( 42  ) 
 
 

 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Dayanak 

  
Amaç 
Madde 1 – Bu Yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağına, kadınlarla 16 yaşını 

doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde 
çalıştırılabileceklerine ilişkin hükümleri belirler. 

   Kapsam 
Madde 2 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren 

işyerlerinde ve EK-I deki çizelgede belirtilen ağır ve tehlikeli işler için uygulanır. 
  Dayanak 
Madde 3 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır.  
  

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçiler 
Madde 4 —(Değişik R.G. 23.10.2004/25622 Madde:1) 16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır 

ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. 
EK-1 deki çizelgede, karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Gİ) harfleri bulunmayan 

işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler çalıştırılamaz. 
Ancak; ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu işi meslek edinmiş kadınlar ihtisas ve 

mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir. 
İhtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu konudaki işi meslek edinmiş 16 yaşını 

doldurmuş genç işçiler ise, sağlığı, güvenliği ve ahlâkının tam olarak güvenceye alınması şartıyla 
ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir. 

İlgili Bakanlıklarca yeterliliği kabul edilen kursları bitirip, o işi meslek edinmiş olan kadınlar ile 16 
yaşını doldurmuş genç işçiler EK-1’deki çizelgede 36 ncı sırasından 66 ncı sırasına kadar (66 dahil) 
belirtilen işlerde çalıştırılabilir. 

EK-1 deki çizelgede karşısında (Gİ) harfleri bulunan işlerde genç işçi çalıştırılması halinde, 
6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurulur." 

Sağlık Raporu 
Madde 5 – Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş 

fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu 
işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına 
dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde 
çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler 
için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu 
raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde 
sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri 
tarafından verilir. 

Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen 
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği EK-II de 
verilmiştir. 

                                                           
42     Resmi gazete: 16.06.2004 Tarihli ve 25494 Sayılı 
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Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin 
gerek ilk işe girişlerinde gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli 
bilgiler bu raporlara işlenir. 

Bu raporlar, teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğinde gösterilmek üzere işveren veya 
yetkilisi tarafından, gizliliğine halel gelmeyecek bir surette işyerlerindeki özlük dosyalarının kişisel 
sağlık bölümünde saklanır. 

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu 
Hastanesi Sağlık Kurulunca muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir. 

İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya 
vekilinin isteği halinde o işyerine gönderilir. 

Kadın İşçilerin Özel Günleri 
Madde 6 – Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu günlerin sayısı 

5 gün olarak hesap edilir. Daha fazlası için hekim raporuna göre hareket edilir. 
Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir. 
Nüfus Cüzdanlarının Onaylı Örneklerinin Saklanması 
Madde 7 – İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin nüfus cüzdanlarının 

onaylı örneklerini saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür. 
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılmama Durumu 
Madde 8 – Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak, ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve genç 

işçi çalıştırıldığının veya çalışan işçinin sağlık durumu itibariyle böyle bir işte çalıştırılmamasının 
gerektiğinin tespiti halinde, bu işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaktan alıkonulur. 

Ağır ve Tehlikeli İşlere Ait Çizelge 
Madde 9 – Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 

18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri EK-I deki 
çizelgede gösterilmiştir. 

  Kapsam Belirleme 
Madde 10 – EK-I deki çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp 

sayılmayacağı konusunda karar vermeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış olan Ağır ve Tehlikeli 
İşlerde Çalışacaklara Ait Sağlık Raporu geçerlidir. 

Yürürlük 
Madde 11 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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EK - I 
 
 

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE 
 

  

Kadınların çalış-
tırılabilecekleri işler 

16 yaşını doldur-muş 
fakat 18 yaşını 
bitirmemiş genç işçilerin 
çalıştırı-labilecekleri  
işler 

 ARAMA VE SONDAJ İŞLERİ   

1 
Petrol, tabii gaz, su, her çeşit  maden, maden filizleri ve mineralleri 
arama ve  her çeşit sondaj işleri, (Bu işlerin yalnız yer üstünde 
yapılan yardımcı hizmetlerinde kadın ve genç işçi çalıştırılabilir). 

--- --- 

2 
Petrol, tabii gaz, su ve her çeşit maden ve maden filizleri ve 
mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkarılması ve 
üretimi işleri. 

--- --- 

3 

Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden ve maden filizleri mineralleri ile 
taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkartılması ile üretimi 
işlerinin yapılmasında tamamlayıcı nitelikte olan kırma, yıkama, 
zenginleştirme, taşıma, depolama ve benzeri işler (Elle yapılan basit 
ayıklama işlerinde kadın çalıştırılabilir). 

--- --- 

 METALURJİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER   

4 
Metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerden itibaren 
pirometalurjisel, kimyasal, elektrolitik usullerle  üretimi işleri ve 
bunlarla ilgili işler. 

--- --- 

5 Metallerin ve metalsilerin eritilmesi, saflaştırılması, alaşımlarının 
üretimi ve bu maksatlarla yapılan her çeşit işler. --- --- 

6 
Metal  ve alaşımlarının, metalsi ve alaşımlarının her çeşit döküm (adi 
döküm, pres döküm, enjeksiyon döküm gibi) ve haddeleme, 
presleme suretiyle sıcak ve soğuk olarak şekillendirilme işleri. 

--- --- 

7 Font, çelik ve diğer madenlerin ve alaşımlarının eritilip potalara 
dökülmek sureti ile çeşitli eşyaların imali işleri. --- --- 

8 
Metal ve alaşımlarına, metalsi ve alaşımlarına (Külçe, takoz, biyet 
halinde veya şekillendirilmiş olanlarına) uygulanan ısıl işlemleri (Tav, su 
verme ve benzeri işlemler). 

--- --- 

9 
Kükürdün eritme yoluyla üretimi, öğütülmesi ambalajı ve depolanması ve 
bunlarla ilgili işler. 
 

--- --- 

 TAŞ VE TOPRAK SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER   

10 
Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi işleri (Kırma, 
kesme, taşıma, öğütme, yontma, cilalama ve benzeri işler). 
 

--- --- 
 

11 

Çimento fabrikalarında ve taş ocaklarında; dinamitleme, konkasör ve 
yağcılığı, konkasöre vagon devirme ve monitör havai hat yağcılığı  
ekskavatör işleri ile çimento üretiminde kalker stoklanması, 
kalsinatör, klinker  elevatörü, ambalaj, gezer vinç, kaynak, santralde 
ocakçılık ve külcülük, ocak ve fırın duvarcılığı ve tamirciliği, yükleme 
ve boşaltma, su kulesi, baca ve boya tamiri, gezer vinç yolları, 
kanalizasyon ve bakım işleri. 

--- --- 

12 Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işleri. --- --- 

13 Toprağın  pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası, 
boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari  malzeme işleri. K Gİ 

14 Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler. K Gİ 

15 Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme  fabrika ve imalathanelerinde 
üretime ilişkin işler ve bunların işlenmesine ait işler. K Gİ 

16 13, 14 ve 15 numaralı bentlerde belirtilen   işlerden fırın işleri ile silis 
tozları saçan işler. --- --- 

 METAL VE METALDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER   

17 

Ağır saç levhaları bağlama, perçinleme ve presleme işleri ile kalafat 
işleri, kara, deniz ve hava taşıtlarının tamir veya imalinde kullanılan 
malzemenin özellikleri itibariyle bir kişi tarafından idare edilemeyen 
işler. 

--- --- 

18 
Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve kızak işleri ile vinçler, iş 
iskeleleri, bumbalar, direkler, demir ve zincirler ve benzeri teçhizatlara ait 
işler. 

--- --- 

19 İskeleler, çarpantlar, köprüler, motorlar,  makinalar, kazanların  imali ve 
bunların montajı ile işletilmesi işleri. --- --- 

20 Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi). K --- 

21 Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle çeşitli eşya 
imali işleri. --- --- 

22 Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri (Oksijen, elektrik, punta --- --- 
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ve dikiş kaynağı işleri gibi). 

23 
Altın, gümüş, bakır, pirinç, alüminyum ve benzeri malzemeden eşya 
imalatı işleri (Mutfak ve ev eşyası ile süs eşyası imalatında kadın ve genç 
işçi çalıştırılabilir). 

--- --- 

24 
Kurşun kaynak işleri, seri ve devamlı lehim işleri (Radyo, televizyon, 
elektrik ve elektronik cihazların imalinde ve onarımında yapılan seri 
ve devamlı lehim işlerinde kadın çalıştırılabilir). 

--- --- 

25 10 kg’yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı imalat  ve taşlama işleri. --- --- 

26 Her türlü madeni ve fiber optik kablo imali, çelik ve benzeri 
malzemelerden tel, şerit gibi soğuk haddeleme, imali işleri. --- --- 

27 Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekillendirme 
tezgahlarında yapılan işler. K --- 

28 

Metal yüzeylerde yapılan,mekanik ve kimyasal temizlik işleri ile 
elektroliz yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Nikelaj, kromaj ve 
kadmiyum kaplama vb.) sıcak daldırma yolu ile yapılan koruyucu 
kaplama (Kurşun,kalay,çinko vb.) çeşitli kimyasal maddelerle 
yapılan diğer koruyucu kaplama (fosfatlama, eloksal vb.) teflon ve  
emaye işleri. 

--- --- 

 AĞAÇ VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER   

29 Muharrik kuvvetle çalışan her türlü bıçaklar ve testereler  ile kesici, 
yontucu, soyucu, delici makinalar ve hızarlarla yapılan işler. --- --- 

30 
Kurutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak, kontrtabla, yonga 
ağaçtan mamul suni tahta ve pvc yüzey kaplamalı suni tahta imali 
işleri ile emprenye işleri. 

K Gİ 

 YAPI İŞLERİ   

31 

Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu, köprü,  tünel, metro, her türlü 
raylı sistem, iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı barınağı, hava 
alanı, havai hat, çelik konstrüksiyon yapı  kanalizasyon, yağmur 
suyu drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal, kanalet, foseptik, 
kuyu, havuz, spor tesisleri, her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü 
ve yer altı inşaat, su üstü ve su altı inşaatları, her türlü temel inşaatı 
işleri (Ankrajlı istinat duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar 
vb. ), yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, her çeşit onarım ve 
güçlendirme ve benzeri işler ve bu işler için gerekli araç, malzeme, 
sabit tesis ve ekipmanın kullanılması işleri  (Teknik hizmetler ve 
yardımcı işlerde kadın ve genç işçi çalışabilir). 

--- --- 

32 

Her türlü prefabrik yapı elemanı (pabuç, kolon, kiriş, aşık, mertek gibi) 
üretimi ve yerinde montajı işleri. 
 
 

--- --- 

33 
Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi (Bina, karayolu, 
demiryolu, köprü, baraj ve benzeri üst yapılarla, her türlü alt yapılar ve 
tünellerde kullanılan elemanlar) imali ve tatbikatı. 

--- --- 

34 
Beton, asfalt, çimento, alçı ve kireç gibi yapı malzeme ve maddelerinin 
üretimi, işlenmesi,  bunlardan elde edilen yarı mamul ve mamul ürünlerin 
hazırlanması ve yerinde uygulanmasına ait işler. 

--- --- 

35 Her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve  doldurulma işleri. --- --- 
 KİMYA SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER   

36 

Klorür asidi, sülfat asidi, nitrat asidi vb. her çeşit tahriş edici ve yakıcı 
asitler ile sodyum ve potasyum hidroksit, amonyak gibi her türlü 
alkalilerin üretimi ve bunlarla yapılan işler. 
 

--- --- 

37 
Aldehitler, ketonlar, eterler, karbon sülfür, analin, alkoller, solventler, 
tinerler, triklor-etilen ve benzerleri gibi ve parlayıcı maddelerin imali ve 
bunlarla yapılan işler. 

--- --- 

38 

Ham petrol ve katranların distilasyonu, bitum, madeni yağlar ve her türlü 
akaryakıt ve rafinasyon işleri (Maddelerin küçük mikyaslarda 
yağlama,silme işleri gibi kullanılmasına ilişkin işlerde kadın ve genç 
işçiler çalıştırılabilir). 

--- --- 

39 Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları,  koklaştırılmaları ve bunlardan elde 
edilen  bitum, katran gibi ara ve art ürünlerin distilasyonu işleri. --- --- 

40 Doğal gaz, Likit petrol gazı, hava gazı, bio gaz, ve asetilen gazı gibi her 
türlü gaz üretimi, stoklanması  ve arz işleri. --- --- 

41 Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü, olup petrol 
rafinerilerinde elde edilemeyen sıvı ve katı yağların imali işleri. --- --- 

42 Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali, depolanması ve nakli 
işleri. --- --- 

43 Her türlü zehirli gazların ve savaş gazlarının üretimi, kullanılması, 
depolanması ve nakli işleri. --- --- 

44 Aktif  kömürlerin, diğer aktif maddelerin,ve çeşitli kimyasal maddelerin 
emprenyasyon işleri. --- --- 

45 
Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile toz ve gaz 
maskeleri, koruyucu başlık, elbiseler ile diğer koruyucuların 
kullanılması zorunluluğu bulunan işler. 

--- --- 
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46 Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri (Aydınlatma ve işaret 
fişekleri, havai fişekler şenlik maytapları,tabanca mantarı benzerleri). --- --- 

47 Kibrit imaline ait işler (Kadın ve genç işçiler kutulama, ambalajlama 
ve diğer yardımcı işlerde çalıştırılabilirler). --- --- 

48 Parafinden eşya imaline ait işler. K Gİ 

49 
Her türlü organik ve anorganik zehirli veya tahriş edici maddelerle boya 
ve vernik imali ve bunlardan meydana gelen zehirli ve tahriş edici 
boyaların kullanılması işleri. 

--- --- 

50 Kimyasal gübrelerin üretimi ve depolanması işleri. --- --- 
51 Selülozik,sentetik ve her çeşit boya imali işleri. --- --- 

52 Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile yapılan çeşitli kimyasal maddelerin 
imali işleri. --- --- 

53 Ensektisit, rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları hazırlanması, üretimi 
ve depolanması işleri. --- --- 

54 
Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali 
işleri. Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin 
imali işleri. 

--- --- 

55 Organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri. --- --- 

56 İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin üretimi, yükleme, 
boşaltma ve nakli işleri. --- --- 

57 Akümülatör imali ve seri olarak akümülatörlerin bakım ve şarj işleri. --- --- 
58 Uyuşturucu maddelerin imali işleri. K --- 

59 

Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve  bunlardan yapılan maddelerin 
imaline ilişkin işler (Karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici 
solventlerle yapılan prine ve benzeri yağlı maddelerden ekstraksiyon yolu 
ile yağ üretimi işlerinde ekstraksiyon kademelerinde kadın ve genç işçi 
çalıştırılamaz). 

K Gİ 

60 Suni lifler ve diğer sentetik lifler ile   bunlardan mamul maddelerin imali 
işleri. --- --- 

61 Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve imalathanelerinde tabaklama, 
nakil ve depolama işleri. --- --- 

62 Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri. K --- 

63 Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi, ayrılması ve 
bunlara benzer işler. K Gİ 

64 Ham kürkleri işleme ve boyama işleri. K --- 

65 
Kauçuk ve lastik sanayiinde,lastik hamurunun hazırlanmasından her çeşit 
şekillendirilmiş  mamul yapımına kadar bütün işler (Lastik hamurunun 
hazırlanmasında kadın çalıştırılamaz). 

K --- 

66 Plastik maddelerin  şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri.(pvc’nin 
imali ve pvc’den mamül eşyaların yapımında genç işçi çalıştırılamaz) K Gİ 

 İPLİK,DOKUMA VE GİYİM SANAYİ     İLE İLGİLİ İŞLER   
67 Çırçır fabrikalarındaki işler. K Gİ 

68 Pamuk keten,yün,ipek,paçavra ve benzerleri  ve harman, işleri ile 
bunların döküntülerini ayırma ve didikleme işleri. K --- 

69 Pamuk,keten,yün ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç 
haşıl, tarak, presleme ve kolalama işleri. K --- 

70 Konfeksiyon ve triko imali işleri. K Gİ 

71 Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleri bunların döküntüleri ile iplik ve 
dokuma işleri. K Gİ 

72 Her türlü ilkel ve mamul maddelerin temizlenmesi, boyanması, 
gazlanması, ağartılması, basılması ve hazır hale getirilmesi işleri. K --- 

73 Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri. K --- 

74 
Pamuk, yün ve sentetik elyaf  ile üretilmiş ipliklerden dokunarak üretilen  
bezlerin, verniklenmesiyle dayanıklılık veya su geçirmezliği sağlanmış 
bezler imali (Kord bezi, yelken bezi, çadır bezi çuval bezi vb.). 

K --- 

75 Kıl mensucat, her türlü keçe ve aba imali işleri. K --- 

76 

Linolyum ve diğer sert satıhta zemin  döşemeleri, suni deri (Plastik hariç 
muşamba ve kaplanmış kumaşlar, hasır, lif ve sair keçeler, paspaslar ve 
her türlü elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali işleri), bu 
ürünlerin döküntü ve paçavralarının elyaf haline getirilmesi işleri. 

--- --- 

77 Tabii ve suni iplikten mamul her türlü dokuma ile deri, kürk ve sair cins 
malzemenin biçilip dikilmesi suretiyle her türlü giyecek eşyası imali işleri. K Gİ 

78 Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri 
ve benzerleri). K Gİ 

 KAĞIT VE SELÜLOZ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER   
79 Kağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri. K Gİ 
80 Selüloz üretimi işleri. K Gİ 

81 
Kağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit, kükürt dioksit,  hiposulfit gibi 
tahriş edici ve zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin hazırlanması, 
kullanılması ve geri kazanılması işleri. 

--- --- 

82 Otomatik makinalarla kağıt, karton, mukavva ve kutu imali işleri. K --- 

83 Kağıt ve ürünlerinden yapılan her türlü eşya ve malzemenin imali 
işleri. K Gİ 
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 GIDA VE İÇKİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER   
84 Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik fabrikalarındaki işler. K Gİ 

85 Ekmekçilik ve her çeşit un ve unlu maddelerden gıda maddesi yapımı 
işleri. K --- 

86 Maya üretim işleri. K --- 
87 Her türlü konserve ve hazır gıda ile hazır yemek  üretimi işleri. K Gİ 
88 Süt ve sütten mamul gıda maddelerin üretimi işleri. K Gİ 
89 Kahve ve  kakaonun tesislerde işlenmesi ve paketlenmesi işleri. K Gİ 

90 
Her türlü bitkinin çiçek, tohum, kabuk,meyve ve yapraklarının 
işlenmesi ve paketlenmesi işleri ile bunlardan elde edilen toz, yağ 
ve diğer mamullerin işlenmesi ve paketlenmesi işleri. 

K Gİ 

91 Bitkisel her çeşit çay yaprakları ile yapılan işlemler ve benzeri işler. K Gİ 

92 
Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, işlenmesi ambalajlanması, sakatat 
tesislerindeki işler (Ambalaj ve paketleme işlerinde kadın işçi 
çalıştırılabilir). 

--- --- 

93 Balıkhanede yapılan taşıma, depolama, dondurma, çeşitli safhalarda 
işleme ve diğer işler. K --- 

94 Soğuk hava depolarında ve şoklama odalarında yapılan işler. --- --- 

95 Deniz ve göl tuzlalarıyla kaya tuzu işletmelerinde yapılan üretim, rafine, 
ambalajlama,  doldurma  ve  taşıma işleri. --- --- 

96 Şeker fabrikalarında üretim, hazırlama ambalajlamaya ait işler. K --- 

97 Her türlü alkollü,alkolsüz içkilerin ve karbon asiti ile yapılmış içeceklerin 
yapımı, arıtılması, karıştırılması, damıtılması ve mayalandırılması işleri. K --- 

98 Maden suları ve sodalarının üretimi işleri. K --- 
 TÜTÜN  SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER   
99 Balyaların depolara taşınması ve istiflenmesi işleri. --- --- 
100 İmalathane ve depolardaki aktarma işleri. --- --- 

101 

Sigara, puro, pipo, nargile, enfiye ve çiğnenen keyif verici maddelerin 
imalathane ve fabrikalarında yaprak tütün vb. tütünlerin rutubetlendirme, 
ayırma, temizleme, filtreleme işleri, harman, kıyım, sarım ve ambalaj 
işleri. 

K --- 

 ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİ VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ İŞLER   
102 Buhar, gaz ve sair muharrik kuvvet üretimiyle ilgili işler. --- --- 

103 Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımı işleri, elektrik bakım ve onarım 
işleri. --- --- 

104 Hareket halinde bulunan makine, motor ve aksamı ile transmisyon 
tertibatının yağlanması, tamiri ve temizlenmesi gibi işler ve benzeri işler. --- --- 

 NAKLİYE BENZERİ İŞLER   

105 Araçsız olarak  yirmi beş kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve 
yükleme işleri. --- --- 

106 El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve 
yükleme işleri. --- --- 

107 Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan yukarı ağırlık 
taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. --- --- 

108 En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan yukarı ağırlık 
taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. --- --- 

109 
Gaz, petrol, su ve benzeri maddelerin her çeşit boru vasıtasıyla 
taşınması ve bu nakil hatlarında yapılan bakım, onarım, tamirat ve 
benzeri işler. 

--- --- 

110 Çuvallama, fıçılama, istifleme ve benzeri işler. K --- 

111 İnsan ve eşya taşımaya özgü taşıt araçlarında pilotluk, kaptanlık, 
şoförlük ve bunlara yardımcılık işleri. K --- 

112 Her türlü taşıt araçlarında makinistlik arabacılık, frencilik, makasçılık ve 
bunlara yardımcılık işleri (yardımcı işlerde genç işçiler çalışabilir). K --- 

 TARIM VE HAYVANCILIK İŞLERİ   

113 
Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin 
avlanması, toplanması, üretilmesi, (bunlardan elde edilecek ürün ve yan 
ürünler) ve dalyan işleri. 

--- --- 

114 Hayvansal gübre işleri. --- --- 

115 Her nevi bitki tohumu, hububat, bakliyat ve çeşitli gıda ürünlerinin 
tesislerde elenmesi, paketlemesi ve çeşitli merhalelerde işlenmesi işleri. K Gİ 

116 Tarım ilaçları kullanımı işleri --- --- 
 ARDİYE VE ANTREPOCULUK   

117 Ardiyeler, antrepolar, umumi mağazalar ve iskelelerde yapılan her türlü 
ambarlama, depolama, yükleme ve boşaltma işleri. --- --- 

 HABERLEŞME   

118 Posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon gibi iletişim araçları için 
yapılan her türlü yapım, bakım ve onarım işleri. --- --- 

 ÇEŞİTLİ İŞLER   

119 

Asbest tozları ile yapılan her çeşit imalat ile (Dam tecrit malzemesi, 
çimento ve asbest esaslı borular, kauçuklu ve plastikli yer döşemeleri 
imali, çeşitli sanayi ürünleri, kişisel koruyucular gibi) asbest hamuru 
hazırlama ve şekillendirme işleri. 

--- --- 



 180

120 Sünger avcılığı işleri. --- --- 
121 Süngerleri temizleme, yıkama, beyazlatma ve boyama işleri. K --- 
122 İtfaiye işleri. --- --- 
123 Ocakçılık, ateşçilik işleri ile ocak ve baca temizleme işleri. --- --- 

124 
Tatil köyü, otel, motel, kaplıca işletmeleri, yurt vb. bünyesindeki mutfak, 
bulaşıkhane, çamaşırhane, ütü odalarında yapılan işler (Yardımcı işlerde 
genç işçiler çalışabilir). 

K --- 

125 Kanalizasyon ve fosseptik işleri. --- --- 

126 Her türlü çöp ve atık maddeler (toplanması, taşınması, depolanması,  
işlenmesi, yok edilmesi vb.) ile ilgili işler. K --- 

127 Paçavracılık ve üstüpücülük işleri. K --- 

128 Bataklık kurutma, su altı ve toprak altı işleri ile suya girilerek yapılan her 
türlü işler. --- --- 

129 Düşme ve kayma tehlikesi olan yüksek yerlerde yapılan her türlü işler. --- --- 

130 
Radyoloji işleri ile radyum ve radyo  aktif maddelerle ve radyasyon yayan 
her türlü  cihazla (Çeşitli röntgen, magnetik rezonans ve benzeri 
elektronik cihazlar) çalışılan işler. 

K --- 

131 Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran  bahçelerdeki ve hayvan terbiyesi 
yapılan  yerlerdeki her türlü işler. K --- 

132 Üzerine kayıt yapılan film, disk ve benzeri cisimlerin yapılması işleri. K --- 
133 Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri. K Gİ 

134 Keten, kenevir ve jütten iplik, sicim, halat imali ve bunlarla yapılan 
dokuma işleri. K --- 

135 Hastane, bakteriyoloji ve kimya laboratuarları, eczacılık (ilaç imali, ham  
maddesi imali ve benzeri) işleri. K --- 

136 Hayvan tahniti işleri. K --- 
137 Kemik, boynuz, tırnak ve hayvan kanı ile ilgili üretim işleri. K --- 
138 Tutkal, jelatin ve kola imali işleri. K Gİ 
139 Metalden matbaa harfi imali ve klişe imali işleri. --- --- 

140 Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantezi fason yapma ve derileri 
perdahlama işleri. K --- 

141 Makinasız deniz nakil araçlarında (Mavna, şat ve benzerleri) yapılan 
bütün işler. K --- 

142 Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler. --- --- 

143 Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri ile yer hizmetleri ve bakım işleri. 
 K --- 

144 Uçaklarda yapılan bütün işler ve uçaklarla yapılan ilaçlama ve yangın 
söndürme işleri. K --- 

145 Motorlu ve motorsuz her türlü kara ve demiryolu taşıtları ile yük veya 
yolcu taşıma işleri. K --- 

146 Kara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için bakım, ikmal, onarım ve 
park yerlerinde yapılan işler. K --- 

147 Her türlü yem, ara maddesi hazırlama, ambalajlama ve yem üretimi işleri. K --- 
148 Her türlü siloculuk işleri. K --- 

149 Matbaacılık işleri (Her türlü basım işleri, ciltçilik, klasör, dosya imali ve 
benzeri işler). K --- 

150 Her türlü ozalit, fotokopi, teksir, ilan ve reklam basım işleri. K --- 

151 Yüzey aşındırıcı, temizleyici malzemelerin üretimi işleri (Zımpara 
taşı ve zımpara kağıdı gibi). K --- 

152 Her türlü katı ve sıvı ara ürün ve nihai ürünlerin ambalajlanması, 
paketlenmesi ve dolumu işleri. K --- 

153 Deri, suni deri, plastik, ağaç ve diğer malzemelerden mamul her türlü 
ayakkabı, terlik ve benzerleri imalat işleri. K --- 
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EK – II 
 
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞACAKLARA AİT 
İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU 
 
İŞYERİNİN         
Sicil no: 
Unvanı: 
Adresi: 
Tel ve faks: 
 
İŞÇİNİN  
Adı ve soyadı:       
Cinsiyeti: 
Eğitim durumu:         
Medeni durumu:                        Çocuk sayısı: 
Ev Adresi:        
Tel: 
Mesleği: 
Yaptığı iş: 
Çalıştığı bölüm: 
Daha önce çalıştığı yerler: 
İşkolu     Yaptığı iş    Giriş-çıkış tarihi 
1. 
2. 
3. 
Özgeçmişi: 
Kan grubu: 
Konjenital/kronik hastalık: 
Bağışıklama: 
- Tetanoz: 
- Hepatit: 
- Diğer: 
Soygeçmişi: 
Anne   Baba   Kardeş   Çocuk 
 
TIBBİ ANAMNEZ: 
1. Son bir yıl içinde aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini geçirdiniz mi? 
       Hayır  Evet  Tarih 
 - Balgamlı öksürük  
 - Nefes darlığı  
 - Göğüs ağrısı 
 - Çarpıntı 
 - Sırt ağrısı  
 - İshal veya kabızlık 
- Eklemlerde ağrı 
- Diğer (Belirtiniz) 

2. Son bir yıl içinde aşağıdaki hastalıklardan herhangi birini geçirdiniz mi? 
     Hayır   Evet  Tarih 
 - Kalp hastalığı       
 - Şeker hastalığı 
 - Böbrek rahatsızlığı 
 - Sarılık 
- Mide veya oniki parmak ülseri 
- İşitme kaybı 
- Görme bozukluğu 
- Sinir sistemi hastalığı 
- Deri hastalığı 
- Besin zehirlenmesi 
- Diğer (Belirtiniz) 
 
3. Son bir yıl içinde hastanede yattınız mı? 
  Hayır                   Evet     ise tanı.................................................................................. 
 
4. Son bir yıl içinde önemli bir ameliyat geçirdiniz mi? 
Hayır                     Evet     ise nedir................................................................................ 

 
 
 
   Fotoğraf 
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5. Son bir yıl içinde iş kazası geçirdiniz mi? 
Hayır  Evet  ise nedir................................................................................... 
 
6. Son bir yıl içinde Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne gittiniz mi? 
Hayır  Evet  ise tanı..................................................................................... 
 
7. Son bir yıl içinde Maluliyet aldınız mı? 
Hayır  Evet  ise nedir ve oranı.................................................................... 
 
8. Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz? 
Hayır   Evet ise nedir..............................................................................…. 
 
9. Sigara içiyor musunuz? 
Hayır                           
Bırakmış      ..........ay/yıl önce             .............ay/yıl içmiş                   ...........adet/gün içmiş 
Evet             ..........yıldır                      ..............adet/gün 
 
10. Alkol alıyor musunuz? 
Hayır                           
Bırakmış         ..............yıl önce                  ..............yıl içmiş           ................sıklıkla içmiş  
Evet               ...............yıldır                       ..............sıklıkla 
FİZİK MUAYENE SONUÇLARI: 
a) Duyu organları 
   - Göz 
   - Kulak-Burun-Boğaz 
   - Deri 
b) Kardiyovasküler sistem muayenesi 
c) Solunum sistemi muayenesi 
d) Sindirim sistemi muayenesi 
e) Ürogenital sistem muayenesi  
f) Kas-iskelet sistemi muayenesi 
g) Nörolojik muayene 
ğ) Psikiyatrik muayene 
h) Diğer 
 
 -TA:          /       mm-Hg 
 -Nb:    / dk. 
 -Boy:                           Kilo:  BMI:    
  
LABORATUVAR BULGULARI: 
a) Biyolojik analizler 
- Kan 
- İdrar 
b) Radyolojik analizler 
c) Fizyolojik analizler 
- Odyometre 
- SFT 
d) Psikolojik testler 
e) Diğer 
 
 
 
KANAAT VE SONUÇ: 
1- ……………………………………………………………….işinde/işyerinde bedenen çalışmaya 
elverişlidir. 
 
2- Raporda işaret edilen arızalar tedavi edilmek koşuluyla elverişlidir.  
 
 İMZA      TARİH: ........ / ......... / .................. 
 
PERİYODİK MUAYENELER: 
          
(Bu kısma, meslek hastalıkları da dikkate alınarak periyodik muayene sonuçları yazılacaktır. Periyodik 
muayenede yapılan tetkiklerin sonuçları rapor ekinde bulunacaktır.) 
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KANSEROJEN VE MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  ( 43  ) 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

  
Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; işçilerin, kanserojen ve mutajen maddelere maruziyetinden 

kaynaklanan risklerden korunması için bu maddelere maruziyetin önlenmesi de dahil olmak üzere 
gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren; 
a) Çalışanların kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı 

işyerlerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 
b) Asbest ile çalışmalarda, Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelikte belirtilen hükümlerle birlikte bu Yönetmeliğin daha iyi koruma öngören hükümleri de 
uygulanır. 

c) Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, bu Yönetmelik 
kapsamına giren işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır. 

d) Sadece radyasyona maruziyetin söz konusu olduğu çalışmalarda uygulanmaz. 
Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Kanserojen madde: 
1. Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan 

veya kanser oluşumunu hızlandıran maddeleri, 
2. Ek-I’de belirtilen maddeler, işlemler ve bu işlemler sırasında ortaya çıkan maddeleri, 
b) Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal 

genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddeleri, 
c) Sınır değer: Kanserojen ve mutajen maddenin, işçinin solunum bölgesinde bulunan havadaki, 

Ek-III’de belirlenen referans zaman aralığındaki, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunu, 
d) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

İşverenin Görev ve Sorumluluğu 
  
Risk Değerlendirmesi 
Madde 5 — Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların, bu 

maddelere maruziyet şekli, maruziyet miktarı ve maruziyet süresi belirlenerek risk değerlendirmesi 
yapılacak ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri belirlenecektir. 

Risk değerlendirmesi yapılırken çalışma şartları, maruziyet şekli ve derecesi dikkate alınarak, risk 
değerlendirmesinin geçerli olduğu süre ile hangi aralıklarla yenileneceği belirlenecek ve her durumda 
en az beş yılda bir defa yenilenecektir. 

Risk değerlendirmesi, ayrıca çalışma şartlarında maruziyet düzeyini etkileyebilecek herhangi bir 
değişiklik olduğunda da yeniden yapılacaktır. 

İşveren, risk değerlendirmesinde kullanılan bilgileri istenmesi halinde yetkili makamlara vermek 
zorundadır. 

Risk değerlendirmesinde kanserojen ve mutajen maddelerin, deri yolu da dahil olmak üzere 
vücuda giriş yollarının tümü dikkate alınacaktır. 

                                                           
43    Resmi Gazete: 26 Aralık 2003 Tarihli ve 25328 Sayılı 
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Risk değerlendirmesi yapılırken, işveren özel risk altındaki işçilerin sağlık ve güvenliklerini dikkate 
alacak ve kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu istekleri de dikkate 
alınacaktır. 

Kullanımın Azaltılması 
Madde 6 — İşverenler aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdürler: 
a) İşveren, teknik olarak mümkün olduğu hallerde, işçilerin sağlığı ve güvenliği açısından kullanım 

koşullarında tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde, karışım veya proses kullanarak işyerindeki 
kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltacaktır. 

b) İşveren, kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma 
sonuçlarını, istenmesi halinde Bakanlığa vermek zorundadır. 

Maruziyetin Önlenmesi ve Azaltılması 
Madde 7 — Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi ve 

azaltılması için: 
a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların 

sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğunun ortaya çıkması halinde çalışanların tehlikeli 
maddelere maruziyeti önlenecektir. 

b) Kanserojen veya mutajen madde veya karışımların veya bu maddelerin kullanıldığı prosesin 
değiştirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, bu maddelerin üretiminde ve 
kullanılmasında teknik imkanlara göre tam kapalı sistemler kullanılacaktır. 

c) Kapalı sistemle çalışmanın teknik olarak mümkün olmadığı hallerde çalışanların maruziyeti 
mümkün olan en az düzeye indirilecektir. 

d) Çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyeti, Ek-III’de verilen sınır değerleri 
aşmayacaktır. 

e) İşveren kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde aşağıdaki önlemleri alacaktır. 
1) İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarı belirlenecek ve yapılan iş için 

gereken miktardan fazla madde bulunması önlenecektir. 
2) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı mümkün olan en 

az sayıda olacaktır. 
3) Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza 

indirmek için proses tasarımı uygun şekilde yapılacak ve gerekli mühendislik kontrol önlemleri 
alınacaktır. 

4) Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma sistemi 
veya diğer yöntemlerle çalışılan ortamdan dışarı atılması, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek 
şekilde yapılacaktır. 

5) Herhangi bir kaza sonucunda veya beklenmeyen bir şekilde kanserojen veya mutajen 
maddelerin ortama yayılması halinde, bu durumun erken tespiti için uygun ölçüm sistemleri 
bulunacaktır. 

6) Uygun çalışma yöntemleri ve işlemler kullanılacaktır. 
7) Alınan diğer önlemlerle toplu korumanın sağlanamadığı ve/veya maruziyetin önlenemediği 

durumlarda uygun kişisel korunma yöntemleri kullanılacaktır. 
8) Özellikle işyeri tabanı, duvarlar ve diğer yüzeyler düzenli olarak temizlenecek ve hijyen şartları 

sağlanacaktır. 
9) Çalışanlar bilgilendirilecektir. 
10) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma ihtimali bulunan yerler 

uygun ikaz levhaları ve güvenlik işaretleri ile belirlenecektir. Bu yerlerde sigara kullanılmasının ve 
yeme, içmenin yasak olduğunu belirten ikaz levhaları bulunacaktır. 

11) Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek acil durumlar için plan yapılacaktır. 
12) Kanserojen veya mutajen maddelerin güvenli şekilde depolanması, taşınması veya işlem 

görmesi için bu maddeler açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplarda 
bulundurulacaktır. 

13) Atıkların işçiler tarafından güvenli bir şekilde toplanması, depolanması ve uzaklaştırılıp 
zararsız hale getirilmesinde açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplar 
kullanılacaktır. 

Yetkili Makama Bilgi Verilmesi 
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Madde 8 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesi sonucunda 
çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğu saptanan işlerde, Bakanlıkça istendiğinde, 
işveren aşağıdaki konularda yeterli bilgileri vermek zorundadır. 

a) İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı prosesler ve/veya işlemler ile bu 
maddelerin kullanılma nedeni, 

b) Kanserojen veya mutajen maddeler ve preparatları ile bunları içeren maddelerin işyerinde 
üretilen ve kullanılan miktarı, 

c) Maruz kalan işçi sayısı, 
d) Alınan koruyucu önlemler, 
e) Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü, 
f) Maruziyet şekli ve düzeyi, 
g) İkame yapılıp yapılamadığı. 
Beklenmeyen Maruziyet 
Madde 9 — Çalışanların yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olay 

veya kaza halinde: 
a) İşveren, çalışanlara durum hakkında derhal bilgi verecektir. 
b) Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kalkıp, durum normale dönünceye kadar; 
1) Etkilenmiş alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak kişilerin girmesine izin 

verilecektir. 
2) Etkilenmiş alana girecek kişilerin koruyucu giyim eşyası ve solunum cihazı kullanmaları 

sağlanacaktır. Her bir işçi etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli çalıştırılacak ve bu durum 
süreklilik arz etmeyecektir. 

3) Koruyucu araç ve gereci bulunmayan işçilerin etkilenmiş alanda çalışmasına izin 
verilmeyecektir. 

Öngörülebilir Maruziyet 
Madde 10 — İşçilerin maruziyetinin önemli ölçüde artma olasılığı bulunan bakım, onarım gibi 

işlerde: 
a) Maruziyetin azaltılması için tüm teknik önlemler alınacaktır. Teknik önlemlerin yeterli olmadığı 

durumlarda işveren, işçilerin ve/veya temsilcilerinin de görüşlerini alarak bu işlerde çalışan işçilerin 
korunması için maruziyet süresini en aza indirecektir. 

Yukarıda belirtilen bakım, onarım gibi işlerde çalışanların, yüksek düzeyde maruziyete neden 
olabilecek koşulların devamı süresince, koruyucu giyim eşyası ve solunum cihazı kullanmaları 
sağlanacaktır. Bu koşullarda, çalışmalar mümkün olduğunca kısa süreli olacak ve bu koşulların 
süreklilik arz etmesi engellenecektir. 

b) Yukarıda belirtilen işlerin yapıldığı alanlar belirlenerek açık bir şekilde işaretlenecek ve yetkili 
olmayan kişilerin bu alanlara girmesi önlenecektir. 

Riskli Alanlara Giriş 
Madde 11 — İşveren, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesine 

göre sağlık ve güvenlik yönünden risk bulunan alanlara, sadece görevli kişilerin girmesi ve bunların 
dışındaki kişilerin girmemesi için gereken önlemleri alacaktır. 

Hijyen ve Kişisel Korunma 
Madde 12 — İşveren kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan işlerde 

aşağıdaki önlemleri alacaktır: 
a) Kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan yerlerde çalışanların sigara 

içmeleri, yemeleri ve içmeleri önlenecektir. 
b) Çalışanlara, işe özel koruyucu giyim eşyası verilecek ve kendi elbiseleri ile koruyucu giyim 

eşyalarının ayrı yerlerde saklanması için iki ayrı elbise dolabı verilecektir. 
c) Çalışanlara uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanacaktır. 
d) Koruyucu araç ve gereçler özel yerlerde ve uygun şartlarda saklanacaktır. Bu araçlar 

kullanılmadan önce ve her kullanımdan sonra kontrol edilecek ve temizlenecektir. Arızalı olanlar tamir 
edilecek veya değiştirilecektir. 

Bu önlemler çalışanlara maddi yük getirmeyecektir. 
Eğitim 
Madde 13 — İşveren, işçilerin ve/veya temsilcilerinin yeterli ve uygun eğitim almalarını 

sağlayacak, işçilere özellikle aşağıdaki konularda gerekli bilgi ve talimatı verecektir: 
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a) Sağlığı etkileyebilecek riskler ile sigara içmenin getireceği ek riskler, 
b) Maruziyeti önlenmek için alınması gerekli önlemler, 
c) Hijyen kuralları, 
d) Koruyucu malzeme ve giyim eşyalarının kullanılması, 
e) Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dahil yapılması gereken işler, 
Yeni bir risk ortaya çıktığında veya risklerde değişiklik olduğunda eğitim yenilenecek ve belirli 

aralıklarla tekrarlanacaktır. 
İşveren kanserojen ve mutajen madde içeren tesis ve kapların üzerinde bulunması gereken 

etiket, uyarı ve tehlike işaretleri ile ilgili olarak işçilere gerekli bilgi ve eğitimi verecektir. 
İşçilerin Bilgi Alma Hakkı 
Madde 14 — İşveren, işçilerin özellikle aşağıda belirtilen konularda bilgi almalarını sağlayacaktır. 
a) İşçiler ve/veya temsilcilerinin bu Yönetmelik hükümlerinin işyerinde uygulanmasını izleme ve 

özellikle aşağıdaki konulardaki uygulamalara katılma hakları vardır: 
1) İşverenin koruyucu giyim eşyası ve koruyucu ekipmanın etkinliğini belirleme sorumluluğu saklı 

kalmak kaydıyla, koruyucu giyim eşyası ve ekipmanın seçimi, giyilmesi ve kullanılmasının çalışanların 
sağlık ve güvenliği yönünden etkilerinin belirlenmesinde. 

2) İşverenin sorumluluğu saklı kalmak kaydı ile, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi (a) bendinde 
belirtilen işlerde alınacak önlemlerin belirlenmesinde. 

b) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen işler de dahil olmak üzere maruziyetin yüksek 
olabileceği durumlar hakkında, işçiler ve/veya temsilcileri en kısa sürede bilgilendirilecektir. Olayın 
nedenleri, alınması gerekli önlemler ve durumun düzeltilmesi için yapılması gerekli işler hakkında bilgi 
verilecektir. 

c) İşveren, risk değerlendirmesine göre, çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden riskli olan 
işlerde çalışanların güncellenmiş listesini ve bunların maruziyet durumlarını belirten kayıtları tutar. 

d) Yukarıda (c) bendinde belirtilen liste ve kayıtları; işyeri hekimi, işyerinde sağlık ve güvenlikten 
sorumlu kişiler ve/veya yetkili merciler inceleme hakkına sahiptirler. 

e) Her işçi kendisi ile ilgili kişisel bilgileri alma hakkına sahiptir. 
f) İşçiler ve/veya temsilcileri bilgilerin tümünü isimsiz olarak alma hakkına sahiptir. 
İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımının Sağlanması 
Madde 15 — İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliği’nin 11 inci maddesine uygun olarak işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini alacak ve 
katılımlarını sağlayacaktır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

 
Sağlık Gözetimi 
Madde 16 — İşçiler aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi 

tutulacaktır: 
a) İşveren, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesine göre sağlık 

ve güvenlik yönünden risk bulunan işlerde çalışanların, sağlık durumlarının gözetim altında tutulması 
için işyerinde gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 

b) Sağlık gözetimi, maruziyet başlamadan önce yapılacak ve daha sonra da düzenli aralıklarla 
sürdürülecektir. İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak 
şekilde gerekli düzenleme yapılacaktır. 

c) Çalışanlardan birinde kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet nedeniyle oluştuğu 
şüphesi bulunan bir sağlık sorunu görüldüğünde, aynı şekilde maruz kalan diğer kişiler de sağlık 
gözetiminden geçirileceklerdir. Bu durumda, maruziyet riskini belirlemek üzere yeniden risk 
değerlendirmesi yapılacaktır. 

d) Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıt sistemi bulunacaktır. İşyeri hekimi her 
çalışan için, alınması gerekli koruyucu önlemler konusunda önerilerde bulunacaktır. 

e) Çalışanlara, maruziyet sona erdikten sonra da yapılması gerekli sağlık gözetimi hakkında bilgi 
verilecektir. 

f) Çalışanın kendisi veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini 
isteyebilir. Çalışanlar, kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahiptir. 

g) Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar Ek–II’de verilmiştir. 
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h) Kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkan meslek hastalıkları 
Bakanlığa bildirilecektir. 

Kayıtların Saklanması 
Madde 17 — Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (c) bendinde ve 16 ncı maddesinin (d) 

bendinde belirtilen kayıtlar maruziyetin sona ermesinden sonra en az kırk yıl süre ile saklanacaktır. 
İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren bu kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır. 
Sınır Değerler 
Madde 18 — Kanserojen ve mutajen maddelerin sınır değerleri Ek-III’te verilmiştir. 
  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

 
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı 
Madde 19 — Bu Yönetmelik, 28/6/1990 tarihli ve 90/394/EC sayılı, 27/6/1997 tarihli ve 97/42/EC 

sayılı ve 29/4/1999 tarihli ve 1999/38/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifleri esas alınarak hazırlanmıştır. 
Yürürlük 
Madde 20 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür 
  

EK-I 
Bu yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde atıf yapılan maddeler ve 
işlemler: 
1. Üreamin üretimi. 
2. Kömür kurumu, kömür katranı ve ziftinde bulunan polisiklik hidrokarbonlara maruziyete neden olan 
işler. 
3. Bakır-nikel cevherinin kavrulması ve elektro rafinasyonu işleminde açığa çıkan toz, duman ve 
mistlere maruziyete neden olan işler, 
4. Kuvvetli asit prosesi ile isopropil alkol üretimi. 
5. Sert odun tozuna maruziyete neden olan işler. 

EK-II 
İşçilerin sğalık gözetiminde dikkat edilmesi gekeren hususlar: 
1. Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalanların sağlık durumunu izlemekle görevli hekim ve 
diğer sağlık görevlileri, maruziyet koşullarını bilecektir. 
2. İşçilerin sağlık durumunun izlenmesi, iş hekimliği prensip ve uygulamalarına göre yapılacaktır. 
Sağlık durumunun izlenmesi aşağıdaki hususları içerecektir. 
a) İşçilerin mesleki ve tıbbi öz geçmişleri ile ilgili kayıtların tutulması. 
b) İşçilerle kişisel görüşmeler yapılması 
c) Mümkün olduğu hallerde biyolojik kontroller yapılması, erken teşhis ve tedavinin sağlanması, 
d) Sağlık gözetimi yapılan her bir işçide, iş hekimliğindeki en son tıbbi bilgilere gvre gelişmiş testler 
uygulanması. 

EK-III 
MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ 

  Sınır Değerler 

Maddenin Adı EINECS (1) CAS (2) mg/m3  (3) ppm  (4) 
Açıklama 

Benzen 200-753-7 71-43-2 3.25 (3) 1 (5) Deri (6) 

Vinilklorür monomeri 200-831 75-01-4 7.77 (3) 3 (5) ---- 

Sert ağaç tozları ---- ---- 5.0 (5) ---- ---- 
(1) EINECS : Mevcut kimyasal maddelerin Avrupa envanteri 
(2) CAS : Kimyasal abstrakt servis numarası 
(3) mg/m3  : Bir metre küp havadaki maddenin miligram olarak miktarı (20 C sıcaklıkta ve 760 mm Civa basıncında) 
(4) ppm      : Milyonda kısım olarak hacim (milimetre/metreküp) 
(5) Sekiz saatlik referans zamanına göre hesaplanan veya ölçülen değer 
(6) Deri yoluyla da maruziyetin olabildiği durumlar 
(7) Sert ağaç tozu diğer ağaç tozları ile karışık ise karışımın tümü için bu değer uygulanır. 
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KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
HAKKINDA YÖNETMELİK  ( 44  ) 

 
 
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem 

gören kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden işçilerin sağlığını korumak ve güvenli 
bir çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm 

işyerlerini kapsar. 
Sağlık ve güvenlik önlemleri özel mevzuatla düzenlenen; kimyasal maddelerle çalışmalarda, 

radyoaktif maddelerle çalışmalarda, zararlı kimyasal maddelerin işyeri dışında taşınmasında, sözü 
edilen özel mevzuatta belirtilen önlemler ile birlikte bu Yönetmeliğin uygulama kabiliyeti olan hükümleri 
de uygulanır. 

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile işyerinde bulunan kanserojen 
ve mutajen maddeler ile ilgili olarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, bu Yönetmelik 
kapsamına giren işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır. 

Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Tanımlar 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen terim ve kavramlar aşağıda açıklanmıştır; 
Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. 
Kimyasal madde: Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık 

olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlardır. 
Tehlikeli kimyasal madde: 
a) Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, 

aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli 
özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeler, 

b) Yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal veya 
toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli nedeni ile işçilerin sağlık ve 
güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeler, 

c) Mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddelerdir. 
Patlayıcı madde: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon 

verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test 
koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki maddelerdir. 

Oksitleyici madde: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında 
önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddelerdir. 

Çok kolay alevlenir madde: 0 °C’den düşük parlama noktası ve 35 °C’den düşük kaynama 
noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında 
yanabilen, gaz haldeki maddelerdir. 

Kolay alevlenir madde: 
a) Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak 

alevlenen, 
b) Ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının 

uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki, 
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c) Parlama noktası 21 0C 'nin altında olan sıvı haldeki, 
d) Su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan 

maddelerdir. 
Alevlenir madde: Parlama noktası 21 0C - 55 0C arasında olan sıvı haldeki maddelerdir. 
Çok toksik madde : Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla 

emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir. 
Toksik madde: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde 

insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir. 
Zararlı madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı 

üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir. 
Aşındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddelerdir. 
Tahriş edici madde: Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında 

lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan 
maddelerdir. 

Alerjik madde: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme 
özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya 
çıkmasına neden olan maddelerdir. 

Kanserojen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser 
oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddelerdir. 

Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik 
hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelerdir. 

Üreme için toksik madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde erkek ve 
dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal 
olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran maddelerdir. 

Çevre için tehlikeli madde: Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için hemen 
veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddelerdir. 

Kimyasal maddenin işlem görmesi: Bu maddelerin üretilmesi, işlenmesi, kullanılması, 
depolanması, taşınması, atık ve artıkların arıtılması veya uzaklaştırılması işleridir. 

Mesleki maruziyet sınır değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların 
solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı 
ortalamasının üst sınırıdır. 

Solunum bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı 
kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır. 

Biyolojik sınır değeri: Kimyasal maddenin, metabolitinin veya etkilenmeyi belirleyecek bir 
maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun üst sınırıdır. 

Sağlık gözetimi: Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık 
durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmelerdir. 

Tehlike: Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyelidir. 
Risk: Kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyet koşullarında 

ortaya çıkması olasılığıdır. 
  

 
İKİNCİ BÖLÜM 

İşverenin Yükümlülükleri 
 
 
Genel Yükümlülük 
Madde 5 — İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, işçilerin bu maddelere maruziyetini 

önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve tehlikelerinden korumak için gerekli 
tüm önlemleri almakla yükümlüdür. 

Risk Değerlendirmesi 
Madde 6 — İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve 

tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini 
belirlemek üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin (c) bendi ile 9 uncu 
maddesinin (a) bendine uygun şekilde, risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. 
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Risk değerlendirmesi yapılarak, bu Yönetmelikte belirtilen önlemler alınmadan tehlikeli kimyasal 
maddelerle çalışılması yasaktır. 

a) Risk değerlendirmesi, aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır; 
1) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları, 
2) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak malzeme güvenlik bilgi formu, 
3) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi, 
4) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı, 
5) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri, 
6) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi, 
7) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları. 
İşveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan risk değerlendirmesi için gerekli olan ek bilgileri 

sağlar. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal maddelerin yürürlükteki mevzuatta yer 
alan özel risk değerlendirmelerini de içermelidir. 

b) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesine uygun şekilde risk 
değerlendirmesi yapmak ve bu Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen önlemlerden 
hangilerinin alınmış olduğunu belirlemekle yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yazılı belge haline 
getirilerek, istenildiğinde yetkili kişilere gösterilmek üzere işyerinde bulundurulacaktır. 

c) Risk değerlendirmesi aşağıdaki hallerde yenilenecektir; 
1) Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde, 
2) Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda, 
3) Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde, 
4) Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda, 
5) En az beş yılda bir defa. 
d) Risk değerlendirmesi, tamir ve bakım işleri de dahil olmak üzere kimyasal maddelerle çalışılan 

tüm işleri kapsayacaktır. 
e) Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile 

etkileşimleri dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılacaktır. 
f) Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirilmesi yapılarak 

belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra başlanacaktır. 
Genel Önlemler 
Madde 7 — Tehlikeli kimyasal maddelerin risklerinin önlenmesi ve bu Yönetmelikte belirtilen risk 

değerlendirmesi ile ilgili hususların uygulanmasındaki genel prensipler aşağıda belirtilmiştir: 
a) İşveren tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak üzere 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ve bu 
Yönetmelikte yer alan tüm koruyucu önlemleri almakla yükümlüdür. 

b) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden riskler 
aşağıdaki önlemlerle ortadan kaldırılacak veya en az düzeye indirilecektir; 

1) İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılacaktır. 
2) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun 

yöntemlerle yapılacak, uygun makina ve ekipman sağlanacaktır. 
3) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim 

sağlanacaktır. 
4) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda işçi ile yapılacaktır. 
5) İşçilerin maruz kalacakları madde miktarları ve maruziyet süreleri mümkün olan en az düzeyde 

olacaktır. 
6) Üretim alanında yapılan iş için gerekli olan miktardan fazla tehlikeli kimyasal madde 

bulundurulmayacaktır. 
7) İşyerleri ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz bulundurulacaktır. 
8) İşçilerin kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanacaktır. 
9) Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, 

taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 
c) Risk değerlendirmesi sonucunda işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk bulunduğunun 

ortaya çıkması halinde genel önlemlerle beraber bu Yönetmeliğin 8, 9 ve 12 nci maddelerinde belirtilen 
önlemler de alınacaktır. 
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d) Risk değerlendirmesi sonucunda işyerinde bulunan tehlikeli kimyasal madde miktarı nedeniyle, 
işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden önemli bir risk bulunmadığının belirlenmesi veya bu maddenin 
(a) ve (b) bentlerinde belirtilen önlemlerle riskin kabul edilebilir düzeye indirilmesi halinde bu 
Yönetmeliğin 8, 9 ve 12 nci maddeleri uygulanmayacaktır. 

Özel Koruyucu ve Önleyici Tedbirler 
Madde 8 — Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda aşağıda belirtilen özel önlemler 

alınacaktır: 
a) İşveren işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan 

risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için her türlü önlemi alacaktır. 
b) Yukarıdaki (a) bendinin uygulanmasında; 
Öncelikle ikame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine işçilerin sağlık ve güvenliği 

yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılacaktır. 
Yapılan işin özelliği nedeniyle ikame yöntemi kullanılamıyorsa, risk değerlendirmesi sonucuna 

göre ve öncelik sırasıyla aşağıdaki tedbirler alınarak risk azaltılacaktır; 
1) İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde çıkışını 

önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilecek ve 
uygun malzeme ve ekipman kullanılacaktır. 

2) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi 
kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanacaktır. 

3) Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan 
önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanacaktır. 

c) Riskin özelliğine göre, gerekiyorsa yukarıda (b) bendinde belirtilen önlemlerle birlikte 12 nci 
maddede belirtilen sağlık gözetimi yapılacaktır. 

d) İşveren, (b) bendine göre alınan önlemlerle koruma ve önlemenin yeterince sağlandığını başka 
bir şekilde ortaya koyamadığı hallerde; işçilerin sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin 
düzenli olarak ölçümünü sağlayacaktır. İşyerinde işçilerin kimyasal maddelere maruziyetini 
etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanacaktır. Ölçüm 
sonuçları, bu Yönetmelik eklerinde belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak, 
değerlendirilecektir. 

e) İşverenler, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, bu 
maddenin (d) bendinde belirtilen ölçüm sonuçlarını da göz önünde bulunduracaktır. Mesleki maruziyet 
sınır değerlerinin aşıldığı her durumda, işveren bu durumun derhal giderilmesi için koruyucu ve 
önleyici tedbirleri alacaktır. 

f) İşveren, risk değerlendirmesi sonuçlarını ve risk önleme prensiplerini temel alarak, işçileri 
kimyasal maddelerin fiziko kimyasal özelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden korumak için, bu 
maddelerin işlenmesi, depolanması, taşınması ve birbirini etkileyebilecek kimyasal maddelerin 
birbirleriyle temasının önlenmesi de dahil olmak üzere, yapılan işlemin özelliğine uygun olarak aşağıda 
belirtilen öncelik sırasına göre teknik önlemleri alacak ve idari düzenlemeleri yapacaktır; 

1) İşyerinde parlayıcı madde miktarının tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması ve kimyasal olarak 
kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması önlenecektir. Bu mümkün değilse, 

2) İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması 
önlenecektir. 

Kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesine sebep olabilecek şartlar 
ortadan kaldırılacaktır. 

3) Parlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya kimyasal olarak 
kararsız madde ve karışımlarının zararlı fiziksel etkilerinden, işçilerin zarar görmesini önlemek veya en 
aza indirmek için gerekli önlemler alınacaktır. 

4) İş ekipmanı ve işçilerin korunması için sağlanan koruyucu sistemlerin tasarımı, imali ve temini, 
sağlık ve güvenlik yönünden yürürlükteki mevzuata uygun olacaktır. İşveren, patlayıcı ortamlarda 
kullanılacak bütün donanım ve koruyucu sistemlerin 27/10/2002 tarihli ve 24919 sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu 
Sistemlerle İlgili Yönetmelik hükümlerine uygun olmasını sağlayacaktır. 

5) Patlama basıncının etkisini azaltacak sistemler bulunacaktır. 
6) Tesis, makina ve ekipmanın sürekli kontrol altında tutulması sağlanacaktır. 
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Kaza ve Acil Durumlarla İlgili Düzenlemeler 
Madde 9 — İşyerlerinde, kaza ve acil durumlarda uyulması gereken hususlar aşağıda 

belirtilmiştir: 
a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8 inci madde hükmü saklı kalmak kaydı ile 

işyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak 
işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak ve planın gerektirdiği düzenlemeleri yapmakla 
yükümlüdür. İşyerinde belli aralıklarla acil eylem planı ile ilgili uygulamalı eğitim ve tatbikat yapılacak 
ve uygun ilkyardım imkanları sağlanacaktır. 

b) İşveren kaza halinde ve acil durumlarda, olayın etkilerini azaltacak tüm önlemleri derhal alacak 
ve işçileri durumdan haberdar edecektir. 

Durumun en kısa zamanda normale dönmesi için gerekli çalışmalar yapılacak ve etkilenmiş alana 
zorunlu işlerin yapılması için görevli kişilerden başkasının girmesine izin verilmeyecektir. 

c) Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim eşyası, kişisel koruyucu 
donanım ve özel güvenlik ekipmanı verilecek ve bu durum devam ettiği sürece kullanmaları 
sağlanacak, ancak bu durum sürekli olmayacaktır. Koruyucu araç ve gereci bulunmayan kişilerin 
etkilenmiş alana girmesine izin verilmeyecektir. 

d) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8 inci madde hükmü saklı kalmak kaydı ile 
kurtarma, tahliye ve yardım işlerinin en kısa zamanda yapılabilmesi için, sağlık ve güvenlik yönünden 
riskin arttığını bildiren gerekli uyarı ve haberleşme sistemlerini kuracaktır. 

e) İşveren, tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki bilgileri kullanıma 
hazır bulunduracaktır. İşyerindeki ve işyeri dışındaki ilgili kaza servisleri ve acil servisler bu bilgilere 
kolayca ulaşabileceklerdir. Bu bilgiler; 

1) Acil servislerin önceden hazır olabilmeleri ve uygun müdahaleyi yapabilmeleri için, yapılan 
işteki tehlikeler, alınacak önlemler ve yapılacak işler ve 

2) Kaza halinde veya acil durumda ortaya çıkması muhtemel özel tehlike ve yapılacak işler 
hakkında bilgileri içerecektir. 

İşçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi 
Madde 10 — Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi ile ilgili esaslar 

aşağıda belirtilmiştir: 
a) İşveren, işçilere veya temsilcilerine, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 10 ve 12 nci 

maddelerinde belirtilen hususlarla birlikte özellikle; 
1) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler ve çalışma koşullarında önemli bir 

değişiklik olması halinde gerekli yeni bilgiler, 
2) İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili, bu maddelerin 

tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler, 
3) İşçilerin kendilerini ve diğer işçileri korumaları için alınması gerekli önlemler ve yapılması 

gerekli işler, 
4) Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan malzeme bilgi formları, 
hakkında bilgi sağlamak ve eğitim vermekle yükümlüdür. 
İşçilere veya temsilcilerine verilecek bilgi, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılan risk 

değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine bağlı olarak, sözlü talimat ve yazılı 
bilgilerle desteklenmiş eğitim şeklinde olacaktır. Bu bilgiler değişen şartlara göre güncellenecektir. 

b) Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisat ilgili 
mevzuata uygun olarak ve içindeki maddeyi ve tehlikelerini açıkça belirtecek şekilde etiketlenecek 
veya işaretlenecektir. 

c) Kimyasal madde üreticileri veya tedarikçileri, işverenin talep etmesi halinde, risk 
değerlendirmesi için gerekli olan, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendinde yer alan hususlar ile 
ilgili tüm bilgileri vermek zorundadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

  
Yasaklar 
Madde 11 — Ek-III’te liste halinde belirtilen kimyasal maddelerle yapılacak çalışmalarda aşağıda 

belirtilen hususlara uyulacaktır: 
a) İşçilerin, Ek-III’te belirtilen kimyasal maddelerden veya bu maddelerin kullanıldığı işlemlerden 

kaynaklanan sağlık risklerinden korunması için bu maddelerin belirtilen oranlardan fazla bulunması 
halinde bu maddelerin üretilmesi, kullanılması ve işlemlerin yapılması yasaktır. 

b) Ancak, tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve işçilerin bu maddelere 
maruziyetlerinin önlenmesi şartı ile Bakanlıktan izin alınarak Ek-III’te belirtilen maddelerle sadece 
aşağıdaki hallerde çalışma yapılabilir; 

1) Bilimsel araştırma ve deneylerde, 
2) Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması işlerinde, 
3) Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde. 
c) Yukarıda (b) bendinde belirtilen çalışmalar için izin isteyenler; 
1) İzin isteme nedeni, 
2) Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları, 
3) Bu maddelerde çalışacakların sayısı, 
4) Maddelerin kullanılacağı işler, reaksiyonlar ve prosesler, 
5) İşçilerin bu maddelere maruziyetini önlemek için alınan önlemler, 
hakkındaki bilgileri Bakanlığa vermek zorundadır. 
Sağlık Gözetimi 
Madde 12 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak 

kaydı ile: 
a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık 

yönünden risk altında olduğu saptanan işçiler uygun sağlık gözetimine tabi tutulacaktır. 
İşyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınacak ve bu 

gözetimler özellikle; 
1) Belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden olduğu bilinen tehlikeli 

kimyasal maddeye maruziyetin sözkonusu olduğu, 
2) İşçilerin özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılığının 

bulunduğu, 
3) İşçiler üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde olduğu, 
durumlarda yapılacaktır. 
Bu gözetimler, hastalık ve etkilenmeyi tespit edecek geçerli tekniklerin bulunduğu durumlarda 

yapılacaktır. Ek-II’de belirtilen biyolojik sınır değeri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda, 
aynı Ek’deki prosedüre uygun sağlık gözetimi yapılması zorunludur. İşçiler bu işe başlamadan önce bu 
durumdan haberdar edileceklerdir. 

b) (a) bendine göre sağlık gözetimine tabi tutulan her işçi için kişisel sağlık ve maruziyet kayıtları 
tutulacak ve güncelleştirilecektir. 

c) Kişisel sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, yapılan sağlık gözetimi ve kişinin maruziyet düzeyi 
izleme sonuçlarının bir özetini ihtiva edecektir. Sağlık gözetiminde biyolojik izleme ve gerekli 
incelemeler yer alacaktır. 

İleriki bir tarihte değerlendirilmesi açısından, sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, gizliliği de 
dikkate alarak, uygun bir şekilde tutulacak ve muhafaza edilecektir. 

Kayıtların bir örneği, istenmesi halinde Bakanlığa verilecektir. 
İşçiler, kendilerine ait sağlık muayene sonuçları ve etkilenme düzeylerine ait bilgileri görme 

hakkına sahiptirler. 
İşyerinin faaliyetine son verilmesi halinde, işveren sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtları Bakanlığa 

vermek zorundadır. 
d) Sağlık gözetimi sonucunda; işyerinde tehlikeli kimyasal maddeye maruz kalan işçide, bu 

maddeden kaynaklanan tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz sağlık etkisi görülmesi veya biyolojik 
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sınır değerin aşıldığının tespit edilmesi halinde, işçi durumdan haberdar edilecek ve kendisine 
yapılması gerekli sağlık gözetimi ile ilgili gerekli bilgi ve tavsiyeler verilecektir. 

Bu durumda; 
1) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendine göre yapılan risk değerlendirmesi yenilenecek, 
2) Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerine göre riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik 

önlemleri gözden geçirilecek ve gereken önlemler alınacak, 
3) İşçinin yaptığı işten alınarak tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet riskinin olmadığı başka bir 

işte çalıştırılması da dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre riskin önlenmesi veya 
azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmasında, işyeri hekimi veya diğer uzman kişilerin veya 
Bakanlık yetkililerinin önerilerine uyulacak, 

4) Benzer şekilde maruz kalan başka işçiler de varsa, sağlık durumları kontrol edilecek ve bunlar 
sürekli sağlık gözetimi altında tutulacaktır. 

İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımının Sağlanması 
Madde 13 — İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliği’nin 11 inci maddesine uygun olarak işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini alacak ve 
katılımlarını sağlayacaktır. 

  
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

 
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı 
Madde 14 — Bu Yönetmelik "İşyerinde Kimyasal Maddelerle İlgili Risklerden Çalışanların Sağlık 

ve Güvenliğinin Korunması" hakkındaki 1998/24/EC sayılı Direktif ile "Mesleki Maruziyet Sınır 
Değerleri" ile ilgili 1991/322/EEC ve 2000/39/EC sayılı Direktifler dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Uygulama Esasları 
Madde 15 — Bakanlık bu Yönetmelikle ilgili uygulama esaslarını düzenlemek amacıyla 

yönergeler çıkarabilir. 
Yürürlük 
Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

 
 

 

 

 

 

 

EK – I / A (*) 

MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ 

 

Sınır Değer 

TWA (3) 
(8 Saat) 

STEL (4) 
(15 Dak.) 

 

Madde Adı 

 

EINECS 
No ( 1 ) 

 

CAS 
No ( 2 

) mg/m3 ( 
5 ) ppm ( 6 ) mg/m3  ppm  

İnorganik kurşun 
ve bileşikleri 

    

  

  

0.15 

      

  

( * )                           1998 / 24 / EC sayılı Direktifin ekidir. 
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( 1 )                EINECS      :  Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri. 

( 2 )                CAS          :  Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. 

( 3 )                TWA         :  8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı      

                                                  ortalama. 

( 4 )                STEL         :  Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık sürede maruz kalınan, aşılmaması  

                                                  gereken limit değer. 

( 5 )                mg/m3         : 20 OC  sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki  1 m3  havada  
                                                  bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı. 
( 6 )                ppm          : 1 m3  havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3). 

  

EK – I / B(*) 

MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ 

Sınır Değer 

TWA (4) 
(8 Saat) 

STEL (5) 
(15 Dak.) 

Özel 
İşaret (3) EINECS (1) CAS (2) Maddenin Adı 

mg/m3 (6) ppm (7) mg/m3 ppm   

200-467-2 60-29-7 Dietileter 308 100 616 200 - 

200-662-2 67-64-1 Aseton 1210 500 - - - 

200-663-8 67-66-3 Kloroform 10 2 - - Deri 

200-756-3 71-55-6 1,1,1-Trikloroetan 555 100 1110 200 - 

200-834-7 75-04-7 Etilamin 9,4 5 - - - 

200-863-5 75-34-3 1,1-Dikloroetan 412 100 - - Deri 

200-870-3 75-44-5 Fosgen 0,08 0,02 0,4 0,1 - 

200-871-9 75-45-6 Klorodiflorometan 3600 1000 - - - 

201-159-0 78-93-3 Butanon 600 200 900 300 - 

201-176-3 79-09-4 Propionikasit 31 10 62 20 - 

202-422-2 95-47-6 o-Ksilen 221 50 442 100 Deri 

202-425-9 95-50-1 1,2-Diklorobenzen 122 20 306 50 Deri 

202-436-9 95-63-6 1,2,4-Trimetilbenzen 100 20 - - - 

202-704-5 98-82-8 Kümen 100 20 250 50 Deri 

202-705-0 98-83-9 2-Fenilpropen 246 50 492 100 - 

202-849-4 100-41-4 Etilbenzen 442 100 884 200 Deri 

203-313-2 105-60-2 e-Kaprolaktam  (toz veya Buharı) 10 - 40 - - 

203-388-1 106-35-4 Heptan-3-on 95 20 - - - 

203-396-5 106-42-3 p-Ksilen 221 50 442 100 Deri 

203-400-5 106-46-7 1,4-Diklorobenzen 122 20 306 50 - 

203-470-7 107-18-6 Allil alkol 4,8 2 12,1 5 Deri 

203-473-3 107-21-1 Etilen glikol 52 20 104 40 Deri 

203-539-1 107-98-2 1-Metoksipropanol-2 375 100 568 150 Deri 

203-550-1 108-10-1 4-Metilpentan-2-on 83 20 208 50 - 

203-576-3 108-38-3 m-Ksilen 221 50 442 100 Deri 
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203-603-9 108-65-6 2-Metoksi-1-metiletilasetat 275 50 550 100 Deri 

203-604-4 108-67-8 Mesitilen (Trimetilbenzen’ler) 100 20 - - - 

203-628-5 108-90-7 Klorobenzen 47 10 94 20 - 

203-631-1 108-94-1 Siklohegzanon 40,8 10 81,6 20 Deri 

203-632-7 108-95-2 Fenol 7,8 2 - - Deri 

203-726-8 109-99-9 Tetrahidrofuran 150 50 300 100 Deri 

203-737-8 110-12-3 5-Metilhegzan-2-on 95 20 - - - 

203-767-1 110-43-0 Heptan-2-on 238 50 475 100 Deri 

203-808-3 110-85-0 Piperazin 0,1 - 0,3 - - 

203-905-0 111-76-2 2-Butoksietanol 98 20 246 50 Deri 

203-933-3 112-07-2 2-Butoksietil asetat 133 20 333 50 Deri 

204-065-8 115-10-6 Dimetileter 1920 1000 - - - 

204-428-0 120-82-1 1,2,4-Triklorobenzen 15,1 2 37,8 5 Deri 

204-469-4 121-44-8 Trietilamin 8,4 2 12,6 3 Deri 

204-662-3 123-92-2 İzopentilasetat 270 50 540 100 - 

204-697-4 124-40-3 Dimetilamin 3,8 2 9,4 5 - 

204-826-4 127-19-5 N,N-Dimetilasetamid 36 10 72 20 Deri 

205-480-7 141-32-2 n-Butilakrilat 11 2 53 10 - 

205-563-8 142-82-5 n-Heptan 2085 500 - - - 

208-394-8 526-73-8 1,2,3-Trimetilbenzen 100 20 - - - 

208-793-7 541-85-5 5-Metilheptan-3-on 53 10 107 20 - 

210-946-8 626-38-0 1-Metilbutilasetat 270 50 540 100 - 

211-047-3 628-63-7 Pentilasetat 270 50 540 100 - 

  620-11-1 3-Pentilasetat 270 50 540 100 - 

  625-16-1 Amilasetat, tert 270 50 540 100 - 

215-535-7 1330-20-7 Ksilen, (karışım izomerleri, saf) 221 50 442 100 Deri 

222-995-2 3689-24-5 Sulfotep 0,1 - - - Deri 

231-634-8 7664-39-3 Hidrojen  florür 1,5 1,8 2,5 3 - 

231-131-3 7440-22-4 Gümüş (Metalik) 0,1 - - - - 

231-595-7 7647-01-0 Hidrojen klorür 8 5 15 10 - 

231-633-2 7664-38-2 Ortofosforik asit 1 - 2 - - 

231-635-3 7664-41-7 Amonyak  (Anhydrous) 14 20 36 50 - 

231-954-8 7782-41-4 Flor 1,58 1 3,16 2 - 

231-978-9 7783-07-5 Dihidrojen selenür 0,07 0,02 0,17 0,05 - 

233-113-0 10035-10-6 Hidrojen bromür - - 6,7 2 - 

247-852-1 26628-22-8 Sodyum azid 0,1 - 0,3 - Deri 

252-104-2 34590-94-8 (2-Metoksimetiletoksi)-propanol 308 50 - - Deri 

    Florürler, inorganik 2,5 - - - - 
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 ( * )       2000 / 39 / EC sayılı Direktifin ekidir. 

 ( 1  )   EINECS       :   Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri. 
( 2  )   CAS           :   Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.  
( 3 )   Özel işaret   :   “Deri” işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir. 
( 4  )  TWA           :   8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama. 
( 5  )  STEL             :   Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için  aşılmaması gereken    
                             maruziyet üst sınır değeri. 
( 6  )  mg/m3             :   20 OC  sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki  1 m3  havada 
                             bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı. 
( 7  )  ppm              :  1 m3  havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK – I / C (*) 

MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ 

Sınır Değer (3) 
EINECS (1) CAS (2) Maddenin Adı 

mg/m3 (4) ppm (5) 

2 001 933 54-11-5 Nikotin (6) 0.5 - 

2 005 791 64-18-6 Formik asit 9 5 

2 005 807 64-19-7 Asetik asit 25 10 

2 006 596 67-56-1 Metenol (metil alkol) 260 200 

2 008 352 75-05-8 Asetonitril 70 40 

2 018 659 88-89-1 Pikrik asit (6)  0.1 - 

2 020 495 91-20-3 Naftalin 50 10 

2 027 160  98-95-3 Nitrobenzen 5 1 

2 035 852 108-46-3 Resorsinol (6) 45 10 

2 037 163 109-89-7 Dietilamin 30 10 

2 038 099 110-86-1 Piridin (6) 15 5 

2 046 969 124-38-9 Karbondioksit 9000 5000 

2 056 343 144-62-7 Oksalikasit (6) 1 - 

2 069 923 420-04-2 Siyanamid (6) 2 - 

2 151 373 1305-62-0 Kalsiyumdihidroksit (6) 5 - 

2 152 361 1314-56-3 Difosforpentaoksit (6) 1 - 

2 152 424 1314-80-3 Difosforpentasülfür (6) 1 - 

2 152 932 1319-77-3 Krezoller (Tüm izomerleri) (6) 22 5 

2 311 161 7440-06-4 Platin (Metalik) (6) 1 - 

2 314 843 7580-67-8 Lityumhidrür (6) 0.025 - 

2 317 781 7726-95-6 Brom (6) 0.7 0.1 
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2 330 603 10026-13-8 Fosforpentaklorür (6) 1 - 

2 332 710 10102-43-9 Azotmonoksit 30 25 

  8003-34-7 Piretrum 5 - 

    Baryum  (Baryum olarak çözünür bileşikleri) (6) 0.5 - 

    Gümüş   (Gümüş olarak çözünür bileşikleri) (6) 0.01 - 

    Kalay      (Kalay olarak inorganik bileşikleri) (6) 2 - 

 

 ( * )             1991 / 322 / EC sayılı Direktifin ekidir. 

( 1  )   EINECS         :  Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri. 

( 2  )   CAS              :  Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. 

( 3  )   Sınır Değer   :  8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan değerler. 

( 4  )   mg/m3                 :  20 OC  sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki  1 m3         havada bulunan 
maddenin miligram cinsinden miktarı. 
( 5 )    ppm              :   1 m3  havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3). 

( 6 )                         :    Sağlığa etkileri konusunda, sınırlı bilimsel veri bulunan  maddeler. 

 

EK – II 

BİYOLOJİK SINIR DEĞERLER VE SAĞLIK GÖZETİMİ ÖNLEMLERİ  

 

 1.    Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri 

1.1.  Biyolojik izleme, absorbsiyon spektrometri veya eşdeğer sonucu veren bir başka metod kullanılarak, kanda kurşun 
seviyesinin (PbB) ölçümünü de kapsayacaktır.  

Bağlayıcı biyolojik sınır değer:  70 μg Pb/100 ml kan. 

1.2.  Aşağıdaki durumlarda tıbbi gözetim yapılacaktır: 

1.2.1.  Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 
0.075 mg/m3 ten fazla ise,  

1.2.2.  İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 μg Pb/100 ml kandan fazla ise. 

 

EK – III 

KULLANIMI YASAK OLAN KİMYASAL MADDELER  İLE 

 YAPILMASI YASAKLANAN İŞLER 

 

 Aşağıda belirtilen kimyasal maddelerin ithali, üretimi ve bu maddelerin işyerinde kullanımı ile kimyasal maddeler ihtiva eden 
aşağıda belirtilen işlerin yapılması yasaktır. Ancak bu maddelerin başka bir kimyasal madde içindeki veya atık maddedeki 
konsantrasyonu, aşağıda verilen limit değerlerin altında bulunuyorsa bu yasak uygulanmaz.  

 a)        Kimyasal Maddeler: 

EINECS No ( 1 ) 
 

CAS No ( 2 ) 
  

Madde Adı 
 

Yasak Uygulanmayacak Limit Değer 

202-080-4 91-59-8 2-naftilamin ve tuzları % 0.1 (ağırlıkça) 
202-177-1 92-67-1 4-aminodifenil ve tuzları % 0.1 (ağırlıkça) 
202-199-1 92-87-5 Benzidin ve tuzları % 0.1 (ağırlıkça) 

202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenil % 0.1 (ağırlıkça) 

 ( 1 )    EINECS     :         Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri. 

 ( 2 )    CAS         :         Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. 

 Yapılan işler :    
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GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ (45) 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve 

güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için alınması 
gerekli önlemleri belirlemektir. 

Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm 

işyerlerinde uygulanır. 
Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Tanımlar 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 
a) En yüksek ses basıncı (Ppeak): "C"-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının maksimum 

değerini, 
b) Günlük gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8 saat) (dB(A) re.20 µPa) : TSE 2607 ISO 1999: 1990 

standardında tanımlandığı gibi, sekiz saatlik iş günü için, anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu 
bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalamasını, 

c) Haftalık gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8h) : TSE 2607 ISO 1999: 1990 standardında 
tanımlandığı gibi, günlük gürültü maruziyet düzeylerinin sekiz saatlik beş iş gününden oluşan bir hafta 
için zaman ağırlıklı ortalamasını, 

d) Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İşverenlerin Yükümlülükleri 

Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri 
Madde 5 — Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri ile ilgili hususlar aşağıda 

belirtilmiştir: 
a) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, günlük gürültü maruziyet düzeyleri ve en yüksek 

ses basıncı yönünden maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri, aşağıda verilmiştir; 
1) Maruziyet sınır değerleri : LEX, 8h = 87 dB (A) ve ppeak = 200 µ Pai 46 
2) En yüksek maruziyet etkin değerleri : LEX, 8h = 85 dB (A) ve ppeak = 140 µ Pa 47 
3) En düşük maruziyet etkin değerleri : LEX, 8h = 80 dB (A) ve ppeak = 112 µ Paiii 48 

b) İşçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesinde, işçinin kullandığı kişisel kulak koruyucularının 
koruyucu etkisi de dikkate alınarak maruziyet sınır değer uygulanacaktır. Maruziyet etkin değerlerinde 
kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmayacaktır. 

c) Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak 
tespit edildiği işlerde ve aşağıdaki şartlara uyulmak kaydı ile maruziyet sınır değerleri ve maruziyet 
etkin değerlerinin uygulanmasında günlük maruziyet değerleri yerine haftalık maruziyet değerleri 
kullanılabilir: 

1) Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi 87 dB (A) maruziyet sınır 
değerini aşmayacaktır. 

2) Bu işlerdeki riskleri en aza indirmek için yeterli önlemler alınmış olacaktır. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İşverenlerin Yükümlülükleri 
Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 
Madde 6 — İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde; 
a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (c) bendinde ve 9 uncu 

maddesinin (a) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, işçilerin maruz kaldığı gürültü 
düzeyini değerlendirecek ve gerekiyor ise gürültü ölçümü yapacaktır. 

                                                           
45 Resmi Gazete: 23 Aralık 2003- Sayı: 25325 
46 140 dB (C) ile ilgili olarak 20 µPa 
47 137 dB (C) ile ilgili olarak 20 µPa 
48 135 dB (C) ile ilgili olarak 20 µPa 
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b) Kullanılan yöntemler ve aygıtlar, mevcut koşullara, özellikle de ölçülecek olan gürültünün 
özelliklerine, maruziyet süresine ve çevresel faktörlere uygun olacaktır. 

Bu yöntemler ve aygıtlar bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanımlanan parametrelerin 
belirlenmesine ve 5 inci maddesinde belirlenen değerlerin aşılıp aşılmadığına karar verilebilmesine 
olanak sağlayacaktır. 

c) Kullanılan gürültü ölçme yöntemi, bir işçinin kişisel maruziyetini gösterecek şekilde olacaktır. 
d) Yukarıda (a) bendinde belirtilen değerlendirme ve ölçümler İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliğinin 7 nci maddesindeki hükümler dikkate alınarak uzmanlarca planlanacak ve uygun 
aralıklarla yapılacaktır. 

Gürültü maruziyet düzeyinin değerlendirilmesi ve ölçüm sonuçları, daha sonraki zamanlarda 
tekrar değerlendirilebilmesi için uygun bir şekilde saklanacaktır. 

e) Ölçüm sonuçları değerlendirilirken, ölçme uygulamalarına bağlı olan ölçüm hataları dikkate 
alınacaktır. 

f) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (c) bendi gereğince yapacağı 
risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlara özel önem verecektir: 

1) Darbeli gürültüye maruziyet de dahil maruziyetin düzeyine, türü ve süresine, 
2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet sınır değerlerine ve maruziyet 

etkin değerlerine, 
3) Özellikle hassas risk gruplarına dahil işçilerin sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine, 
4) Teknik olarak mümkünse, gürültü ile işe bağlı ototoksik maddelerin etkileşimlerine veya 

gürültü ile titreşim arasındaki etkileşimlerin işçinin sağlık ve güvenliğine olan etkisine, 
5) Kaza riskini azaltmak için kullanılan ve işçiler tarafından algılanması gereken uyarı 

sinyalleri ve diğer sesler ile gürültünün etkileşmesinin işçilerin sağlık ve güvenlikleri yönünden 
dolaylı etkisine, 

6) İş ekipmanlarının gürültü emisyonları hakkında ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan 
sağlanan bilgilere, 

7) Gürültü emisyonu daha az olan alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına, 
8) Gürültüye maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da 

devam edip etmediğine, 
9) Sağlık gözetiminden elde edilen ve mümkünse en son yayınlanmış olanları da içeren 

tüm bilgilere, 
10) Yeterli korumayı sağlayabilecek kulak koruyucularının bulunup bulunmadığına. 

g) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin (a) bendinin (1) numaralı 
alt bendi uyarınca, risk değerlendirmesini yaptırmış olacak ve aynı Yönetmeliğin 5, 6, 7 ve 8 inci 
maddelerine uygun olarak hangi önlemlerin alınması gerektiğini tanımlayacaktır. Risk değerlendirmesi 
ile ilgili, yürürlükteki mevzuata uygun olarak kayıt tutulacak ve saklanacaktır. Risk değerlendirmesi, 
düzenli olarak ve önemli bir değişiklik olduğunda veya sağlık gözetimi sonuçlarının gerektirdiğinde 
yeniden yapılacaktır. 

  
Maruziyetin Önlenmesi veya Azaltılması 
Madde 7 — Gürültüden kaynaklanan maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için; 
a) Teknik gelişmelere uygun önlemler alınarak gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler 

kaynağında yok edilecek veya en aza indirilecektir. 
Gürültüden kaynaklanan risklerin azaltılmasında, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı 

maddesinin (b) bendinde belirtilen genel prensiplere uyulacak ve özellikle; 
1) Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemleri seçmek, 
2) Yapılan işi göz önünde bulundurarak, mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş 

ekipmanını seçmek, 
3) İşyerinin ve çalışılan yerlerin tasarımı ve düzenlenmesi, 
4) İşçilere, iş ekipmanını gürültüye en az maruz kalacakları doğru ve güvenli bir şekilde 

kullanmaları için, gerekli bilgiyi ve eğitimi vermek, 
5) Gürültüyü teknik yollarla azaltmak için; 
         - Hava yoluyla yayılan gürültüyü, perdeleme, kapatma, gürültü emici örtülerle ve benzeri 

yöntemlerle azaltmak, 
         - Yapıdan kaynaklanan gürültüyü, yalıtım ve benzeri yöntemlerle azaltmak, 
6) İşyeri, çalışma sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulanması, 
7) Gürültüyü azaltacak bir iş organizasyonu ile; 

- Maruziyet süresini ve gürültü düzeyini sınırlamak, 
- Yeterli dinlenme araları verilerek çalışma sürelerinin düzenlenmesi, 

gibi önlemler alınacaktır. 
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b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılan risk değerlendirmesinde, en yüksek maruziyet 
etkin değerlerinin aşıldığının tespiti halinde, işveren, özellikle yukarıda (a) bendinde belirtilen önlemleri 
de dikkate alarak, gürültüye maruziyeti azaltmak için teknik ve/veya organizasyona yönelik bir önlem 
programı oluşturacak ve uygulayacaktır. 

c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesine göre, işçilerin en 
yüksek maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz kalabileceği çalışma yerleri uygun şekilde 
işaretlenecektir. Ayrıca, bu alanların sınırları belirlenecek ve teknik olarak mümkün ise, bu alanlara 
girişler kontrollü olacaktır. 

d) İşçilerin dinlenmesi için ayrılan yerlerdeki gürültü düzeyi, bu yerlerin kullanım amacına uygun 
olacaktır. 

e) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca kadınlar, çocuklar, 
yaşlılar, özürlüler gibi hassas risk gruplarının korunması için gerekli önlemleri alacaktır. 

Kişisel Korunma 
Madde 8 — Gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler başka yollarla önlenemiyor ise; 
a) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (b) bendine ve Kişisel Koruyucu 

Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ve aşağıda 
belirtilen koşullarda, işçilere, kişiye tam olarak uyan kulak koruyucuları verilecek ve bu koruyucular 
işçiler tarafından kullanılacaktır: 

1) Gürültü maruziyeti en düşük maruziyet etkin değerleri aştığında, işveren kulak 
koruyucuları sağlayarak işçilerin kullanımına hazır halde bulunduracaktır, 

2) Gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet etkin değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri 
aştığında, kulak koruyucuları kullanılacaktır, 

3) Kulak koruyucuları işitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek bir 
biçimde seçilecektir. 
b) İşveren kulak koruyucularının kullanılmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterecek ve 

alınan önlemlerin etkililiğini denetlemekten sorumlu olacaktır. 
Maruziyetin Sınırlanması 
Madde 9 — İşçinin maruziyeti, hiçbir koşulda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendinde 

belirtildiği şekilde maruziyet sınır değerlerini aşmayacaktır. 
Bu Yönetmelikte belirtilen tüm önlemlerin alınmasına rağmen, maruziyet sınır değerlerinin 

aşıldığının tespit edildiği durumlarda, işveren; 
a) Maruziyeti, maruziyet sınır değerlerinin altına indirmek üzere gerekli olanı derhal yapacak, 
b) Maruziyet sınır değerlerinin aşılması nedenlerini belirleyecek ve 
c) Bunun tekrarını önlemek amacıyla, koruma ve önlemeye yönelik tedbirleri alacaktır. 
İşçilerin Bilgilendirilmesi ve Eğitimi 
Madde 10 — İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu ve 12 nci maddelerinde 

belirtilen hususlarla birlikte, işyerinde en düşük maruziyet etkin değerindeki veya üzerindeki gürültüye 
maruz kalan işçilerin ve/veya temsilcilerinin gürültü maruziyeti ile ilgili olarak ve özellikle de aşağıdaki 
konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlayacaktır: 

a) Gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler, 
b) Gürültüden kaynaklanan riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla bu Yönetmelik 

hükümlerini uygulamak için alınan önlemler ve bu önlemlerin uygulanacağı koşullar, 
c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin 

değerleri, 
d) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uygun olarak yapılan değerlendirme ve gürültü ölçümünün 

sonuçları ve bunların önemi ve potansiyel riskler, 
e) Kulak koruyucularının doğru kullanılması, 
f) İşitme kaybı belirtilerinin niçin ve nasıl tespit edileceği ve bildirileceği, 
g) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre, işçilerin hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi 

tutulacağı ve sağlık gözetiminin amacı, 
h) Gürültü maruziyetini en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları. 
İşçilere Danışılma ve Katılımın Sağlanması 
Madde 11 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 11 inci maddesine uygun olarak işçilere 

ve/veya temsilcilerine bu Yönetmeliğin kapsadığı konular ile özellikle aşağıdaki konularda danışılacak 
ve katılımları sağlanacaktır: 

a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtildiği şekilde risklerin değerlendirilmesinde ve 
alınacak önlemlerin tanımlanmasında, 

b) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen, gürültüden kaynaklanan risklerin ortadan 
kaldırılmasını veya azaltılmasını amaçlayan önlemlerin alınmasında, 
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c) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendinin 3 numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde 
kulak koruyucularının seçilmesinde. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Sağlık Gözetimi 
Madde 12 — İşçiler aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi 

tutulacaktır: 
a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendi gereğince yapılan risk değerlendirmesi 

sonucunda sağlık riski olduğunun anlaşılması halinde işçiler uygun sağlık gözetimine tabi tutulacaktır. 
b) En yüksek maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz kalan bir işçi, bir hekim veya 

hekimin sorumluluğu altındaki uzman bir başka kişi tarafından işitme testi yapılmasını isteme hakkına 
sahiptir. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde hükme bağlanan değerlendirme ve ölçüm sonuçlarının bir 
sağlık riski olduğunu gösterdiği yerlerde, en düşük maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz 
kalan işçiler için de işitme testleri yapılacaktır. Bu testlerin amacı gürültüye bağlı olan herhangi bir 
işitme kaybında erken tanı koymak ve işitme işlevini koruma altına almaktır. 

c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerine uygun olarak yapılan sağlık gözetimi ile ilgili olarak her işçinin 
kişisel sağlık kaydı tutulacak ve güncelleştirilecektir. Sağlık kayıtları, sağlık gözetiminin bir özetini 
içerecektir. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde incelenebilecek şekilde 
saklanacaktır. 

Bu kayıtların kopyaları, yetkili makamların istemesi halinde verilecektir. Her işçi, istediğinde 
kendisiyle ilgili kayıtlara ulaşabilecektir. 

d) İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, işçide işitme kaybı saptandığında, işitme kaybının 
gürültü maruziyetine bağlı olup olmadığını bir hekim veya hekimin uygun gördüğü bir uzman 
değerlendirecektir. İşitme kaybı gürültüye bağlı ise; 

1) İşçi, hekim veya uygun nitelikli diğer bir kişi tarafından, kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında 
bilgilendirilecektir. 

2) İşveren; 
i) Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirecektir. 
ii) Riskleri önlemek veya azaltmak için Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddeleri uyarınca alınan 

önlemleri gözden geçirecektir. 
iii) Riskleri önlemek veya azaltmak için Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddeleri uyarınca gerekli 

görülen ve işçinin gürültüye maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesinin de aralarında 
olduğu önlemleri uygularken, iş sağlığı uzmanları veya diğer uygun vasıflı kişilerin veya yetkili 
makamın önerilerini dikkate alacaktır. 

iv) Benzer biçimde maruz kalan işçilerin sağlık durumunun gözden geçirilmesi için de düzenli bir 
sağlık gözetimi uygulayacaktır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı 
Madde 13 — Bu Yönetmelik, 6/2/2003 tarihli ve 2003/10/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyi Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır. 
Yürürlük 
Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 3 (üç) yıl sonra yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
  

 
   

 
[i] 140 dB (C) ile ilgili olarak 20 µPa 
[ii] 137 dB (C) ile ilgili olarak 20 µPa 
[iii] 135 dB (C) ile ilgili olarak 20 µPa 
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TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ  ( 49  ) 
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya 
çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli önlemleri 
belirlemektir. 
Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve mekanik 
titreşime maruz kalma riski bulunan tüm işyerlerinde uygulanır. 
Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, titreşime maruz kalma riski 
bulunan tüm işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır. 
Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Tanımlar 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 
a) El – kol titreşimi: İnsanda el–kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk 
oluşturan ve özellikle de, damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimi, 
b) Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, 
özellikle de, bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi, 
c) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 
İşverenlerin Yükümlülükleri 
Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri 
Madde 5 — Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri: 
a) El – kol titreşimi için; 
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2, 
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/s2. 
İşçinin el–kol titreşimine maruziyeti, bu Yönetmelik Ek’inin A Bölümünün 1 inci maddesi hükümlerine 
göre değerlendirecek veya ölçülecektir. 
b) Bütün vücut titreşimi için; 
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 1,15 m/s2, 
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 0,5 m/s2 olacaktır. 
İşçinin bütün vücut titreşimine maruziyeti bu Yönetmeliğin Ek’inin B bölümünün 1 inci maddesinin 
hükümlerine göre değerlendirilecek veya ölçülecektir. 
Risk Belirlenmesi ve Değerlendirmesi 
Madde 6 — İşyerlerinde mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve 
değerlendirilmesi ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlara uyulacaktır: 
a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (c) bendi ve 9 uncu maddesinin (a) 
bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, işçilerin maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini 
değerlendirecek ve gerekiyorsa ölçecektir. Ölçüm, bu Yönetmeliğin Ek’indeki A ve B Bölümlerinin 2 nci 
maddelerine uygun olarak yapılacaktır. 
b) Mekanik titreşime maruziyet düzeyi; kullanılan ekipmanla yapılan çalışmalardan elde edilen 
gözlemler ile ekipmanın üreticisinden elde edilecek bilgi de dahil olmak üzere, ekipmanda veya 
ekipmanın kullanıldığı özel koşullarda oluşacak titreşimin büyüklüğü hakkındaki bilgiler dikkate 
alınarak değerlendirilecektir. 
Yukarıdaki değerlendirme özel aygıt ve uygun yöntem kullanılarak yapılacak ölçüm yerine geçmez. 
c) Yukarıda (a) bendinde belirtilen değerlendirme ve ölçümler, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 7 
nci maddesinde belirtilen yetkili uzman kişi veya kuruluşlarca planlanıp yapılacak ve uygun aralıklarla 
tekrarlanacaktır. Mekanik titreşime maruziyet düzeyi hakkındaki değerlendirme ve/veya ölçümlerden 
elde edilen veriler daha sonra tekrar kullanılmak üzere uygun biçimde saklanacaktır. 
d) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (c) bendine göre yapılacak risk 
değerlendirmesinde özellikle aşağıdaki hususları dikkate alacaktır: 
                                                           

49   Resmi Gazete: 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı    (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından) 
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1) Aralıklı titreşim veya tekrarlanan şoklara maruziyet de dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresi, 
2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri, 
3) Riske duyarlı işçilerin sağlık ve güvenliğine olan etkiler, 
4) Mekanik titreşim ile işyeri veya başka bir iş ekipmanı arasındaki etkileşimden kaynaklanan ve işçinin 
güvenliğine tesir eden dolaylı etkileri, 
5) İş ekipmanı üreticilerinin mevzuat gereği verdiği bilgileri, 
6) Mevcut ekipman yerine kullanılabilecek, mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde 
tasarlanmış iş ekipmanının bulunup bulunmadığı, 
7) Bütün vücut titreşimi maruziyetinin işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da 
devam etmesi durumunda maruziyetin boyutu, 
8) Düşük sıcaklık ve bunun gibi özel çalışma koşulları, 
9) Sağlık gözetiminden elde edilen bilgileri, mümkünse yayınlanmış bilgileri. 
e) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin (a) bendinin 1 numaralı alt bendi 
uyarınca risk değerlendirmesi yapılmasını sağlayacak ve bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddesi 
uyarınca alınması gerekli önlemleri belirleyecektir. Yapılan risk değerlendirmesiyle ilgili uygun kayıt 
tutulacaktır. Çalışma koşullarında önemli değişiklik olduğunda veya sağlık gözetimi sonuçlarının 
gerektirdiği durumlarda risk değerlendirmesi yeniden yapılacaktır. 
Maruziyetin Önlenmesi veya Azaltılması 
Madde 7 — Mekanik titreşime maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için; 
a) Teknik ilerlemeler göz önünde bulundurularak, mekanik titreşime maruz kalmaktan kaynaklanan 
riskler öncelikle kaynağında yok edilecek veya en aza indirilecektir. Bu tür risklerin önlenmesi ve 
azaltılmasında, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen genel 
prensiplere uyulacaktır. 
b) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesinde 5 inci maddenin (a) 
bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen maruziyet etkin 
değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde, işveren, mekanik titreşime ve yol açtığı risklere 
maruziyeti en aza indirmek için özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak teknik ve organizasyon 
önlemleri ile ilgili program yapacak ve uygulayacaktır; 
1) Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemleri, 
2) Yapılacak iş dikkate alınarak mümkün olan en az titreşim oluşturacak uygun ergonomik tasarım ve 
uygun iş ekipmanı seçimi, 
3) Titreşimin zarar verme riskini azaltmak için, bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma 
yerleri ve el–kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı donanım 
sağlanması, 
4) İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları, 
5) İşyerlerinin ve çalışma yerlerinin tasarımı ve düzeni, 
6) İşçilere, mekanik titreşime maruz kalmayı en aza indirecek şekilde iş ekipmanını doğru ve güvenli 
bir biçimde kullanmaları için uygun bilgi, eğitim ve talimat verilmesi, 
7) Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlanması, 
8) Yeterli dinlenme sürelerini kapsayan uygun çalışma programı, 
9) Maruz kalan işçiyi soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlanması. 
c) İşçiler, hiçbir durumda maruziyet sınır değerlerini aşan titreşime maruz kalmayacaklardır. Bu 
Yönetmelik gereği alınan önlemlere rağmen maruziyet sınır değeri aşılmış ise, işveren, maruziyeti sınır 
değerin altına indirecek önlemleri derhal alacaktır. Maruziyet sınır değerinin aşılmasının nedenleri 
belirlenecek ve sınır değerin yeniden aşılmasını önlemek için gerekli koruma ve önleme tedbirleri 
alınacaktır. 
d) İşveren, Yönetmeliğin bu maddesindeki önlemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 15 inci 
maddesinde belirtilen özel risk grubundaki işçilerin durumlarına uygun hale getirecektir. 
İşçilerin Bilgilendirilmesi ve Eğitimi 
Madde 8 — İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu ve 12 nci maddelerinde belirtilen 
hususlarla birlikte, işyerinde mekanik titreşim riskine maruz kalan işçilerin ve/veya temsilcilerinin bu 
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendine göre yapılan risk değerlendirmesi sonuçları hakkında ve 
özellikle de aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlayacaktır: 
a) Mekanik titreşimden kaynaklanan riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla bu Yönetmelik 
hükümlerini uygulamak için alınan önlemler, 
b) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri, 
c) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılan, mekanik titreşimin değerlendirme ve ölçüm 
sonuçları ve iş ekipmanlarının kullanımından kaynaklanabilecek hasar, 
d) Hasar belirtilerinin niçin ve nasıl belirleneceği ve bildirileceği, 
e) Hangi durumlarda işçilere sağlık gözetimi uygulanacağı, 
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f) Mekanik titreşime maruziyeti en aza indirecek güvenli çalışma yöntemi. 
İşçilerin Görüşünün Alınması ve Katılımın Sağlanması 
Madde 9 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 11 inci maddesine uygun olarak işçilerin veya 
temsilcilerinin bu Yönetmeliğin kapsadığı konularda görüşleri alınacak ve katılımları sağlanacaktır. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 
Sağlık Gözetimi 
Madde 10 — İşçiler aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi tutulacaktır: 
a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendi gereğince yapılan risk değerlendirmesi sonucunda 
sağlık riski olduğunun anlaşılması halinde işçiler uygun sağlık gözetimine tabi tutulacaktır. 
Mekanik titreşime maruziyet sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi ve erken tanı 
amacıyla, sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınarak, gerekli koruyucu önlemler alınacaktır. 
Sağlık gözetimi yapılırken aşağıdaki hususlar da dikkate alınacaktır: 
- Maruz kalınan titreşimin işçilerde tanımlanabilir bir hastalık veya sağlığa zararlı bir etkiye neden 
olduğu tespit edilebildiği durumlar, 
- Hastalığın veya etkilenmenin işçinin özel çalışma koşullarından ortaya çıkması hali, 
- Hastalık veya etkilenmenin saptanması için geçerli ve uygun yöntemlerin bulunduğu durumlar. 
Her durumda, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) 
numaralı alt bendinde belirtilen değerleri aşan mekanik titreşime maruz kalan işçilere uygun sağlık 
gözetimi yapılacaktır. 
b) Sağlık gözetimi ile ilgili her işçinin kişisel sağlık kaydı tutulacak ve güncelleştirilecektir. Sağlık 
kayıtları, sağlık gözetiminin bir özetini içerecektir. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve 
gerektiğinde incelenebilecek şekilde saklanacaktır. Yetkili makamlarca istendiğinde, kayıtların bir 
örneği verilecektir. Her işçi, istediğinde, kendisiyle ilgili kayıtlara ulaşabilecektir. 
c) Sağlık gözetimi sonucuna göre bir işçide, hekim veya iş sağlığı uzmanı tarafından işteki mekanik 
titreşime maruz kalmanın sonucu olarak değerlendirilen, tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz bir 
sağlık etkisi saptandığında; 
1) İşçi, hekim veya uzman kişi tarafından kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilecektir. 
Özellikle, maruziyet sonlandıktan sonra yapılacak olan sağlık gözetimi ile ilgili bilgi ve öneri alacaktır. 
2) Gizlilik prensibine uyularak, sağlık gözetiminde saptanan önemli bulgular hakkında işveren de 
bilgilendirilecektir. 
3) İşveren; 
- Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirecektir. 
- Riskleri önlemek veya azaltmak için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca alınan önlemleri gözden 
geçirecektir. 
- Riskleri önlemek veya azaltmak için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca gerekli görülen ve 
işçinin riske maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de dahil, önlemleri uygularken, 
uzmanların veya yetkili makamın önerilerini dikkate alacaktır, 
- Benzer biçimde maruz kalan başka bir işçinin sağlık durumunun gözden geçirilmesi ve düzenli sağlık 
gözetimi yapılması için gerekli düzenlemeyi yapacaktır. Bu durumda, hekim, uzman veya yetkili 
makam maruz kalan işçiler için tıbbi muayene isteyebilir. 
Özel Koşullar 
Madde 11 — Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından özel koşullar aşağıda belirtilmiştir: 
a) Deniz ve hava taşımacılığında, işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunmasıyla ilgili genel ilkelere 
uyulması koşuluyla, bütün vücut titreşimi bakımından, işin ve işyerinin özellikleri açısından, alınan tüm 
teknik ve idari önlemlere rağmen, maruziyet sınır değerlerine uyulmasının mümkün olmadığı 
koşullarda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (c) bendi uygulanmayacaktır. 
b) İşçinin mekanik titreşim maruziyetinin genellikle bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (2) 
numaralı alt bendi ve (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen maruziyet etkin değerlerinin 
altında olduğu, ama zaman zaman belirgin değişiklikler gösterdiği ve maruziyet sınır değerini aştığı 
durumlarda bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (c) bendi uygulanmaz. Bu durumda, 40 saatlik ortalama 
maruziyet değeri, maruziyet sınır değerinden düşük olacak ve işteki çeşitli maruziyet etkenlerinden 
kaynaklanan risklerin, maruziyet sınır değerindeki maruziyetten kaynaklanan risklerden daha az 
olduğu kanıtlanacaktır. 
c) Yukarıda (a) ve (b) bendlerinde belirtilen uygulamaya, özel koşullar dikkate alınarak ortaya çıkan 
risklerin en aza indirildiğinin ve ilgili işçilerin uygun sağlık gözetimine tabi tutulduklarının Bakanlık iş 
müfettişlerince tespit edilmesi halinde dört yıl için izin verilebilir. Mevcut durum, iyileştirici koşullar en 
kısa sürede sağlanarak ortadan kaldırılacaktır. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 
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İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı 
Madde 12 — Bu Yönetmelik, 25/6/2002 tarihli ve 2002/44/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 
Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır. 
Geçici Madde — İşverenler, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (c) bendindeki yükümlülüklerin yerine 
getirilmesiyle ilgili olarak, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işçilere verilmiş olan ve 
maruziyet sınır değerlerine uymayan iş ekipmanının kullanıldığı yerlerde, son teknik ilerlemeler 
ve/veya alınmış idari önlemleri dikkate alarak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl 
içerisinde işyerlerini bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getireceklerdir. 
Yürürlük 
Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 3 yıl sonra yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
EK 
  
A. EL – KOL TİTREŞİMİ 
  
1. Maruziyet değerlendirmesi 
El – kol titreşimine maruziyet düzeyinin değerlendirmesi, sekiz saatlik bir referans döneme A (8) 
normalize edilen, frekans ağırlıklı ivme değerlerinin karelerinin toplamının (rms) (toplam değer) kare 
kökü cinsinden ifade edilen, TS ENV 25349 – Mekanik Titreşim–İnsanın Elle Geçen Titreşime Maruz 
Kalmasının Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Ait Kılavuz – standardına göre gündelik maruziyet 
değeri belirlenir. 
Maruziyet düzeyi değerlendirmesi, kullanılan iş ekipmanından yayılan titreşim düzeyi hakkında üretici 
tarafından kullanma kılavuzunda belirtilen bilgiler, yapılan çalışmadaki gözlem ve ölçüm sonuçlarına 
göre yapılır. 
2. Ölçüm 
Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendine göre ölçüm yapıldığında; 
a) Kullanılan yöntemler mekanik titreşime maruz kalan işçilerin kişisel maruziyetini belirliyebilecek 
nitelikte olacaktır. TS ENV 25349 standartına göre, kullanılan cihazlar ve yöntemler, ölçülecek 
mekanik titreşimin karakteristiğine, çevresel etkilere ve ölçüm aygıtlarının özelliklerine uyumlu 
olacaktır. 
b) Çift elle kullanılan aygıtlarda, ölçümler her el için yapılacaktır. Maruziyet, her iki eldeki en yüksek 
değer esas alınarak belirlenecek ve diğer el ile ilgili bilgiler de verilecektir. 
3. Etkileşim 
Mekanik titreşim, elle yapılan ölçümleri veya göstergelerin okunmasını etkiliyor ise, bu Yönetmeliğin 6 
ncı maddesinin (d) bendinin 4 numaralı alt bendi dikkate alınacaktır. 
4. Dolaylı riskler 
Mekanik titreşim özellikle yapıların dayanıklılığını veya bağlantı yerlerinin güvenliğini etkiliyor ise, bu 
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (d) bendinin 4 numaralı alt bendi dikkate alınacaktır. 
5. Kişisel koruyucular 
El-kol titreşimine karşı kullanılan kişisel koruyucu donanım, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) 
bendinde belirtilen önlemler ile ilgili programlara dahil edilebilir. 
B. BÜTÜN VÜCUT TİTREŞİMİ 
  
1. Maruziyet değerlendirmesi 
Bütün vücut titreşimine maruziyet düzeyinin değerlendirmesi, sekiz saatlik dönemde A(8) sürekli ivme 
eşdeğeri cinsinden tanımlanan, en yüksek (rms) değer veya frekans ağırlıklı ivmelerin en yüksek 
titreşim dozu değeri (VDV) olarak hesaplanan, TS EN 1032 – Mekanik Titreşim– Bütün Vücudun 
Titreşim Emisyon Değerinin Tayin Edilmesi Amacıyla Hareketli Makinelerin Denenmesi – Genel – ve 
TS 2775 – Tüm Vücudun Titreşim Etkisi Altında Kalma Durumunun Değerlendirilmesi İçin Kılavuz – 
sayılı TSE standardlarına göre gündelik maruziyet değeri belirlenir. 
Maruziyet düzeyi değerlendirmesi, kullanılan iş ekipmanından yayılan titreşim düzeyi hakkında üretici 
tarafından kullanma kılavuzunda belirtilen bilgiler, yapılan çalışmadaki gözlem ve ölçüm sonuçlarına 
göre yapılır. 
Deniz taşımacılığında, 1 Hz’in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınacaktır. 
2. Ölçüm 
Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendine göre ölçüm yapıldığında, kullanılan yöntemler söz 
konusu mekanik titreşime maruz kalan işçilerin kişisel maruziyetini belirliyebilecek nitelikte olacaktır. 
Kullanılan yöntemler ölçülecek mekanik titreşimin özelliklerine, çevresel etkilere ve ölçüm aygıtlarının 
özelliklerine uygun olacaktır. 
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3. Etkileşim 
Mekanik titreşim, elle yapılan ölçümleri veya göstergelerin okunmasını etkiliyor ise, bu Yönetmeliğin 6 
ncı maddesinin (d) bendinin 4 numaralı alt bendi dikkate alınacaktır. 
4. Dolaylı riskler 
Mekanik titreşim özellikle yapıların dayanıklılığını veya bağlantı yerlerinin güvenliğini etkiliyor ise, bu 
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (d) bendinin 4 numaralı alt bendi dikkate alınacaktır. 
5. Maruziyetin boyutu 
Özellikle, yapılan işin özelliği nedeniyle işçinin, işverenin gözetimindeki dinlenme tesislerinden 
yararlandığı yerlerde, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (d) bendinin 7 numaralı alt bendi 
uygulanacaktır. Bu tesislerdeki bütün vücut titreşimi, "zorunlu durumlar"dışında kullanım amaçlarına ve 
koşularına uygun düzeye indirilecektir. 
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EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA 
YÖNETMELİK  ( 50  ) 

 
   
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak asgari sağlık ve güvenlik 
önlemlerini belirlemektir. 
Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile 4 üncü maddede 
tanımlanan ekranlı araçların kullanımında, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır. 
Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve ekranlı 
araçlarla çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerini kapsar. 
Ancak, bu Yönetmelik hükümleri: 
a) Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahallinde, 
b) Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde, 
c) Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde, 
d) İşyerinde, kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde, 
e) Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri, data veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı 
cihazlarda, 
f) Ekranlı daktilolarda, 
uygulanmaz. 
Kanuni Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 78 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Ekranlı araç : Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve 
resim gösteren her türlü aracı, 
b) Operatör : Ekranlı aracı kullanan kişiyi, 
c) Zorlayıcı Travmalar : Göz yorgunluğu, kas gücünün aşırı kullanımı, uygun olmayan duruş biçimi, 
uzun süre ekranlı araç karşısında ara vermeden çalışma, aşırı iş yükü duygusu, zihinsel yorgunluk ve 
stres ile gürültü, ısı, nem ve aydınlatmanın neden olduğu olumsuzluklarının tümünü, 
d) Çalışma merkezi : Operatörün oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa, bilgi kayıt 
ünitesi, monitör, klavye, yazıcı, telefon, faks, modem ve benzeri aksesuar ve ekranlı araçla ilgili tüm 
donanımların tamamının veya bir kısmının bulunduğu çalışma yerini, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İşverenin Yükümlülükleri 

  
Çalışma Merkezleri 
Madde 5 — İşveren, çalışma merkezlerinde, ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan zorlayıcı 
travmalara neden olabilecek riskleri belirleyecek ve bu riskleri ortadan kaldıracak veya en aza 
indirecek sağlık ve güvenlik önlemlerini alacaktır. 
Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi 
Madde 6 — Ekranlı araçlarla çalışmalarda, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak 
aşağıdaki hususlara uyulacaktır: 
a) İşveren, işçilere ve temsilcilerine çalışma yerlerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili bütün konularda ve 
özellikle bu Yönetmeliğin 5, 7 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen hususlarda bilgi verecektir. 
b) İşveren ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir 
değişiklik olduğunda gerekli eğitimi verecek ve bu eğitimler periyodik olarak tekrarlanacaktır. 
Eğitim, özellikle aşağıdaki konuları içerecektir; 
1) Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları, 
2) Doğru oturuş, 
3) Gözlerin korunması, 
4) Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler, 
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5) Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı, 
6) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi, 
7) Ara dinlenmeleri. 
Günlük Çalışma Düzeni 
Madde 7 — İşveren, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi 
azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yaparak, operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya 
dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını sağlayacaktır. 
Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması 
Madde 8 — İşveren çalışanların ve temsilcilerinin bu Yönetmelik ve ekinde belirtilen konularda İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde görüş ve önerilerini dikkate alacak ve 
katılımlarını sağlayacaktır. 
Gözlerin Korunması 
Madde 9 — Ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerinin korunması için uyulacak hususlar 
aşağıda belirtilmiştir: 
a) Aşağıdaki durumlarda işçilerin göz muayeneleri yapılacaktır; 
- ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce, 
- düzenli aralıklarla ve 
- ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda. 
b) Yukarıda belirtilen muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa işçiler oftalmolojik testlere tabi 
tutulacaktır. 
c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen muayene ve test sonuçlarına göre gerekiyorsa işçilere 
yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilecektir. 
d) Bu madde uyarınca alınacak önlemler işçilere herhangi bir maddi yük getirmeyecektir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

 
Yönetmelik Hükümlerine Uyum 
Madde 10 — Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra açılacak çalışma merkezleri bu Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak kurulacaklardır. Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte faaliyette olan çalışma 
merkezleri ise 2 yıl içinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilecektir. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı, Yürürlük, Yürütme 
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı 
Madde 11 — Bu Yönetmelik 29/5/1990 tarihli ve 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifi esas alınarak 
hazırlanmıştır. 
Yürürlük 
Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
 
 
EK - 1 
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA ARANACAK ASGARİ GEREKLER 
  
1. Ekipman 
a) Genel hususlar 
Bu tür ekipmanın kullanımı işçiler için risk kaynağı olmayacaktır. 
b) Monitör 
Ekranda görünen karakterler kolayca seçilebilecek şekil ve formda, uygun büyüklükte olacak, satır ve 
karakterler arasında yeterli boşluk bulunacaktır. 
Ekran görüntüsü stabil olacak, görüntünün titremesi ve benzeri olumsuzluklar bulunmayacaktır. 
Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operatör tarafından kolaylıkla 
ayarlanabilecektir. 
Ekran, operatörün ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olacaktır. 
Ekranın ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılması mümkün olacaktır. 
Kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar önlenecektir. 
c) Klavye 
Klavye, operatörün el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için ekrandan ayrı ve 
hareketli olacaktır. 
Klavyenin ön tarafına, operatörün bileklerini dayayabileceği özel destek konulacaktır. 
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Operatörün elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olacaktır. 
Klavyenin rengi mat olacak ve ışığı yansıtmayacaktır. 
Klavye karakterlerinin yerleri kullanımı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiş olacaktır. 
Çalışma pozisyonuna göre, tuşlar üzerindeki semboller kolaylıkla seçilebilecek, düzgün ve okunaklı 
olacaktır. 
d) Çalışma masası veya çalışma yüzeyi 
Çalışma masası veya çalışma yüzeyi; ekran, klavye, dokümanlar ve diğer ilgili malzemelerin rahat bir 
şekilde düzenlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde ve yeterli büyüklükte olacak ve yüzeyi ışığı 
yansıtmayacak nitelikte olacaktır. 
Operatörün rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek şekilde yerleştirilmiş ve 
ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullanılacaktır. 
Çalışanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli alan olacaktır. 
e) Çalışma sandalyesi 
Sandalye dengeli ve operatörün rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği 
şekilde olacaktır. 
Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olacaktır. 
Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir, sırt desteği bele uygun ve esnek olacaktır. 
İstendiğinde operatöre uygun bir ayak dayanağı sağlanacaktır. 
 
2. Çalışma ortamı 
a) Gerekli alan 
Operatörün oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için çalışma merkezi yeterli 
genişlikte olacak ve uygun şekilde düzenlenecektir. 
b) Aydınlatma 
Operatörün gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun aydınlatma şartları sağlanacak, 
arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunacaktır. 
Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipmanlar üzerindeki 
parlama ve yansımaları önlenecek şekilde olacaktır. 
c) Yansıma ve parlama 
Pencereler, açıklıklar ve benzeri yerler, saydam veya yarı saydam duvarlar ve parlak renkli cisim ve 
yüzeylerden ekran üzerine direk ışık gelmeyecek ve mümkünse yansımalar önlenecektir. 
Ekrana gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perdeler kullanılacaktır. 
d) Gürültü 
Çalışma merkezlerinde kullanılan ekipmanların gürültüsü çalışanların dikkatini dağıtmayacak ve 
karşılıklı konuşmayı engellemeyecek düzeyde olacaktır. 
e) Isı 
Çalışma merkezindeki ekipmanlar çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermeyecektir. 
f) Radyasyon 
Çalışma merkezindeki görünür ışık dışındaki tüm radyasyonların sağlığa zarar vermeyecek düzeylerde 
olması için gerekli önlemler alınacaktır. 
g) Nem 
Çalışma ortamındaki nemin uygun düzeyde olması sağlanacak ve bu düzey korunacaktır. 
3. Bilgisayar programları 
İşveren, ekranlı araçlarla yapılacak işin düzenlenmesinde ve kullanılacak programların seçiminde 
aşağıdaki hususlara uyacaktır. 
a) Programlar işe uygun olacaktır. 
b) Programlar kolay kullanılabilir ve eğer uygunsa operatörün bilgi düzeyine ve deneyimine göre 
ayarlanabilir olacaktır. Operatörün bilgisi dışında programlara müdahale edilemeyecektir. 
c) Sistemler çalışanların verimini artıracak ve kolaylık sağlayacak şekilde geri beslemeli olacaktır. 
d) Sistemler operatöre uygun hız ve formatta bilgi verecek şekilde olacaktır. 
e) Programlar, özellikle verilerin algılanması ve kullanılması konusunda ergonomi prensiplerine uygun 
olacaktır. 
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ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ( 51  ) 

 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu 

maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması, sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin 
belirlenmesidir. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren, asbest 

veya asbestli malzeme ile yapılan çalışmalarda, asbest tozuna maruziyetin olabileceği tüm işlerde ve 
işyerlerinde uygulanır. 

Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliği hükümleri de uygulanır. 

Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Tanımlar 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
b) Asbest : 
- Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4, 
- Grünerit Asbest (amosit) CAS No 12172-73-5, 
- Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5, 
- Krizotil, CAS No 12001-29-5, 
- Krosidolit, CAS No 12001-28-4, 
- Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6. 
lifli silikatları ifade eder. 
  

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

  
Risk Değerlendirmesi 
Madde 5 — İşveren, asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda, asbestin türü ve fiziksel 

özellikleri ile çalışanların maruziyet derecesini dikkate alarak risk değerlendirmesi yapmakla 
yükümlüdür. İşyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonucunda; 

a) İşçilerin maruziyetinin düşük seviyede ve nadir olması ve risk değerlendirmesinde çalışılan 
ortam havasındaki asbest miktarının belirlenmiş sınır değerin altında olduğunun ortaya çıkması 
halinde, bu Yönetmeliğin 6 ncı, 19 uncu ve 20 nci madde hükümleri, aşağıda belirtilen işlerde 
uygulanmayabilir; 

1) Sadece, kolay kırılmayan malzeme ile çalışılan, geçici ve kısa süreli tamir ve bakım işlerinde, 
2) Asbest liflerinin sıkı şekilde bağlı olduğu malzemenin bozulmadan ve parçalanmadan 

uzaklaştırılması işlerinde, 
3) İyi durumdaki asbestli malzemenin paketlenmesi işlerinde, 
4) Ortam havasının izlenmesi ve kontrolü işleri ile malzemelerde asbest bulunup bulunmadığının 

tespiti için örnek alınması işlerinde. 
b) Risk değerlendirmesi yapılırken işçiler veya temsilcilerinin görüşleri alınacaktır. Gerek 

görüldüğünde ve kullanılan asbestli malzemenin değişmesi halinde risk değerlendirmesi yeniden 
yapılacaktır. 

 
 

                                                           
51   Resmi Gazete: 26.12.2003 Tarihli ve 25328 Sayılı 
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Bildirim 
Madde 6 — İşveren, bu Yönetmelik kapsamına giren işyerini çalışmaya başlamadan önce 

Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. 
a) Bildirimde aşağıdaki hususlar yer alacaktır: 
1) İşyerinin adresi, 
2) Kullanılan veya işlenen asbestin türü ve miktarı, 
3) Yapılan işler ve kullanılan prosesler, 
4) Çalışan işçi sayısı, 
5) İşe başlama tarihi ve işin süresi, 
6) Çalışanların maruziyetini önlemek için alınan tedbirler. 
b) İşçiler ve/veya temsilcileri, Bakanlığa yapılan bildirimle ilgili belgeleri görme hakkına sahiptir. 
c) Çalışma şartlarındaki asbest tozuna maruziyeti önemli ölçüde artıracak her değişiklikte işveren 

yeniden bildirimde bulunmak zorundadır. 
Kullanım Yasağı 
Madde 7 — Asbestin püskürtülerek (sprey) kullanılması ve asbest içeren, yoğunluğu 1 gr/cm3’den 

az olan, yalıtım veya ses yalıtımı malzemesi ile çalışılması yasaktır. 
Asbestin kullanılması ve pazarlanması ile ilgili yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmamak 

şartıyla; asbestin çıkarılması, asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve 
işlenmesi sırasında işçilerin asbest liflerine maruz kalabileceği işler yasaktır. 

Ancak, asbest içeren malzemenin yıkımı, sökümü ve ayırma gibi işlemlerden kaynaklanan asbestli 
ürünlerin atılması için yapılan işler hariçtir. 

Limit Değerlerin Aşılmasının Önlenmesi 
Madde 8 — Asbest ve asbestli malzemelerle yapılan çalışmalarda, işçilerin bu malzemelerden 

çıkan toza maruziyetini en aza indirmek ve her durumda asbestin ortam havasındaki miktarının bu 
Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen limit değeri aşmaması için özellikle aşağıda belirtilen 
önlemler alınacaktır: 

a) Asbest ve asbestli malzemelerle yapılan çalışmalar mümkün olan en az sayıda işçi ile 
yapılacaktır. 

b) Çalışma sistemi asbest tozu çıkarmayacak şekilde, bu mümkün değilse çıkan tozun ortama 
yayılması önlenecek şekilde tasarlanacaktır. 

c) Asbest içeren çalışmaların yapıldığı yerler ve ekipman, temizlik ve bakım işlerinin düzenli ve 
etkili şekilde yapılmasına elverişli olacaktır. 

d) Asbest veya toz çıkaran asbestli malzemeler, sızdırmaz uygun paketler içerisinde taşınacak ve 
diğer malzemelerden ayrı olarak depolanacaktır. 

e) Asbest içeren atıklar derhal toplanarak içinde asbest olduğunu gösterecek şekilde etiketlenmiş 
ve sızdırmaz paketler içinde en kısa zamanda işyerinden uzaklaştırılacak ve ilgili mevzuata uygun 
şekilde yok edilecektir. 

Bu hüküm maden işlerinde uygulanmaz. 
Asbest Ölçümleri 
Madde 9 — Asbest ölçme ve numune alma işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır: 
a) Başlangıçta yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarını dikkate alarak ve bu Yönetmeliğin 10 uncu 

maddesinde belirtilen limit değere uygunluğu sağlamak için düzenli olarak çalışma ortamında asbest 
lifi ölçülecektir. 

b) Ölçüm için numune alınması, işçilerin asbest veya asbestli malzemeden kaynaklanan toza 
kişisel maruziyetlerini gösterecek şekilde olacaktır. 

c) Numune alınırken işçilerin veya temsilcilerinin görüşleri alınacaktır. 
d) Numuneler bu konuda eğitilmiş kişiler tarafından alınacaktır. Alınan numunelerin analizi, (f) 

bendinde belirtildiği şekilde, lif saymak için uygun araç gereçle donatılmış laboratuarlarda yapılacaktır. 
e) Numune alma süresi, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile 8 saatlik çalışma süresinde (bir 

vardiya) işçinin maruziyetini belirleyecek şekilde olacaktır. 
f) Lif sayımı, faz-kontrast mikroskobu (PCM) kullanılarak Dünya Sağlık Teşkilatı’nın 1997 tarihinde 

tavsiye ettiği metotla veya eşdeğer sonuçları veren başka bir metotla yapılacaktır. 
Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu 5 mikrondan daha büyük, eni 3 mikrondan daha küçük 

ve boyu eninin 3 katından büyük olan lifler hesaba katılacaktır. 
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Sınır Değer 
Madde 10 — İşveren, işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik 

zaman ağırlıklı ortalama (TWA) değerinin 0,1 lif/cm3’ü geçmemesini sağlayacaktır. 
Sınır Değerin Aşılması 
Madde 11 — Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde verilen sınır değerin aşılması halinde; 
a) Sınır değerin aşılmasının nedenleri tespit edilerek asbest konsantrasyonunun bu değerin altına 

inmesi için gerekli önlemler derhal alınacaktır. İşçilerin korunması için uygun önlemler alınıncaya kadar 
etkilenmiş alanda çalışma yapılmayacaktır. 

b) Alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını belirlemek için ortam havasında yeniden asbest 
konsantrasyonu ölçümü yapılacaktır. 

c) Maruziyetin diğer önlemlerle azaltılmasının mümkün olmadığı ve ancak solunum sistemi 
koruyucusu kullanılarak sınır değere uyumun mümkün olduğu hallerde, işçilerin koruyucu ile 
çalışmaları süreklilik arz etmeyecek ve her bir işçinin çalışacağı azami süre önceden belirlenecek ve 
bu süre kesinlikle aşılmayacaktır. Koruyucu kullanılarak yapılan çalışma süresince, fiziki şartlar ve 
iklim şartları dikkate alınarak ve işçilerin veya temsilcilerinin görüşleri de alınarak uygun dinlenme 
araları verilecektir. 

Yıkım ve Tamir-Bakım İşleri 
Madde 12 — İşveren yıkım veya tamir bakım işlerine başlamadan önce, asbest içerebilecek 

malzemeleri belirlemek için bina veya tesis sahibinden de bilgi alarak gerekeni yapacaktır. Herhangi 
bir yapı veya malzemede asbest bulunduğu şüphesi varsa bu Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. 

Söküm ve Yıkım İşleri 
Madde 13 — Teknik önlemler alınmasına rağmen, havadaki asbest konsantrasyonunun bu 

Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen sınır değeri aşabileceği yıkım, söküm, uzaklaştırma, tamir 
ve bakım gibi belirli işlerde; işçilerin korunması için işveren, özellikle aşağıda belirtilen önlemleri 
alacaktır: 

a) Uygun solunum sistemi koruyucusu ve diğer kişisel koruyucu ekipman ile bunları kullanacak 
işçiler belirlenecektir. 

b) Sınır değerin aşılması ihtimali olan yerlere uyarı levhası konulacaktır. 
c) Asbest veya asbestli malzemeden çıkan tozun tesis veya çalışma alanı dışına yayılması 

önlenecektir. 
Yukarıda belirtilen işlere başlamadan önce, alınacak tedbirler hususunda işçilerin veya 

temsilcilerinin görüşleri alınacaktır. 
İş Planı 
Madde 14 — Asbest ve/veya asbestli malzeme içeren binalar, yapılar, atölyeler, fabrikalar ve 

diğer tesisler veya gemilerdeki söküm ve yıkım işlerine başlamadan önce bir iş planı yapılacaktır. 
a) İş planında, işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak için işyerinde alınacak önlemler 

belirtilecektir. Bu planda özellikle; 
1) Asbest veya asbestli malzemenin uzaklaştırılması işlemleri, bu malzemelerin yerinde 

kalmasından daha büyük bir risk oluşturmuyorsa, yıkıma başlanmadan önce asbest veya asbestli 
malzemelerin bina ve tesislerden uzaklaştırılması, 

2) Gereken durumlarda, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen kişisel 
koruyucunun sağlanması, 

3) Asbestin yıkım veya uzaklaştırılması işleri tamamlandığında, işyerinde asbeste maruziyet riski 
kalmadığını belirten bir belge düzenlenmesi, 

hususları yer alacaktır. 
b) İşe başlanmadan önce yukarıda belirtilen iş planı Bakanlığa verilecektir. 
Eğitim 
Madde 15 — İşveren, asbest içeren tozlara maruz kalan veya kalma ihtimali bulunan bütün 

işçilere uygun ve yeterli eğitimi sağlamak zorundadır. Bu eğitim; 
a) Belirli aralıklarla tekrarlanacak ve işçilere maddi bir yük getirmeyecektir. 
b) İşçilerin kolayca anlayabileceği şekilde yapılacak, korunma ve güvenlik yönünden özellikle 

aşağıdaki hususlarda işçilerin gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaları sağlanacaktır; 
1) Asbestin özellikleri ve sigara içmenin olumsuz etkilemesi de dahil asbestin sağlığa etkileri, 
2) Asbest içermesi muhtemel malzeme ve ürünlerin türleri, 
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3) Asbeste maruz kalınabilecek işlemler ve bu maruziyeti en aza indirmek için alınacak koruyucu 
tedbirlerin önemi, 

4) Güvenli çalışma şekli ve yöntemi ile koruyucu ekipman, 
5) Uygun solunum sistemi koruyucusu seçimi, bunların koruma şekli ve koruma derecesi ve uygun 

şekilde kullanılması, 
6) Acil durum işlemleri, 
7) Dekontaminasyon işlemleri, 
8) Atıkların uzaklaştırılması ve 
9) Gerekli tıbbi muayeneler. 
Söküm İşinin Uzmanlarca Yapılması 
Madde 16 — Asbestin sökümü veya uzaklaştırılması işi, bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip 

uzman kişi veya kuruluşlarca yapılacaktır. 
Genel Önlemler 
Madde 17 — Asbest veya asbestli malzemeyle yapılan çalışmalarda aşağıdaki önlemler 

alınacaktır: 
a) Asbestle çalışılan yerler; 
1) Açıkça işaretlenecek ve uyarı levhaları konulacaktır. 
2) Bu yerlere, görevli olanlar dışındaki işçilerin girmesi önlenecektir. 
3) Sigara içilmesi yasak olan alanlar belirlenecektir. 
b) Yeme içme için ayrılan yerlerde asbest tozu ile kirlenme riski bulunmayacaktır. 
c) Asbestle çalışılan işyerlerinde; 
1) İşçilere uygun koruyucu iş elbiseleri verilecektir. 
2) Koruyucu elbiseler işyeri dışına çıkarılmayacaktır. Elbiseler işyerinde veya bu tür temizlik 

işlerinin yapıldığı yerlerde temizlenecek, ancak elbiseler işyerinden kapalı kaplar içerisinde 
çıkarılacaktır. 

3) Koruyucu elbiseler ile işçilerin kendilerine ait elbiseler ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilecektir. 
4) İşçilere uygun el ve yüz yıkama yerleri, tozlu işlerde duş sağlanacaktır. 
5) Kullanılan koruyucu malzemeler, özel olarak belirlenmiş yerlerde saklanacak, her kullanımdan 

sonra kontrol edilip temizlenerek, tamir ve bakımı yapılacaktır. 
Yukarıda belirtilen önlemler işçilere herhangi bir mali yük getirmeyecektir. 
İşçilerin veya Temsilcilerin Bilgilendirilmesi 
Madde 18 — Asbest veya asbestli malzemeyle yapılan çalışmalarda; 
a) İşçilere ve temsilcilerine aşağıdaki konularda yeterli bilgi verilecektir: 
1) Asbest veya asbestli malzemeden yayılan tozdan doğacak sağlık riskleri, 
2) Yönetmelikte belirtilen limit değerler ve ortam havasında sürekli yapılması gerekli ölçümler, 
3) Sigara içilmemesi de dahil uyulması gereken hijyen şartları, 
4) Koruyucu ekipman ve giyim eşyası kullanımına yönelik önlemler, 
5) Asbeste maruziyeti en aza indirecek özel önlemler. 
b) Yukarıda (a) bendinde yer alan önlemlere ek olarak; 
1) İşçi ve/veya temsilcilerine, ortam havasındaki asbest konsantrasyonu ölçüm sonuçları hakkında 

bilgi verilecek ve bu sonuçlarla ilgili gerekli açıklamalar yapılacaktır. 
2) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen sınır değerin aşıldığı hallerde, işçiler ve 

temsilcileri bu durumdan derhal haberdar edilecek, nedenleri bildirilecek, alınacak önlemler hakkında 
görüş alışverişinde bulunulacaktır. Acil bir durumda alınan önlemler bildirilecektir. 

Sağlık Gözetimi 
Madde 19 — İşçiler aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi 

tutulacaktır: 
a) Asbestle çalışacak her işçinin çalışmaya başlamadan önce genel sağlık durumu 

değerlendirilecek ve Yönetmelik Ek’inde belirtildiği şekilde, özellikle göğüs muayeneleri ile diğer tetkik 
ve kontrolleri yapılacaktır. 

İşçilerin sağlık durumlarının değerlendirmesi en az 3 yılda bir tekrarlanacak ve her işçi için sağlık 
kaydı tutulacaktır. 

b) Sağlık gözetiminden sorumlu hekim; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, işçinin asbeste 
maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dahil, her türlü koruyucu ve önleyici önlemleri belirleyecek 
ve önerilerde bulunacaktır. 
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c) İşçilere maruziyetin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık değerlendirmeleri ile 
ilgili bilgi verilecektir. Hekim, maruziyetin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi gereken 
süreyi belirleyebilir. 

d) İşçi veya işveren sağlık muayene ve tetkiklerinin yeniden yapılmasını isteme hakkına sahiptir. 
Kayıt Tutulması 
Madde 20 — Asbestle çalışılan işyerlerinde işverenler aşağıda belirtilen kayıtları tutmak ve bunları 

saklamakla yükümlüdürler: 
a) İşveren, asbest veya asbestli malzeme ile çalışanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve 

maruziyet miktarını belirten kayıtları tutacaktır. Doktor veya sağlık konusunda yetkili kişiler bu kayıtları 
inceleyebilirler. İşçiler kendilerine ait kayıtların bir örneğini alabilirler. İşçiler ve/veya temsilcileri de 
kayıtlar hakkında isimsiz genel bilgileri alabilirler. 

b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen kayıtlar ile bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendinde 
belirtilen kayıtlar, maruziyetin sona ermesinden sonra en az 40 yıl süreyle saklanacaktır. 

c) İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren (b) bendinde belirtilen kayıtları Bakanlığa 
vermek zorundadır. 

Asbestosis ve Mezotelyoma Kayıtları 
Madde 21 — Sosyal Sigortalar Kurumunca tespit edilen veya bu Kuruma bildirilen asbestosis ve 

mezotelyoma vakaları ile ilgili kayıtlar Kurum tarafından tutulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

  
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı 
Madde 22 — Bu Yönetmelik 19/9/1983 tarihli ve 83/477/EEC sayılı ve 25/6/1991 tarihli ve 

91/382/EEC sayılı Avrupa Konseyi Direktifleri ile 27/3/2003 tarihli ve 2003/18/EC sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi Direktifi dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Uygulama Esasları 
Madde 23 — Bakanlık bu Yönetmelikle ilgili uygulama esaslarını düzenlemek amacıyla yönergeler 

çıkarabilir. 
Yürürlük 
Madde 24 —Bu Yönetmelik 15/4/2006 tarihinde yürürlüğe girer. ( 52  ) 
Yürütme 
Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
52   Bu madde, 17.02.2004 Tarihli ve 25376 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Yönetmelik” ile dğişmiştir. 
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EK – I 
  
Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen sağlık muayene ve kontrolleri ile ilgili hususlar: 
  
1. Mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hastalıklara sebep olabilir: 
- asbestosis 
- mezotelyoma 
- akciğer kanseri (bronchial carcinoma) 
- mide-bağırsak kanseri (gastro-intestinal carcinoma) 
2. Doktor ve/veya diğer görevli sağlık personeli asbeste maruz kalan işçilerin her birinin maruziyet 

durumunu ve çalışma şartlarını yakından bilmelidir. 
3. İşçilerin sağlık muayeneleri iş hekimliğinin prensip ve uygulamalarına uygun şekilde yapılacak 

ve en az aşağıdaki hususları içerecektir: 
- işçinin mesleki ve tıbbi özgeçmişi ile ilgili kayıtların tutulması, 
- her işçi ile görüşme yapılması, 
- genel klinik muayenesi, özellikle göğüs muayenesi, 
- solunum fonksiyon testi. (solunan havanın hacmi ve hızı) 
Doktor ve/veya diğer yetkili sağlık personeli, iş hekimliğindeki gelişmeleri göz önüne alarak 

sputum sitoloji testleri, göğüs filmi (X-ray), tomodensitometri gibi daha ileri tetkikler isteyebilir. 
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BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA 
YÖNETMELİK  ( 53  ) 

  
 
 
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

  
Amaç 
Madde 1 – Bu Yönetmelik, işçilerin biyolojik etkenlere maruziyetten kaynaklanan veya 

kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına dair esas ve 
usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu Yönetmelik bu alanda özel asgari hükümleri belirler. 
Kapsam 
Madde 2 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren 

işyerlerinde işçilerin yaptıkları işlerden dolayı biyolojik etkenlere maruz kaldıkları veya maruz 
kalabilecekleri işlerde uygulanır. 

Dayanak 
Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Biyolojik etkenler: Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, 

genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan parazitlerini,  
b) Mikroorganizma: Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya 

hücresel olmayan mikrobiyolojik varlığı,  
c) Hücre kültürü: Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in–vitro olarak geliştirilmesini,  
d) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını  
ifade eder. 
Bu maddenin (a) bendinde tanımlanan biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre 4 risk 

grubunda sınıflandırılır; 
Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler. 
Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak 

topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik 
etkenler. 

Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike 
oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan 
biyolojik etkenler. 

Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike 
oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan 
biyolojik etkenler. 

  
İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hususlar 

  
Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 
Madde 5 – Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi aşağıda belirtilen hususlara göre yapılır; 
a) Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, işçinin sağlık ve 

güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için, 
işçinin maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenir. 

Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk 
değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır. 
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Risk değerlendirmesi, düzenli aralıklarla ve işçinin biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını 
etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda yenilenir. 

İşveren, risk değerlendirmesinde kullanılan bilgileri, istendiğinde Bakanlığa vermekle 
yükümlüdür. 

b) Bu maddenin (a) bendinde sözü edilen risk değerlendirmesi, aşağıdakileri de kapsayan tüm 
bilgiler dikkate alınarak yapılır; 

1) İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması, 
2) Yetkili makamların, işçilerin sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması 

hakkındaki önerileri, 
3) İşçilerin işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler, 
4) İşçilerin işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler,  
5) Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak işçilerin yakalandığı hastalıkla ilgili bilgiler.  
Risk Değerlendirmesine Göre Yönetmelik Maddelerinin Uygulanması 
Madde 6 – İşyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonucunda: 
a) Maruz kalınan ve/veya kalınabilecek etken, işçiler için tanımlanabilir sağlık riski oluşturmayan 

Grup 1 biyolojik etkenler sınıfında ise, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinden 18 inci maddesine kadar 
olan maddeleri uygulanmaz. Ancak, bu durumda Ek–VI nın birinci paragrafında belirtilen hususlara 
uyulur.  

b) Biyolojik etkenle doğrudan çalışılmayan veya biyolojik etkenin kullanılmadığı ancak, işçilerin 
biyolojik etkene maruziyetine neden olabilecek Ek–I de yer alan işlerde, risk değerlendirmesinde 
gereksiz olduğu belirtilmedikçe, bu Yönetmeliğin 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri uygulanır.  

  
 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İşverenlerin Yükümlülükleri 
 
İkâme 
Madde 7 – İşveren, yapılan işin özelliğine göre zararlı biyolojik etkenleri kullanmaktan kaçınacak 

ve teknik gelişmelere uygun olarak, kullanım şartlarında işçilerin sağlığı için tehlikeli olmayan veya 
daha az tehlikeli olan biyolojik etkenleri kullanacaktır. 

Risklerin Azaltılması 
Madde 8 – İşveren, işyerinde biyolojik etkenlere maruziyet riskinin azaltılması için aşağıdaki 

hususlara uymakla yükümlüdür: 
a) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk olduğu ortaya 

çıkarsa, işçilerin maruziyeti önlenir. 
b) Bunun teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, yapılan iş ve risk değerlendirmesi dikkate 

alınarak, sağlık ve güvenlik yönünden yeterli korumayı sağlayacak şekilde, işçilerin maruziyet 
düzeyinin en aza indirilmesi için özellikle aşağıdaki önlemler alınır; 

1) Maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı, mümkün olan en az sayıda tutulur. 
2) Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını 

önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenir.  
3) Öncelikle toplu koruma önlemleri alınır ve/veya maruziyetin başka yollarla önlenemediği 

durumlarda kişisel korunma yöntemleri uygulanır.  
4) Hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kontrol dışı dışarıya taşınması veya 

sızmasının önlenmesi veya azaltılmasını sağlayacak şekilde uygulanır.  
5) Ek–II de verilen biyolojik risk işareti ile birlikte ilgili diğer uyarı işaretleri de kullanılır.  
6) Biyolojik etkenlerin karıştığı kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanır.  
7) Gerekiyorsa ve teknik olarak mümkünse, kullanılan biyolojik etkenlerin muhafaza edildikleri 

ortam dışında bulunup bulunmadığının belirlenmesi için ölçümler yapılır.  
8) Atıkların, gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra işçiler tarafından güvenli bir 

biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması 
da dahil uygun yöntemlerle yapılır.  

9) Biyolojik etkenlerin işyeri içinde güvenli bir şekilde taşınması için gerekli düzenlemeler yapılır.  
Bakanlığın Bilgilendirilmesi 
Madde 9 – İşveren, aşağıda belirtilen hususlarda Bakanlığa bilgi vermekle yükümlüdür: 
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a) Risk değerlendirmesi sonuçları işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk bulunduğunu ortaya 
koyuyorsa, istenmesi halinde, işveren aşağıdaki konularda gerekli bilgileri Bakanlığa verir;  

1) Risk değerlendirmesinin sonuçları.  
2) İşçilerin biyolojik etkenlere maruz kaldığı veya kalabileceği işler.  
3) Maruz kalan işçi sayısı.  
4) İşyerinde sağlık ve güvenlikten sorumlu kişilerin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliği.  
5) Çalışma şekli ve yöntemleri de dahil olmak üzere alınan koruyucu ve önleyici önlemler.  
6) Fiziksel engellerin ortadan kalkmasından kaynaklanabilecek, Grup 3 veya Grup 4 de yer alan 

biyolojik etkenlere maruziyetten işçilerin korunması için acil eylem planı.  
b) İşveren, biyolojik etkenin ortama yayılmasına ve insanda ciddi enfeksiyona ve/veya hastalığa 

sebep olabilecek herhangi bir kaza veya olayı derhal Bakanlığa ve Sağlık Bakanlığına bildirir.  
c) İşletmenin faaliyeti sona erdiğinde, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre düzenlenen 

maruz işçilerin listesi ile bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre tutulan tüm tıbbi kayıtlar Bakanlığa 
verilir.  

Hijyen ve Kişisel Korunma 
Madde 10 – Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulacaktır: 
a) İşverenler, işçilerin biyolojik etkenlerle çalışmaya bağlı sağlık veya güvenlik riskleriyle 

karşılaştıkları bütün işlerde, aşağıdaki önlemleri almakla yükümlüdür;  
1) İşçiler, biyolojik etkenlerin bulaşma riski bulunan çalışma alanlarında yiyip içmeyeceklerdir.  
2) İşçilere uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel giysi sağlanacaktır.  
3) İşçilere, göz yıkama sıvıları ve/veya cilt antiseptikleri de dahil, uygun ve yeterli temizlik 

malzemeleri bulunan yıkanma ve tuvalet olanakları sağlanacaktır.  
4) Gerekli koruyucu ekipmanlar;  
Belirlenmiş bir yerde uygun olarak muhafaza edilecektir. 
Her kullanımdan sonra ve mümkünse kullanımdan önce kontrol edilip temizlenecektir. 
Bozuk koruyucu ekipmanlar, kullanımından önce tamir edilecek veya değiştirilecektir. 
5) İnsan ve hayvan kaynaklı numunelerin alınması, işlem yapılması ve incelenmesi yöntemleri 

belirlenecektir.  
b) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen koruyucu elbiseler de dahil, biyolojik etkenlerle kirlenmiş 

olabilecek iş elbiseleri ve koruyucu ekipman, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılacak ve diğer 
giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilecektir. İşverence, kirlenmiş bu elbiselerin ve koruyucu 
ekipmanın dekontaminasyonu ve temizliği sağlanacak, gerektiğinde imha edilecektir.  

c) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerine göre alınan önlemlerin maliyeti işçilere yansıtılmaz.  
İşçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi 
Madde 11 – İşçilerin ve/veya temsilcilerinin eğitimi ve bilgilendirilmesi ile ilgili hususlar aşağıda 

belirtilmiştir: 
a) İşveren, işyerinde çalışan işçilerin ve/veya temsilcilerinin uygun ve yeterli eğitim almalarını 

sağlar ve özellikle aşağıda belirtilen konularda gerekli bilgi ve talimatları verir;  
1) Olası sağlık riskleri,  
2) Maruziyeti önlemek için alınacak önlemler,  
3) Hijyen gerekleri,  
4) Koruyucu ekipman ve elbiselerin kullanımı ve giyilmesi,  
5) Herhangi bir olay anında ve olayların önlenmesinde işçilerce yapılması gerekenler.  
b) Eğitim;  
1) Biyolojik etkenlerle temasın söz konusu olduğu çalışmalara başlanmadan önce verilecek,  
2) Yeni veya değişen risklere göre uyarlanacak,  
3) Gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanacaktır.  
Özel Durumlarda İşçinin Bilgilendirilmesi 
Madde 12 – Özel durumlarda işçiler aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak bilgilendirilir: 
a) İşverenler işyerinde;  
1) Biyolojik etkenlerle çalışma sırasında oluşan ciddi bir kaza veya olay durumunda,  
2) Grup 4 biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda  
takip edilecek prosedürü de içeren yazılı talimatları sağlayacak ve mümkünse uyarıları görünür 

şekilde asacaklardır. 
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b) İşçiler, biyolojik etkenlerin kullanımı sırasında meydana gelen herhangi bir kaza veya olayı, 
sağlık ve güvenlikten sorumlu veya görevli kişiye derhal bildirirler.  

c) İşverenler, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasından doğan ve insanda ciddi enfeksiyona 
ve/veya hastalığa neden olabilecek kaza veya olayı, çalışanlara ve/veya temsilcilerine derhal bildirirler. 
Ayrıca, işverenler, çalışanlara ve/veya temsilcilerine kazanın sebeplerini ve durumu düzeltmek için 
alınan önlemleri de en kısa zamanda bildirirler.  

d) Her işçi, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde sözü edilen listede belirtilen ve kişisel olarak 
kendisini ilgilendiren bilgilere ulaşabilecektir.  

e) İşçiler ve/veya temsilcileri, konuyla ilgili genel bilgilere ulaşabileceklerdir.  
f) İşverenler, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen bilgileri istemeleri 

halinde işçilere ve/veya temsilcilerine verir.  
Maruz Kalan İşçilerin Listesi 
Madde 13 – Biyolojik etkenlere maruziyet ile ilgili liste ve kayıtlar aşağıda belirtilen esaslara göre 

tutulur: 
a) İşverenler, Grup 3 ve/veya Grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan işçilerin listesini, yapılan 

işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla 
ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutulur.  

b) Bu liste ve kayıtlar maruziyet sona erdikten sonra en az 20 yıl saklanır.  
Aşağıda belirtilen enfeksiyonlara neden olabilecek biyolojik etkenlere maruziyette, bu liste, 

bilinen son maruziyetten sonra en az 40 yıl boyunca saklanır; 
1) Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyette.  
2) Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis 

edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette.  
3) Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik 

etkenlere maruziyette.  
4) Tedaviye rağmen uzun süreler sonra nükseden hastalıklara yol açan enfeksiyonlara sebep 

olan biyolojik etkenlere maruziyette.  
5) Uzun süreli ciddi arıza bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette.  
c) İşyeri hekimi ve/veya işyerindeki sağlık ve güvenlikle ilgili yetkili kişi veya bu konuyla ilgili diğer 

sorumlu kişiler bu maddenin (a) bendinde belirtilen listeye ulaşabileceklerdir.  
İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımının Sağlanması 
Madde 14 – İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 11 inci maddesine uygun olarak işçilerin 
ve/veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar. 

Bakanlığa Bildirim 
Madde 15 – İşverenler aşağıdaki konularda Bakanlığa bildirimde bulunmakla yükümlüdürler: 
a) Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında ön bildirimde bulunulur;  
1) Grup 2 biyolojik etkenler.  
2) Grup 3 biyolojik etkenler.  
3) Grup 4 biyolojik etkenler.  
Bu bildirim işin başlamasından en az 30 gün önce yapılır. Bu maddenin (b) bendinde belirtilen 

hususlar saklı kalmak kaydı ile işveren, Grup 4 de yer alan her bir biyolojik etkeni veya geçici olarak 
kendisinin yaptığı sınıflandırmaya göre Grup 3 de yer alan yeni bir biyolojik etkeni ilk defa 
kullandığında da ön bildirimde bulunur. 

b) Grup 4 biyolojik etkenlerle ilgili tanı hizmeti veren laboratuvarlar için, sadece yaptığı 
hizmetlerin içeriği hakkında başlangıçta bildirimde bulunulur.  

c) İşyerinde bildirimi geçersiz kılan, proses ve/veya işlemlerde sağlık veya güvenliği önemli 
ölçüde etkileyecek büyük değişiklikler olduğunda, bildirim yeniden verilir.  

d) Bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde sözü edilen bildirim;  
1) İşyerinin unvan ve adresini,  
2) İşyerinde sağlık ve güvenlikten sorumlu kişilerin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki 

yeterliliğini,  
3) Risk değerlendirmesinin sonucunu,  
4) Biyolojik etken türlerini,  
5) Öngörülen korunma ve önleme tedbirlerini içerir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

 
Sağlık Gözetimi 
Madde 16 – Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda: 
a) İşveren her işçinin;  
1) Çalışmalara başlamadan önce,  
2) Düzenli aralıklarla,  
sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 
b) Risk değerlendirmesi, özel koruma önlemleri alınması gereken işçileri tanımlayacaktır.  
Gerektiğinde, maruz kaldıkları veya kalmış olabilecekleri biyolojik etkene karşı henüz bağışıklığı 

olmayan işçiler için etkili aşılar hazır bulundurulur. 
İşverenler, aşı bulundurduklarında Ek–VII de belirtilen hususları göz önüne alacaklardır. 
Bir işçinin, maruziyete bağlı olduğundan kuşkulanılan bir enfeksiyona ve/veya hastalığa 

yakalandığı saptandığında, işyeri hekimi veya işçilerin sağlık gözetiminden sorumlu kişi, benzer 
biçimde maruz kalmış diğer işçilerin de aynı şekilde gözetime tabi tutulmasını sağlar. 

Bu durumda maruziyet riski yeniden değerlendirilir. 
c) Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından 

sonra en az 10 yıl süre ile saklanır.  
Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen özel durumlarda kişisel tıbbi kayıtlar 

bilinen son maruziyetten itibaren 40 yıl süre ile saklanır. 
d) İşyeri hekimi veya işçilerin sağlık gözetiminden sorumlu kişi, her bir işçi için alınması gerekli 

koruyucu ve önleyici tedbirler ile ilgili olarak önerilerde bulunur.  
e) Maruziyetin sona ermesinden sonra yapılacak herhangi bir sağlık gözetimi ile ilgili olarak 

işçilere gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir.  
f) İşçiler, kendileriyle ilgili sağlık gözetimi sonuçları hakkında bilgi edinebilecekler, ilgili işçiler 

veya işveren sağlık gözetimi sonuçlarının gözden geçirilmesini isteyebileceklerdir.  
g) İşçilerin sağlık gözetimi ile ilgili hususlar Ek–IV de verilmiştir.  
h) Biyolojik etkenlere, mesleki maruziyet sonucu meydana gelen her hastalık veya ölüm 

Bakanlığa bildirilir.  
Tanı Laboratuvarları Dışında Kalan İnsan Sağlığı ve Veterinerlikle İlgili Kuruluşlar 
Madde 17 – Tanı laboratuvarları dışında kalan, insan sağlığı ve veterinerlik hizmeti verilen 

işyerlerinde: 
a) Risk değerlendirmesi yapılırken, aşağıdaki hususlara özellikle dikkat edilecektir;  
1) Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve örneklerde biyolojik 

etkenlerin varlığı hakkındaki belirsizliklere,  
2) Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve örneklerde varolduğu 

bilinen veya varolduğundan şüphe edilen biyolojik etkenlerin oluşturduğu tehlikeye,  
3) İşin doğasından kaynaklanan risklere.  
b) Çalışan işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak için uygun önlemler alınacaktır.  
Bu önlemler aşağıdaki hususları da içerecektir; 
1) Uygun dekontaminasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin belirlenmesi,  
2) Biyolojik etkenlerin bulaştığı atıkların risksiz bir şekilde yüklenip boşaltılmasını ve 

uzaklaştırılmasını sağlayacak uygun yöntemlerin kullanılması.  
c) Grup 3 veya Grup 4 biyolojik etkenlerle enfekte olan veya olduğundan şüphelenilen hasta 

insanların veya hayvanların bulunduğu karantina yerlerinde, enfeksiyon riskini en aza indirmek için, 
Ek–V in (A) sütununda belirtilen önlemler alınacaktır.  

Endüstriyel İşlemler, Laboratuvarlar ve Hayvan Barınakları İçin Özel Önlemler 
Madde 18 – Endüstriyel işlemler, laboratuvarlar ve hayvan barınakları için alınması gerekli özel 

önlemler aşağıda belirtilmiştir: 
a) Teşhis laboratuvarları da dahil, laboratuvarlarda ve Grup 2, Grup 3 ve Grup 4 biyolojik 

etkenlerle bilhassa enfekte edilmiş veya bunları taşıyan veya taşıdıklarından şüphe edilen laboratuvar 
hayvanlarının barınaklarında aşağıdaki önlemler alınır;  
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1) Araştırma, geliştirme, öğretim veya tanı amacıyla Grup 2, Grup 3 ve Grup 4 biyolojik 
etkenlerle çalışmaların yürütüldüğü laboratuvarlarda, enfeksiyon riskini asgariye indirmek için Ek–V te 
belirtilen önlemler alınır.  

2) Risk değerlendirmesini takiben biyolojik etkenin risk derecesine göre fiziksel koruma düzeyi 
tespit edilecek ve Ek–V te belirtilen önlemler alınır.  

Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerle çalışmalar; 
Grup 2 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 2 olan, 
Grup 3 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 3 olan, 
Grup 4 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 4 olan, 
çalışma alanlarında sürdürülecektir. 
3) İnsanda hastalığa yol açabilecek biyolojik etkenler içerip içermediği belirsiz olan maddelerle 

çalışılan ancak asıl amaçları biyolojik etkenlerle çalışmak olmayan laboratuvarlarda, koruma düzeyi en 
az 2 olan önlemler uygulanır.  

Bakanlıkça daha alt düzeydeki koruma önlemlerinin yeterli olduğu belirtilmedikçe, gerekli olduğu 
bilinen ya da şüphelenilen durumlarda koruma düzeyi 3 veya 4 olan önlemler uygulanır. 

b) Grup 2, Grup 3 veya Grup 4 de yer alan biyolojik etkenlerin kullanıldığı sanayi proseslerinde 
aşağıdaki önlemler alınır;  

1) Bu maddenin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde tanımlanan koruma ilkeleri, Ek–VI da 
belirtilen uygulamaya yönelik önlemler ve uygun prosedürler esas alınarak sanayi proseslerine de 
uygulanır. 

2) Grup 2, Grup 3 veya Grup 4 de yer alan biyolojik etkenlerin kullanılması ile ilgili risk 
değerlendirmesine göre, bu etkenlerin sanayide kullanılmasında alınması gereken önlemlerin neler 
olduğuna karar vermeye Bakanlık yetkilidir. 

c) İşçiler için ciddi sağlık riski oluşturabilecek, ancak kesin bir değerlendirme yapılamayan 
biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerinde koruma düzeyi en az 3 olan önlemler alınır.  

  
BEŞİNCİ BÖLÜM 

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı, Yürürlük ve Yürütme 
  
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı 
Madde 19 – Bu Yönetmelik Avrupa Birliğinin 18/9/2000 tarihli ve 2000/54/EC sayılı Konsey 

Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır. 
Hüküm Bulunmayan Haller 
Madde 20 – Bu Yönetmelikte belirtilen özel önlemler ile birlikte bu Yönetmelik kapsamına giren 

işyerlerinde, 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliği hükümleri de uygulanır. 

Yürürlük 
Madde 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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EK–I 
 

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYETİN OLABİLECEĞİ İŞLER LİSTESİ 
  
1- Gıda üretilen fabrikalarda çalışma. 
2- Tarımda çalışma. 
3- Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma. 
4- Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalışma. 
5- Mikrobiyolojik teşhis laboratuvarları dışındaki kliniklerde, veterinerlik ve teşhis laboratuvarlarındaki çalışma. 
6- Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma. 
7- Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma. 

 
 
 

EK–II 
 

BİYOLOJİK TEHLİKE İŞARETİ 
 

( Sarı zemin üzerine siyah sembol) 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                  BİYOLOJİK RİSK 
 
 

III 
 

SINIFLANDIRILMIŞ BİYOLOJİK ETKENLER LİSTESİ 
 
 

Açıklamalar 
 
1– Bu Yönetmeliğin kapsamına uygun olarak, sınıflandırma listesine yalnızca insanı enfekte ettiği bilinen etkenler dahil 
edilmiştir. 
Uygun olduğu yerlerde, bu etkenlerin toksik ve alerji yapma potansiyelleri belirtilmiştir. 
İnsanı etkilemediği bilinen hayvan ve bitki patojenleri çıkarılmıştır. 
Sınıflandırılmış biyolojik etkenler listesine, genetik olarak değiştirilmiş mikroorganizmalar dahil edilmemiştir. 
2– Sınıflandırılmış etkenler listesi sağlıklı işçilerde o etkenlerin yaptıkları etkilere dayandırılmıştır. 
Önceden varolan bir hastalık, ilaç kullanımı, kazanılmış bağışıklık, gebelik veya emzirme gibi bir nedenle ya da başka bir 
nedenden dolayı bir kişinin duyarlılığının etkilenebileceği özel durumlardaki etkiler dikkate alınmamıştır. 
Bu tür işçilerdeki ek riskler bu Yönetmelikte öngörülen risk değerlendirmesi kapsamında ele alınacaktır. 
Grup 3 veya Grup 4 de yer alan biyolojik etkenlere maruz kalınan veya maruz kalınabilecek bazı sanayi proseslerinde, 
laboratuvar çalışmalarında veya hayvanlarla yapılan çalışmalarda bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine uygun teknik önlemler 
alınacaktır. 
3 – Herhangi bir biyolojik etkenin Grup 2, Grup 3 veya Grup 4 de sınıflandırılmamış olması ve listede yer almaması, bu 
biyolojik etkenin Grup 1 de yer aldığı anlamına gelmez. 

Listede, birden çok türünün insanda patojen olduğu bilinen etkenlerin hastalıklara en fazla neden olduğu bilinen türleri yer 
alacak ayrıca, aynı cinsin diğer türlerinin de sağlığı etkileyebileceğini gösteren daha genel bir bilgi bulunacaktır.  
Sınıflandırılmış biyolojik etkenler listesinde yer alan bir cinsin patojen olmadığı bilinen türleri ve tipleri (strains) listeye 
alınmamıştır.    

4– Bir suş (strain) zayıflatıldığında ya da bilinen virülans genlerini yitirdiğinde, ait olduğu ve işyerindeki uygun risk 
değerlendirmesine konu olan ana suşun sınıflandırılması için gerek görülen korumanın mutlak olarak uygulanması gerekli 
değildir.  
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Örneğin; Böylesi bir suşun, koruyucu veya tedavi edici amaçlar için kullanılacak bir ürün veya bu ürünün bir parçası olarak 
kullanılması durumunda. 
5– Bu listeyi oluşturmak için kullanılan sınıflandırılmış etkenlerin nomenklatürü (bilimsel adlandırması) bu listenin hazırlandığı 
tarihteki etkenlerin taksonomisi (hayvan veya bitkilerin tasnifi) ve nomenklatürü ile ilgili uluslararası anlaşmalara uygundur. 
6– Sınıflandırılmış biyolojik etkenler listesi, oluşturulduğundaki bilgileri yansıtır. 
7– İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve bu ekte yer almayan bütün virüsler en az Grup 2 de 
sınıflandırılmış sayılacaktır.  
8– Grup 3 de sınıflandırılan ve karşılarında (**) işareti bulunan biyolojik etkenler, genel olarak hava yolu ile bulaşıcı 
olmadıklarından işçiler için sınırlı enfeksiyon riski taşırlar. 
9– İşyerinde, parazitlerin sınıflandırılması sonucuna göre belirlenen koruma düzeyine uygun gerekler, sadece insanda 
enfeksiyona neden olabilecek parazitin yaşam döngüsünün evrelerine uygulanır. 
10– Bu listede ayrıca biyolojik etkenin alerjik veya toksik reaksiyonlara sebep olma ihtimalinin bulunduğunu, etkili aşısının 
olduğunu veya maruz kalan işçilerin isim listesinin 10 yıldan daha fazla tutulmasının tavsiye edildiği de gösterilmiştir.  

 
Bu göstergeler aşağıdaki harflerle ifade edilir. 
A: Olası alerjik etkileri olan. 
D: Bu biyolojik etkene maruz kalan işçilerin listesinin bilinen son maruziyetten sonra 10 yıldan daha fazla saklanması 

gereken. 
T: Toksin üretimi olan. 
V: Etkili aşısı bulunan. 
Koruyucu aşılamanın uygulanması Ek–VII de verilen kılavuza göre yürütülecektir. 

 
 
 
 
BAKTERİLER VE BENZER ORGANİZMALAR 
 
Listede görülen biyolojik etkenler için “spp.” ifadesi, insanda bilinen diğer patojen türleri belirtir. 
 
Biyolojik Etken Sınıflandırma  Notlar 

Actinobacillus actinomycetemcomitans 2   
Actinomadura madurae 2 
Actinomadura pelletieri 2 
Actinomyces gerencseriae 2 
Actinomyces israelii  2 
Actinomyces pyogenes 2 
Actinomyces spp.  2 
Arcanobacterium haemolyticum (corynebacterium haemolyticum) 2  
Bacillus anthracis  3 
Bacteroides fragilis  2 
Bartonella bacilliformis 2 
Bartonella quintana (Rochalimea quintana) 2 
Bartonella (Rochalimea) spp.  2 
Bordetella bronchiseptica 2 
Bordetella parapertussis  2 
Bordetella pertussis  2  V 
Borrelia burgdorferi 2 
Borrelia duttonii 2 
Borrelia recurrentis  2 
Borrelia spp.  2 
Brucella abortus  3 
Brucella canis  3 
Brucella melitensis  3 
Brucella suis 3 
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3 
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)  3 
Campylabacter fetus  2 
Campylabacter jejuni 2 
Campylabacter spp.  2  
Cardiobacterium hominis  2 
Chlamydia pneumoniae  2 
Chlamydia trachomatis  2 
Chlamydia psittaci  (avian suşları) 3 
Chlamydia psittaci   (diğer suşları) 2 
Clostridium botulinum  2  T  
Clostridium perfringens 2 
Clostridium tetani  2 T, V 
Clostridium spp.  2 
Corynebacterium diphteriae  2  T, V 
Corynebacterium minutissimum  2 
Corynebacterium pseudotuberculosis 2  
Corynebacterium spp.  2 
Coxiella burnetii 3 
Edwardsiella tarda  2 
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) 2 
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Ehrlichia spp. 2 
Eikenella corrodens  2 
Enterobacter aerogenes/cloacae  2 
Enterobacter spp.  2 
Enterococcus spp.  2 
Erysipelothrix rhusiopathiae  2 
Escherichia coli (patojen olmayan suşları dışındakiler) 2 
Escherichia coli, verocytotoxigenic suşları (örn. O157: H7 veya  O103)  3 (**)  T  
Flavobacterium meningosepticum  2 
Fluoribacter bozemanae (Legionella)  2 
Francisella tularensis (Tip A)  3 
Francisella tularensis (Tip B)  2 
Fusobacterium necrophorum  2 
Gardnerella vaginalis  2 
Haemophilus ducreyi 2 
Haemophilus influenzae  2 
Haemophilus spp.  2 
Helicobacter pylori  2 
Klebsiella oxytoca 2 
Klebsiella pneumoniae  2 
Klebsiella spp. 2 
Legionella pneumophila  2 
Legionella spp. 2 
Leptospira interrogans  (bütün serovarları) 2 
Listeria monocytogenes  2 
Listeria ivanovii  2 
Morganella morganii  2 
Mycobacterium africanum  3  V 
Mycobacterium avium / intracellulare  2 
Mycobacterium bovis (BCG suşu hariç) 3  V 
Mycobacterium chelonae  2 
Mycobacterium fortuitum 2 
Mycobacterium kansasii  2 
Mycobacterium leprae  3 
Mycobacterium malmoense  2 
Mycobacterium marinum  2 
Mycobacterium microti  3 (**) 
Mycobacterium paratuberculosis  2 
Mycobacterium scrofulaceum 2 
Mycobacterium simiae 2 
Mycobacterium szulgai 2 
Mycobacterium tuberculosis 3  V 
Mycobacterium ulcerans  3 (**) 
Mycobacterium xenopi  2 
Mycobacterium caviae 2 
Mycoplasma hominis  2 
Mycoplasma pneumoniae  2 
Neisseria gonorrhoeae 2 
Neisseria meningitidis 2  V 
Nocardia asteroides  2 
Nocardia brasiliensis  2 
Nocardia farcinica  2 
Nocardia nova  2 
Nocardia otitidiscaviarum 2 
Pasteurella multocida 2 
Pasteurella spp. 2 
Peptostreptococcus anaerobius 2 
Plesiomonas shigelloides 2 
Porphyromonas spp. 2 
Prevotella spp. 2 
Proteus mirabilis 2 
Proteus penneri 2 
Proteus vulgaris 2 
Providencia alcalifaciens 2 
Providencia rettgeri 2 
Providencia spp. 2 
Pseudomonas aeruginosa 2 
Rhodococcus equi 2 
Rickettsia akari 3 (**) 
Rickettsia canada 3 (**) 
Rickettsia conorii 3 
Rickettsia montana 3 (**) 
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 3 
Rickettsia prowazekii 3 
Rickettsia rickettsii 3 
Rickettsia tsutsugamushi 3 
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Rickettsia spp. 2 
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) 2 
Salmonella Arizonae 2 
Salmonella Enteritidis 2 
Salmonella Typhimurium 2 
Salmonella Paratyphi A,B,C 2 V 
Salmonella Typhi 3 (**)  V 
Salmonella  (diğer serovarları) 2 
Serpulina spp. 2 
Shigella boydii 2 
Shigella dysenteriae (Tip 1) 3 (**)  T 
Shigella dysenteriae (Tip 1 den farklı diğerleri) 2 
Shigella flexneri 2 
Shigella sonnei 2 
Staphylococcus aureus 2 
Streptobacillus moniliformis 2 
Streptococcus pneumoniae 2 
Streptococcus pyogenes 2 
Streptococcus suis 2 
Streptococcus spp. 2 
Treponema carateum 2 
Treponema pallidum  2 
Treponema pertenue 2 
Treponema spp. 2 
Vibrio cholerae (El Tor dahil) 2 
Vibrio parahaemolyticus 2 
Vibrio spp. 2 
Yersinia enterocolitica 2 
Yersinia pestis 3 V 
Yersinia pseudotuberculosis 2 
Yersinia spp. 2 
(**) Bkz.  Açıklamalar (8 ) 
 
VİRÜSLER (*) 

 
Biyolojik Etken  Sınıflandırma Notlar 

Adenoviridae  2 
Arenaviridae 
 LCM–Lassa–Virüs complex (old world arena virüsleri): 
 Lassa virüsü  4 
 Lymphocytic (suşları) 3 
 Lymphocytic choriomeningitis virüsü (diğer suşları) 2 
 Mopeia virüsü  2  
 Diğer LCM–Lassa complex virüsleri  2 
 Tacaribe –Virus– Complex (new world arena virüsleri):  
 Guanarito virüsü 4  
 Junin virüsü 4 
 Sabia virüsü  4 
 Machupo virüsü  4 
 Flexal virüsü  3  
 Diğer Tacaribe complex virüsleri  2 
Astroviridae  2 
Bunyaviridae  
 Belgrade (Dobrava olarak da bilinir) 3 
 Bhanja  2 
 Bunyamwera virüsü 2 
 Germiston  2 
 Oropouche virüsü 3  
 Sin Nombre (Muerto Canyon)  3 
 California encephalitis virüsü  2 
 Hantavirüsleri : 
 Hantaan (Korean haemorrhagic fever)  3 
 Seoul virüsü  3 
 Puumala virüsü 2 
 Prospect Hill virüsü 2 
 Diğer hantavirüsleri  2 
 Nairovirüsleri : 
 Crimean–Congo haemorrhagic fever  4 
 Hazara virüsü  2 
 Phlebovirüsleri : 
 Rift Valley fever  3  V 
 Sandfly fever  2 
 Toscana virüsü  2 
 Patojenik  olduğu bilinen diğer bunyaviridaeler  2 
Calciviridae 
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 Hepatitis E virüsü 3 (**) 
 Norwalk virüsü  2 
 Diğer calciviridae 2 
Coronaviridae  2 
Filoviridae  
 Ebola virüsü  4 
 Marburg virüsü  4 
Flaviviridae  
 Australia encephalitis (Murray Valley encephalitis) 3 
 Central European tick–borne encephalitis virüsü 3 (**)  V 
 Absettarov  3 
 Hanzalova  3 
 Hypr  3 
 Kumlinge  3 
 Dengue virüsü Tip 1–4  3 
 Hepatitis C virüsü  3 (**) D 
 Hepatitis G 3 (**)  D 
 Japanese B encephalitis  3  V 
 Kyasanur Forest  3  V 
 Louping ill  3 (**) 
 Omsk (a)  3 V 
 Powassan  3 
 Rocio 3 
 Russian spring–summer encephalitis (TBE)(a) 3 V 
 St Louis encephalitis 3 
 Wesselsbron virüsü  3(**) 
 West Nile fever virüsü 3 
 Yellow fever  3  V 
 Patojenik  olduğu bilinen diğer flavi virüsleri  2 
Hepadnaviridae  
 Hepatitis B virüsü  3 (**)  V, D 
 Hepatitis D virüsü (Delta) (b)  3 (**)  V, D 
Herpesviridae  
 Cytomegalo virüsü  2 
 Epstein–Barr virüsü  2 
 Herpesvirus simiae (B virüsü)  3 
 Herpes simplex virüsü Tip 1 ve 2  2 
 Herpesvirus varicella–zoster  2 
 Human B–lymphotropic virüsü (HBLV–HHV6)  2 
 Human herpes virüsü 7  2 
 Human herpes virüsü 8  2  D 
Orthomyxoviridae  
 İnfluenza virüsleri Tip A, B ve C  2  V (c) 
 Tick–borne ortomyxovrirdae: Dhori ve Thogoto virüsleri  2 
Papovaviridae 
 BK ve JC virüsleri  2  D (d) 
 Human papillomavirüsleri  2  D (d) 
Paramyxoviridae 
 Measles virüsü  2  V 
 Mumps virüsü 2  V 
 Newcastel disease virüsü  2 
 Parainfluenza virüsleri Tip 1 – 4 2 
 Respiratory syncytial virüsü  2 
Parvoviridae 
 Human parvovirüsü (B 19)  2 
Picornaviridae  
 Acute haemorrhagic conjunctivitis virüsü (AHC) 2 
 Coxsackie virüsleri  2 
 Echo virüsleri  2 
 Hepatitis A virüsü (insan entero virüsü Tip 72)  2 V 
 Poliovirüsleri 2  V 
 Rhinovirüsleri  2 
Poxviridae  
 Buffalopox virüsü (e)  2 
 Cowpox virüsü 2 
 Elephantpox virüsü (f)  2 
 Milkers  node virüsü  2 
 Molluscum contagiosum virüsü  2 
 Monkeypox virüsü  3   V 
 Orf virüsü 2 
 Rabbitpox virüsü (g)  2 
 Vaccinia virüsü 2 
 Variola (major minor) virüsü  4   V 
 Whitepox virüsü (“Variola virüsü”)  4   V 
 Yatapox virüsü (Tana & Yaba)  2 
Reoviridae 
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 Coltivirüsü  2 
 Human rotavirüsleri  2 
 Orbivirüsleri  2 
 Reovirüsleri  2 
Retroviridae  
 Human immunodeficiency virüsleri  3(**)  D 
 Human T– cell lymphotropic virüsleri (HTLV) , Tip 1 ve2  3(**)  D 
 SIV virüsü (h)  3(**) 
Rhabdoviridae 
 Rabies virüsü  3(**)  V 
 Visicular stomatitis virüsü  2 
Togaviridae  
 Alfavirüsleri : 
 Eastern equine encephalomyelitis  3  V 
 Bebaru virüsü  2 
 Chikungunya virüsü  3(**) 
 Everglades virüsü  3(**) 
 Mayaro virüsü  3 
 Mucambo virüsü  3 (**) 
 Ndumu virüsü  3 
 O’nyong–nyong virüsü 2 
 Ross River virüsü  2 
 Semliki forest virüsü  2 
 Sindbis virüsü  2 
 Tonate virüsü 3(**) 
 Venezuelan equine encephalomyelitis  3  V 
 Western equine encephalomyelitis  3  V 
 Bilinen diğer alpha virüsleri  2 
 Rubivirüsü (rubella)  2 V 
Toroviridae  2 
Sınıflandırılmamış virüsler 
 Equine morbillivirüsü 4 
 Henüz tanımlanmamış Hepatitis virüsleri  3 (**) D 
Bulaşabilir spongiform ansefalopatiler (TSEs) 
ile birlikte nadiren görülen etkenler  
 Creutzfeldt– Jakob hastalığı 3 (**) 
 Variant Creutzfeldt– Jakob hastalığı  3 (**)  D (d) 
 Bovine spongiform ansefalopatiler (BSE) ve ilgili diğer 
 hayvan  TSE leri (i)  3 (**) D (d) 
 Gertsmann– Straussler–Scheinker sendromu  3 (**)  D (d) 
 Kuru  3 (**)  D (d)  
(*) Bkz.  Açıklamalar (7) 
(**) Bkz.  Açıklamalar (8) 
(a) Tick–borne encephalitis. 
(b) Hepatit D virüsü yalnızca hepatit B virüsü ile aynı anda veya ikincil olarak enfekte olmuş işçilerde patojendir.  

Bunun için, Hepatit B aşısı yalnızca Hepatit B virüsünden etkilenmemiş işçileri Hepatit D virüsüne (Delta) karşı 
koruyacaktır.  

(c) Yalnızca (A) ve (B) Tipleri için 
(d) Bu etkenlerle doğrudan temas olan işler için önerilir. 
(e) İki virüs tanımlanmıştır: birisi, buffalopox tipi, diğeri de Vaccinia virüsünün bir türüdür. 
(f) Cowpox virüsünün türüdür. 
(g) Vaccinianın bir türüdür. 
(h) Bugün için, simian kökenli diğer retrovirüslerin insanda hastalık yaptığı hakkında bir kanıt yoktur. Bu virüslerle çalışılırken, 

önlem olarak,  üçüncü düzey korunma önerilir. 
(i) Diğer hayvan TSE lerine yol açan etkenlerin insanda enfeksiyona yol açtığı hakkında kanıt yoktur. 

Bununla birlikte 3. risk grubunda (**) yer alan etkenler için, laboratuvar çalışmalarında üçüncü düzey korunma önlemleri 
önerilir. Tanımlanmış bir scrapie etkeniyle çalışılan ve ikinci düzey korunmanın yeterli olduğu laboratuvarlar bunun 
dışındadır. 

 

PARAZİTLER 
 

Biyolojik Etkenler  Sınıflandırma  Notlar 
Acanthamoeba castellani 2 
Ancylostoma duodenale 2 
Angiostrongylus cantonensis 2 
Angiostrongylus costaricensis 2 
Ascaris lumbricoides 2  A 
Ascaris suum 2  A 
Babesia divergens 2 
Babesia microti 2 
Balantidium coli 2 
Brugia malayi 2 
Brugia pahangi 2 
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Capillaria philippinensis 2 
Capillaria spp. 2 
Clonorchis sinensis 2 
Clonorchis viverrini 2 
Cryptosporidium parvum 2 
Cryptosporidium spp. 2 
Cyclospora cayetanensis 2 
Dipetalonema streptocerca 2 
Diphylobothrium latum 2 
Dracunculus medinensis 2 
Echinococcus granulosus 3 (**) 
Echinococcus multilocularis 3 (**) 
Echinococcus vogeli 3 (**) 
Entemoeba histolytica 2 
Fasciola gigantica 2 
Fasciola hepatica 2 
Fasciolopsis buski 2 
Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2 
Hymenolepis diminuta 2 
Hymenolepis nana 2 
Leishmania brasiliensis 3 (**) 
Leishmania donovani 3 (**) 
Leishmania ethiopica 2 
Leishmania mexicana 2 
Leishmania peruviana 2 
Leishmania tropica 2 
Leishmania major 2 
Leishmania spp. 2 
Loa loa 2 
Mansonella ozzardi 2 
Mansonella perstans 2 
Naegleria fowleri 3 
Necator americanus 2 
Onchocerca volvulus 2 
Opisthorchis felineus 2 
Opisthorchis spp. 2 
Paragonimus westermani 2 
Plasmodium falciparum 3 (**) 
Pasmodium spp. (human ve simian) 2 
Sarcocystis suihominis 2 
Schistosoma haematobium 2 
Schistosoma intercalatum 2 
Schistosoma japonicum 2 
Schistosoma mansoni 2 
Schistosoma mekongi 2 
Strongyloides stercoralis 2 
Strongyloides spp. 2 
Taenia saginata 2 
Taenia solium 3 (**) 
Toxocara canis 2 
Toxoplasma gondii 2 
Trichinella spiralis 2 
Trichuris trichiura 2 
Trypanosoma brucei brucei 2 
Trypanosoma brucei gambiense 2 
Trypanosoma brucei rhodesiense 3 (**) 

Trypanosoma cruzi 3 
Wuchereria bancrofti 2 
 
(**) Bkz.  Açıklamalar (8) 
 

MANTARLAR 
 
Biyolojik Etken  Sınıflandırma Notlar 

Aspergillus fumigatus 2  A 
Blastomyces dermatitidis (ajellomyces dermatitidis) 3 
Candida albicans 2 A 
Candida tropicalis 2 
Cladophialophora bantiana (önceki; Xylohypha bantiana, 
Cladosporium bantianum or trichoides) 3 
Coccidioides immitis 3  A 
Cryptococcus neoformans var. Neoformans (Flobasidiella  
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 neoformans var.  neoformans) 2  A 
Cryptococcus neoformans var. Gattii (Flobasidiella bacillispora) 2  A 
Emmonsia parva var. Parva 2 
Emmonsia parva var. Crescens 2 
Epidermophyton floccosum 2  A 
Fonsecaea compacta 2 
Fonsecaea pedrosoi 2 
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus) 3 
Histoplasma capsulatum duboisii 3 
Madurella grisea 2 
Madurella mycetomatis 2 
Microsporum spp. 2  A 
Neotestudina rosatii 2 
Paracoccidioides brasiliensis 3 
Penicillium marneffei 2  A 
Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii) 2 
Scedosporium prolificans (inflatum) 2 
Sporothrix schenckii 2 
Trichophyton rubrum 2 
Trichophyton spp. 2 
 
 

EK–IV 
 

İŞÇİLERİN SAĞLIK GÖZETİMİ İÇİN UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER 
 

1- Biyolojik etkene maruz kalan işçilerin sağlık gözetiminden sorumlu kişi yada işyeri hekimi her bir işçinin durumunu 
ve maruziyet şartlarını bilmelidir. 

2- İşçilerin sağlık gözetimi iş hekimliğinin ilke ve uygulamalarına uygun olarak yürütülmeli ve aşağıdaki önlemleri 
içermelidir:  

- İşçinin mesleki ve tıbbi öyküsü ile ilgili kayıt tutmak, 
- İşçinin kişisel sağlık durumunun değerlendirilmesi, 
- Uygun ise, erken ve geri döndürülebilir etkilerin saptanması gibi biyolojik gözetim. 

 
Sağlık gözetimi yapılırken, her işçi için, iş hekimliğinde ulaşılabilen son bilgiler ışığında, konu ile ilgili daha ileri testler 

yapılmasına karar verilebilir.  
 

EK–V 
 

KORUMA DÜZEYLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER İLE İLGİLİ GÖSTERGELER 
 
Bu ekte yer alan önlemler, işçilere yönelik risk değerlendirmesine, etkinliklerin ve ilgili biyolojik etkenin doğasına göre 
uygulanacaktır. 
 

B–   Koruma Düzeyleri  
A–    Koruma Önlemleri 2 3 4 

1. Çalışma birimi, aynı bina içinde yürütülen 
diğer etkinliklerden ayrılmış olmalıdır. 

Gerekmez Önerilir Zorunlu  
 

2. Çalışma birimine giren ve çıkan hava 
HEPA (*) veya benzeri filtrelerle filtre 
dilmelidir. 

Gerekmez Zorunlu  
(çıkan havada) 

Zorunlu 
(çıkan ve giren havada) 

3. Çalışma birimine yalnızca görevli işçilerin 
girmesine izin verilmelidir. 

Önerilir Zorunlu Zorunlu 
(hava sızdırmaz kabin 
ile) 

4. Çalışma birimi, dezenfeksiyon 
yapılmasına olanak sağlayacak yapıda 
olmalıdır.  

Gerekmez Önerilir Zorunlu 

5. Özel dezenfeksiyon yöntemleri. Zorunlu Zorunlu Zorunlu 
6. Çalışma birimindeki hava negatif basınçta 

tutulmalıdır. 
Gerekmez Önerilir Zorunlu 

 
7. Etkili vektör kontrolü.  
      (Örnek; kemirgenler ve  böcekler) 

Önerilir Zorunlu Zorunlu 
 

8. Temizlemesi kolay ve su geçirmez 
yüzeyler. 

Zorunlu 
(tezgah ve iş 
masaları için) 

Zorunlu  
(tezgah ve zeminler 
için) 

Zorunlu 
(tezgah, yer duvar, tavan 
için) 

9. Asit, alkali, çözücü ve dezenfek–tanlara 
dayanıklı yüzeyler. 

Önerilir Zorunlu Zorunlu 

10. Biyolojik etken için güvenli depolama. Zorunlu Zorunlu Zorunlu 
(güvenli depolama) 

11. Çalışma biriminde bulunanların 
görülebildiği gözetleme penceresi veya 
benzeri. 

Önerilir Önerilir Zorunlu 
 

12. Bir laboratuvarda yalnızca kendi 
malzemeleri kullanılmalıdır. 

Gerekmez Önerilir Zorunlu 
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13. Herhangi bir hayvanın da dahil olduğu 
bütün enfekte maddeler bir güvenlik veya 
yalıtım kabininde veya diğer uygun bir kapta  
işleme tabi tutulmalıdır. 

Uygun olması 
halinde 

Zorunlu 
(enfeksiyonun 
havayla bulaştığı 
hallerde) 

Zorunlu 
 

14. Hayvan leşlerinin yok edilmesi için yakma 
fırını. 

Önerilir Zorunlu (Mevcutsa) Zorunlu 
(alan içinde) 

 
 
(*) HEPA (High Efficiency Particulate Air) : Büyüklüğü 0,3 mikron olan aerosolları, maksimum 1,52 metre/dakika hava akım 
hızında, minimum % 99,97 oranında tutabilen özellikte kuru tip değiştirilebilir filtre.  
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EK–VI 
 

ENDÜSTRİYEL İŞLEMLERDE ALINACAK ÖNLEMLER 
 
 
Grup 1 biyolojik etkenler: 
 
Canlı zayıflatılmış (attenüe) aşılar dahil Grup 1 biyolojik etkenlerle çalışmalar için genel mesleki güvenlik ve hijyen ilkelerine 
uyulacaktır. 
 
Grup 2, Grup 3 ve Grup 4 biyolojik etkenler: 
 
İşlemin bir bölümü veya belirli bir yöntemle ilgili risk değerlendirmesi sonucuna göre aşağıdaki farklı kategorilere karşılık gelen 
alınacak önlemleri seçip bir arada uygulamak mümkündür. 
 

B–  Koruma düzeyi A–  Alınacak Önlemler 2 3 4 
1. Canlı organizmalar, prosesi çevreden fiziksel 

olarak ayıran bir sistemde tutulacaktır. 
Zorunlu Zorunlu Zorunlu 

2. Kapalı sistemden çıkan ekzost gazlarının 
tahliyesi şu şekilde olacaktır. 

En az düzeyde 
sızdırır 

Sızdırmaz Sızdırmaz 

3. Numunelerin toplanması, kapalı bir sisteme 
materyallerin ilavesi ve bir başka kapalı sisteme 
canlı organizmanın transferi işlemleri şu şekilde 
olacaktır. 

En az düzeyde 
sızdırır 

Sızdırmaz Sızdırmaz 

4. Büyük miktardaki kültür sıvıları, canlı 
organizmalar için yandaki önlemler alınmadıkça 
kapalı sistemden uzaklaştırılmayacaktır. 

Geçerli yollarla 
inaktive edilmeli 

Geçerli fiziksel ve 
kimyasal yolla 
inaktive edilmeli 

Geçerli fiziksel ve 
kimyasal yolla inaktive 
edilmeli 

5. Sızdırmazlık sistemleri şöyle dizayn 
edilecektir. 

En az düzeyde 
sızdırır 

Sızdırmaz Sızdırmaz 

6. Kapalı sistemler kontrollü alanlarda  
olacaktır. 

İsteğe bağlı İsteğe bağlı Zorunlu ve bu amaçla 
oluşturulmuş 

a) Biyotehlike işareti yapıştırılacaktır. İsteğe bağlı Zorunlu Zorunlu 
b) Bu alanlara yalnızca görevli olan kişilerin 

girmesine izin verilecektir. 
İsteğe bağlı Zorunlu Zorunlu, hava 

sızdırmazlığı sağlanmış 
kabin ile 

c) Personel koruyucu elbise giyecektir. Zorunlu 
(iş elbisesi) Zorunlu 

Zorunlu 
Giriş ve çıkışlarda 
tümüyle değiştirilecek 

d) Personel için dekontaminasyon ve yıkanma 
imkanları sağlanacaktır. 

Zorunlu Zorunlu Zorunlu 

e) Personel kontrollü alandan ayrılmadan önce 
duş alacaktır. 

Gerekmez İsteğe bağlı Zorunlu 

f) Lavabo ve duşlardan gelen atık sıvılar 
toplanacak ve tahliyeden önce inaktive 
edilecektir. 

Gerekmez İsteğe bağlı Zorunlu  
 

g) Kontrollü alan, yeterince havalandırılacak ve 
ortam havasının kirlenmesi minimize 
edilecektir.  

İsteğe bağlı İsteğe bağlı Zorunlu 

h) Kontrollü alanın atmosferi negatif hava 
basıncında tutulacaktır. 

Gerekmez İsteğe bağlı Zorunlu 

i) Kontrollü alana giren ve çıkan hava HEPA 
özellikli filtre ile filtre edilecektir. 

Gerekmez İsteğe bağlı Zorunlu 

j) Kontrollü alan kapalı sistemin tümünü (bütün 
müştemilatı ile birlikte) içine alacak şekilde 
dizayn edilecektir. 

Gerekmez İsteğe bağlı Zorunlu 
 

k) Kontrollü alan buharla dezenfekte 
edilmesine uygun şekilde sızdırmaz 
olacaktır. 

Gerekmez İsteğe bağlı Zorunlu 

l) Atık sıvılar son tahliyeden önce işlemden 
geçirilecektir. 

Geçerli yolla inaktive 
edilmeli 

Geçerli fiziksel ve 
kimyasal yolla 
inaktive edilmeli 

Geçerli fiziksel ve 
kimyasal yolla inaktive 
edilmeli 

 
EK–VII 

 
KORUYUCU AŞI UYGULAMA KLAVUZU 

 
Aşağıdaki hususlar, koruyucu aşılamanın uygulanmasında hesaba katılacaktır. 
 
1- Biyolojik etkenlere maruz kalanlar, etkene karşı etkili bir aşı varsa aşılanacaktır. 
2- Aşılama, ilgili mevzuat ve uygulamalara uygun yürütülmelidir. İşçiler, aşılanmanın ve aşılanmamanın sakıncaları ve 

yararları hakkında bilgilendirilecektir. 
3- Aşılama bedeli çalışana yüklenmeyecektir. 
4- İstendiğinde yetkililere gösterilmek üzere, işçiyle ilgili bir aşılama belgesi düzenlenecektir. 
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İLKYARDIM YÖNETMELİĞ İ ( 54  ) 
 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç 
 
Madde 1-(Değişik madde 18.03.2004) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık 
bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu, özel 
kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu doğrultuda eğitimci 
eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin 
açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.  
 
Kapsam  
 
Madde 2-(Değişik madde 18.03.2004)Bu Yönetmelik; eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek 
ve ilkyardım eğitimi düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine 
göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar. 
 
Dayanak 
 
Madde 3 — Bu Yönetmelik; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) 
bendi, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
9 uncu maddesinin (a) bendi ve 43 üncü maddesine ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
179 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 
 
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 
 
b) Bakan: Sağlık Bakanını, 
 
c) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, 
 
d) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini, 
 
e) (Değişik bend 18.03.2004) İlkyardım: Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda 
sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması yada durumun daha kötüye 
gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve 
gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları, 
 
f) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş: Bakanlıkça yeterliliği tespit edilerek onaylanmış kurum ve kuruluşları, 
 
g) (Değişik bend 18.03.2004)Merkez: İlkyardım eğitici eğitimi ve ilkyardım eğitimi veya bunlardan 
sadece birisini vermek amacıyla faaliyet gösteren ilkyardım eğitim kuruluşunu, 
 
h) (Değişik bend 18.03.2004)Mesul Müdür: Sağlık alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olup 
ilkyardım eğitmeni sertifikası olan kişiyi, bir özel öğretim kurumunda program ilavesi olarak merkez 
açılacaksa, mesul müdür koşullarını taşıyan müdür veya müdür yardımcısını, 
 
i) Eğitimci Eğitmeni: Sağlık alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olup, eğitimci eğitimi veren 
kuruluşlar tarafından verilen eğitimci eğitimi programına katılarak serfika almış kişiyi, 
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j) (Değişik bend 18.03.2004)İlkyardım Eğitimcisi: Eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından eğitilerek 
ilkyardım eğitimcisi sertifikası almış sağlık personelini, 
 
k) (Değişik bend 18.03.2004)İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta 
veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan en 
az Temel İlkyardım Kursu alarak ilkyardımcı sertifikası almış kişiyi, 
 
l) (Değişik bend 18.03.2004)Denetim Ekibi: En az biri hekim olmak üzere, sağlık personelinden oluşan 
iki kişilik ekibi, 
 
m) (Ek bend 18.03.2004)İlkyardım Eğitimi: İlkyardım eğitimcileri tarafından uygun mekanlarda veya 
merkezlerde, Bakanlıkça onaylanmış programlar ile verilen eğitimidir. 
 
ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

 
Eğitimci Eğitimi Verecek Kuruluşların Özellikleri, Başvuru ve Açılma İşlemleri 

 
Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar 
 
Madde 5-(Değişik madde 18.03.2004) Genel Müdürlük, Müdürlükler, eğitim hastaneleri, üniversitelerin 
sağlık ile ilgili fakülte ve yüksek okulları, Kızılay Genel Müdürlüğü, sağlıkla ilgili meslek kuruluşları ve 
merkezler ilkyardım eğitimci eğitimi programları düzenleyebilir.  
 
Eğitimci eğitimi vermek isteyen kuruluşlar; Müdürlükler aracılığı ile eğitimden sorumlu bölüm, eğitim 
konu ve saatleri, eğitimi verecek kişi ve unvanlarını belirtilen bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe 
başvuruda bulunurlar.  
 
Genel Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülen başvurulara, EK 1’de belirtilen "Eğitimci Eğitimi 
Düzenleme Yetki Belgesi" verilir.  
 
EK 2’de belirtilen "Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi" müdürlükçe düzenlenir.  
 
Yetki belgesi düzenlenen kurum ve kuruluşlarca verilen eğitimci eğitmeni sertifikaları mesul müdürü 
tarafından imzalanarak, Genel Müdürlükçe onaylanır. 
 
Madde 6- (Değişik madde 18.03.2004) İlkyardım eğitimcisi olmak isteyen tıp doktoru dışındaki sağlık 
personeli beş gün (40 saat) lük eğitime katılır. Bu eğitimin sonunda yapılacak sınavlarda başarılı 
olanlara üç günlük ilkyardım uygulamaları eğitim becerisi kursu verilir ve eğitim sonunda yapılacak 
sınavlarda başarılı olanlara, mesul müdür tarafından imzalanarak Sağlık Müdürü tarafından onaylanan 
"İlkyardım Eğitmeni Sertifikası" (EK 4) düzenlenir.  
 
Tıp doktorları ise üç günlük ilkyardım uygulamaları eğitim becerisi kursuna katılarak eğitim sonunda 
yapılacak sınavlarda başarılı olanlara, mesul müdür tarafından imzalanarak Sağlık Müdürü tarafından 
onaylanan "İlkyardım Eğitmeni Sertifikası" (EK 4) düzenlenir.  
 
Eğitimci eğitmeni olmak isteyen sağlık personeli ise ilkyardım eğitmeni olarak en az beş ilkyardımcı 
eğitimi verdiğini belgelediği takdirde beş gün (40 saat) lük eğitimci eğitmenliği kursuna katılarak eğitim 
sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara "Eğitimci Eğitmeni Sertifikası" (EK 3) düzenlenir.  
 
Eğitim programlarında başarısız olanlara bir sınav hakkı daha verilir.  
 
Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitimcisi eğitimlerine katılımcı sayısı asgari beş, azami on beş kişi 
olmalıdır.” 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 
Merkezlerin Özellikleri, Başvuru, Açma İşlemleri ve Müdürlüğün Sorumlulukları 
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Merkezler 
 
Madde 7- (Değişik madde 18.03.2004) Merkezler, müstakil olarak veya başka bir özel öğretim 
kurumunda program ilavesi olarak açılır.  
 
Genel Müdürlük, müdürlükler, eğitim hastaneleri, üniversitelerin sağlık ile ilgili fakülte ve yüksek 
okulları, Kızılay Genel Müdürlüğü, hizmet verdikleri mekanlarda aynı zamanda eğitim de verebilirler.  
 
Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezleri ve İstasyonları bünyelerinde, acil tıbbi yardıma 
destek olarak ilkyardım eğitiminin yaygınlaştırılması amacı ile, eğitimci eğitimi ve ilkyardım eğitimi 
düzenleyebilirler.  
 
İlkyardım eğitimi, azami yirmi kişinin eğitim görebileceği, katılımcıların tamamının birbirlerini 
görebilmeleri için masa ve sandalyelerin ‘U’ şeklinde düzenlendiği, orta kısımda uygulamaların 
yapılabilmesine olanak veren kişi başına asgari üç buçuk metre kare, kullanım alanı olan en az 20 
metrekarelik eğitim salonu, idare odası, eğitmen odası, lavabo ve tuvaletin bulunduğu mekanlarda 
verilir.  
 
Merkezler , ilkyardım ve eğitici eğitimlerini, yukarıdaki eğitim salonu asgari şartlarını taşıması halinde 
aynı il sınırları içinde olmak şartıyla diğer uygun mekanlarda da verebilir.  
 
Eğitimde kullanılacak asgari araç ve gereçler EK-5’de belirtilmiştir. 
 
Merkez Açma Yetkisi Bulunanlar 
 
Madde 8 — İlkyardımcı yetiştirmek amacıyla bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler, özel 
hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve 
kuruluşlarına bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde Merkez açma izni verilir. En az on 
kişinin müracaat etmesi halinde Müdürlükçe de eğitim düzenlenebilir. 
 
Merkez Açma İşlemleri 
 
Madde 9 - (Değişik madde 18.03.2004) Merkez açacak olanlar, bizzat kendileri veya mesul müdürleri 
vasıtasıyla, Müdürlüğe bir dilekçe ile başvururlar. Başvuruya istinaden, Müdürlük Acil Sağlık Hizmetleri 
Şubesi denetim ekibince, fiziki mekan, ilkyardım araç-gereçleri yerinde görülerek, bir ön inceleme 
raporu hazırlanır.  
 
Ön inceleme raporu uygun olan başvurular aşağıdaki belgeler iki nüsha olarak bir dosya halinde 
hazırlanır.  
 
Merkezin unvanını, sahibini veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresini belirten ve merkezin açılışı 
ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden başvuru dilekçesi,  
 
Merkez, bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği,  
 
Vakıf veya derneklerden noter tasdikli tüzük veya ana sözleşmenin bir örneği,  
 
Mesul müdürün nüfus cüzdanı örneği,  
 
Merkezlerde çalışacak eğitimcilerin ve mesul müdürün, Bakanlıkça verilmiş veya onaylanmış " 
İlkyardım Eğitimcisi Sertifikaları"nın birer örneği, mesul müdür sertifikasının aslı, merkezin ilgili 
biriminde asılı bulunacaktır.  
 
Merkezde çalışacak ilkyardım eğitimcilerinin, herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapıp 
yapmadıklarını beyan eden dilekçeleri ile görev yaptıklarını beyan edenlerin dilekçe ekinde görev 
yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarından 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma 
Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminatların, söz konusu sağlık personeli için düzenlenecek 
personel çalışma belgesinin tarihinin bildirilmesinden itibaren, maaşlarından kesilmeye başlanılacağını 
bildirir belgeleri,  
Merkezin bütün odalarını gösterir krokisi,  
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Yönetmeliğin EK-5 sayılı cetvelinde gösterilen mesul müdür tarafından imzalanmış; araç, gereç ve 
malzeme listesi ile, Genel Müdürlükçe onaylanmış eğitim müfredatının, kitap, slayt, broşür vb. her türlü 
eğitim materyalinin, onay belgesi,  
 
İlgili mevzuata göre, yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge.  
 
Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak merkezlerde, yalnızca ikinci fıkranın (a), (e) ve (h) bentlerinde 
belirtilen belgeler ve eğitimin yapılacağı mekanın krokisi istenir. 
 
Başvurunun Değerlendirilmesi 
 
Madde 10-(Değişik madde 18.03.2004) Başvuru dosyası Müdürlük tarafından incelenerek eksiklikleri 
var ise, ilgililere yazılı olarak bildirilir. Başvuru dosyasının Acil Sağlık Hizmetleri Şubesince incelenmesi 
sonucunda uygun görülen merkezlere, Müdürlük tarafından "İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk 
Belgesi" (EK 6), "Mesul Müdürlük Belgesi" (EK 7) ve "İlkyardım Eğitimcisi Çalışma Belgesi" (EK 8) 
düzenlenir. Belgelerin aslı, mesul müdüre imza karşılığında verilir, suretleri başvuru dosyasında 
saklanır. 
 
Müdürlüğün Sorumlulukları 
 
Madde 11 — Müdürlüğün, Merkezin açılış, işleyiş ve denetimleri ile diğer hususlardaki sorumlulukları 
şunlardır; 
 
a) "Eğitimci Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi" almak için yapılan başvuruları yerinde denetlemek ve 
başvuru dosyalarının incelemesini yapmak, inceleme sonucunda uygun görülen başvuru dosyalarını 
Genel Müdürlüğe iletmek, 
b) "İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi" almak için yapılan başvuruları yerinde denetlemek ve 
başvuru dosyalarının incelemesini yapmak, inceleme sonucunda uygun görülenlere bu Yönetmelikte 
belirtilen belgeleri düzenlemek, 
c) Merkezleri, Yönetmelikte belirlenen sürelerde Denetim Ekipleri marifetiyle olağan veya olağanüstü 
denetlemek, 
d) Sınavlara gözetmen olarak Denetim Ekibi görevlendirmek, 
e) Sınavda başarılı olanlara "İlkyardımcı Sertifikası" (EK 9) ve "İlkyardımcı Kimlik Belgesi" (EK 10) 
düzenlemek, 
f) Eğitimci Eğitimi veren Kuruluş ve Merkezlere ve ilkyardımcılara ait kayıtları EK 11’de belirtilen 
şekilde tutmak 
g) (Ek bent 18.03.2004) Bu görevleri Müdürlük adına, Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü yürütür. 
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşların ve Merkezlerin Çalışma Esasları ve Personel Standartları 
 
Eğitmen Sayısı 
 
Madde 12- (Değişik madde 18.03.2004) Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni yetiştiren kuruluş ve 
merkezler, uygulamalı eğitimlerde her on katılımcıya bir eğitmen olacak şekilde çalışırlar. 
 
Mesul Müdür  
 
Madde 13- (Madde başlığı ile birlikte değişik madde 18.03.2004) Mesul müdür sadece bir merkezde 
müdürlük görevini üstlenebilir. İdari işlerden bizzat, eğitim ile ilgili işlerden de eğitmenlerle birlikte 
sorumludur.  
 
Mesul Müdür;  
 
Merkezin açılış ve işleyişi ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek,  
Eğitimlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlamak, gerekli iç denetimleri yürütmek,  
Eğitimleri planlayarak çalışmaları düzenlemek,  
Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,  
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Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on beş gün içinde Müdürlüğe bildirmek,  
İlkyardım eğitmeni ve adres değişikliklerini zamanında Müdürlüğe bildirmek,  
Merkezde görevine son verilen veya ayrılan eğitimcilerin çalışma izin belgelerini en geç bir hafta  
çerisinde Müdürlüğe iade etmek,  
görevlerini yerine getirir 
  
 
Mesul Müdür, isterse sadece Merkezde İlkyardım eğitiminde veya belgesi varsa eğitici eğitiminde, 
eitmenlik de yapabilir.  
 
Mesul Müdür, Merkezdeki görevini sona erdirmek istediğinde veya kuruluş tarafından Mesul Müdürün 
görevine son verilmek istendiğinde, durumun Mesul Müdür ya da Merkezin yetkilileri tarafından 
Müdürlüğe bir hafta öncesinden yazılı olarak bildirilmesi şarttır. 
 
Eğitimci Eğitmeni 
 
Madde 14 — Eğitimci Eğitmeni adına düzenlenmiş "Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi" ile çalışabilir.  
 
Eğitimci eğitmenleri; 
 
a) Verdikleri eğitimlerin standartlara uygunluğundan, 
 
b) (Değişik bent 18.03.2004) Başta kuruluşun işleyişi ve kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar olmak 
üzere gördükleri bütün aksaklıkları, Mesul Müdüre yazılı olarak bildirmekten, 
 
sorumludurlar. 
 
İlkyardım Eğitimcisi 
 
Madde 15 — "İlkyardım Eğitimcisi Adına düzenlenmiş Çalışma Belgesi" ile çalışabilir. İlkyardım 
eğitimcileri; 
 
a) Verdikleri eğitimlerin standartlara uygunluğundan, 
 
b) (Değişik bent 18.03.2004) Başta Merkezin işleyişi ve kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar olmak 
üzere gördükleri bütün aksaklıkları Mesul Müdüre yazılı olarak bildirmekten, 
  
sorumludurlar. 
 
İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı  
Madde 16-(Madde başlığı ile birlikte değişik madde 18.03.2004) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam 
edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan 
işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en 
az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”  
 
Sürücü Kursları ve ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda verilecek ilkyardım eğitimleri, 
bu yönetmeliğe göre sertifika almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunlu olup, denetimleri müdürlük 
adına Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından yapılır. 
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

Eğitim Konuları, Süresi, Yeterlilik, Sertifika, Ücretler 
 
Eğitim Konuları 
 
Madde 17 — (Değişik madde 18.03.2004) Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi ve ilkyardım eğitimi 
konularının temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir.  
Bakanlıkça onaylanan ve tavsiye edilen, bilimsel nitelikte yayın ve araştırma yapan kamu kurum ve 
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kuruluşlarının eğitim programlarını destekleyici içerikteki yayınlarından Bakanlıkça uygun görülenler, 
eğitim materyali ve eğitim aracı olarak kullanılabilir.  
 
Acil Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu, gerekli gördüğü hallerde bu Yönetmelikte belirtilen eğitim 
konuları ve ilkyardım eğitiminde kullanılacak malzeme araç ve gereçler listesinde güncelleme 
yapabilir. Söz konusu değişiklikler Bakanlık tarafından duyurulur.  
 
Eğitim konularının temel içeriğinin teorik ve uygulama saatleri, EK 12a, EK 12b ve EK 12c sayılı 
cetvellerde belirtilmiştir.  
 
İlkyardım eğitimcisi eğitiminde, EK 12a ve EK 12b sayılı cetvellerde belirtilen konular verilir. İlkyardım 
eğitiminde ise EK 12b veya EK 12c sayılı cetvellerde belirtilen konular verilir.  
 
Merkezlerde uygulanacak olan çalışma planı ve dönem planlarına uygun hazırlanan günlük 
programlar, Müdürlüğün onayından sonra uygulanır. Onaylanmamış programlar ile eğitim verilemez. 
 
Eğitim Standartları ve Süreleri  
 
Madde 18-(Madde başlığı ile birlikte değişik madde - 18.03.2004) İlkyardım eğitimleri “ temel ilkyardım 
eğitimi”, “standart ilkyardım eğitimi” olmak üzere iki kategoride verilir.  
 
Eğitim süreleri; temel ilkyardım eğitimi için toplam iki günden az on günden çok olmamak üzere asgari 
on altı saat, standart ilkyardım eğitimi için toplam beş günden az on günden çok olmamak üzere asgari 
kırk saat olarak düzenlenir. 
 
Merkezlerin Çalışma Saatleri ve Planı 
 
Madde 19-(Değişik madde 18.03.2004) Merkezler, çalışma saatlerini belirleyip, Müdürlüğe bildiriler. 
 
Yeterlilik 
 
Madde 20-(Değişik madde 18.03.2004) Katılımcılar, eğitim süresinin tamamına devam etmek 
zorundadırlar. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan 
ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları şartı aranır. Sınavlarda başarılı 
olamayan katılımcılar, yetersiz oldukları konularda bir ay içerisinde veya yapılacak olan ilk eğitime 
katılarak, tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olanlara, kuruluşlar 
tarafından "Katılımcı Belgesi" düzenlenir.  
 
Sınav soruları Müdürlükçe onaylanmış olmalıdır. Teorik ve uygulamalı sınavlar, Denetim Ekibi 
gözetiminde yapılır.  
Özel öğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Merkezlerde yapılacak sınavlarda, gözetmen 
olarak Denetim Ekibi bulunur.  
 
Mesul müdür, sınav kağıtlarını on yıl süre ile saklamak ve Bakanlığın denetimine açık tutmakla 
mükelleftir. 
 
Sertifika 
 
Madde 21 — Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikası Bakanlıkça, ilkyardımcı sertifikası ve 
ilkyardımcı kimlik belgesi Müdürlükçe onaylanır. 
 
Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikalarının geçerlilik süresi sekiz yıldır. Geçerlilik süresi 
dolan sertifika sahipleri, yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre asgari on altı saatlik bir 
güncelleme eğitimine tabi tutularak sertifikaları yenilenir. 
 
(Değişik fıkra 18.03.2004) İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç 
yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. 
Güncelleme eğitimleri, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir. 
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Ücretler 
 
Madde 22 — Eğitimci eğitimi veren kuruluşların, eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi yetiştirme ve 
Merkezlerin ilkyardım eğitim ücreti ile sınavlarda gözetmen olarak bulunacak Denetim Ekibine 
verilecek ücretlere ilişkin teklifler, İl Sağlık Müdürü ya da görevlendireceği bir yardımcısının 
başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, eğitim veren tüm kuruluşların birer temsilcisi ile 
İlkyardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdüründen oluşan komisyonca; fiyat indeksleri, yerel 
koşullar ve emsal ücretler göz önünde bulundurularak tespit edilir. 
 
Tespit edilen ücretler, Bakanlıkça aynen ya da değiştirilerek onaylandıktan sonra uygulanır. 
 
Ücretler bir yıl geçmeden artırılamaz. Ancak toptan eşya fiyatları endeksi artışları % 25’i geçtiği 
takdirde, ücret saptanmasından en az altı ay geçmek koşuluyla bu süre beklenmeden artırma 
isteminde bulunulabilir. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

 
Bilim Komisyonu Kurulması ve Çalışma Esasları 

 
Bilim Komisyonu 
 
Madde 23 — (Yürürlükten kaldırılmıştır -18.03.2004) 
 
Komisyonun Çalışma Şekli ve Görevleri 
 
Madde 24 — (Yürürlükten kaldırılmıştır -18.03.2004) 
 
 

ALTINCI BÖLÜM 
 

Kayıt, Arşiv ve Denetim 
 
Kayıt ve Arşiv 
 
Madde 25 — Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi ve ilkyardımcı olmak üzere yetkili kurum veya 
kuruluşlara başvuran kişilerin (Kimlik No, Adı Soyadı, Sertifika No, Sertifika Geçerlilik Bitiş Tarihi, 
Adres, Telefon No, diğer) kayıtları yapılır. 
 
(Değişik fıkra 18.03.2004) Bu kayıtların bir örneği on yıl süre ile saklanır. 
 
Teftiş ve Denetim Defteri 
 
Madde 26 — Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar ve Merkezlerde, Bakanlık veya Müdürlük tarafından 
yapılacak olağan veya olağanüstü denetimlerde teftiş sonuçlarının yazılması için kullanılan, Müdürlük 
tarafından onaylanmış ve EK 13’te gösterilen teftiş ve denetim defteri bulundurulur. 
 
 
Denetim 
 
Madde 27 — Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar ve Merkezler, Müdürlük tarafından oluşturulan Denetim 
Ekipleri tarafından düzenli olarak denetlenir. 
 
Olağan denetimler, Genel Müdürlük veya Müdürlüğün talebi, şikayet ve soruşturma üzerine yapılacak 
olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, yılda en az bir defa yapılır. 
 
Denetimlerde, EK 14a ve EK 14b sayılı cetvellerde gösterilen "Denetleme Formu" kullanılır. Denetim 
ile ilgili bulgular ve sonuçlar, Teftiş ve Denetim Defterine yazılır. 
 
(IV.fıkra yürürlükten kaldırılmıştır -18.03.2004) 
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1475 sayılı İş Kanununa tabi işyerlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca teftiş ve 
denetlemeye yetkili memurlarca bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında yapılacak denetimlerde 
Denetim Ekibi bulundurulmalı veya denetim sonuçları Müdürlüğe bildirilmelidir. 
 
(Değişik fıkra 18.03.2004) Merkezlerin denetimlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için 
denetleme formunda belirtilen süreler verilir. Birden çok eksikliğin aynı anda tespit edildiği durumlarda, 
eksikliklerin giderilmesi için süresi en uzun olan hüküm uygulanır. Bu süre içerisinde eksikliği 
gidermediği tespit edilen merkezlere, faaliyetlerini durdurma cezası uygulanır. 
 
Faaliyeti geçiçi olarak durdurulan Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar, üç ay içerisinde eksikliklerini 
gidermedikleri takdirde "Yetki Belgesi" iptal edilmek üzere Müdürlükçe, Bakanlığa bildirilir. 
 
Merkezlerin Uygunluk Belgesi iptal işlemleri Müdürlükçe yapılır. 
 
Bir takvim yılı içerisinde Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlara ve Merkezlere yönelik olarak 
gerçekleştirilen olağan ve olağanüstü denetimlerde, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğun tam 
olarak devam ettiğinin tespit edilmesi veya herhangi bir eksikliğin tespit edilmediği durumda, başarılı 
çalışmalarını teşvik etmek amacıyla Müdürlüğün teklifi ve Valiliğin onayı ile bu Kuruluş ve Merkezlere 
hizmet teşekkür belgesi düzenlenebilir. 
 

YEDİNCİ BÖLÜM 
 

Yasaklar, Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme 
 
Yasaklar 
 
Madde 28 — Bu Yönetmelik kapsamındaki Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar ve Merkezler bu 
Yönetmelik hükümlerine ve aşağıda belirlenen hususlara uymak zorundadırlar: 
 
a) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar "Yetki Belgesi", Merkezler ise "Uygunluk Belgesi" almadıkça 
eğitim için katılımcı kaydı yapamaz ve eğitime başlayamazlar. 
 
b) Eğitimin tamamına devam etmeyen katılımcılar, sınava giremezler. Bu katılımcılar, tekrar eğitime 
alınırlar. 
 
c) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar, "Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi" olmayan eğitmenleri 
çalıştıramaz. 
 
d) Merkezler, "İlkyardım Eğitimcisi Çalışma Belgesi" olmayan eğitimcileri çalıştıramaz. 
 
e) (Yürürlükten kaldırılmıştır -18.03.2004) 
 
f) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan ve aynı zamanda Eğitimci Eğitimi Veren 
Kuruluşta veya Merkezde çalışmak isteyen sağlık personelinin kamu görevini yaptığı kuruluş ile 
çalışmak istediği Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş veya Merkezin aynı yerleşim yeri sınırları içerisinde 
olması şarttır. Büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediye sınırları, diğer yerlerde ise 
belediye sınırları dikkate alınır. Bu kısıtlamanın dışına, ancak haklı sebeplerin mevcudiyeti ve buna 
istinaden Müdürlüğün uygun görüşü ve Valiliğin yazılı onayı ile çıkılabilir. 
 
g) Bakanlıkça onaylanmış ücretlerin dışında ücret talep edilemez. 
 
h) Kuruluşların dış tabelalarında sadece uygunluk belgesinde belirtilen kuruluş ismi ve unvanı yazılır. 
 
i) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkez bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda 
reklam verilemez. 
 
j) Bir sağlık kurum veya kuruluşu bünyesi dışında açılan eğitimci eğitimi ve ilkyardım eğitimi verilen 
yerlerde tıbbi malzeme, araç ve gereç bulundurulamaz ve sağlık hizmeti verilemez. 
 
k) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezde, kişi ve kuruluşların eğitim haricindeki diğer işleri 
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yürütülemez. 
 
l) Bu Yönetmelik kapsamındaki Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler, tabela veya basılı 
evraklarında, başka bir ünvan veya mevcut ünvanlarının yabancı dildeki karşılıklarını kullanamazlar. 
 
m) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler, resmi kurum ve kuruluşlarca kullanılan isimleri, yanlış 
algılamaların ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, ticari isim olarak kullanamazlar. 
 
Müeyyideler 
 
Madde 29 — Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket 
edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları 
bakımından genel hükümlere tabidir. 
 
İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci 
maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır. 
 
Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme 
 
Madde 30 — Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler; insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici ve 
yanlış yönlendirici reklam, tanıtım ve bilgilendirmede bulunamazlar. 
 
Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler tarafından, ilkyardım ve kazalardan korunma ve önlemeye 
yönelik bilgiler içeren materyaller hazırlanabilir. Bu materyaller Müdürlüğün onayından sonra 
kullanılabilir. 
 
Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Bakanlık, Üniversiteler, Sivil Savunma 
Genel Müdürlüğü ve Kızılay tarafından verilmiş olan "Eğitimci Eğitmeni Sertifikaları" ile "İlkyardım 
Eğitimcisi Sertifikaları" Bakanlıkça, "İlkyardımcı Sertifikaları" ise Müdürlükçe bu Yönetmeliğin yürürlüğe 
girmesinden itibaren bir yıl içerisinde onaylandığı takdirde geçerlilik kazanır. 
 
Diğer kurum ve kuruluşlar, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde "Eğitimci 
Eğitimi Veren Kuruluş" ve/veya "Merkez" statüsüne geçtikleri takdirde, geçmişte verdikleri "Eğitimci 
Eğitmeni Sertifikaları" ve "İlkyardım Eğitimcisi Sertifikaları" Bakanlıkça, "İlkyardımcı Sertifikaları" ise 
Müdürlükçe onaylandığı takdirde geçerlilik kazanır. 
 
Yurtdışından alınmış olan sertifikaların geçerliliği Bilim Komisyonunca belirlenir. 
 
 
Yürürlük 
 
Madde 31 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
 
Madde 32 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 
 
Ekler:... 
 
Değişiklik yapan 18.03.2004 tarihli Yönetmelik  
 
“MADDE 23- Aynı Yönetmeliğe ekli (Ek-3), (Ek-4), (Ek-5), (Ek-7), (Ek-9), (Ek-10), (Ek-14a) ve (Ek-14b) 
ekteki şekilde değiştirilmiş ve (Ek-12c) eklenmiş ve (Ek-12b)’nin başlığı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
 
“STANDART İLKYARDIM EĞİTİM KONULARININ İÇERİĞİ, TEORİK DERS VE UYGULAMA 
SAATLERİ” 
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RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ  ( 55  ) 
 
 
 

 
 

BİRİNCİ KISIM 
 
 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Muafiyet 
 
 
Amaç 
 
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, iyonlaştırıcı radyasyon ışınlamalarına karşı kişilerin ve çevrenin 
radyasyon güvenliğini sağlamaktır. 
 
Kapsam 
 
Madde 2 - Bu Yönetmelik, radyasyon güvenliğinin sağlanmasını gerektiren her türlü tesis ve 
radyasyon kaynağının zararlı etkilerinden kişileri ve çevreyi korumak için alınması gereken her türlü 
tedbiri ve yapılması gereken faaliyetlerle ilgili hususları kapsar.  
 
Dayanak 
 
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu’nun 4üncü maddesinin 
(d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar  
 
Madde 4 - Bu Yönetmelik’te geçen tanımlardan; 
 
a) Eşdeğer doz; birimi Sievert (Sv) olup, radyasyonun türüne ve enerjisine bağlı olarak doku veya 
organda soğurulmuş dozun, radyasyon ağırlık faktörü ile çarpılmış halini,  
 
b) Etkin doz; birimi Sievert (Sv) olup, insan vücudunda ışınlanan bütün doku ve organlar için 
hesaplanmış eşdeğer dozun, her doku ve organın doku ağırlık faktörleri ile çarpılması sonucunda elde 
edilen dozların toplamını, 
 
c) Kuruluş veya Tesis; bu Yönetmelik kapsamına giren radyasyon kaynaklarıyla ilgili faaliyet gösterilen 
yerleri,  
 
d) Kurum; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nu, 
 
e) Lisans Sahibi; bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen lisans belgesinde ismi belirtilen ve 
radyasyon güvenliği mevzuatının uygulanmasında Kuruma karşı sorumlu olan kişiyi, 
 
f) Ücret; Kurum’un “Mal ve Hizmet Üretim ve Yayın Satışları Genelgesi”nde belirtilen ve her yıl 
Başbakan ve/veya yetkili Bakan tarafından onaylanan ücretleri, 
 
g) Radyasyon; iyonlaştırıcı radyasyonu, 
 
h) Radyasyon Görevlisi; bu Yönetmeliğin 10uncu maddesinde belirtilen yıllık doza maruz kalma 
olasılığı bulunan ve bu Yönetmeliğin 15inci maddesinde belirtilen denetimli ve gözetimli alanlarda 
görevi gereği radyasyon kaynağı ile çalışan kişiyi, ı) Radyasyon Güvenliği Uzmanı; mühendislik veya 
fen bilimleri alanında aldığı temel eğitim üzerine radyasyon güvenliği alanında lisans üstü eğitimi veya 
radyasyon güvenliği ile ilgili olarak katıldığı yurt içi ve/veya yurt dışı eğitimi Kurum tarafından uygun 
görülüp onaylanan ve radyasyon güvenliği konusunda en az 4 (dört) yıllık deneyime sahip kişiyi, 

                                                           
55    Resmi Gazete: 24.03.2000 Tarih ve 23999 Sayılı 
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i) Radyasyon Korunması Sorumlusu; radyasyon korunmasında temel güvenlik standartlarını yapılan 
işin niteliklerine göre uygulayacak, ve bu alanda eğitim ve deneyimi belgelenmiş ve Kurum tarafından 
onaylanmış kişiyi, 
 
j) Radyofarmasötik Yönetmeliği; 23/12/1993 tarihli ve 21797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“Radyofarmasötik Yönetmeliğini”, 
 
k) Tıbbi Fizik Uzmanları; Kurum tarafından aranacak koşulları özel yönetmeliklerinde belirtilen ve tıbbi 
uygulama alanlarına göre radyoterapi, radyoloji ve nükleer tıp fizikçisi olarak isimlendirilen kişileri, 
 
l) Tahribatsız Muayene Metotları uzmanı; TS7477EN473 standardı kapsamında belirtilen esaslara 
göre vasıflandırılmış kişileri, 
 
m) Toplum etkin dozu; ışınlamaya maruz kalan çeşitli grupların ortalama etkin dozu ile bu grubu 
oluşturan kişi sayısının çarpımının toplamını, 
 
n) Tüzük; 24/7/1985 tarihli ve 85/9727 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Radyasyon 
Güvenliği Tüzüğü’dür.  
 
o) Yüklenmiş eşdeğer doz; birimi Sievert (Sv) olup, radyoaktif maddenin alınmasını takiben, doku veya 
organda kaldığı sürede (süre belirtilmemiş ise, yetişkinler için 50 yıl, çocuklar için 70 yıl alınır) vermiş 
olduğu eşdeğer doz toplam dozu,  
 
ö) Yüklenmiş etkin doz; yüklenmiş eşdeğer dozun, her doku ve organın doku ağırlık faktörleri ile 
çarpılması sonucunda elde edilen toplamı, 
 
p) (Ek bent:29.09.2004-25598) Yönetim; Lisanslı faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini ve 
sürekliliğini sağlamak için gerekli insan gücü ile teknik ve finansal altyapıyı temin etme yetkisi ve 
sorumluluğuna sahip olan lisans sahibinin kendisini veya onun bağlı olduğu Yönetim kademesini/kişiyi, 
ifade eder. 
 
Bu Yönetmelikte geçen diğer teknik tanımların anlamları 9/9/1991 tarihli ve 20286 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Nükleer Tanımlar Yönetmeliği’nde verilmiştir. 
 
Muafiyetler 
 
Madde 5 - Radyoaktivite miktarları ve radyoaktivite konsantrasyonları aşağıda verilen değerleri 
aşmayan radyoaktif maddeler ile doz hızları aşağıda verilen sınır değerlerini aşmayan radyasyon 
üreten cihazların ithali, ihracı, imali, depolanması, bulundurulması, kullanılması ve bu kaynaklarla 
çalışılabilmesi, Kuruma bildirim yükümlülüğü ve Kurum tarafından toplam miktara sınır koyma hakkı 
saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümlerinden muaftır. 
 
a) Radyoaktiviteleri toplamı Ek-1’in 2nci sütununda belirtilen miktarları aşmayan radyoaktif maddeler, 
 
b) Radyoaktivite konsantrasyonları Ek-1’in 3üncü sütununda belirtilen miktarları aşmayan radyoaktif 
maddeler, 
 
c) (Değişik bent:29.09.2004-25598)Radyasyon yayan ve Ek-1’deki değerleri aşan miktarlarda 
radyoaktif madde içeren düzenekler, aşağıdaki hususların hepsinin bir arada sağlanması halinde; 
 
1) Kurum tarafından olası zararlarına karşı, üstünlükleri göz önünde bulundurularak, kullanılması 
uygun görülen düzenekler, 
 
2) Radyoaktif maddenin herhangi bir sızıntı ve bulaşmasına karşı etkin bir şekilde korunması 
sağlanmış olan kapalı kaynaklar, 
 
3) Normal çalışma koşullarında, yüzeyinden 10 cm uzaklıkta herhangi bir noktadaki doz hızı 1 µSv/h 
(0.1 mrem/h) değerini aşmayan düzenekler, 
 
d) Normal çalışma koşullarında ulaşılabilen herhangi bir yüzeyinden 10 cm mesafedeki herhangi bir 
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noktada doz hızı 1 µSv/h (0.1 mrem/h) değerini aşmayan, görüntü veren (televizyon, monitör gibi) 
katot ışını tüpler veya 30 kV'un altında gerilimle çalışan diğer elektrikli cihazlar, 
 
e) (Değişik bent:29.09.2004-25598) (d) bendinde belirtilen koşullar dışında kalan ve radyoaktif madde 
içermeyen fakat iyonlaştırıcı radyasyon yayan, X-ışını, katot ışını tüpü ve benzer düzenekler aşağıdaki 
hususların hepsinin bir arada sağlanması halinde; 
 
1) Muhtemel zararlarına karşı Kurum tarafından üstünlükleri gözönünde bulundurularak, kullanılması 
uygun görülen düzenekler, 
 
2) Normal çalışma koşullarında, yüzeyinden 10 cm uzaklıkta herhangi bir noktadaki doz hızı 1 µSv/h 
(0.1 mrem/h) değerini aşmayan düzenekler. 
 
Radyoaktif madde içeren gıda maddeleri, tıbbi malzemeler, ilaçlar ve benzeri tüketici ürünleri, muafiyet 
sınırları içinde olsa bile Kurum tarafından gerekli görülen hallerde izin yükümlülüğü aranır. 
Muafiyet Sınırları İçerisinde Olduğu Halde İzin Verilmeyen Maddeler 
 
Madde 6 – Bu Yönetmeliğin 5inci maddesindeki muafiyet sınırları içerisinde bulunsa bile, radyoaktif 
madde içeren oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri, giysiler, kozmetikler, ev eşyaları ve benzeri 
malzemelerin ithali, ihracı, imali, bulundurulması, kullanılması ve depolanması yasaktır. Aksi takdirde 
bu Yönetmeliğin 75inci maddesi hükümleri uygulanır.  

 
İKİNCİ KISIM 

 
Radyasyon Korunmasında Temel Güvenlik Standartları 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

 
Radyasyon Korunması Sistemi 

 
Doz Sınırlama Sisteminin Temel İlkeleri 
 
Madde 7 - Radyasyon korunmasında kullanılan, doz sınırlama sisteminin üç temel ilkesi aşağıda 
verilmiştir: 
 
a) Uygulamaların Gerekliliği: Işınlanmanın zararlı sonuçları göz önünde bulundurularak, net bir fayda 
sağlamayan hiçbir radyasyon uygulamasına izin verilemez. 
 
b) Radyasyon Korunmasının Optimizasyonu: Tedavi amaçlı tıbbi ışınlamalar hariç, radyasyon 
ışınlanması gerektiren uygulamalarda bireysel dozların büyüklüğü, ışınlanacak kişilerin sayısı, olası 
tüm ışınlanmalar için, ekonomik ve sosyal faktörler göz önünde bulundurularak mümkün olan en düşük 
dozun alınması sağlanmalıdır.  
 
c) Doz Sınırlaması: Bireylerin normal ışınlanmaları, izin verilen tüm ışınlamaların neden olduğu ilgili 
organ ya da dokudaki eşdeğer doz ile etkin doz, bu Yönetmeliğin 10uncu maddesinde belirtilen yıllık 
doz sınırlarını aşamaz.  

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

Doz Sınırları 
 

Doz Sınırları İle İlgili Kavramlar 
 
Madde 8 - Radyasyon korunmasında kullanılan doz sınırlarına ilişkin kavramlar aşağıda belirtilmiştir: 
 
a) Birincil Sınırlar: Radyasyon görevlilerinin veya toplum bireylerinin alabileceği yıllık “eşdeğer doz”, 
“etkin doz”, “yüklenmiş eşdeğer doz”, “yüklenmiş etkin doz” veya belirlenen bireyler topluluğunun 
“toplum etkin dozu” sınırlarıdır. 
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b) İkincil Sınırlar: Birincil doz sınırlarının doğrudan uygulanamadığı durumlarda kullanılan doz 
sınırlarıdır. İkincil sınırlar, dış ışınlanma durumunda “eşdeğer doz indeksi” ile iç ışınlanma durumunda 
ise, “yıllık vücuda alınma sınırları” (ALI) cinsinden ifade edilir. 
 
c) Türetilmiş Sınırlar: Belirli bir modele göre birincil sınırlardan türetilmiş sınırlar olup, bunlara uyulduğu 
takdirde, birincil sınırlara da uyulduğu kabul edilir. 
 
d) İzin Verilen Sınırlar: Kurum tarafından saptanan ve genellikle birincil ve ikincil sınırlardan daha 
düşük olan sınırlardır. 
 
e) İşletme Sınırları: Hangi türden olursa olsun, bütün radyasyon kaynakları için Kurum tarafından 
saptanan birincil ve ikincil sınırları aşmamak koşulu ile Lisans Sahibi tarafından belirlenen sınırlardır. 
 
Referans Düzeyleri 
 
Madde 9 - Radyasyon korunması programlarında kullanılan herhangi bir büyüklük için özel bir 
uygulamanın başlatılması amacıyla belirlenen düzeylerdir. Kurum tarafından tespit edilen referans 
düzeyleri aşağıda verilmiştir. 
 
a) Kayıt Düzeyi: Radyasyon korunmasını sağlamak amacı ile, eşdeğer doz, etkin doz veya vücuda 
alınma miktarlarının kayıtlarının tutulması ve saklanması gerekmektedir. Bu Yönetmeliğin 10uncu 
maddesinde verilen yıllık doz sınırlarının aylık dönemlerde radyasyon görevlileri için 0.2 mSv, halk için 
ise 0.01 mSv’i aşması durumlarında kayıtlar tutulmaya başlanır.  
 
b) İnceleme Düzeyi: Üzerinde daha fazla inceleme yapılmasını gerektiren eşdeğer doz, etkin doz veya 
vücuda alınma miktarlarıdır. Bu düzey, bir ay için bu Yönetmeliğin 10uncu maddesinde verilen yıllık 
eşdeğer doz sınırının 1/10’udur. 
 
c) Müdahale Düzeyi: Olağan dışı durumlar için Kurum tarafından önceden belirlenen ve aşılması 
durumunda müdahaleyi gerektiren eşdeğer doz, etkin doz veya vücuda alınma miktarlarını gösteren 
değerler olup, bu Yönetmeliğin 10uncu maddesinde verilen yıllık eşdeğer doz sınırının bir defada 
alınması ve aynı yıl süresince bu değerin aşılması halidir. Nükleer veya radyolojik tehlike durumunda 
öngörülen müdahale düzeyleri “TAEK Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Uygulama Planında” 
detaylı olarak verilmiştir. Müdahale düzeylerinden; 
 
1) Eylem düzeyi; sürekli ışınlanmalar veya tehlike durumunda, iyileştirici veya koruyucu eylemlerin 
yapılacağı, eşdeğer doz hızı veya radyoaktivite konsantrasyon düzeyidir. Müdahale gerektiren bir 
durumun ortaya çıkması beklendiğinde, eylem düzeyi bu Yönetmeliğin ani ışınlamalar için 48inci 
maddesinde, sürekli ışınlamalar içinse 49uncu maddesinde verilmektedir.  
 
2) Rehber düzey; aşılması halinde önlem alınmasını gerektirebilen doz düzeyi olup, kronik 
ışınlamalarda öngörülen rehber düzeyler bu Yönetmeliğin 37nci maddesinde, tıbbı uygulamalarda 
öngörülen rehber düzeyler bu Yönetmeliğin 28inci maddesinde belirtilmektedir.  
 
Yıllık Doz Sınırları  
 
Madde 10 - Yıllık doz sınırları sağlığa zarar vermeyecek şekilde uluslararası standartlara uygun 
olarak, Kurum tarafından radyasyon görevlileri ve toplum üyesi kişiler için ayrı ayrı belirlenmiştir. Yıllık 
toplam doz aynı yıl içindeki dış ışınlama ile iç ışınlamadan alınan dozların toplamıdır. Kişilerin, denetim 
altındaki kaynaklar ve uygulamalardan dolayı bu sınırların üzerinde radyasyon dozuna maruz 
kalmalarına izin verilemez ve bu sınırlara tıbbi ışınlamalar ve doğal radyasyon nedeniyle maruz 
kalınacak dozlar dahil edilemez.  
 
a) (Değişik bent:29.09.2004-25598)Radyasyon görevlileri için etkin doz ardışık beş yılın ortalaması 20 
mSv’i, herhangi bir yılda ise 50 mSv’i geçemez. El ve ayak veya cilt için yıllık eşdeğer doz sınırı 500 
mSv, göz merceği için 150 mSv’dir. Cilt için en yüksek radyasyon dozuna maruz kalan 1 cm2’lik alanın 
eşdeğer dozu, diğer alanların aldığı doza bakılmaksızın ortalama cilt eşdeğer dozu olarak kabul edilir. 
 
b) (Değişik bent:29.09.2004-25598) Toplum üyesi kişiler için etkin doz yılda 1 mSv’i geçemez. Özel 
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durumlarda; ardışık beş yılın ortalaması 1 mSv olmak üzere yılda 5 mSv’e kadar izin verilir. Cilt için 
yıllık eşdeğer doz sınırı 50 mSv, göz merceği için 15 mSv’dir. 
c) 18 yaşından küçükler Tüzüğün 6ncı maddesine göre radyasyon uygulaması işinde çalıştırılamazlar. 
Bu Yönetmeliğin 15inci maddesinin (b) bendinde belirtilen alanlarda, eğitim amaçlı olmak koşuluyla, 
eğitimleri radyasyon kaynaklarının kullanılmasını gerektiren 16-18 yaş arasındaki stajyerler ve 
öğrenciler için etkin doz, herhangi bir yılda 6 mSv’i geçemez. Ancak el, ayak veya deri için yıllık 
eşdeğer doz sınırı 150 mSv, göz merceği için 50 mSv’dir. 
 
Özel Durumlar İçin Planlanan Işınlanmalar 
 
Madde 11 - Normal uygulamalarda ortaya çıkan ve yıllık doz sınırları üzerinde etkin doza maruz 
kalmayı gerektiren, fakat ışınlanmanın dışında başka yöntemlerin bulunmadığı özel durumlarda 
Kurum’un izniyle yapılan ışınlanmalardır. Özel durumlarda ışınlamaya maruz kalacak radyasyon 
görevlileri için doz sınırları herhangi bir yılda 50 mSv’i, birbirini takip eden 10 yıl içinde ortalama yıllık 
20 mSv’i ve toplamda 100 mSv’i geçemez. 
 
Yıllık etkin dozun beş katından fazla radyasyon dozu almış radyasyon görevlileri ile çocuk doğurma 
çağındaki radyasyon görevlileri özel bir durum için planlanmış ışınlanmalarda görevlendirilemezler.  
 
Hamile radyasyon görevlileri için doz sınırları 
 
 
Madde 12 —(Başlığı ile birlikte değişik madde:29.09.2004-25598) Hamileliği belirlenmiş kadın çalışan, 
çalışma şartlarının yeniden düzenlenebilmesi amacıyla yönetimi haberdar eder. Hamileliğin bildirilmesi 
kadın çalışanın çalışmasına engel teşkil etmez, gerekiyorsa çalışma koşulları yeniden düzenlenir. Bu 
nedenle, doğacak çocuğun alacağı dozun mümkün olduğu kadar düşük düzeyde tutulması sağlanır ve 
toplum için belirlenen doz sınırlarına uyulur. 
 
Emzirme dönemindeki kadın çalışanlar, radyoaktif kontaminasyon riski taşıyan işlerde çalıştırılmaz. 
 
Görevi Gereği Işınlanmalar İçin İkincil Sınırlar  
 
Madde 13 - Görevi gereği ışınlanmalar için doz sınırları ile uygunluğu sağlamak üzere, eşdeğer doz 
indisleri ve Ek-2’de verilen yıllık vücuda alınma sınırları değerleri (ALI) kullanılır. 
 
Kritik Gruplar İçin İkincil Sınırlar  
 
Madde 14 - Yetişkinlerden oluşan kritik grup üyesi kişiler için, Ek-2’de verilen uygun “ALI” değerlerinin 
1/10’u ve iç ışınlanma durumunda bebek ve çocuklardan oluşan kritik grup üyesi kişiler için ise uygun 
“ALI” değerlerinin 1/100’ü kullanılır. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 
Radyasyon Alanları 

 
Radyasyon Alanlarının Sınıflandırılması 
 
Madde 15 - Maruz kalınacak yıllık dozun 1 mSv değerini geçme olasılığı bulunan alanlar radyasyon 
alanı olarak nitelendirilir ve radyasyon alanları radyasyon düzeylerine göre aşağıdaki şekilde 
sınıflandırılır:  
 
a) Denetimli Alanlar: Radyasyon görevlilerinin giriş ve çıkışlarının özel denetime, çalışmalarının 
radyasyon korunması bakımından özel kurallara bağlı olduğu ve görevi gereği radyasyon ile çalışan 
kişilerin ardışık beş yılın ortalama yıllık doz sınırlarının 3/10’undan fazla radyasyon dozuna maruz 
kalabilecekleri alanlardır. 
 
Denetimli alanların girişlerinde ve bu alanlarda aşağıda belirtilen radyasyon uyarı levhaları bulunması 
zorunludur: 
 
1) Radyasyon alanı olduğunu gösteren temel radyasyon simgeleri (Ek-3), 
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2) Radyasyona maruz kalma tehlikesinin büyüklüğünü ve özelliklerini anlaşılabilir şekilde göstermek 
üzere gerekli bilgi, simge ve renkleri taşıyan işaretler,  
 
3) Denetimli alanlar içinde radyasyon ve bulaşma tehlikesi bulunan bölgelerde geçirilecek sürenin 
sınırlandırılması ile koruyucu giysi ve araçlar kullanılması gerekliliğini gösteren uyarı işaretleri. 
 
b) Gözetimli Alanlar: Radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırlarının 1/20’sinin aşılma olasılığı olup, 
3/10’unun aşılması beklenmeyen, kişisel doz ölçümünü gerektirmeyen fakat çevresel radyasyonun 
izlenmesini gerektiren alanlardır. 
 
Radyasyon Alanlarının İzlenmesi 
 
Madde 16 - Radyasyon alanlarının izlenmesinde uygun radyasyon ölçüm cihazları ve dozimetreler 
kullanılır. Radyasyon alanlarının radyasyon/radyoaktivite düzeyi ölçümleri Kurum tarafından belirtilen 
sıklık ve yöntemlere uygun olarak yapılır. Bu ölçümlerde kullanılan cihazların kalibrasyonları Kurum 
tarafından uygun görülen aralıklarla, Kurumun İkincil Standart Dozimetre Laboratuarı’nda yapılır.  
 
Öğrenciler 
 
Madde 17 - 16-18 yaşları arasındaki öğrenci ve stajyerlere sadece gözetimli alanlarda eğitim izni 
verilebilir. Öğrenci ve stajyerlerin doz sınırları bu Yönetmeliğin 10uncu maddesi (c) bendinde 
belirtilmektedir. 
 
Ziyaretçiler 
 
Madde 18 - Ziyaretçiler denetimli alanlara kesinlikle, gözetimli alanlara ise radyasyon korunması 
sorumlusundan izin almadan giremezler. İzin verilen ziyaretçilerin giriş ve çıkış saatlerinin kayıtlarının 
tutulması radyasyon korunması sorumlusu tarafından sağlanır. 

 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

Görev Gereği Işınlanmalar 
Işınlamalar 
 
Madde 19 - Görev gereği ışınlanmalarda yıllık doz sınırları bu Yönetmeliğin 10uncu, özel durumlardaki 
ışınlanmalar 11inci, radyasyon alanları 15inci, kayıtlar 70inci, sorumluluklar ise 71inci maddesinde 
belirtilmiştir. 
 
Çalışma Koşulları 
 
Madde 20 - Görevleri gereği radyasyona maruz kalan kişilerin çalışma koşulları aşağıdaki şekilde 
sınıflandırılır: 
 
Çalışma Koşulu A: Yılda 6 mSv’den daha fazla etkin doza veya göz merceği, cilt, el ve ayaklar için 
yıllık eşdeğer doz sınırlarının 3/10’undan daha fazla doza maruz kalma olasılığı bulunan çalışma 
koşuludur. 
 
Çalışma Koşulu B: Çalışma Koşulu A’da verilen değerleri aşmayacak şekilde radyasyon dozuna 
maruz kalma olasılığı bulunan çalışma koşuludur. 
 
Kişisel Dozimetre Zorunluluğu 
 
Madde 21 —(Değişik madde:29.09.2004-25598)Yıllık dozun, izin verilen düzeyin 3/10’unu aşma 
olasılığı bulunan Çalışma Koşulu A durumunda görev yapan kişilerin, kişisel dozimetre kullanması 
zorunludur. Belirlenen dönemlerde değerlendirmek üzere bu dozimetreler Kuruma gönderilir, 
radyasyon güvenliği uzmanları tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonuçları ilgililere bildirilir. 
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Kurum tarafından gerekli görüldüğü hallerde diğer dozimetrik yöntemler de kullanılır, yapılan hizmete 
ilişkin ücretler her yıl ücret listesine göre tahsil edilir 
 
Koruyucu Giysi Ve Teçhizat 
 
Madde 22 - Yapılan işin niteliğine uygun koruyucu giysi ve teçhizat kullanılır. 
 
 
Tıbbi Gözetim 
 
Madde 23 - Radyasyon görevlilerinin bu Yönetmeliğin 15inci maddesinde belirtilen alanlarda işe 
başlamadan önce bu Yönetmeliğin 51inci maddesinin (d) bendinde belirtilen sağlık raporu istenir, 
ayrıca hematolojik, dermatolojik ve hekim tarafından gerekli görülmesi halinde radyolojik tetkikleri 
yapılır. 
 
Denetimli alanlarda görev yapanların hematolojik tetkikleri yılda en az bir kez yapılır. Kurum tarafından 
gerekli görüldüğü hallerde ise bu süre kısaltılır ve raporları saklanır. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

 

Tıbbi Işınlanmalar 

 
 
Hastanın Radyasyon Güvenliği  
 
Madde 24 - Tanı ve tedavi amacıyla radyasyon uygulamalarının amacına ulaşması öncelikli olmak 
üzere hastanın radyasyon güvenliğini sağlamak üzere aşağıdaki hususlara uyulur. 
 
a) Hekimin yazılı kararı olmayan hiçbir ışınlama yapılamaz. 
 
b) Hastanın alacağı veya alması gereken doz miktarının tayini ve tıbbi ışınlama süresince hastanın 
radyasyon güvenliğini sağlamak üzere gerekli tüm bilgiler hekim tarafından yazılı olarak önceden 
belirlenir ve bunlar kesinlikle uygulanır. 
 
c) Görevli tüm personel, tanı ve tedavinin gerektirdiği radyasyon güvenliği konularında eğitilmiş 
olmalıdır. 
 
d) (Değişik bent:29.09.2004-25598)Hastanın radyasyon güvenliğinin sağlanması ile ilgili denetimler 
Kurum ve/veya Kurumunun yetkilendirdiği konusunda uzman kuruluşlar tarafından yapılır. 
 
e) (Değişik bent:29.09.2004-25598)Cihazların kalibrasyonun sağlanması, kalite kontrollerinin 
yapılması ve hasta dozlarının takibi bu konuda uzman yetkili kişilerin denetimi altında yapılır. 
 
Tıbbi Amaçlı Işınlamaların Gerekliliği 
 
Madde 25 - Tıbbi ışınlamalara aşağıdaki koşullarda izin verilir. 
 
a) Alternatif tekniklerle karşılaştırıldığında, radyasyonla yapılacak tanı ve tedavinin yararları 
radyasyonun hasarlarına göre daha ağırlık kazandığı durumlarda tıbbi ışınlamalar uygulanır. 
 
b) Mesleki, yasal veya sağlık sigortası amaçlı tıbbi ışınlanmalar, sağlıkla ilgili belirgin bir beklenti 
olmadıkça ve uygulama tipi hakkında profesyonel kuruluşların görüşleri alınmadan yapılamaz. 
 
c) Toplumun sağlık taramalarında radyolojik yöntemler ekonomik ve sosyal bedelin sağlık riskini 
karşılaması halinde ve kişiler için net bir yarar sağlayacak ise uygulanır. 
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d) Sağlık kuruluşlarının Etik Komite önerileri ve yazılı onayları ile araştırma yapılacak kişinin yazılı 
onayı alınmadan araştırma amacıyla tıbbi ışınlanmalarına izin verilemez. 
 
 
Tıbbi Işınlamalarda Korunmanın Optimizasyonu 
 
Madde 26 - Tıbbi ışınlanmalarda optimizasyonu sağlamak üzere bu Yönetmeliğin 7nci maddesinde 
belirtilen optimizasyon kuralına ilaveten aşağıdaki hususlar sağlanır. 
 
a) Cihaz, planlanmamış bir ışınlanma durumunda hasta dozunu en düşük düzeyde tutmak üzere 
sistemin tek bir bileşenin hatasını anında belirlemelidir. 
 
b) Cihaz, insan hataları nedeniyle ortaya çıkacak planlanmamış ışınlanmaları en düşük düzeyde 
tutabilecek özelliklere sahip olmalıdır. 
 
c) (a) ve (b) bendlerinde belirtilen hususlara neden olacak bilgiler üretici firmadan temin edilmelidir. 
 
d) Cihazların özellikleri Türk Standartlarına (TS), bulunmaması halinde Uluslararası Standardizasyon 
Organizasyonu (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Birliği (EU) standartlarına 
veya bunlara eşdeğer ulusal standartlara uygun olmalıdır. 
 
e) Cihazların performans özellikleri ile kullanma ve bakım talimatları, Radyasyondan Korunma ve 
Güvenlik Talimatlarını da içermelidir.  
 
f) Cihazların teknik özelliklerine ilişkin hükümler konu ile ilgili özel yönetmelik hükümlerine uymalıdır. 
 
Tıbbi Işınlamalarda Kalite Temini 
 
Madde 27 - Tıbbi ışınlamaların yapıldığı tesislerde uygulanacak kalite temini programları özellikle 
aşağıdaki hususları içermelidir. 
 
a) Cihazların kalite kontrollerini içeren kalite denetimleri, Kurum ve/veya kurumunun yetkilendirdiği 
kuruluşlar tarafından yapılır. Kurum yetkilendirdiği kuruluşları denetler ve gerektiğinde yetkilerini iptal 
eder, 
 
b) Yetkili kuruluşlar radyasyon kaynaklarının, tanı ve tedaviye etki eden fiziksel parametreleri ilk 
kurulduklarında ve daha sonra düzenli olarak ölçmelidir, 
 
c) Ölçülen parametrelerin ulusal veya uluslararası mevzuata uygunluğu doğrulanmalıdır, 
 
d) Radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonları ile dozimetrik verilerin uygunluğu doğrulanmalıdır. 
 
e) Kalite temini program sonuçları kayıt edilmeli ve sonuçlardan Kurum bilgilendirilmelidir.  
 
Kurum kalite temin programları uygulamalarını denetler. Denetim sonuçları yetersiz olan cihazlar 
yeterliliği belgeleninceye kadar kullanılamaz, aksi takdirde bu Yönetmeliğin 75inci maddesi hükümleri 
uygulanır. 
 
Tıbbi Işınlamalarda Rehber Düzeyler 
 
Madde 28 - Tanı, tedavi eğitim ve araştırma amaçlı ışınlanmalarda, mesleki ve toplumsal sağlık 
taramalarındaki ışınlanmalarda kişilerin alacağı radyasyon dozu, Kurum tarafından öngörülen rehber 
düzeylerine uygun olmalıdır. Bu düzeyler Ek-4 te belirlenmektedir. 
 
Araştırma Amaçlı Tıbbi Işınlanmalar 
 
Madde 29 - Kişiye net bir yarar sağlamayan, alacakları doz ve risk hakkında kişilerin bilgilendirildiği, 
kişilerin ve Etik Komite’nin yazılı onayı alınmış araştırma amaçlı gönüllü ışınlanmalarda, halk için bir 
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yıllık en yüksek izin verilen doz düzeyi aşılamaz. Çok özel durumlarda Kurum tarafından onaylanmak 
koşuluyla radyasyon görevlileri için izin verilen ortalama yıllık doz düzeyine izin verilebilir. 
 
Gönüllüler Ve Ziyaretçiler 
 
Madde 30 - Gerek görülen hallerde tıbbi tanı ve tedavi altındaki hastalara gönüllü ve bilinçli olmak 
koşuluyla yardım etmek isteyen veya hasta ziyareti için gelen kişilerin alacakları etkin doz, tanı ve 
tedavi süresince 5 mSv değerini aşamaz. Hastaların taburcu edilebilecekleri en yüksek radyoaktivite 
düzeyleri 
 
Madde 31 —(Değişik madde:29.09.2004-25598)131 radyoaktif maddesi verilen hastaların taburcu 
edilebilmesi için aşağıdaki hususlara uyulur: 
 
a) 800 MBq’in üstünde I - 131 radyoaktif maddesi verilen hastalar vücuttaki radyoaktivite miktarının 
600 MBq’in ve hastadan 1 metre uzaktaki doz hızının 30 µSv/saat’in altına düşünceye kadar Kurum 
tarafından sıvı atık sistemi ve oda projesi uygun bulunan izolasyonlu ayrı bir odada bekletildikten 
sonra (e) bendi koşulları sağlanmak suretiyle taburcu edilir. 
 
b) 800 MBq’e kadar I - 131 radyoaktif maddesi verilen hastaların vücuttaki radyoaktivite miktarı 600 
MBq’in ve hastadan 1 metre uzaktaki doz hızı 30 µSv/saat’in altına düşünceye ayrı bir odada 
bekletildikten sonra (e) bendi koşulları sağlanmak suretiyle taburcu edilir. 
 
c) 600 MBq’e kadar aktivite verilen hastalar (e) bendi koşulları sağlanmak suretiyle taburcu edilir. 
 
d) Hastaya verilecek yukarda belirtilen talimatlar hastada kalan radyoaktivite miktarı ve hastanın 
fiziksel, sosyoekonomik ve yaşam koşulları göz önüne alınarak her hasta için özel olarak belirlenir. 
Hastanın özel koşulları değerlendirildikten sonra Ek-V’de verilen I-131 ile tedavi gören hastaların 
taburcu edilme koşullarına uymak ve hastaya, diğer kişilerle temasları ve radyasyon korunması ile ilgili 
alınacak önlemler Ek-VI’da verilen format doğrultusunda sözlü ve yazılı talimatlar şeklinde imza 
karşılığı verilmek şartıyla taburcu edilir. 
 
e) Hasta bilgilerinin, hastalara verilen aktivite miktarının, taburcu edilen hastada kalan aktivite 
miktarının ve hastadan 1 m mesafedeki doz hızının saati ve tarihi belirtilecek şekilde kayıtları tutulur. 
 
Hastaların Kaza Sonucu Işınlanmaları 
 
Madde 32 - Radyasyon ile tedavinin yanlış hastaya veya yanlış dokuya uygulanması, yanlış 
radyofarmasötik kullanılması, tedavinin belirlenenden farklı uygulanması durumlarında veya tanı 
amaçlı uygulamalarda dozun rehber düzeyin belirgin şekilde üzerine çıkması veya cihaz arızası, kaza, 
hata gibi nedenlerle hastanın beklenenden fazla doz alması durumunda; 
 
a) Hasta dozu belirlenir, 
 
b) Durum hakkında Kurum bilgilendirilir, 
 
c) Durum hastaya, radyasyon korunması sorumlusuna ve ilgili doktoruna bildirilir, 
 
d) Önlemler ve hastanın durumuna göre yapılması gerekenler belirlenerek, uygulanması sağlanır.  
 
e) Tekrarlanmaması için önlemler alınır, gerekli görülen hallerde bu Yönetmeliğin 59uncu ve 75inci 
maddeleri hükümleri uygulanır. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 
Toplumun Işınlanması 

 
 

Toplumun Işınlanması 
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Madde 33 - Toplum üyesi kişilerin maruz kalabilecekleri yıllık doz sınırları bu Yönetmeliğin 10uncu 
maddesinde belirtilmiştir. 
 
 
Radyoaktif Maddelerin Çevreye Verilmesi 
 
Madde 34 - Çevreye radyoaktif madde verilmesini gerektiren uygulamalar için lisans sahibi tarafından 
Kurumdan önceden izin alınması zorunludur. Lisans sahibi izin almak için, aşağıdaki bilgileri içeren bir 
rapor hazırlayarak Kurum’a yazılı olarak başvurur. 
 
a) Çevreye verilecek radyoaktif maddelerin cinsi, miktarı ve radyoaktivitesi, 
 
b) Çevredeki ışınlamaya maruz kalabilecek kritik gruplar, 
 
c) Çevreye verilecek radyoaktif maddelerin kritik gruplara erişme yolları, 
 
d) Radyasyon güvenliği konusunda alınacak önlemler. 
 
Raporda yer alan hususlar radyasyon güvenliği ve çevre sağlığı bakımından uygun görüldüğü 
takdirde, belirli tür ve miktarlarda radyoaktif maddelerin çevreye verilmelerine Kurum tarafından izin 
verilir. Kurum uzmanları tarafından raporda eksiklikler bulunması halinde, bu eksikliklerin belirlenen 
süre içerisinde tamamlanması istenir ve bu süre içerisinde çevreye radyoaktif madde verilmesine izin 
verilmez. 
 
Çevreye Verilen Radyoaktif Maddelerin Denetimi Ve İzlenmesi 
 
Madde 35 - Çevreye radyoaktif madde veren kuruluşlar Kurum tarafından izin verilen sınırlara uymak 
zorunda olup, bunun için gerekli denetimi ve izlemeyi yapmakla ve sonuçları belirli aralıklarla kuruma 
bildirmekle yükümlüdür. Kurum gerekli gördüğü takdirde, ek bir çevre ölçüm programı uygulayabilir. 
 
Radyoaktif Atıklar 
 
Madde 36 - Radyoaktif atıklarla ilgili düzenlemeler 2690 sayılı Kurum Kanunu’nun 4üncü maddesi (f) 
bendi çerçevesinde yapılır. Ayrıca; 
 
a) Kapalı radyasyon kaynakları hiç bir şekilde radyoaktif atık olarak çevreye verilemez ve lisans sahibi 
tarafından Kuruma önceden yazılı olarak bilgi verilmeden bir başka resmi veya özel kişi yada kuruluşa 
devredemez. Kapalı radyasyon kaynaklarını lisans sahibinden devralmak isteyen kişi veya kuruluşlar 
bu Yönetmeliğin 50nci maddesi hükmü uyarınca Kuruma yazılı başvurmak zorundadır. 
 
b) (Değişik bent:29.09.2004-25598) Herhangi bir nedenle kullanımından vazgeçilen kapalı radyoaktif 
kaynaklar tesis içinde nihai olarak depolanamaz. 66 ncı madde hükümleri gereğince yurtdışı işlemleri 
yapılır, bunun mümkün olmadığı durumlarda atık işlemine tabi tutulmak üzere atık işleme tesisine 
gönderilir. Zorunlu nedenlerle tesis içinde geçici olarak depolanacak kapalı radyoaktif kaynakların 
depolanma koşulları Kurumun belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılır. 
 
Doğal Radyasyon  
 
Madde 37 —(Değişik madde:29.09.2004-25598)Doğal ortamlardaki radyasyon seviyeleri gerektiğinde 
Kurum tarafından izlenir, gerekli görülen hallerde ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır. 
Doğal radyasyon kaynaklarından maruz kalınan ışınlanmalara doz sınırlaması uygulanmaz. Ancak, ilk 
durumu değiştirilmiş olan doğal radyasyon kaynaklarından meydana gelen ışınlanmalara, bu 
Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki radyasyon korunması sistemi uygulanır. 
 
Bu kaynaklardan radon için izin verilen konsantrasyon seviyeleri yıllık ortalama olarak evlerde 400 
Bq/m3, işyerlerinde 1000 Bq/m3 değerlerini aşamaz. 
 
Maruz kalınan doğal radyasyon seviyesinin yapı malzemeleri nedeniyle artmasının önlenmesi ve 
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toplum üyelerinin alacağı radyasyonun mümkün olan en düşük seviyede tutulması amacıyla bu 
malzemelerdeki radyoaktivitenin kontrolü esastır. 
 
Doğal Radyasyon Nedeniyle Işınlanmaların Arttığı Durumlar 
 
Madde 38 —(Değişik madde:29.09.2004-25598)Görevi gereği radyasyon kaynaklarıyla çalışmamakla 
birlikte yaptığı iş nedeniyle doğal radyasyona maruz kalan uçuş personeli ile maden ocaklarında 
çalışan kişiler radyasyon görevlisi sayılmazlar. Ancak; uçuş personeli ile, içeriğinde uranyum ve 
toryum ihtiva eden maden cevherlerinin ve radyoaktivitesi yüksek düzeyde doğal radyonüklit içeren 
madenlerin (mineral tuzlar, fosforlu malzemeler) çıkarılması ve işlenmesi faaliyetlerinde çalışanların 
radyasyondan korunmaları için etkin kontrol tedbirleri alınması esastır. 
 
Yer altı maden ocakları ve benzeri çalışma ortamlarında; 
 
a) Radon ölçümlerinin yaptırılması, 
 
b) Ortamdaki radon konsantrasyonunun 1000 Bq/m3’ü aşması durumunda havalandırma sistemlerinin 
kurulması ve etkin çalıştırılması, 
 
c) Kullanılan hammaddelerin içeriğinde uranyum, toryum, fosforlu malzemeler ihtiva eden üretim 
prosesleri, bunların taşınması ve depolanması faaliyetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere, 
radyoaktif maddeler içerebilecek toz zerreciklerinin solunmasını engellemek amacıyla toz maskesi 
kullanması, 
 
sağlanır. 
 
Bu madde kapsamındaki faaliyetlerde çalışanlar, görevleri gereği aldıkları radyasyon ve sağlık riskine 
ilişkin bilgilendirilirler. 
 

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

Kaza veya Tehlike Durumunda Işınlanma 
 
Tehlike Durumu Planı 
 
Madde 39 - Lisans sahibi tarafından tesislerde kullanılan radyoaktif kaynakların özelliklerine göre 
tehlike durumu veya kaza durumlarında uygulanmak üzere bu Yönetmeliğin 40ıncı maddesine göre bir 
“Tehlike Durumu Planı” hazırlanır. 
 
Planda Yer Alması Gereken Hususlar 
 
Madde 40 - “Tehlike Durumu Planı”nda yer alması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir. 
 
a) Tehlike durumu veya kaza ile ilgili olarak görevlendirilen kişiler, unvanları, adres ve telefon 
numaraları, 
 
b) Tesis içindeki ve dışındaki sorumlu kişilerle haberleşme sistemi, 
 
c) Uygulanacak radyasyon ölçüm programları, 
 
d) Muhtemel kaza senaryoları ve alınacak önlemler, 
 
e) Gerekli ekipman ile araç ve gereçler. 
 
Onay 
 
Madde 41 – Lisans sahibi tarafından hazırlanan plan uygun bulunursa Kurum tarafından onaylanır. 
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Tehlike Durumunun Veya Kazanın Kuruma Bildirilmesi 
 
Madde 42 - Tehlike durumu veya kaza halinde Tüzüğün 22nci maddesi gereğince alınması gerekli 
önlemler derhal yerine getirilir ve durum en hızlı haberleşme aracı ile Kuruma bildirilir. Radyasyon 
Güvenliği uzmanları tarafından olay yerinde yapılan inceleme sonucu radyasyon güvenliği açısından 
alınması gereken önlemler, lisans sahibi tarafından hemen yerine getirilir. 
 
Kurumun “Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Uygulama Planı” çerçevesinde ilgili bakanlık, kurum 
ve kuruluşlar haberdar edilir. 
 
Tehlike Durumu Veya Kazaya İlişkin Rapor 
 
Madde 43 - Tehlike durumu veya kaza sona erdikten sonra, kazanın oluş şekli radyasyon görevlilerinin 
ve diğer kişilerin maruz kaldıkları radyasyon dozları ve radyoaktif maddelerin vücuda alınış şekli ve 
nedeni, lisans sahibi veya lisans sahibi tarafından görevlendirilecek kişi tarafından araştırılarak, 
radyasyon görevlilerinin film ve/veya TLD dozimetre ve gerekirse kromozom aberasyonu test sonuçları 
ile birlikte, sonuç bir raporla en kısa zamanda Kuruma bildirilir. 
 
Tıbbi Müdahale 
 
Madde 44 - Bu Yönetmeliğin 43üncü maddesinde belirtilen raporun Kurum tarafından 
değerlendirilmesi sonucu radyoaktif madde bulaşmasına uğrayan kişilerin radyoaktif bulaşmayı 
giderme işlemleri veya tıbbi müdahaleleri Kurum tarafından önerilen resmi veya özel sağlık 
kuruluşlarında yaptırılır. 
 
Radyasyona Maruz Kalan Görevlilerin Durumu 
 
Madde 45 - Radyasyon kazasından sonra, bu Yönetmelikte belirtilen sınırlar üzerinde radyasyona 
maruz kalan radyasyon görevlilerinin, eski görevlerine devam etmesinde bir sakınca bulunmadığının, 
Kurumun önerdiği resmi sağlık kuruluşu tarafından bir raporla belirlenmesi halinde, bu kişiler eski 
görevlerine devam edebilirler. Raporda eski görevine devamı sakıncalı görülen radyasyon görevlileri, 
sosyal ve ekonomik durumları, yaşları ve özel becerileri göz önüne alınarak radyasyona maruz 
kalmasını gerektirmeyecek başka bir görevde çalıştırılır. 
 
Şüpheli Durumların Kuruma Bildirilmesi 
 
Madde 46 - Tehlike durumu ve kaza söz konusu olmamakla birlikte, doz sınırlarının aşılmasından 
şüphe edilmesi halinde lisans sahibi konuya ilişkin araştırmasını ve sonuçlarını bir raporla Kuruma 
yazılı olarak bildirir.  
 
Radyasyon Kaynaklarının Kaybolması, Çalınması Veya Hasar Görmesi 
 
Madde 47 - Radyasyon kaynaklarının kaybı, çalınması veya hasar görmesi halinde, lisans sahibi 
tarafından ivedilikle gerekli önlemler alınır ve durum en hızlı haberleşme aracı ile Kuruma bildirilir. 
Kurumun radyasyon korunması uzmanları tarafından yerinde yapılan inceleme sonucu, radyasyon 
güvenliği açısından gerekli hususlar ivedilikle yerine getirilir. Gerekirse ilgili kuruluşların yardımı istenir 
ve bu kuruluşlarla işbirliği yapılır. 
 
Ani Işınlanmalar 
 
Madde 48 – Ani ışınlanmalar için 2 günden daha az sürede organ veya dokuda soğurulması beklenen 
dozlar için müdahaleye ilişkin eylem düzeyleri Çizelge-1’de verilmiştir. 
 
Çizelge 1 - Ani Işınlamalar İçin Eylem Düzeyleri 
 
Organ veya doku - Doz (Gy) 
Tüm vücut (kemik iliği) 1 
Akciğer 6 
Deri 3 
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Tiroid 5 
Göz merceği 2 
Gonadlar 3 
Sürekli Işınlanmalar 
 
Madde 49 - Sürekli ışınlanmanın mevcut olduğu durumlarda Çizelge-2’de verilen eylem düzeyleri 
uygulanır. 
 
Çizelge 2 - Sürekli Işınlanmalar İçin Eylem Düzeyleri 
 
Organ veya doku - Eşdeğer doz hızı (Gy/yıl) 
Gonadlar 0.2 
Göz merceği 0.1 
Kemik iliği 0.4 
 
 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
 

Lisans, İzin, Denetim, Kayıtlar 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

Lisans 
 
Lisans Yükümlülüğü 
 
Madde 50 —(Değişik madde:29.09.2004-25598) Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve bu Yönetmelik 
kapsamına giren radyasyon kaynaklarının imal, ithal ve ihraç edilmesi, alınması, satılması, taşınması, 
depolanması, bakımı, onarımı, kurulması, sökülmesi, değiştirilmesi, radyasyon kaynaklarıyla 
çalışılabilmesi ve her türlü amaçla bulundurulması ve kullanılması için Kurum’dan lisans alınması 
zorunludur. Bu lisans, başvurusu yapılan kaynakların Kurum tarafından onaylanan kişilerin 
sorumluluğu altında ve başvuruda belirtilen adresteki faaliyetini kapsar. 
 
a) Lisans sahibi radyasyon kaynaklarının bakımı, onarımı, kurulması, sökülmesi ve değiştirilmesi için 
bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinde belirtilen evraklar ile Kuruma yazılı olarak başvurur ve Kurumun 
onayı alınır. Gerekirse bu işlemler radyasyon güvenliği uzmanları gözetiminde yapılır. Bu amaçlar 
dışında, hiç bir şekilde radyoaktif kaynağı açığa çıkaracak şekilde sökme, değiştirme ve benzeri 
işlemler yapılamaz. Aykırı durumlarda bu Yönetmeliğin 75 inci maddesi hükümleri uygulanır. 
 
b) Bu faaliyetler, diğer bakanlık ve/veya kuruluşlardan da izin, ruhsat veya bir belge alınmasını 
gerektiriyorsa, bunların verilmesi Kurum tarafından lisans verilmesi önkoşuluna bağlıdır. 7/2/1993 
tarihli ve 21489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
Yönetmeliğine tabi olan faaliyetler için Çevre Bakanlığı’nın olumlu kararı alınmadan lisans işlemi 
başlatılamaz. 
 
Lisans Başvurusu  
 
Madde 51 – Bu Yönetmeliğin 50nci maddesi kapsamına giren faaliyetler için lisans almak üzere 
aşağıda verilen bilgi ve belgelerden gerekli olanlar ve ekleriyle birlikte yazılı olarak Kuruma başvurulur; 
 
a) Lisans Başvuru Formları 
b) (Değişik bent:29.09.2004-25598) Radyoloji uzmanı, nükleer tıp uzmanı, radyasyon onkolojisi 
uzmanı ve/veya ilgi alanında radyasyon korunması ile ilgili eğitim belgeleri Kurum tarafından kabul 
edilen Sağlık Bakanlığının yürürlükteki mevzuatı gereği radyasyon kaynakları kullanması uygun 
görülen hekim, tıbbi fizikçi, tahribatsız muayene uzmanı ve benzer uzmanlar ile radyasyon korunması 
sorumlusunun uygulama alanlarına ilişkin aldıkları eğitim ve deneyimlerini gösterir belgeler, 
 
c) Radyasyon görevlilerinin kısa eğitim ve deneyim durumlarını gösteren özgeçmişleri ve konuya ilişkin 
aldıkları belgeler, referanslar, 
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d) Gerek görülen hallerde radyasyon görevlilerinin sağlık durumlarının yapacakları göreve uygun 
olduğuna dair sağlık raporu, 
 
e) Lisansa bağlı faaliyetlerin özel ve kamu tüzel kişi veya kuruluşları tarafından yürütülmesi halinde, 
kayıt ve tescillerinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir kopyası, veya tüzel kişinin ana 
kuruluşunu gösteren belgenin kopyası, Şirket yetkilisinin imza sirküleri ve nüfus cüzdanı örneği, özel 
kişiler için nüfus cüzdanı örneği, vergi levhası ve benzeri belgeler, 
 
f) Lisanslanması istenen radyasyon kaynağının kullanılacağı yere ilişkin ve yerleşimi ile ilgili bilgileri 
içeren form ve radyoaktif kaynağın bulunduğu yerin, alt ve üst katlarının temiz ve okunaklı mimari 
projesi / ölçekli krokisi (en az 1/100), 
 
g) Ücretlerin Kurum hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontları, 
 
h) Kurum tarafından hazırlanmış olan taahhütnameler, 
 
ı) Bu Yönetmeliğin 15inci maddesinde belirtilen denetimli alanlarda görev yapan personelin kullandığı 
radyasyon ölçme cihazları ile kişisel dozimetrelerin marka, model ve seri numaraları. 
 
i) Radyasyon kaynağı veya cihazın teknik özellikleri ve kullanım amacını belirten açıklayıcı bilgi, teknik 
katalog ve/veya broşür, 
 
j) Radyasyon kaynağı üretim tesisleri ve ithal edilecek cihazlar için bu Yönetmeliğin 26ncı maddesi (d) 
bendinde belirtilen standartlara uygunluk belgesi,  
 
k) Kullanılmış cihazların ithalatı için bu konuda üretici firma, üretici firmanın yetkili temsilcisi veya 
Kurumca onaylanmış yaş tespit belgesi (bu belge ithal izni başvuru aşamasında verilir),  
 
l) Radyofarmasötik Yönetmeliği’nde belirtilen radyoaktif maddelerin ithalatı için, ithal edilecek ürünün 
niteliğine uygun olarak alınacak Ürün Tescil Belgesi, 
 
m) İthalatı yapılacak radyoaktif kaynakların “Radyoaktif Kaynak Kalibrasyon Sertifikası”, 
 
n) Daha önce radyasyon kaynakları ile çalışmış olan kişilerin gerekli görülen hallerde işe başlamadan 
önce maruz kaldıkları radyasyon dozlarını saptamak üzere Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim 
Merkezi bünyesindeki Radyobiyoloji Bölümü’nde yapılacak kromozom aberasyonu test sonuçları, 
 
o) Radyasyon kaynaklarının kara yolu ile taşınmasında kullanılacak aracın türü, plaka numarası, 
sürücü, taşıma işlemlerini yapan ve araçta bulunacak diğer kişilerin isimleri ve dozimetre numaraları ile 
radyasyon ölçüm cihazlarının marka, model ve seri numaraları,  
 
ö) Radyasyon kaynaklarının bakım, onarım, kurulması, sökülmesi ve değişimini yapacak kişilerin kısa 
eğitim biyografileri ve bu işleri yapmak için eğitim ve deneyiminin yeterliliğine dair üretici firma veya 
yetkili kuruluşlardan alınan belge veya referanslar, 
 
p) (Değişik bent:29.09.2004-25598) Çalışanların ve toplum üyelerinin radyasyon güvenliği ve 
radyasyondan korunma gereklerini yerine getirmek üzere bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda iş 
yerine özgü olarak oluşturulan yazılı yerel talimatlar ve tehlike ve kaza durumu için hazırlanan "Tehlike 
Durum Planı, 
 
r) Verilecek lisansın türüne göre Kurum tarafından gerek görüldüğünde istenecek diğer belgeler. 
 
Başvuruların İncelenmesi  
 
Madde 52 - Başvuru belgeleri, Kurum’un Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi tarafından incelenir, 
başvuru belgelerinde eksiklik varsa başvuru kabul edilmez ve başvurana eksiklikleri bildirilerek 
tamamlanması istenir. Eksikliklerin en fazla üç ay içinde tamamlanmaması durumunda, bu 
Yönetmeliğin 75inci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır ve lisans başvuru ücreti Kurum’a gelir 
olarak kayıt edilir. 
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Lisansın Verilmesi 
 
Madde 53 - Başvuru belgelerinin yeterli olması halinde, Kurumun radyasyon güvenliği uzmanları 
tarafından yerinde radyasyon kontrolü yapılarak, kontrol raporu düzenlenir. Rapordaki bilgiler ile 
başvuru belgeleri değerlendirilir. Uygun bulunması durumunda Kurum Başkanlığı tarafından onaylı 
lisans belgesi verilir. Bu belge herkes tarafından kolayca görülebilecek bir yere asılır. Lisansın 
geçerlilik süresi Tüzükte verilmiştir. Lisans belgesinin kayıp edilmesi durumunda, kayıp belgelenir, 
Kuruma bildirilir ve ücreti karşılığında yeni belge tekrar düzenlenir. 
 
Kontrol raporunda eksik hususların belirtilmesi halinde, eksikliklerin giderilmesi için kontrol tarihinden 
itibaren üç ay süre verilerek başvuru sahibine bildirilir. Kuruma yazılı olarak yapılan ve mazereti içeren 
başvurunun Kurum tarafından uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilir. Bildirilen süre içerisinde 
eksikliklerin giderildiğinin yazılı olarak bildirilmesi durumunda, yapılacak değerlendirme sonucu, 
gerekirse tekrar radyasyon kontrolü yapılır ve eksikliklerin giderildiği belirlenirse, lisans belgesi verilir. 
Aksi taktirde lisans başvurusu iptal edilerek, Yönetmeliğin 75inci maddesinde belirtilen hükümler 
uygulanır ve yatırılan ücret Kurum’a gelir kayıt edilir.  
 
Lisans Koşullarında Değişiklik 
 
 
Madde 54 - Lisans sahibi, radyasyon kaynağının bulunduğu ve kullanıldığı yerde veya lisans 
koşullarında herhangi bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılmadan önce en az 15 (onbeş) gün 
içerisinde Kuruma yazılı başvuruda bulunmak zorundadır. Aksi takdirde bu Yönetmeliğin 59uncu ve 
75inci maddelerinde belirtilen hükümler uygulanır. 
 
Lisans Sahibinin Değişmesi 
 
Madde 55 - Lisans süresi içinde lisans sahibinin değişmesi halinde aşağıdaki belgeler ile Kuruma 
başvurulur. 
 
a) Kurumdan alınan lisans belgesinin aslı, 
 
b) Yeni sorumlu için gerekli belgeler, 
 
c) İlgili ücretin Kurum hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu. 
 
Belgelerin yeterli olması durumunda, lisans belgesinde isim değişikliği yapılır. Lisansın geçerlilik süresi 
değişmez. Belge üzerinde değişiklik gerektiren ve lisansın esasına ait olmayan konularda benzer işlem 
yapılır. 
 
 
Madde 56 - Lisans süresi içerisinde kullanılan radyasyon kaynağında veya bulunduğu yerde değişiklik 
olması halinde, bu Yönetmeliğin 51inci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerden gerekli olanlar ile 
Kuruma başvurulur. Lisans yenileme işlemleri bu Yönetmeliğin 53üncü maddesine göre yapılır.  
 
Lisansın Vize Edilmesi 
 
Madde 57 - Lisans sahibi tarafından lisans koşullarında değişiklik olmadığının bildirilerek lisansın vize 
edilmesi için süre bitiminden önceki 6 (altı) ay içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Kuruma 
yazılı olarak başvurulur: 

a) Kurumdan alınan lisans belgesinin aslı, 
b) Lisanslama ücretinin %50 sinin Kurum hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka 

dekontu, 
c) Gerek görüldüğünde istenecek diğer belgeler. 
d) Süresi içinde yapılan başvurular, Kurum tarafından incelendikten sonra gerekirse yapılacak bir 

denetim sonucunda lisans belgesi vize edilir.  
 
 
Vize Süresinin Aşılması 
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Madde 58 - Süresi içinde vize edilmeyen lisans geçersizdir. Lisans vize edilinceye kadar tesis 
faaliyet gösteremez. Aksi takdirde bu Yönetmeliğin 75inci maddesinde belirtilen hükümler 
uygulanır. 
 
Lisansın İptali  
 
Madde 59 - Tüzüğün l3üncü maddesi hükümlerine ilaveten bu Yönetmelikte yer alan ve insan 
sağlığını etkileyen diğer hususlara uyulmadığının saptandığı hallerde lisans belgesi iptal edilir.  
 
Lisansı sürekli iptal edilmiş olan kişi ve kuruluşlar bu alanda faaliyet göstermek üzere lisans 
başvurusunda bulunamazlar. 
 
İstek Üzerine Lisans İptali 
 
Madde 60 —(Değişik madde:29.09.2004-25598) Lisans sahibinin kendi isteğiyle Kurumdan almış 
olduğu lisans iptali talebinde bulunması durumunda lisans belgesinin aslının Kuruma iade edilmesi 
zorunludur. Diğer işlemler için 63 üncü madde hükümleri uygulanır. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

 
İzin 

 
İthal - İhraç İzni 
Madde 61 —(Değişik madde:29.09.2004-25598) Radyasyon kaynaklarının ithali, ihracı ve 
taşınması için bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesine göre lisans almış kişi ve kuruluşlar, ayrıca her 
ithal, ihraç ve taşıma için de izin almakla yükümlüdür. Verilen izinlerin geçerlilik süresi üç (3) aydır. 
Süre bitiminden önce Kuruma yazılı olarak yapılan ve mazereti içeren başvurunun Kurum 
tarafından uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilir. Aksi taktirde verilen iznin geçerliliği sona 
erer. 
 
İthal İzni Başvurusu 
 
Madde 62 —(Değişik madde:29.09.2004-25598) Lisans almış kuruluşlar ithalat işlemleri için 
ithalatın yapılacağı gümrük ismi belirtilerek, ithalata ait fatura veya proforma fatura ve ithal izni 
ücretinin yatırıldığını gösterir belge ile Kuruma yazılı olarak başvurur. 
 
Radyoaktif kaynak ithal izinlerinde ayrıca Kurum tarafından gerekli görülen radyoaktif kaynaklar 
için kullanım amaçlarının ortadan kalkması halinde üretici veya yurt dışında bulunan ilgili firması 
tarafından geri alınacağına dair ithal lisansı olan kuruluş ile yurtdışındaki üretici veya satıcı 
firmadan taahhütname, Kurum tarafından esas ve usulleri belirlenen her türlü teminat ile Kurum 
tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinde belirtilen belgelerden 
gerekli görülenler istenir. 
 
Kullanılmış tıbbi amaçlı cihazlara ve görüntü şiddetlendirici sistemi bulundurmayan floroskopi 
cihazlara ithal izni verilmez. 
 
Ticari Amaçlı Olmayan İthal İzni  
 
Madde 63 —(Değişik madde:29.09.2004-25598) Radyasyon kaynaklarını ticari amaç dışında 
sadece kendi çalışmalarında kullanmak üzere yapılacak ithalata izin verilebilmesi için lisans 
sahibi/lisans başvurusu Kurum tarafından uygun bulunan kişi, kurum yada kuruluş, Kurum 
tarafından istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz tamamlayarak, yazılı olarak Kuruma başvurur. 
 
Kullanıcı veya ithalat lisanslı olan kuruluşlar tarafından, finansal kiralama/leasing kuruluşları 
aracılığı ile ithalatın yapılması durumunda, 51 ve 62 nci maddelerde gerekli görülen bilgi ve 
belgelere ilaveten ithal edilen kaynağın emniyeti ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Kurum 
tarafından istenilen diğer belgeleri de eksiksiz tamamlayarak yazılı olarak Kuruma başvurur. Bu 
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kapsamda yapılan ithalatlarda olabilecek anlaşmazlıklarda ithalatı söz konusu malzeme, Kurum 
tarafından belirlenecek depolarda muhafaza altına alınır. 
 
Radyasyon kaynaklarının herhangi bir nedenle satılması/devredilmesi işlemi; satış/devir yapılacak 
kuruluşun lisans almak üzere yaptığı başvurunun, Kurum tarafından uygun görülmesi halinde 
gerçekleşir. Aksi takdirde bu Yönetmeliğin 75 inci maddesi hükümleri uygulanır. 
 
Radyoaktif madde teslimat koşulu 
 
Madde 64 – (Değişik başlık: 29.09.2004-25598) Radyoaktif maddeleri diğer kişi ve kuruluşlara 
satış yapmak üzere ithal lisansı almış olan firmalar, bu kaynakları yalnız Kurumdan lisans almış 
olan kişi ve kuruluşlara dağıtmak zorundadır. 
 
Taşıma İzni  
 
Madde 65 - Radyoaktif maddelerin ithal, ihraç ve transit geçiş izinlerini takiben Kurum tarafından 
gerek görülen hallerde, gümrüklerde veya taşımanın başlayacağı noktada, taşımanın 10/9/1997 
tarihli ve 23106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması 
Yönetmeliği’ne uygunluğu Kurumun radyasyon güvenliği uzmanları tarafından incelenerek İzin 
Belgesi düzenlenir. Taşıma izni adı geçen Yönetmelik hükümlerine göre verilir. 
 
Radyoaktif Maddeler İçin İhraç İzni  
 
Madde 66 - Lisans sahibi radyasyon kaynaklarına, yurt dışına çıkış izni verilebilmesi için, kaynağın 
son kullanıcısı ile gönderildiği yer, gönderilen kuruluşun açık isim ve adresi ile bu kuruluşun 
kaynağı kabul ettiğine dair belge, kaynağın cinsi, radyoaktivitesi ve gerek duyulan diğer bilgi ve 
belgeler ve ihraç izni ücretinin yatırıldığını gösteren belge ile Kuruma yazılı olarak başvurur. 
Kurum tarafından taşıma kabının Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği’ ne 
uygunluğu tespit edilerek izin verilir. Yurt dışına gönderme işlemlerinin fiili olarak gerçekleşmesine 
kadar radyoaktif kaynağın bulunduğu adres ile sorumlu kişi hakkında Kuruma yazılı bilgi verilir. 
Radyoaktif kaynağın yurt dışına gönderilmesini takiben en geç 15 (onbeş) gün içinde, gönderen 
firma tarafından gönderme işleminin tamamlandığını belgeleyen resmi evrakın (konişmento, 
gümrük çıkış beyannamesi ve benzeri) birer sureti Kuruma teslim edilir. Takiben yurt dışı 
firmasının radyoaktif kaynağı aldığına dair belge lisans sahibi tarafından Kuruma gönderilir. Aksi 
taktirde lisans iptal edilerek, Yönetmeliğin 75inci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.  

 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

Denetim 
 
Denetimin Genel Esasları  
 
Madde 67 - Denetimin genel esasları, Tüzüğün ilgili maddeleri hükümlerine göre yapılır ve ilaveten 
aşağıdaki hususları kapsar: 
 
a) Radyasyon kaynaklarının bulundurulduğu yerlerin fiziksel yönden incelenmesi, 
 
b) Çeşitli yer ve noktalarda, radyasyon düzeyleri, radyoaktivite miktarları ve/veya 
konsantrasyonlarının belirlenmesi, 
 
c) Lisansın koşulları ile lisans türüne göre ilgili bölümlerde verilen özel koşullara uyulup 
uyulmadığının tespiti,  
 
d) Kayıtların bu Yönetmeliğin 69uncu maddesinde öngörülen şekilde ve usulüne uygun olarak 
tutulup tutulmadığının incelenmesi, 
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e) Radyasyonla çalışanların, toplumun ve çevrenin radyasyon güvenliğini korumak üzere Tüzük ve 
bu Yönetmelikle öngörülen önlemlerin alınıp alınmadığının incelenmesi, 
 
f) Radyasyon kaynaklarının ülkeye giriş, çıkış, taşıma ve transit geçişi sırasında, Tüzük ve bu 
Yönetmelik hükümleri ile radyasyon güvenliğine ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulup 
uyulmadığının incelenmesi. 
 
 
Denetim Sonuçları  
 
Madde 68 - Kurumun radyasyon güvenliği uzmanları tarafından yapılan denetimler sonucu 
düzenlenen denetim raporu, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi tarafından değerlendirilir. Bu 
değerlendirme sonucu, lisans koşulları ve radyasyon güvenliği mevzuat hükümlerine 
uyulmadığının belirlenmesi halinde, eksiklik ve sakıncaların giderilmesi için denetim tarihinden 
itibaren en fazla 3 (üç) ay süre verilir ve lisans sahibine yazılı olarak bildirilir. Eksikliklerin 
giderilmemesi halinde yapılan değerlendirme sonucuna göre Kurum Başkanlığı tarafından 
onaylanan lisansın geçici olarak durdurulması kararı, lisans sahibine ve ilgili mercilere yazılı olarak 
bildirilir. Belirlenen eksiklik ve sakıncaların verilen süreden sonra giderilmesi halinde lisansın 
geçici durdurulma kararı kaldırılır. Bu süre içerisinde tesis faaliyet gösteremez. Eksiklikler 
giderilmediği taktirde lisans iptal edilir.  

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Kayıtlar 

 
Kayıt Tutma Ve Saklama Yükümlülüğü 
 
Madde 69 - Bu Yönetmelik kapsamına giren gerçek kişiler, resmi, özel kurum veya kuruluşlar 
aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak kayıt tutmakla yükümlüdürler. Bu kayıtlar 30 yıl süre ile 
saklanır. 
 
a) Personele İlişkin Kayıtlar: 
 
1) Verilen lisans belgelerinin tarih, sayı ve içeriği ile lisans belgesi üzerinde ismi belirtilen kişiler, 
 
2) Radyasyon görevlilerinin isimleri ile işe giriş ve işten ayrılış tarihleri, 
 
3) Radyasyon görevlilerinin kişisel dozimetri raporları, 
 
4) Radyasyon görevlilerinin ilk defa işe başlamadan önce bu Yönetmeliğin 23üncü maddesine 
göre yapılan tüm tıbbi muayene sonuçları, 
 
5) Radyasyon görevlilerinin bu Yönetmeliğin 23üncü maddesine göre yaptırılan periyodik tıbbi 
muayeneleri ile Kurum tarafından gerekli görülen durumlarda yaptırılan tıbbi muayenelerin 
sonuçları ve varsa diğer tıbbi ışınlanma sonuçları. 
 
b) Radyasyon Kaynaklarına İlişkin Kayıtlar: 
 
1) Verilen lisans belgelerinin tarih, sayı ve kullanım amaçları ile lisans belgesi üzerinde belirtilen 
radyasyon kaynaklarının cinsi ve radyoaktiviteleri; 
 
2) Radyasyon kaynağının yurda girişi, satın alınması, kurulması ve kalibrasyonuna ilişkin tarih ve 
işlemler ile konu ile ilgili kişilerin isimleri, 
 
3) Radyasyon kaynağının bakımı, onarımı, sızıntı testi, tüp ve kaynak değişimi gibi işlemlerinin 
tarihleri, yapılan işlerin içeriği ve konu ile ilgili kişilerin isimleri. 
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c) Radyoaktif Atıklara İlişkin Kayıtlar : 
 
1) Meydana gelen radyoaktif atığın cinsi, miktarı, radyoaktivitesi ve tarihleri, 
 
2) Depolanmak ve işlenmek üzere Kuruma gönderilen veya çevreye verilen radyoaktif atıkların 
miktarları. 
 
d) Kazaya İlişkin Kayıtlar: 
 
1) Kazanın yeri ve tarihi, 
2) Kazanın oluş şekli, 
 
3) Kazaya neden olan radyasyon kaynağının cinsi ve radyoaktivitesi, 
 
4) Vücuda alınan radyoaktif maddeler ve alınış nedenleri, 
 
5) Maruz kalınan süre ve radyasyon dozları, 
 
6) Kazaya maruz kalan kişilerin tıbbi muayene sonuçları ve yapılan tıbbi uygulamalar, 
 
7) Kazaya ilişkin rapor. 
 
Kayıtların İncelenmesi 
 
Madde 70 - Bu Yönetmeliğin 69uncu maddesinde belirtilen kayıtlar Kurum uzmanları 
tarafından yapılan denetimler sırasında ve Kurum tarafından gerekli görülen durumlarda 
incelenebilir. 
 
 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
 

Görev ve Sorumluluklar 
 
Lisans Sahibinin Sorumlulukları 
 
Madde 71 - Lisans sahibinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 
 
a) (Değişik bent: 29.09.2004-25598) Radyasyon kaynaklarının emniyeti ve radyasyon güvenliğine 
ilişkin standart ve mevzuatın uygulanması için radyasyondan korunma sorumlusu ile birlikte yerel 
talimatları hazırlamak, hazırlanan planlar doğrultusunda çalışanları bilgilendirmek, uygulanmasını 
sağlamak ve tehlike veya kaza durumu için "Tehlike Durum Planı”nı hazırlamak, planda belirtilen 
hususlarla ilgili tatbikatları yapmak ve gerektiğinde uygulanmasını sağlamak, 
 
b) İşe alınacak radyasyon görevlilerinin sağlık durumunun yapacağı işe uygun olduğu hakkında 
sağlık raporu alınmasını sağlamak ve çalıştıkları süre içinde bu Yönetmeliğin 23üncü maddesine 
göre tıbbi muayenelerini yaptırmak, 
 
c) Daha önce veya halen zehirli kimyasal ve biyolojik maddeler veya diğer tehlikeli koşullara 
maruz kalarak çalıştırılan kişileri, radyasyona maruz kalmayı gerektirecek görevlerde 
çalıştırmamak, 
 
d) Bu Yönetmeliğin 11inci maddesi ile ilgili uygulamalarda ışınlanacak kişileri korumak üzere her 
türlü önlemi almak ve ışınlanmaya maruz kalacak radyasyon görevlisine, bu önlemler ile 
uygulamanın olası tehlikeleri hakkında bilgi vermek, 
 
e) Radyasyon görevlilerinin istifa, emeklilik ve sağlık gibi nedenlerle görevlerinden ayrılmaları 
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halinde, muayene sonucunda hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde radyasyon etkisi ile 
ortaya çıkabilecek durumların takibi veya tedavisine devam edilmesini sağlamak, 
 
f) Kurum tarafından belirlenen referans seviyeleri veya doz seviyelerinin aşılması veya 
aşılmasından şüphe duyulması halinde Kuruma haber vermek ve Kurum tarafından önerilen 
önlemleri almak, 
 
g) 29.09.2004-25598) Radyoaktif maddelerin çevreye verilmesinin söz konusu olduğu hallerde bu 
Yönetmeliğin 34 üncü maddesi ile diğer ilgili yönetmeliklerde belirtilen bilgi ve belgeleri 
tamamlayarak izin almak ve Kuruma bilgi vermek, 
 
h) Radyasyon Korunması Sorumlusu ile birlikte tesisin Kaza ve Tehlike Durumu Planı’nı 
hazırlayarak Kuruma onaylatmak ve böyle bir durumun ortaya çıkması halinde bu Yönetmeliğin 
42nci maddesinde belirtilen hususları yerine getirmek, 
 
ı) Kullanılan radyasyon kaynak ve cihazlarının sayısı ve cinsine, çalışan radyasyon görevlilerinin 
eğitim durumlarına ve yapılan çalışmaların riskine göre Radyasyon Korunması Uzmanı, 
Radyasyondan Korunma Sorumlusu, Tıbbi Fizik Uzmanı, Tahribatsız Muayene Metotları Uzmanı, 
Reaktör Sağlık Fizikçisi, Kalite Kontrol Uzmanı gibi elemanları çalıştırmak, 
 
i) Radyasyon görevlilerinin Radyasyondan Korunma ile ilgili eğitiminin yapılmasını ve/veya 
yaptırılmasını sağlamak, 
 
j) Tesiste bulunan radyasyon kaynaklarının bakım, onarım ve kaynak değişim işlemlerinin 
Kurumdan lisans/izin almış kişi ve kuruluşlar tarafından yapılmasını sağlamak,  
 
k) Bu Yönetmeliğin 69uncu maddesinde belirtilen kayıtların tutulmasını sağlamak, 
 
l) Kurum tarafından yayımlanmış olan radyasyon güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmelikleri tesiste  
ulundurmak. 
 
Yönetimin sorumlulukları 
 
Madde 72 —(Başlığı ile birlikte değişik madde:29.09.2004-25598) Lisanslı faaliyetlerin mevzuata 
uygun olarak yürütülmesini ve sürekliliğini sağlamak için gerekli insan gücü ile teknik ve finansal 
altyapıyı temin etmek ve lisans sahibi ve Yönetimin farklı olması durumunda, bu Yönetmeliğin 71 
inci maddesinde belirtilen hususları yerine getirmekle yükümlüdür 
 
Radyasyon Korunması Sorumlusunun Görevleri 
 
Madde 73 - Radyasyon Korunması Sorumlusunun görevleri aşağıda belirtilmiştir. 
 
a) (Değişik bent:29.09.2004-25598) Tesisin, sistemlerin, çalışanların ve hastaların radyasyon 
ölçümleri için uygun cihazların bulundurulmasını, kullanılmasını ve mevcut cihazların gerekli 
kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak, 
 
b) Tesiste radyasyondan korunma ile ilgili ölçüm programlarını hazırlamak ve uygulamak,  
 
c) (Değişik bent:29.09.2004-25598) Radyasyon kaynaklarının emniyeti ve radyasyon güvenliğine 
ilişkin standart ve mevzuatın uygulanması için lisans sahibi ile birlikte yerel talimatları hazırlamak, 
hazırlanan planlar doğrultusunda çalışanları bilgilendirmek, uygulanmasını sağlamak ve tehlike 
veya kaza durumu için "Tehlike Durum Planı"nı hazırlamak, planda belirtilen hususlarla ilgili 
tatbikatları yapmak ve gerektiğinde uygulanmasını sağlamak, 
 
d) Radyasyon alanlarına uygun ikaz etiketleri, çalışma talimatları ve kaza durumu müdahale 
planını kolayca görülecek yerlere asmak, 
 
e) Yeni radyasyon kaynakları ve/veya cihazların seçimi ile radyasyon alanlarının planlanmasında 
radyasyon güvenliği kriterlerinin uygulanmasını sağlamak, 
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f) (Değişik bent:29.09.2004-25598) Radyasyon kaynaklarının emniyetini ve güvenliğini sağlamak, 
sızıntı testini, depolanmasını ve takibini yapmak, 
 
g) (Değişik bent:29.09.2004-25598) Radyoaktif atıkların yönetimi için gerekli işlemleri yürütmek, 
zorunlu nedenlerle tesis içinde geçici olarak depolanmak durumunda kalan kapalı radyoaktif 
kaynakların emniyetini ve güvenliğini sağlamak, 
 
h) Radyasyon görevlileri ve ziyaretçiler için radyasyon güvenliği ile ilgili önlemler almak, 
 
ı) Radyasyon görevlilerinin radyasyondan korunma konusunda eğitiminde görev almak, 
 
i) Bu Yönetmeliğin 69uncu maddesinde belirtilen kayıtları tutmak. 
 
Radyasyon Güvenliği Uzmanının Görevleri 
 
Madde 74 - Radyasyon Güvenliği Uzmanının görevleri aşağıda belirtilmiştir. 
 
a) Radyasyon görevlilerinin, halkın ve çevrenin radyasyon korunması ile radyasyon kaynaklarının 
güvenliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak, 
 
b) Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı tesislerin planlama ve zırhlama hesaplarını ve projelerini 
yapmak ve kontrol etmek, 
 
c) Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı tesislerde radyasyon seviyesini düzenli olarak izlemek, 
 
d) Radyasyon kaynakları ile çalışılan tesislerde radyoaktif bulaşmayı önleyici tedbirleri almak, 
alınmasını sağlamak, 
 
e) Radyoaktif kaynaklarla çalışılan tesislerde meydana gelen radyoaktif atıkların yönetimi ile ilgili 
tedbirleri almak, alınmasını sağlamak, 
 
f) Radyoaktif maddenin güvenli taşınmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak, alınmasını 
sağlamak, 
 
g) Bu Yönetmeliğin 69uncu maddesinde belirtilen kayıtların tutulmasını sağlamak,  
 
h) Radyasyon görevlilerinin kişisel doz ve risk değerlendirmelerini yapmak, 
 
ı) Yurt içinde veya dışında meydana gelebilecek nükleer ve radyolojik kaza veya tehlike 
durumlarında; kişilerin, halkın ve çevrenin olası radyasyon ve radyoaktif bulaşma tehlikelerinden 
etkilenmesini en az düzeye indirmek üzere gerekli önlemleri almak, alınmasını sağlamak, tehlike 
durumunda yapılacak faaliyetleri belirlemek, 
 
i) Radyasyon kaynakları ile çalışan görevlilerin radyasyondan korunması ile ilgili eğitimlerini 
yapmak, Kurum tarafından düzenlenecek kurs ve seminerlerde eğitmenlik yapmak. 
 
 

 

BEŞİNCİ KISIM 

 
Aykırı Davranışlar, Sigorta ve Son Hükümler 

 
Aykırı Davranışlar 
 
Madde 75 - Lisanssız çalıştığı veya lisans koşullarına aykırı hususların tespit edildiği ve bu 
Yönetmelikte yer alan diğer hükümlere uyulmadığı belirlenen durumlarda hukuki işlem yapılmak 
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üzere Kurum tarafından genel hukuk esasları dahilinde kanuni kovuşturmaya geçilmesini 
sağlamak üzere yetkili mercilere başvurulur. 
 
Sigorta 
 
Madde 76 - Bu Yönetmelikte belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesi sırasında Kurum tarafından 
Kanun’da belirtilen sigorta yükümlülüğü aranır. 
 
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat  
 
Madde 77- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 6/9/1991 tarihli ve 20983 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği yürürlükten kalkar. 
 
 
Yürürlük 
 
Madde 78 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
 
Madde 79- Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür. 
 
 
 
EK – 1 
 
RADYOİZOTOPLAR İÇİN MUAFİYET SINIRLARI 
 
EK – 2 
 
GÖREV GEREĞİ IŞINLANMALAR İÇİN RADYOİZOTOPLARIN VÜCUDA YILDA ALINMA 
SINIRLARI (ALI)  
 
EK - 3 
 
TEMEL RADYASYON SİMGESİ 
 
EK – 4 
 
TIBBİ IŞINLAMALAR İÇİN DOZ, DOZ HIZI VE AKTİVİTE REFERANS SEVİYELERİ 
 
EK-5 (Ek:29.09.2004-25598) 
 
I-131 ile TEDAVİ GÖREN HASTALARIN TABURCU EDİLME KOŞULLARI 
 
EK-6 (Ek:29.09.2004-25598) 
 
HASTAYA VERİLECEK YAZILI TALİMATLAR İÇİN ÖRNEK 
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SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ 
ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK  ( 56  ) 

 
   

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Amaç 
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelikte belirtilen işlerde çalıştırılan işçilerin, sağlık 

kuralları bakımından, çalışabilecekleri azami çalışma sürelerini düzenlemektir. 
  
Kapsam 
Madde 2 – Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat veya daha az çalışılması 

gereken işler bu Yönetmelikte belirtilmiştir. 
Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat veya daha az çalışılması 

gereken işleri kapsar. 
 
Dayanak 
Madde 3 – Bu Yönetmelik 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 
 

  
İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

  
Günde Ancak Yedibuçuk Saat Çalışılabilecek İşler 
Madde 4 – Bir işçinin günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler şunlardır: 
a) Kurşun ve arsenik işleri 
1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işleri,  
2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, 

üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işleri,  
3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işleri,  
4) Kurşun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurşunlu boyaların alevle yakılması işleriyle levha, 

tel, boru, akümülatör, şişe kapsülü, yapımı gibi kurşun veya kurşun alaşımıyla çalışılan işler,  
5) Üstübeç, sülügen, kurşun tetraetil gibi zehirli ve kimyasal kurşun veya arsenikli bileşiklerin 

hazırlanması işleri,  
6) İçinde kurşun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı emaye, güderi, 

meşin, kauçuk, çini, cam, yapma süs taşları, yapma çiçek ve oyuncak yapımı işleriyle bina, dokuma ve 
otomobil boyacılığı ile dar, iç mekan ve sağlığa uygun olarak havalandırılmayan mekanlarda yapılan 
boyacılık, renkli baskı ve harf matbaacılığı (tipografi) işleri,  

7) Kurşun levhaları birbirine kaynatma işleri.  
b) Cam sanayii işleri 
1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işleri 

(bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki 
tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde),  

2) Eritme işleri (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde),  
3) Ateşçilik işleri,  
4) Üfleme işleri (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde),  
5) Basınçla yapılan cam işleri (cam tazyiki işleri),  
6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işleri (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla 

taşınmadığı takdirde),  
7) Camı fırın başından alma işleri,  
8) Yayma fırınlarında düzeltme işleri,  
9) Traş işleri,  
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10) Asitle hak ve cilalama işleri,  
11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işler (çalışma ortamındaki tozları sağlık için 

tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde),  
12) Pota ve taş odalarında görülen işler.  
c) Cıva sanayii işleri 
1) Cıva amalgamlarından altın ve gümüş ayırma işleri, akümülatörcülükte çinko amalgamı işleri, 

harç malzemesi yapımında cıvalı kurşunlu yapılan lehimcilik işleri,  
2) Cıvalı aletler yapımı işleri,  
3) Cıva buharlı elektrik ampulleri yapımı işleri,  
4) Süblime, kalomel ve cıva fulminat gibi cıvalı bileşiklerin hazırlanması işleri ve laboratuvarlarda 

cıvayla yapılan işler.  
d) Çimento sanayii işleri 
1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işleri,  
2) Otomatik fırınlarda pişirme işleri,  
3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işleri (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını 

önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde).  
e) Havagazı ve kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler: 
1) Havagazı fabrikalarında kömürün depo edilmesi ve taşınması işleri (tozun etrafa yayılmasını 

önleyici mekanik tesisler olmadığı takdirde),  
2) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işleri,  
3) Kimyasal arıtma işleri,  
4) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işleri,  
5) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işleri,  
6) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması 

işleri,  
7) Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin 

taşınması işleri.  
f) Çinko sanayii işleri 
1) Çinko madeninin toz haline getirilmesi, karıştırılması, elenmesi ve fırınlanması işleri,  
2) Damıtma fırınının işletilmesi, fırınlardan küllerin ve cürufun kaldırılması işleri,  
3) Çinkoyla alaşım yapılması işleri,  
4) Çinko tozunun ambalajlanması işleri,  
5) Sürekli olarak yapılan galvanizli demir lehimciliği işleri,  
6) Çinko tozu kullanılan kimyasal ve sınai işler,  
7) Elektrolitik çinko madeni üretilen tesislerdeki işler.  
g) Bakır sanayii işleri 
1) Bakır cevheri çıkarılan maden ocaklarında yapılan işler,  
2) Cevherin kuru veya yaş yöntemle zenginleştirilmesi ve elde edilmesi işleri,  
3) Bakır fabrikalarında cevherin yıkama, flotasyon ve izabe işleri,  
4) Hurda bakırın eritilerek dökülmesi işleri.  
h) Alüminyum sanayii işleri 
1) Alüminyum oksit üretimi işleri,  
2) Alüminyum bronzu hazırlama işleri,  
3) Alüminyum madeni üretimi işleri.  
ı) Demir ve çelik sanayii işleri 
1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve 

döküm dairelerinde yapılan işler,  
2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci 

derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işler,  
3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işler,  
4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işleri,  
5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, 

haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın 
halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işleri,  
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6) Demir ve çelik presleme makinelerinde yapılan işlerle bu makinelerin sıcak demir veya çelikle 
beslenmesi ve yapılan sıcak parçaların kaldırılma veya taşınması işleri,  

7) Cürufun kırılması, ezilmesi, toz haline konulması, tozların çuvallara doldurulması ve 
yükletilmesi işleri.  

j) Döküm sanayii işleri 
1) Kalıp kumunun hazırlanması işleri,  
2) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işleri,  
3) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır 

duruma getirilmesi işleri,  
4) Maden eritme ve dökme işleri,  
5) Kalıpların sökülmesi ve dökümlerin temizlenmesi işleri,  
6) Savurma ve düşey döküm yapımı işleri.  
k) Kaplamacılık işleri 
1) Parlak ve mat kaplama işleri (galvano),  
2) Polisaj işleri,  
3) Kalaycılık işleri,  
4) Doldurma yoluyla galvanizleme işleri,  
5) Asitle yüzey temizleme işleri.  
l) Karpit sanayii işleri 
Kireç ve kokun ark fırınında eritilmesi işleri. 
m) Asit sanayii işleri 
1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işleri,  
2) Asidin yapılma safhalarındaki işler,  
3) Asidin dinlendirilme, yüklenme, boşaltılma ve taşınması işleri,  
4) Baca gazlarından asit elde edilmesi işleri.  
n) Akümülatör sanayii işleri 
1) Akümülatör yapım ve onarım işleri,  
2) Akümülatör suyu hazırlama ve şarj işleri.  
o) Kaynak işleri 
1) Her çeşit koruyucu gaz altında yapılan kaynak işleri,  
2) Toz altı kaynak işleri,  
3) Oksijen ve elektrik kaynağı işleri.  
p) Madenlere su verme işleri 
1) Su verme işleri (sertleştirme),  
2) Semantasyon işleri.  
r) Kauçuk işlenmesi işleri 
1) Kauçuk hamurunun karıştırılması, fırınlanması işleri,  
2) Sağlığa uygun olarak havalandırılmayan yerlerde, otomatik tesisat kullanılmadan yapılan sıcak 

vulkanizasyon işleri.  
s) Yeraltı işleri 
Maden ocakları işleri (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), 

kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işler. 
t) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler 
Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon 

kaynakları ile yapılan işler. 
u) Gürültülü işler 
Gürültü düzeyi 85 dB(A)’yı aşan işler. 
v) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler: 
Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20 metreye kadar derinlik veya 2 

kg/cm2 basınçta yapılan işler (iniş, çıkış, geçiş dahil). 
y) Pnömokonyoz yapan tozlu işler 
Pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu işyerlerindeki işler. 
z) Tarım ilaçları 
Tarım ilaçları kullanımı işleri. 
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Yedibuçuk Saatten Daha Az Çalıştırılacak İşler 
Madde 5 – Bir işçinin günde yedibuçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işlerle bunların her 

birinde en çok kaçar saat çalıştırılacağı aşağıda gösterilmiştir; 
a) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş dahil) 
1) 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2 basınçta 7 saat,  
2) 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2 basınçta 6 saat,  
3) 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2 basınçta 5 saat,  
4) 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 4 saat.  
Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde 1/2 saattir. 
b) Cıva işleri 
1) Cıva izabe fırınlarında görülen işler 6 saat,  
2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işler 6 saat.  
c) Kurşun işleri 
Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işleri 4 saat. 
d) Karbon sülfür işleri 
Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işler 6 saat. 
e) Ensektisitler 
Karbonatlı ve organik fosforlu ensektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve 

uygulanması işleri 6 saat. 
 
Başka İşte Çalıştırma Yasağı 
Madde 6 – Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalıştırılan işçiler, 4 üncü ve 5 inci maddelerde 

belirtilen günlük en çok iş sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte çalıştırılmazlar. 
 
Fazla Çalışma Yasağı 
Madde 7 – Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde fazla çalışma yapılamaz. 
 
Bildirim Yükümlülüğü 
Madde 8 – Bu Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birini veya birkaçını sürekli olarak veya 

zaman zaman yapan işverenler, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan işlerde 
çalıştırdıkları işçilerin erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, işin yürütüldüğü yerin 
bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle 
yükümlüdürler. 

 
İtirazlar 
Madde 9 – İşyerlerinde yapılan işlerin bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddesinde sayılan 

işlerden olup olmadığına ilişkin itirazlar ile 4 üncü ve 5 inci maddede yer almayan işlere ilişkin 
başvurular, kullanılan maddelerin özellikleri, uygulanan teknoloji ve alınan teknik ve idari toplu koruma 
önlemleri de göz önünde bulundurulmak ve Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karara bağlanır. 

 
  

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük 
Madde 10 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken 

hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ  ( 57  ) 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar 

 
 
Amaç 
 
Madde - 1 - Bu Yönetmeliğin amacı sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların halk sağlığına ve 
çevreye zarar vermeden ayrı olarak toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, taşınması ve 
nihai bertaraflarının sağlanmasına yönelik idari, teknik ve hukuki prensip, politika ve programların 
belirlenerek uygulanmasının sağlanmasıdır. 
Kapsam 
 
Madde - 2 - Bu Yönetmelik; 
Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıkların ayrı olarak toplanması, geçici depolanması, geri 
kazanılması, nihai bertaraf alanına taşınarak yakılması veya düzenli depolanması süreçlerinde 
uyulacak teknik ve idari esaslar ile bu esaslara göre yapılacak işlerin kimler tarafından ve nasıl 
yapılacağı ile ilgili kuralları kapsar. 
Bu Yönetmelik; 
a) Hastanelerden, 
b) Tıp, diş hekimliği ve veteriner hekimlik eğitimi veren ve araştırma yapan kuruluşlardan, 
c) Kan ve kan ürünleri ile ilgili çalışma yapan tüm merkez ve istasyonlardan,  
d) Tıbbi tahlil laboratuarlarından, 
e)    Deney hayvanlarının kullanıldığı laboratuarlardan 
f)    Sağlık ocaklarından, atık çıkaran muayenehaneler ve polikliniklerden, diş hekimi kliniklerinden ve 
revirlerden, 
g)    Küçük ameliyat ve benzeri müdahalelerin yapıldığı tıp ve veteriner muayenehanelerinden, 
h)   Bulaşıcı hastalığı olanların tedavi oldukları veya diyaliz, aspiratör gibi aletlerin kullanıldığı 
kliniklerden, 
ı)    Benzeri tıbbi atıkların oluşabileceği seyyar sağlık birimlerinden,  
ı)    Eczane ve ilaç depolarından,  
j)    Benzer diğer kuruluşlardan, kaynaklanan atıklara uygulanır. 
 
Hukuki Dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarih ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereğince hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
 
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 
Bakanlık: Çevre Bakanlığı’nı, 
Kanun 9/8/1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na, 
Ünite; 2’inci madde’de belirtilen tıbbi atıkları üreten kurum, kuruluş ve diğer birimleri, 
Tıbbı Atık: Ünitelerden kaynaklanan patolojik ve patolojik olmayan, enfekte, kimyasal ve farmasotik 
atıklar ile kesici-delici malzemeler ve sıkıştırılmış kapları, 
Evsel Nitelikli Atıklar: Ünitelerden atılan, ancak, enfekte olmamış mutfak atığı, bahçe atığı, büro atığı, 
ambalaj malzemeleri, şişe ve benzeri malzemelerden oluşan atıkları, 
Enfekte Atık: Hastalık etkenleri bulaşmış veya bulaşması muhtemel her türlü insan dokusu organları, 
idrar kapları, kan veya plesanta bulaşmış atıkları, bakteri kültürleri, intaniye ve acil servis atıkları, 
yemek atıkları, bakteri ve virüs tutucu hava filtreleri, dışkı ve bunlara bulaşmış eşyalar, araştırma 
amacı ile kullanılan deney hayvanlarının leşleri ile karantinadaki hastaların atıklarını, 
Patojen Atık: Hastalık yapıcı etken taşıyan atıkları, 
Patolojik Atık. Patojen olan veya olma riski taşıyan organlar, vücut parçalar, hayvan cesetleri, kan ve 
vücut sıvılarını, 
Geçici Depolama: Atıkların bertaraf alanına taşınma ve bertarafından önce, ünite içinde inşa ettirilen 
birim ve konteynerlerde depolanması, 
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Düzenli Depolama: Tıbbı atıkların su, toprak ve hava ortamına zarar vermeyecek şekilde jeolojik, 
hidrolojik, statik, hijyenik ve estetik açıdan ve çevreyi kirletmeyecek ve insan sağlığına zarar 
vermeyecek, şekilde ilgili mevzuatlarca öngörülen her türlü önlemin alındığı sahalarda depolanmasını, 
Bertaraf Etme: Ünitelerden kaynaklanan tıbbı atıkların ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması, 
çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde nihai olarak yakılması, düzenli depolanması ile 
ilgili tüm işlemleri, 
Özel Nitelikli Torba veya Kap: Sızdırmaya dayanıklı, nem geçirmez, normal çalışma sırasında yırtılma 
ve patlamayı önleyecek kadar dirençli, üzerinde “Uluslar arası Klinik Atıklar” amblemini taşıyan, atığın 
özelliklerine göre değişik renkli, güvenli kapatılabilir, plastik, 50 lt. hacminde biriktirme kabını, 
 
Uluslar arası Klinik Atıklar Amblemi: Tıbbı atıkların toplandığı özel nitelikli torba veya kap ile bunların 
taşınmasında kullanılan araçların üzerinde bulundurulması gereken ve Ek-7 ’de verilen amblemi, 
 
Tıbbı Atıklar Sorumlusu: Tıbbı atıklar üreten ünite yetkilisi veya görevlendireceği kişiyi,  
 
Taşıma: Atıkların üretildiği yerlerden veya geçici depo yerlerinden nihai bertaraf tesislerine 
nakledilmesi işlemini, 
Taşıyıcı: Taşıma işlemini yapan kişi ve kuruluşları, 
Konteyner: Cr-Ni paslanmaz çelik veya benzeri metalden yapılmış, en az 6 m3 hacminde kapakları 
kilitlenir geçici depolama birikimini, 
Takip Formu: Ek 8’de verilen formu, 
Bertaraf Alanı Sorumlusu; Belediyelerde veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlarda, tıbbı atık 
taşıma araçlarının kabulü ve atıkların düzenli depolanmasının sağlanmasından sorumlu olan kişi ve 
kuruluşu, ifade eder. 
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Tıbbı Atıkların Yönetimi 
 
Tıbbı Atık Üretenlerin Uyacakları Esaslar 
Madde 5- Tıbbı atıkların sorumluları, oluşan atıkların gerek üretildikleri yerdeki gerekse dışındaki 
kişilerin sağlığına ve çevreye verebilecekleri zararların en aza indirmek için sınıflandırma, geçici 
depolama, ünite içinde taşıma, işleme ve nihai bertarafı aşamalarında; 
a)Tıbbı atıkların yönetimiyle ilgili personelin eğitiminden ve oluşan atıkların sınıflandırılarak 
toplanması, ünite içinde taşınması ve geçici depolanması işlerinin özel bir ekip tarafından yapılmasının 
sağlanmasından, 
 
b)Atıkları kaynağında en aza indirecek sistemin kurulmasında, 
c)Evsel nitelikli atıklardan ayrı olarak sınıflandırılmaları, toplanmaları, taşınmaları ve işlenmelerinden, 
d)Bu atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde geçici depolanmalarından,  
e)Emniyetli bir şeklide nihai bertaraf alanına taşınmalarının sağlandığının belgelenmesinden, 
f) Tıbbı atıkların insan sağılığına ve çevreye zarar vermeden bertaraf edildiğinin belgelenmesi ve bu 
bilgilerin her yıl aralık ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilmesinden, 
g)Bu yönetmeliğin kendilerine verdiği yükümlülükler çerçevesinde uygulanmasına yönelik olarak ünite 
amirliğince yukarıda belirtilen hususlar ile kaza durumlarında alınacak önlemler ve yapılacak işler 
hakkında detaylı bilgileri içeren bir talimatın bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içinde 
hazırlanarak ünitenin ilgili birimlerinde uygulanmak üzere duyurulmasından ve talep edildiğinde 
Bakanlığa gönderilmesinden sorumludur. 
Tıbbi Atıkların Nihai Bertarafında Uygulanacak Esaslar 
Madde 6- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve büyükşehir belediyesi olan yerlerde 
büyükşehir belediyeleri diğer yerlerde belediyeler ile yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar; belediye ve 
mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde ise mahallin en büyük mülki idare amiri bu atıkların 
bertarafı sırasında insanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, toprak, doğal bitki örtüsü ve 
yeşil alanlara, yer altı ve yüzeysel su alanları ile su rezerv sahalarına, toplumun düzeni ve emniyetine 
zarar vermeyecek hava ve gürültü yönünden çevre kirlenmesini önleyecek şekilde mevcut mevzuat 
doğrultusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. 
Sorumluluk 
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Madde 7- Atıkların üretilmesinden nihai bertaraflarına kadar geçen sürede atık üreticileri, toplayıcılar, 
atıkların el değiştirdiği tüm taşıyıcılar, nihai bertaraf ediciler, müteselsilen sorumludurlar. 
Atık Bertarafında Mali Yükümlülük 
Madde 8- (Değişik, 24 Haziran 1998 tarih ve 23382 sayılı R.G.) 
Tıbbi atık üreticileri ürettikleri atıkların bertarafı için gereken harcamaları, bertaraf eden kurum ve 
kuruluşa ödemekle yükümlüdürler. Bu harcamalara esas olacak tıbbı atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi 
atık ücretleri ve bertaraf edecek kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu 
tarafından tespit ve ilan edilir. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
Atıkların Ünite İçinde Ayrılması ve Taşınması 
 
Evsel Nitelikli Atıklar 
Madde 9- Evsel nitelikli atıklar; 
a) Tıbbi atıklardan ayrı olarak mavi plastik torbalarda toplanırlar, 
b) Tıbbi atıklardan ayrı olarak geçici depolanırlar, 
c) 14/3/1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katı Atık Kontrolü Yönetmeliği 
doğrultusunda taşınır ve bertaraf edilir. 
d) Geri kazanılabilen maddeler arasında bulunan serum ve ilaç şişeleri gibi cam malzemeler 
dezenfekte edilerek siyah plastik torbalarda toplanır ve tekrar kullanılmalarının önlenmesi için kırılarak 
hurda cam olarak değerlendirilir. 
e) Tıbbi Atıklar 
Madde 10- Tıbbi atıklar bu iş için eğitilmiş personel tarafından diğer atıklardan ayrı olarak toplanır. 
 
Patojen atıklar sterilize edildikten sonra diğer enfekte atıklarla beraber 14’üncü maddede özellikleri 
belirtilen özel plastik kırmızı torbalara konularak toplanır ve hiçbir şekilde sıkıştırılmaz. 
 
Patojen ve enfekte atıklar ünite içinde toplandıktan sonra cinslerine göre aşağıda verilen metotlar 
doğrultusunda sterilize edilerek geçici depoda muhafaza edilir. 
a) Kesici ve delici özelliği olan atıklar tekrar kullanılmamaları için basit bir mekanik aletle bükülüp 
veya kırıldıktan sonra ayrı olarak toplanırlar. Bu atıklar 14’üncü maddede özelliği belirtilen kırmızı 
plastik torbaya veya gerekirse delinmeyecek başka bir ambalaja konur, Plastik torbaların hacmi 
emniyetle taşınabilecek ağırlıkta olmalı, ağzı sıkıca kapatılmalı gerekirse iç içe iki torba olarak 
kullanılmalıdır. Bu torbalar ve diğer ambalaj malzemeleri hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar 
kullanılmaz. 
b) Buharlı otoklavda ancak dayanıklı torbalar içindeki mikrobiyoloji laboratuarı atıkları, atık insan 
kanı ve atık vücut sıvıları ile kesici ve delici aletler sterilizasyon işlemine tabi tutulur. 
Radyoaktif Atıklar 
Madde 11- Radyoaktif atıklar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanamaz. Bu atıkların bertarafı 
9/7/1982 tarih ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu’na ilişkin tüzük hükümleri 
çerçevesinde yapılır ve bundan Bakanlığa haber verilir. 
 
Tehlikeli Olamayan Kimyasal Maddelerin Atıkları 
Madde 12- Ek-1’de belirtilen tehlikeli olmayan kimyasal maddelerin atıklarının bertaraf edilmedin önce 
geri kazanılması esastır. Ancak geri kazanılmayan katı atıklar mavi plastik torbalarla doldurulup, evsel 
nitelikli atıklar ile beraber toplanırlar. Geri kazınılmayan sıvı atıklar ise 14/9/1988 tarih ve 19919 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde bertaraf edilirler. 
Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Atıkları 
Madde 13- Ek-2’de kriterleri belirtilen kimyasal maddelerin atıklarından EK-3’de verilen geri 
kazanılabilecek olanlar ve kullanım süresi dolmuş ilaçlar ayrıldıktan sonda geri kalanlar EK-4’de 
verilen liste gözönüne alınarak birbirleriyle olumsuz bir reaksiyon vermemelerine dikkat edilerek ayrı 
ayrı toplanır. 
Bu atıkların geri kazanılamadığı durumlarda, bertarafları ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır. 
Atıkların nihai bertaraflarının yanma ile olacağı hallerde atıkların arısında cıva veya cıva içeren 
bileşikler ile basınçlı kaplar bulunmamalıdır. Cıva ayrılarak toplanır ve değerlendirilir. 
Liste halinde EK-4’de verilen şoklara karşı hassas olan, su ile reaksiyon veren veya kolaylıkla 
reaksiyona girebilen maddelerin uzaklaştırılmasına özellikle dikkat edilir ve olumsuz etkilerini 
önleyecek şekilde bertaraf edilirler. 
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Taşıma 
 
Madde 14- Tıbbi atıkların tümü kaynağında ayrı olarak kırılmaya, delinmeye ve taşınmaya dayanıklı 
150 mikron kalınlığında kırmızı plastik torbalara konulur. Toplama işleminden sonra her bir torba yine 
aynı özelliğe sahip kırmızı renkli ve üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “Uluslararası 
Klinik Atıklar” amblemi “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan diğer bir torbaya konulur. Gerekli 
görüldüğü üçüncü bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. 
Tehlikeli sıvı atıklar geri kazanılmadığı durumlarda talaşla yoğunlaştırılarak birinci fıkrada belirtilen 
torbalara konulur. 
Taşıma işlemi sırasında atık bacaları ve yürüyen şeritler kullanılmaz ve atık torbaları elde taşınmazlar, 
Atık torbaları tekerlekli, paslanmaz çelikten yapılmış ve bu iş için ayrılmış araçlar ile toplanır ve 
taşınırlar. 
 
Evsel nitelikli atıklar ile tıbbi atıklar aynı anda bir araca yüklenmez. Atık taşıma araçları haftada en az 
bir kez dezenfekte edilir. Araçların içinde bir torba patladığı takdirde, boşaltıldıktan sonra kuru 
dezenfekte edilir. 
Tıbbi atıkların ünite içinde taşınması ile görevlendirilen personelin özel nitelikli turuncu renkli elbise 
giymesi ve bununu ilgili ünite tarafından karşılanması zorunludur. 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Atıkların Geçici Depolanması 
Genel Kural 
Madde 15- 2’inci maddede yer alan ve en az 20 yatak kapasitesine sahip üniteler geçici atık deposu 
insa etmekle veya aynı işlevi görecek konteyner bulundurmakla yükümlüdürler. 
Geçici atık deposu inşa etmek veya konteyner kullanmak yükümlülüğünde olan ünitelerin sorumluları 
ihtiyaçları olan konteyner sayısı ile geçici depolara ait plan ve projeleri Bakanlığa bildirmek zorundadır. 
Bakanlık, gerektiğinde bu konularda ek bilgi isteyebilir. 
Atıklar, atık bertaraf sahasına taşınmadan önce 48 saatten fazla olmamak üzere bu depolarda veya 
kotenynerlerde bekletilebilir. 
 
Geçici Atık Depolarının Özellikleri 
Madde 16- Geçici atık deposu iki bölmeli kapalı bir mekan olarak inşa edilir. Birinci bölmede evsel 
nitelikli atıklar, ikinci bölmede ise tıbbi atıklar depolanır. Deponun tabanı beton üzerine mozaik 
duvarları fayans ila döşenir, tavanı beton üzerine ince sıva olup, yağlı boya ile boyanır. Geçici atık 
deposunda sıcaklığın kontrol edilerek koku oluşmasını önlemek için yalıtım kullanılır veya depo özel 
şekilde soğutulur ve bakteri tutucu hava filtreleri kullanılır Geçici atık deposunun hacmi en az iki günlük 
atığı alabilecek boyutlarda olmalıdır. 
Bölme kapıları dışarıya doğru açılır veya sürmeli yapılı: Kapılar daima temiz ve boyanmış durumda 
olur, kapalı ve kilitli tutulur, üzerine görünebilecek şekilde “Uluslar arası Klinik Atıklar” amblemi 
konulur. Her bölmenin kapısı atıkların kolaylıkla boşaltılabileceği boyutlarda ve bölmenin içine hayvan 
girmesine imkan vermeyecek şekilde inşa edilir. 
Geçici atık deposuna atık toplama araçlarının kolaylıkla ulaşabilmeleri için gereken önlemler alınır. 
        Evsel nitelikli atıkları konulacağı bölmede kanalizasyona bağlanan ızgaralı bir drenaj düzeneği ve 
bu bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı bir su musluğu bulunur. Atıklar bu bölmenin 
içinde mavi plastik torbalar ile depolanırlar. Bu bölme en az 15 günde bir temizlenip, dezenfekte edilir 
ve özel olarak ilaçlanır. 
Tıbbi atıkların konulacağı bölmede bir drenaj düzeneği bulunur. Bu düzenek kanalizasyona 
bağlanmayıp özel sızdırmasız bir tanka bağlanır. Tıbbi atık içeren bir torbanın patlaması sonucu 
oluşan sızıntı sularının temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır. Drenajdaki tanka toplama 
sıvılar ise talaşa yoğunlaştırılarak kırmızı plastik torbalar içinde diğer tıbbı atıklar ile birlikte depolanır. 
Bölmenin temizlenmesi en az haftada bir veya herhangi bir veya herhangi bir kazadan hemen sonra 
yapılır. 
 
Konteynerlerin Kullanılması 
Madde 17- İlgili belediyenin görüşü alınmak koşulu ile geçici atık deposu olarak kanteynerde 
kullanılabilir. Konteynerleri kullanan ünite ile ilgili belediye arasında atıkların toplanması konusunda bir 
anlaşma yapılması gerekir. Bu anlaşma istenildiğinde Bakanlığa ibraz edilir. Bu takdirde atıkların iklim 
koşullarından olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için konteynerler uygun yerlere yerleştiriliri. 
Konteynerler en az haftada bir veya herhangi bir kazadan hemen sonda temizlenir. 
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Konteynerlerin, 24’üncü maddenin (f), (g),(h), ve (ı) bentlerinde belirtilen şartları taşıması zorunludur. 
 
Diğer Sağlık Kuruluşlarının Atıkları İle İlgili Hususlar 
Madde 18- 2’inci maddede belirtilen ve yatak kapasite 20’den az veya yataksız olan ünitelerin tıbbi 
atıkları en yakında bulunan geçici atık depolama yerde depolanır. Bunun sağlanması için iki ünite 
yetkilisinin anlaşma yapması gerekir. Böyle bir imkanın olmaması halinde üniteler ürettikleri tıbbi 
atıklarını belediyenin bu iş için tahsisi edilmiş toplama aracına vermekle yükümlüdürler. Bu atıklar çift 
kırmızı plastik torbaya yerleştirildikten sonra ünite içinde emniyetli bir şekilde muhafaza edilir. Atık 
toplama aracı gelmeden önce kesinlikle binanın dışına bırakılmaz ve evsel atıkların toplandığı 
konteynerlere konulmaz. 
 
Geçici Atık Depolarına Ruhsat Alınması 
Madde 19- 15 inci madde uyarınca geçici atık deposu kurmakla yükümlü olan ünitelere inşaat ruhsatı 
vermeye ; 
a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve büyükşehir belediyesi olan yerlerde 
büyükşehir belediye başkanlığı ; diğer yerlerde belediye başkanlıkları  
b) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde valilikler, 
yetkilidir. 
 
İşletme ruhsatı ise depo yeri tabanı , sızıntı suyu drenaj sistemi ve ek tesislerin projesinin uygun 
görülmesi halinde, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen merciler tarafından verilir. 
 
Geçici Atık Depo Yeri İşletilmesi ve Kontrolü 
Madde 20- Tıbbi atık sorumlusu, geçici atık depolarının işletilmesi ve kontrolü için bu konuda gerekli 
eğitimi vererek bir kişiyi görevlendirir. Bu görevli depo yerine getirilen atıkların kontrolünden ve depo 
yerinin veya konteynerlerin işletilmesinden sorumludur. Tıbbi atıklar sorumlusu Bakanlığın talebi 
üzerine gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür. 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Atıkların Bertaraf Alanına Taşınması 
 
Belediyelerin Sorumluluğu 
Madde 21-Tıbbi atıkların geçici atık depolarından veya konteynerlerden alınarak taşınması, nihai 
depolanması veya yakılması suretiyle bertaraf edilmesi ile bu işi yapacak personelin eğitimi ve bu 
işlemlerin belgelendirilmesinden büyükşehir belediyesi, belediyeler veya yetkilerini devrettiği kişi ve 
kuruluşlar müteselsilen sorumludur. Gerektiğinde Bakanlık bu konuda belediyelerle işbirliği yapar. 
Bu yetkililer Yönetmeliğin kendilerine verdiği yükümlülükler çerçevesinde uygulanmasına yönelik bir 
talimatı hazırlayarak Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içinde ilgilileri duyururlar. 
Talimatta, bu iş için görevlendirilen özel ekip, toplama rotaları, sorumlular, araç temizleme, kaza 
durumlarında alınacak önlemler ve yapılacak işler hakkında detaylı bilgiler bulunur. Bu bilgiler 
Bakanlığa her yıl Aralık ayı sonunda iletilir. 
 
Taşıma Personelinin Özel Giysileri 
Madde 22- Tıbbi atıkları taşımakla görevlendirilen özel eğitimden geçmiş ve temizlik personeli çalışma 
sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanır; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyer. 
Taşıma işleminde kullanılan özel giysi ve ekipmanlar ayrı bir yerde muhafaza edilir. Bunların 
temizlenmesi belediyece veya belediyenin görevlendireceği kuruluşça yapılır. 
Tıbbi Atıkların Taşınmasına İlişkin Kurallar 
Madde 23- Tıbbi atıkların; 
a) Emniyetli bir şekildeş, etrafa yayılmadan ve sızıntı suları akıtılmadan nihai bertaraf sahasına 
getirilmesi,  
b) Taşıma sırasında transfer istasyonlarını kullanılmaması,  
c) Taşıma araçlarının günde en az bir kere temizlenmesi,  
d) Konulduğu kırmızı torbaların patlaması veya başka bir nedenle etrafa yayılması durumlarında 
dezenfekte edilmesi,  
e) Toplanması ve taşınması için kullanılan araçların başka işlerde kullanılmaması, zorunludur. 
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 Atık  Taşıma Araçlarının Teknik Özellikleri 
Madde 24- Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması için kullanılan araçlarda; 
a) Atıkların yüklendiği kısmın tamamen kapalı yapılması, 
c) Sıkıştırma mekanizmasının bulunmaması, 
d) Şoför mahalli ile atık yükleme kısmı arasında boşluk bulunması, 
e) Atık yükleme kısmının kaza halinde zarar görmemesi için sağlam yapılması, 
f) Atık yükleme kısmının iç yüzeyinin paslanmaz, kolaylıkla temizlenebilen düzgün yüzeyli   olması, 
g) Dik köşeler içermemesi kesişen yüzeylerin yumuşak dönüşlerle birbirine birleşmesi, 
h) Ön ve arkasında görülebilecek boyutlarda “Uluslar arası Klinik Atıklar” ambleminin bulunması,  
i) Dış yüzeyinin turuncu renge boyanması, 
j) Sağ ve sol yüzeylerinde 20 cm. büyüklüğünde siyah harflerle “DİKKAT TIBBİ ATIKLAR “ ibaresinin 
bulunması, gerekir. 
 
Atık Taşıma Araçlarının Teknik Özellikleri 
Madde 24- Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması için kullanılan araçlarda; 
a) Atıkların yüklendiği kısmın tamamen kapalı yapılması, 
b) Sıkıştırma mekanizmasının bulunmaması, 
c) Şoför mahalli ile atık yükleme kısmı arasında boşluk bulunması, 
d) Atık yükleme kısmının kaza halinde zarar görmemesi için sağlam yapılması, 
e) Atık yükleme kısmının iç yüzeyinin paslanmaz, kolaylıkla temizlenebilen düzgün yüzeyli olması, 
f) Dik köşeler içermesi ve kesişen yüzeylerin yumuşak dönüşlerle birbirine birleşmesi, 
g) Ön ve arkasında görülebilecek boyutlarda “Uluslararası Klinik Atıklar” ambleminin bulunması,  
h) Dış yüzeyinin turuncu renge boyanması, 
i) Sağ ve sol yüzeylerinde 20 cm. büyüklüğünde siyah harflerle “DİKKAT TIBBİ ATIKLAR” ibaresinin 
bulunması, gerekir. 
 
 
ALTINCI BÖLÜM 
Tıbbi Atıkların Yakılması, Yakma Tesislerine Ruhsat Verilmesi ve Denetlenmesi 
 
Tıbbi Atıkların Yakılması 
Madde 25- Tıbbi atıkların yakılarak bertaraf edilmesi esastır. Yakma sistemleri belediyeler veya 
yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar tarafından kurulur ve işletilir Bu tesisler Bakanlığın uygun görüşü 
alınmak suretiyle ünite bünyesinde de kurulabilir. 
Evsel nitelikli atıkların yakılması için kullanılan yakma fırınları tıbbi atıkların yakılması için kullanılmaz. 
Yakma Tesislerinin Teknik Özellikleri 
Madde 26- Yakma fırınındaki ilk bölme sıcaklığının 9000 olması ve son yakma bölmesindeki gazların 
1200oC’de en az 1.5 saniye tutulması zorunludur. 
Fırınlardan çıkan küllerde yanabilen maddelerden tam yanmamış olanlar toplam kütlenin ağırlıkça 
%2’sini aşamaz. Oluşan küller 31’inci maddeye göre depolanır. 
Yakma fırınlarındaki imha edilecek olan atıkların kabul ve depolama birimleri sürekli temiz tutulur ve 
sık sık dezenfekte edilir. Buraya, görevlilerden başkasının girmesi yasak olduğu gibi hayvanların 
yaklaşması da önlenir. 
Yakma tesisi baca gazı emisyonlarında, normal şartlar altında %11 oksijen esas alındığında aşağıda 
verilen şartlar sağlanır; 
 
 

Atıkların kaynaklandığı ünitenin 
isim, adres ve telefonu Tarih Miktar 

Torba Sayısı 
  
Kg 

  Dikkat Edilecek Hususlar  

Atıkların Özellikleri Depolama sırasında vuku bulan kazalar ve alınan önlemler  
(   ) Enfekte 
(   ) Toksik 
(   ) Delici - Yırtıcı 
(   ) Şoklara Karşı Hassas 
(   ) Su ile Reaksiyona Girer 
(   ) Kolaylıkla Reaksiyona Girer 
(   ) Radyoaktif  

Teslim Eden Teslim Alan 
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Çevreye zarar verilmesi ve gereken tedbirlerin alınması kaydıyla ve mahallin en büyük mülki idare 
amirinin izni alınarak tıbbi atıklar yüksek yakma sıcaklığına haiz tesislerin fırınlarında da yakılabilir. 
 
Yakma Tesislerine Yer Seçimi İzni Verilmesi 
Madde 27- Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, onaylı imar planları esas alınarak yakma tesisi 
kurmak üzere seçtikleri yer için mevcut çerçevesinde mahallin çevre kurulu kararı ve Bakanlığın uygun 
görüşü ile, mahallin en büyük mülki idare amirinden izin alırlar. 
Yakma Tesislerine İnşaat Ruhsatı Verilmesi ve Denetlenmesi 
Madde 28- Yakma tesisine inşaat ruhsatı vermeye; 

a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir 
belediye başkanlığı, diğer yerlerde belediyeler, 

b) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yarlerde valilikler, yetkilidir. 
 
Bu idareler yakma tesisine inşaat ruhsatı vermeden önce gerekli tüm bilgi ve belgelerde birlikte nüfusu 
onbin kadar olan yerlerde Mahalli Çevre Kurulunun, nüfusu onbinden yukarıda olan yerlerde ise 
Bakanlığın uygun görüşü almak zorundadır. 
Yakma Tesislerine İşletme Ruhsatı Verilmesi ve Denetlenmesi 
Madde 29- İşletme ruhsatı, tesisin 9/5/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanununa uygun olarak inşa 
edildiğinin tespiti halinde 28’inci maddede belirtilen merciler tarafından verilir. 
Bakanlık; tesisleri işletme şekli, hava ve gürültü emisyonu bakımından denetleyebilir, ölçüm yapabilir, 
örnek alabilir ve 28’inci maddede belirtilen idarelerden bu emisyonlara ait ölçüm sonuçlarını isteyebilir. 
Yakma Tesislerinin İşletme Ruhsatının İptali 
Madde 30- Bakanlık, büyükşehir belediyeleri veya belediyeler ile mahallin en büyük mülki idare amiri, 
yapılan kontrollerde, tesisin işletme ruhsatına ve 26’ıncı maddede belirtilen şartlara uygun olarak 
çalıştırılmadığının tespit edilmesi halinde iş etmeciyi yazılı olarak ikaz eder ve yerine getirilmeyen 
yükümlülüğün türüne göre bir ay ile bir yıl arasında değişen bir süre verir. Bu süre sonunda 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde tesisin işletme ruhsatı, ruhsatı veren merci tarafından 
Bakanlığın da görüşü alınarak iptal edilir. 
İşletme ruhsatı süresi biten tesislerin, mevcut işletme şartlarında çalıştırılmasının insan ve çevre 
sağlığı açısından sakıncalı görülmesi ve sözkonusu işletme şartlarının düzeltilmeyeceğinin anlaşılması 
halinde, işletme ruhsatı yenilenmez. 

 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Tıbbi Atıkların Nihai Depolanması 
 
 
Nihai Depolama Alanları  
Madde 31-Tıbbi atıkların yakma yönetimi ile imha edilmelerine imkân olmadığı hallerde bu atıklar;  
a) Tehlikeli atık depolama alanlarının özel bir bölümünde, 
b) Evsel atıkların bertaraf alanlarının bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmış özel bir bölümünde, 
c) Sadece tıbbı atıklar için yapılmış özel bir bertaraf alanında düzenli depolanırlar. 
 
Tıbbi atıkların yakma fırınlarında yakılması sonucu oluşan küller, yakma tesisine atık getiren araçlarla 
uygun şekilde birinci fıkrada belirtilen depolama alanına taşınır ve üzerleri yeteri kadar toprakla 
örtülerek sıkıştırılmak suretiyle bertaraf edilirler. 
 
Nihai Depolama Alanı Yer Seçimi Kriterleri  
Madde 32-Nihai depolama tesislerinin; 
a) Karstik bölgelerde; içme kullanma ve sulama suyu temin edilen yer altı ve yerüstü suları koruma 
bölgelerinde; taşkın riskinin yüksek olduğu bölgelerde; heyelan, çığ ve erozyon bölgelerinde 
kurulmasına ve işletilmesine izin verilmez. 
b) Yer seçiminde, seçilecek yerin jeolojik, hidrojeolojik, jeoteknik özellikleri, yer altı su seviyesi ve yer 
altı suyu akış yönleri, mevcut ve planlanan meskun bölge ile diğer yapılaşmalar, deprem kuşakları ve 
tektonik koruma bölgeleri ile diğer zemin hareketleri, hakim rüzgar yönü, trafik durumu dikkate alınır. 
c) Bu depo tesislerinin en yakın yerleşim bölgesine uzaklığı 3000 m’den, en yakın hava alanına 
uzaklığı ize 5000 m’den az olamaz. 
 
Yerleşme Yasağı 
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Madde 33- Nihai depolama tesisleri imar planında belirtilerek, yerleşim bölgesi olmaması sağlanır. 
 
Depolama Tesisi Zemini  
Madde 34-Depolama tesisinin oturacağı zemin (temel), doğal olarak sıkışmış olmalı ve bu sıkışmış 
zeminin kalınlığı 3 metreden ve kompresibilitesi (Dpr) %95’den büyük olmalıdır. 
Depolama tesisi tabanının, maksimum yer altı su seviyesine uzaklığı 2 m’den az olamaz. 
 
Depolama Tesisi Tabanın Teşkili 
adde 35- Depolama tesisinin tabanı sızıntı suyunun yer altı suyuna karışmamasını kesinlikle 
önleyecek şekilde düzenlenir. Bunun için mineral sızdırmazlık tabakası ile plastik geçirmezlik tabakası 
birlikte kullanılır. Taban en az Ek-5’de şematik kesiti verilen değerleri sağlayacak şekilde oluşturulur. 
Doğal zemin üzerine yerleştirilen mineral sızdırmazlık tabakasının kalınlığı 1.5 m’den az, 
permeabilitesi 10-9 m/s’den küçük olamaz. Plastik geçirmezlik tabakasının kalınlığı ize en az 2.5 mm. 
olmalıdır. Depo tabanına balık sırtı şeklinde bir form verilir ve tabanın boyuna eğimi %3’den enine 
eğimi de %1’den küçük olamaz. 
 
Dren Sistemi Teşkili 
Madde 36- Depo tabanında yeteri kadar dren borusunun, ana toplayıcıların ve bacaların bulunması 
zorunludur. Dren borularının içinde bulunduğu dren sisteminin kalınlığı 0.30 m’den küçük bu tabakanın 
nihai permeabilite katsayısı (k) 10-3 m/s’den küçük olamaz. 
Toplanan sızıntı suyu 4/9/1988 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği’nde verilen ilgili deşarj limitlerini sağlayacak şekilde artırılır. 
Depolama Tesislerine Dolgu Yapılması 
  dde 37- Depolama tesislerinde depo sıkıştırılarak doldurulur ve boşluk bırakılmaz. Dolgu işlemleri 
sırasında, sızıntı suyu miktarını azaltmak için günlük olarak atıkların üstü örtülür ve dolgu işlemi 
gereğinde bir sundurma altında yapılır. 
Depolama Tesisi Üst Örtüsünün Teşkili 
Madde 38- Depo tesisine dolgu işlemi tamamlandıktan sonra, dolgu üstü Ek-6’da verilen tabakalardan 
oluşturularak, depo gövdesine yüzeysel su girmeyecek şekilde sızdırmaz hale getirilir. Bu tabakalar 
asgari şu özelliklere sahip olmalıdır. 
a) Atık üstündeki ilk örtü tabakası homojen ve kohezyonsuz zeminden teşkil edilir ve tabaka kalınlığı 
0.5 m’den az olamaz. 
b) Depo gövdesinden gaz çıkışı sözkonusu ise gaz dren sistemleri yerleştirilir. 
c) Sızdırmazlık temini için kullanılan mineral tabakanın kalınlığı 0.5m’den az, permeabilite 
katsayısının (k) değeri 10-9m/s’den küçük olamaz. 
d) Plastik tabakanın kalınlığı en az 2.5 mm. olmalıdır. 
e) Depo üst düzeyinin nihai eğimi %5’den büyük olmalıdır. 
f) Sızdırmaz tabaka üzerinde serilen tarım toprağının kalınlığı 1 m’den az olamaz. 
 
 
Depo Sahasının Yeşillendirilmesi 
Madde 39- Depolama işleminin tamamlanmasından sonda veya şevlerde dolgu sırasında, depı 
sahasının tekrar kullanılabilir hale getirilebilmesi için yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması, deponun en 
üstüne ve şevlere tarım toprağı serilmesi zorunludur. Bu toprağın kalınlığı dikilmek istenen bitkinin kök 
derinliğine göre seçilir. Depo kütlesi üzerine düşen yağmurun kısa sürede sahası terkedebilmesi için 
en üst toprak tabakasının eğiminin %3’den büyük olması gerekir. 
 
Depolama Tesisine İnşaat Ruhsatı Verilmesi ve Denetlenmesi 
Madde 40- Tıbbi atık depolama tesisine inşaat ruhsatı vermeye 28’inci maddedeki merciler, belirtilen 
usul ve esaslara göre yetkilidir. 
 
Depolama Tesisine İşletme Ruhsatı Verilmesi ve Denetlenmesi 
Madde 41-28’inci maddede belirtilen merciler tarafından, depo yeri tabanı, sızıntı suyu drenaj 
sisteminin ek tesislerinin projesine uygun görülmesi halinde işletme ruhsatı verilir. Ruhsatta depo 
tesisine kabul edilecek atık tipi belirtilir. 
 
Depolama Tesisinin İşletilmesi ve Kontrolü 
Madde 42- Tıbbi atık depolama tesisi işletmecisi kişi veya kuruluşlar, her depolama tesisi için bir 
görevli bulundurmak zorundadır. Bu görevliler depo yerine getirilen tıbbi atıkların kontrolünden ve 
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depo yerinin işletilmesinden sorumludurlar. Bakanlık bu kişi veya kuruluşlardan gerektiğinde depolama 
yerinin işletilmesi ve kontrolüne ilişkin bilgileri isteyebilir. 
Sızıntı suyu miktarı ve özellikleri tesisi işletenler tarafından belirli aralıklarla ölçülür ve sonuçlarından 
Bakanlık haberdar edilir. Ölçüm işlemleri depo yeri kapatıldıktan sonda 10 yıl süre ile devam eder. 
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 
 
Tıbbi Atıkların İzlenmesi 
Madde 43- Ünitelerinden kaynaklanan atıkların miktar ve özelliklerini belirten ve EK-8’de verilen 
formdan altı nüshanın ilgili bölümleri her taşıma için tıbbi atık sorumlusu tarafından doldurulur. 
Bunlardan biri ünitede saklanır, biri ay sonunda topluca belediyeye verilir, geri kalan dört nüsha imza 
karşılığında taşıyıcıya teslim edilir. 
Taşıyıcı nihai atık depolama yerinde tıbbi atık sorumlusu tarafından verilen formlardan kendisi 
tarafından doldurulması gereken kısımları tamamlar. Tıbbi atık nihai bertaraf alanları sorumlusu gelen 
formlarda verilen bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra, kendisinin doldurulması gereken yerleri 
tamamlar. Bu formların iki nüshası bertaraf alanları sorumlusunda kalır. 
Bertaraf alanı sorumlusu kendisinde kalan son iki nüshadan birini üniteye, diğerini de ilgili belediyeye 
ay sonu itibari ile 5 gün içinde gönderir. 
Belediye; tıbbi atık sorumlusu, taşıyıcı ve bertaraf alan sorumlusunca doldurulan formları 
karşılaştırarak tüm tıbbi atıkların gerektiği gibi bertaraf edildiğini kontrol eder.  
Denetim 
 
Madde 44- Bu Yönetmeli k çerçevesinde yapılacak olan atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi, 
geçici depolanması ve nihai bertaraf işlemlerinin kanun ve yönetmeliğe göre yapılıp yapılmadığını 
denetleme yetkisi, öncelikle kanunun 12’inci maddesi uyarınca Bakanlığa aittir. Ancak yürürlükteki ilgili 
düzenlemelerde verilen yetkiler saklıdır. 
Yaptırımlar 
 
Madde 45- Bu Yönetmeliği göre yapılan denetimler sonucu Yönetmelikte yer alan yasaklara aykırı 
hareket edenler ve belirtilen yükümlülükleri yetine getirmeyenler hakkında Kanunun 15’inci ve 16’ıncı 
maddeleri uygulanır. Kanunun 20’inci, 21’inci ve 23’üncü maddelerinde yer alan idari nitelikteki cezalar 
ise Kanunun 24’üncü maddesinde belirtilen yetkili makamlar tarafından verilir. 
 
Geçici Madde 1- Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte faaliyette bulunan ve ikinci maddede bertilen 
üniteler 15’inci ve16’ıncı maddelerde öngörülen geçici atık deposunun 1.5 yıl içinde inşa etmekle 
yükümlüdürler. 
Geçici Madde 2- Belediyeler gerekli yer seçimini yaparak tıbbi atıkların nihai bertaraf tesislerini 
Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 1.5 yıl içinde kurmak zorundadırlar. 
Yürürlük 
 
Madde 46- Bu yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer. 
Bu yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme  
 
Madde 47- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür. 

 
 
 
EKLER 
 
EK-1 
 
TEHLİKELİ OLMAYAN KİMYASAL MADDELERİN ATIKLARI 
 
Tehlikeli olmayan kimyasal maddelerin atıkları şeker, amino asit, organik ve inorganik tuzların 
atıklarıdır. 
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ORGANİK MADDELER 
 
- Asetatlar (Ca, Na, NH4, K), 
- Amino asitler ve tuzları 
- Sitrik asit ve Na, K, Mg, Ca ve NH4 tuzları 
- Laktik asit ve Na, K, Mg, Ca ve NH4 tuzları 
- Şekerler  
 
İNORGANİK MADDELER 
 
- Na ve K bikarbonat 
- Na, K, Mg ve Ca borat 
- Na ve K brömürleri 
- Na, K, Mg, Ca karbonatları 
- Na, K, Mg, Ca klorürleri 
- Ca florit 
- Na, K iyodid 
- B, Mg, Ca, Al, Si, Fe oksitleri 
- Na, K, Mg, Ca, NH4 fosfat 
- Na, K, Mg, Ca silikat 
- Na, K, Mg, Ca, NH4 sülfatları 
 
 
EK-2 
 
TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE KRİTERLERİ 
 
- TOKSİK ATIKLAR 
 
- Düşük dozlarda dahi insan için öldürücü, 
- Geri dönüşümü olmayan bir hastalığa sebep olan yada belirgin bir katkısı olan, 
- İyileşebilecek hastalıkları olumsuz yöne dönüştüren kimyasalları içeren atıklardır 
 
Toksisiteyi tanımlayacak değerler: 
 
Rat : Oral -LD 50 < 50 mg/kg 
İnhalasyon : LC 50 < 2 mg/l 
Tavşan : Dermal - LD < 200 mg/kg 
Örnek : Sitotoksik ilaçlar ve civa içeren atıklar. 
 
- KOROZİF ATIKLAR 
 
- pH < 2.0 olan asitler ve pH > 12.5 oan bazlar 
- Çeliği yılda ¼ inçten fazla aşındıran kimyasal maddeler  
Örnek : Kuvvetli asit ya da baz içeren atıklar 
 
- YANICI- PARLAYICI ATIKLAR 
 
- Oksitleyici,  
- Parlama noktası 60 °C ‘den az olan, 
- Sürtünme ile alev alabilen,  
- Nemi absorblayarak alev alabilen, 
- Kendiliğinden kimyasal değişimlere uğrayarak alev alabilen,  
maddelerdir. 
 
Örnek: Etil alkol, eter, aseton, ksilen ve birçok klorlu çözücü içeren atıklardır. 
 
- REAKTİF ATIKLAR 
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- Kararsız ve su ile hızla reaksiyona girerek parlayıcı karışımlar oluşturan, 
- Isıtıldığı zaman bozunan veya çarpmalara karşı hassas, 
- Siyanür veya sülfür içeren, 
maddelerdir. 
 
Örnek: Sodyum ve pikrik asit içeren atıklardır. 
 
-EKSTRAKSİYON ÜRÜNÜ TOKSİK ATIKLAR 
 
Bu atıklar aşağıdaki maddelerden herhangi birini içerebilirler: 
- Arsenik - Kurşun 
- Baryum - Civa 
- Kadmiyum - Selenyum 
- Krom - Gümüş 
- Berilyum - Bakır 
- Belli başlı pestisitler - Sitotoksik ilaç atıkları 
 
 
EK-3 
 
GERİ KAZANILABİLECEK TEHLİKELİ KİMYASAL ATIKLAR 
 
- Kromik asit 
- Civa 
- Film banyoları 
-Perkloroetilen 
- Yağlar 
- Toluen (metil benzen) 
- Ksilen 
- Aseton 
- Bazı alkoller  
 
 
EK-4 
 
KOLAYLIKLA TEHLİKELİ REAKSİYON VEREBİLEN KİMYASAL MADDELER ŞOKLARA 
KARŞI HASSAS OLANLAR 
 
 
- Diazo bileşikleri 
- Metal tuzları 
- Nitroselüloz 
- Perklorik asit 
- Perklorat tuzları 
- Perokside edilebilir kimyasal maddeler 
- Pikrik asit  
- Pikrat tuzları 
- Polinitro aromatik bileşikleri 
 
 
SU İLE REAKSİYON VERENLER 
 
- Alkali ve toprak alkali metaller 
- Alkil lityum maddeleri 
- Brom 3 florür çözeltileri 
- Grignard reaktifi 
- Al, B, Ca, K, Li ve Na hidritleri 
- Al, As, Fe, P, S, Sb, Si, Sn ve Ti metal halojenleri (anhidrit) 
- Fosfor pentaoksit 
- Sülfür klorür 
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- Tinoil klorür 
- Fosfor oksiklorit 
 
KOLAYLIKLA REAKSİYONA GİRENLER 
 
- Nitrik asit (% 71’den yüksek) 
- Kırmızı ve beyaz fosfor 
 
 
Ek-7 
 
EK-8 
TIBBİ ATIKLAR İLE İLGİLİ TAKİP FORMU 
 
A. ATIK KAYNAĞI 

Atıkların kaynaklandığı ünitenin 
isim, adres ve telefonu Tarih Miktar 

Torba Sayısı 
  
Kg 

  Dikkat Edilecek Hususlar 
  

Atıkların Özellikleri 
Depolama sırasında vuku bulan kazalar ve alınan önlemler 
  
  

(   ) Enfekte 
(   ) Toksik 
(   ) Delici - Yırtıcı 
(   ) Şoklara Karşı Hassas 
(   ) Su ile Reaksiyona Girer 
(   ) Kolaylıkla Reaksiyona Girer 
(   ) Radyoaktif 
  

Teslim Eden Teslim Alan 

 B. TAŞIMA 
 Taşımayı Yapan Kuruluşun 
 İsim, Adres ve Telefonu 
  
  
  
  

Aracın Plakası: 
 Aracın Marka ve Modeli: 
 Aracın Atıklarını Taşıdığı Üniteler: 
 1-                               3- 
2-                               4- 

Taşıma Sırasında Vuku Bulan Kazalar ve Alınan 
Tedbirler: 

Atıkların Teslim 
Edildikleri İmha 
Sahası:  
  
  

Teslim Alan  
(İsim, ünvan)  

 C. BERTARAF SAHASI  
Bertaraf Sahasının Adı ve Yeri: 
  
  
  

Gömme ile uzaklaştırıldı ise gömüldüğü yer: 
 Yakma ile uzaklaştırıldığı takdirde kül ve diğer kalıntıların 
uzaklaştırma yeri ve yöntemi 
  

Bertaraf Yöntemi: 
 (  ) Gömme 
(  ) Yakma 
(  )Diğer (açıklayın) 
   

    

Atıkların uzaklaştırılmadan önce tabi olduğu 
işlemler: 
  
  
  
  

Atığın Miktarı 
  
Torba Sayısı /kg 
  
Uzaklaştırma 
Tarihi  
  

Sorumlunun  
İsim ve ünvanı 

 
 
Belgenin belediyeye teslim edildiği tarih:…………………………………………. 
 
Belgeyi alan belediye yetkilisinin ismi:……………………………………………. 
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İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 

 
BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

  
 Amaç 
 Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, insani tüketim amaçlı suların teknik ve hijyenik şartlara 
uygunluğu ile suların kalite standartlarının sağlanması, kaynak suları ve içme sularının istihsali, 
ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı, denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 
 Kapsam 
 Madde 2 — Bu Yönetmelik, kaynak suları, içme suları ve içme-kullanma suları ile ilgili hükümleri 
kapsar. Ancak, doğal mineralli sular, kaplıca ve içmece suları ile tıbbi amaçlı suları kapsamaz.  
 İstisnalar 
 Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümleri; 
 a) Yetkili mercilerce suyun kalitesinin doğrudan ya da dolaylı olarak tüketici sağlığını 
etkilemediğinin tespit edildiği durumlarda kullanılan sulara, 
 b) Günlük ortalama 10 m3 den az su sağlayan veya 50 den az kişi tarafından kullanılabilecek 
müstakil su kaynağından temin edilen suya, bu suyun ticari ya da kamusal faaliyet için temin edilmesi 
hali hariç,  
 uygulanmaz. 
 Bu maddenin (b) bendinde belirtilen istisnai hallerde, suyun herhangi bir şekilde kirlenmesi 
sonucunda veya suyun niteliği nedeniyle oluşabilecek olumsuz etkiler hakkında tüketici nüfus 
haberdar edilerek insan sağlığının korunmasını sağlayacak tavsiyelerde bulunulur ve gerekli önlemler 
alınır. 
 Dayanak 
 Madde 4 —Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 235 
ve 242 nci maddeleri, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi, 
13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak,  
 Ayrıca, Avrupa Birliğine Üye Ülkelerce esas alınan İnsani Kullanım Amaçlı Suların Kalitesine 
Dair 98/83/EC sayılı Konsey Direktifi, Doğal Mineralli Suların Çıkartılması ve Pazarlanmasına İlişkin 
Üye Devletlerin Kanunlarının Uyumlaştırılması Hakkındaki 15/7/1980 tarihli ve 80/777/EEC sayılı 
Konsey Direktifi ile Doğal Mineralli Sular İçin Konsantrasyon Limitleri ve Etiketleme Bilgileri Hakkında 
Liste Oluşturulması ve Doğal Mineralli Suların ve Kaynak Sularının Ozonla Zenginleştirilmiş Hava ile 
İşleme Tabi Tutulmasının Şartlarını Belirleyen 16/5/2003 tarihli ve 2003/40/EC sayılı Konsey 
Direktifine paralel olarak, 
 hazırlanmıştır. 
 Tanımlar  
 Madde 5 — Bu Yönetmelikte geçen: 
 a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 
 b) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu, 
 c) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını, 
 d) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü, 
 e) İnsani Tüketim Amaçlı Su: Orijinal haliyle ya da işlendikten sonra, dağıtım ağı, tanker, şişe 
veya kaplar ile tüketime sunulan içme, pişirme, gıda hazırlama ya da diğer evsel amaçlar için 
kullanılan bütün sular ile suyun kalitesinin, gıda maddesinin nihai halinin sağlığa uygunluğunu 
etkilemeyeceği durumlar haricinde  insani tüketim amaçlı ürünlerin veya gıda maddelerinin imalatında, 
işlenmesinde, saklanmasında veya pazarlanmasında kullanılan bütün suları,  
 f) Kaynak Suyu: Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya 
daha fazla çıkış noktasından yer yüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve bu 
Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde izin verilenler dışında her hangi bir işleme tabi tutulmaksızın Ek-1' 
deki nitelikleri taşıyan, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya 
arz edilen yer altı sularını, 
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 g) İçme Suyu: Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir çıkış 
noktasından sürekli akan veya teknik usullerle çıkarılan ve Bakanlıkça uygun görülen dezenfeksiyon, 
filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen ve parametre değerlerinin 
eksiltilmesi veya arttırılması suretiyle Ek-1’deki parametre değerleri elde edilen, etiketleme 
gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen  yer altı sularını, 
 h) İçme-Kullanma Suyu: Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile,  
gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve 
pazarlanması amacıyla kullanılan, orjinine bakılmaksızın, orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak ister 
kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve Ek-1' deki parametre değerlerini sağlayan ve 
ticari amaçlı satışa arz edilmeyen suları, 
 ı) Dış Şebeke Sistemi: İnsani tüketime yönelik suları kullanıcılara ulaştırmak amacı ile iç şebeke 
dağıtım sistemine kadar olan borular, bağlantılar, aletlerden oluşan dağıtım ağını, 
  i) İç Şebeke Sistemi: İnsani tüketime yönelik suları kullanıcılara ulaştırmak amacı ile dış şebeke 
sistemi ile musluklar arasında kurulmuş olan ve ilgili ulusal yasa uyarınca su tedarikçisinin yetkisi ve 
sorumluluğu altında olmayan borular, bağlantılar ve aletlerden oluşan bina içi dağıtım sistemini,     
 j) Kurul: Kaynak suları ve içme sularını incelemek üzere her ilde Sağlık Müdürünün teklifi ve 
Valiliğin onayı ile oluşturulan inceleme kurulunu, 
 k) Tesis İzni: Kaynak suyu ve içme suyu işletmelerinin inşası için bu Yönetmelik uyarınca verilen 
izni, 
 l) İşletme İzni: Kaynak suyu ve içme suyu işletmelerine bu Yönetmelik uyarınca verilen işletme 
belgesini, 
 m) Otomatik Makine: İmlahanede yer alan, yıkama, doldurma ve kapaklama işlemlerini el 
değmeden otomatik olarak yapan makineyi, 
 n) Otomatik Sistem: İşletmede üretimi yapılan ambalajın temizlenmesi, dolum ve kapaklama 
işlemlerini el değmeden otomatik olarak  uyum içinde yapan sistemi, 
 o) Geri Dönüşlü Kap: Kaynak suyu ve içme suyu dolumunda bir defadan fazla kullanılan ve su 
ile etkileşim yapmayan cam, metal, krom-nikel, polikarbonat ve benzeri kapları, 
 ö) Geri Dönüşsüz Kap: Su dolumunda bir defadan fazla kullanılmayacak pet, cam, metal, krom-
nikel ve benzeri kapları, 
 p) Kurul Ön Raporu: bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda suyun kaynağı, 
çıkış noktası ve tesis yeri ile ilgili olarak Kurulca hazırlanan kaynak veya içme suları hakkında ilk 
raporu, 
 r) Kurul Son Raporu: Tesis izni aşamasında sunulan projelere ve bu Yönetmelik esaslarına göre 
su tesisinin tamamının inşa edilip tamamlandığına dair Kurul tarafından hazırlanan kaynak veya içme 
suları hakkında son raporu,  
 s) Üye Ülke: Avrupa Birliği üyesi olan ülkeleri, 
  ş) Üçüncü Ülkeler:  Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeleri, 
 ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar, Kalite Standartları ve Yönetmeliğe Uyum Çizelgesi 

  
 Genel Esaslar 
 Madde 6 — Suların, sağlığa uygun ve temiz olması zorunludur. 
 Bu Yönetmeliğin asgari şartları bakımından sular; 
 a) İnsan sağlığına potansiyel bir tehlike oluşturan miktar ve yoğunlukta maddeler, mikro-
organizmalar ve parazitler içermiyorsa, 
 b) Ek-1’de yer alan şartlara ve bu Yönetmeliğin 7, 8, 10, 11 ve 13 üncü maddelerine uyuyor ise, 
 sağlığa uygun ve temiz kabul edilir. 
 Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında insan sağlığını korumak amacıyla alınan önlemler, bu 
Yönetmelikte belirtilen suların fiziksel, kimyasal, radyoaktif ve mikrobiyolojik parametre değerlerinin 
aşılmasına, suyun kalite standartlarının dışına çıkılmasına veya suların kirlenmesinde herhangi bir 
artışa neden olmamalıdır. 
 Kalite Standartları 
 Madde 7 — Suyun kalite standartları Ek-1' de belirlenen parametre değerlerini içerir. 
  Ek-1 (c) ve (d)’de belirlenen parametre değerleri, suyun izlenmesi ve düzeltici önlemler ile 
kullanım sınırlamalarına ilişkin 11 inci maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 
kullanılır. 
 İnsan sağlığının korunmasının gerektirdiği hallerde Ek-1’de yer almayan parametreler de ilave 
edilebilir. İlave edilecek parametreler, en azından suyun mikro organizmalardan, parazitlerden ve 
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insan sağlığına potansiyel bir tehlike oluşturan miktarlarda herhangi bir maddeden yoksun olmasını 
sağlamalıdır.   
 Kalite Standartlarının Aranacağı Noktalar 
 Madde 8 — 7 nci maddede yer alan parametreler; 
 a) Suyun bir şebeke aracılığı ile temin edilmesi halinde, bina ya da bir kuruluşta, suyun insani 
tüketim için  kullanılmak üzere musluklardan akıtıldığı, 
 b) Suyun tankerden alınması halinde, tankerden alındığı, 
 c) Suyun satılmak üzere şişelere ya da ambalajlara doldurulması halinde, şişelere ya da 
ambalajlara doldurulduğu, 
 d) Suyun gıda üretiminde kullanılması halinde, suyun üretimde kullanıldığı, 
 noktalarda aranır. 
 Suyun, toplu kullanıma sunulduğu tesisler ve kuruluşlar dışındaki noktalarda kalite 
standartlarına uymadığının tespit edilmesi ve bu durumun, iç şebeke sisteminden ya da bakım veya 
onarımdan kaynaklandığının belirlenmesi durumunda, bu Yönetmelik hükümlerine uyulmuş kabul 
edilir. 
 Şebeke aracılığıyla temin edilen sular için bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumun 
geçerli olması halinde, yetkili merciler, mülkiyet sahiplerince  alınabilecek mümkün olan her tür 
düzeltici önlem hakkında mülkiyet sahiplerine tavsiyelerde bulunma da dahil olmak üzere, parametrik 
değerlere uyumsuzluk riskini azaltacak veya ortadan kaldıracak her tür önlemi alır. Bunların dışında 
suyun kullanıma açılmasından önceki yapısının ve özelliğinin değiştirilmesi yoluyla, kullanıma 
açıldıktan sonraki parametrik değerlerle uyumsuzluk riskinin azaltılmasını ya da ortadan kaldırılmasını 
temin eden uygun işleme teknikleri gibi diğer önlemler de yetkili mercilerce alınır ve  ilgili nüfusa 
gerekli tavsiyelerde bulunarak, taraflarınca alınması gereken ilave tedbirler hakkında bilgi verilir. 
 Yönetmelik Hükümlerine Uyum İçin Zaman Çizelgesi 
 Madde 9 — Suların kalitesinin bu Yönetmeliğe uyması için gerekli önlemler, bu Yönetmeliğin 
yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç yıl içinde alınır.  
 Ancak; 
 a) Mümkün olan hallerde, dezenfeksiyondan ödün vermemek kaydıyla Bromat için Ek-1 (b)’de 
belirtilen parametre değerinden daha düşük bir değer elde etmek hedeflenir. 8 inci maddenin (a), (b) 
ve (d)  bentlerinde atıfta bulunulan sular için, bromatla ilgili Ek-1 (b)’de belirtilen parametrik değere bu 
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç beş yıl içinde ulaşılması sağlanır. Bu sular için, 
bromatın parametrik değeri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk üç yıl için 25 µg/L 
olarak uygulanır.     
 b) 8 inci maddenin (a), (b) ve (d) bentlerinde atıfta bulunulan sular için Kurşunla ilgili Ek-1 (b)’de 
belirtilen parametrik değere bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç onbeş yıl 
içerisinde uyulması sağlanır. Bu sular için, kurşunun parametrik değeri bu Yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren ilk sekiz yıl için 25 µg/L olarak uygulanır.  
 Kurşun parametresi için belirtilen değerlere uyum sağlamak amacı ile verilen süre boyunca 
insani tüketim amaçlı suların kurşun miktarını mümkün olduğu kadar azaltmak için bütün tedbirlerin 
alınması sağlanır. 
 Bu değere uyumun sağlanmasına yönelik önlemlerin alınması sırasında, Bakanlık insani tüketim 
amaçlı  sularda kurşun miktarının en yüksek olduğu yerlere öncelik vermelidir. 
 c) Mümkün olan hallerde, dezenfeksiyondan ödün vermemek kaydıyla trihalometanlar için Ek-1 
(b)’de belirtilen parametre değerinden daha düşük bir değer elde etmek hedeflenir. 8 inci maddenin 
(a), (b) ve (d) bentlerinde atıfta bulunulan sular için, trihalometanlarla ilgili Ek-1 (b)’de belirtilen 
parametrik değere bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç on yıl içinde ulaşılması 
sağlanır. Toplam trihalometanlar için parametrik değer bu Yönetmeliğin  yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren ilk sekiz yıl için  150 µg/L’dir. 
  

İKİNCİ KISIM 
İçme-Kullanma Suları 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

İçme-Kullanma Sularına Ait Hükümler 
 
 İzleme, Dezenfeksiyon ve Analiz Özellikleri 
 Madde 10 — Tüketime sunulan içme-kullanma suları Ek-2 Tablo B1’de belirtilen sıklıklarda 
denetleme izlemesi ve kontrol izlemesine tabi tutulur. Ek-2 Tablo B1’de belirtilen asgari şartlara uygun 
izleme programları hazırlanır. Numune alma noktaları, Ek-2’deki gereklilikleri karşılayacak şekilde 
yetkili mercilerce belirlenir. Numuneler, yıl boyu tüketilen suyun kalitesini yansıtacak şekilde alınır. 
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Ancak suların, Ek-1 (a) ve (b)' de belirtilen parametre değerleri ile, 7 nci maddenin ikinci fıkrası 
uyarınca belirlenen parametre değerlerine uyumsuzluğunun tespit edilmesi halinde, kirliliğin 
boyutlarının ve düzeltici önlemlerin etkinliğinin tespiti amacıyla, 11 inci madde uyarınca izleme 
programı dışında ilave denetleme izlemesi talep edilebilir.    
 Denetleme izlemesinin amacı; Yönetmelik Ek-1 (a) ve (b)' deki bütün parametrik değerlere 
uyulup uyulmadığını belirlemek için gerekli verileri temin etmektir. Sular EK -1 (a) ve (b)’de belirtilen 
parametreler ile 7 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen bütün parametreler denetleme 
izlemesine tabi tutulur. Bakanlık gerekli gördüğü taktirde Ek-1 (c) ve (d)’ de yer alan parametreleri de 
denetleme izlemesine dahil edebilir. 
 Kontrol izlemesinin amacı, içme-kullanma suyunun Ek-2 Tablo A’da sayılan parametrelerin Ek- 
1’de yer alan değerlerine uyup uymadığını belirlemek amacıyla, suyun organoleptik ve mikrobiyolojik 
kalitesi ve aynı zamanda içme suyu arıtımının yapılması durumunda, bu arıtımın (özellikle 
dezenfeksiyon) etkili olup olmadığı hakkında düzenli bilgi sağlamaktır. 
 İçme-kullanma sularına dezenfeksiyon gerekmesi halinde, dezenfeksiyonun etkinliği doğrulanır. 
Yan ürünlerden kaynaklanan kirlenmenin önlenmesi için; dezenfeksiyondan taviz verilmeksizin 
dezenfeksiyon dozu düşük tutulur ve gerekli bütün tedbirler alınır.  
 İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde uç noktalardan alınan 
numunelerde serbest bakiye klor miktarı en  fazla 0.5 mg/L olmalıdır. 
 İçme-kullanma sularından numune alma noktaları 8 inci maddede belirtilen noktalardır. Bu 
noktalardan alınacak numunelerde ve analizlerde, analizi yapılacak parametreler ile numune alma ve 
analiz sıklığı  Ek-2 Tablo B 1’ e göre belirlenir. 
 Parametrelerin analiz özellikleri için Ek-3’te belirtilen şartlara uyulur.  
 Ek-3 (1)’ de belirtilen metotlardan farklı bir metot kullanılması durumunda, sonuçları Ek-3 (1)’ de 
belirlenen metotlarla elde edilenler kadar güvenilir olmalıdır. Söz konusu metot ve eşdeğerliği 
hakkında Bakanlığın bilgilendirilmesi ve onayı gerekir.  Bu madde uyarınca farklı metot kullanılması 
halinde Komisyona  bilgi verilir. 
 Ek-3 (2) veya (3)’de yer alan parametreler için söz konusu bölümlerde belirlenen gerekliliklere 
uymak şartıyla herhangi bir metot kullanılabilir. Ek-3 (2)’de yer alan parametrelerin analizi için 
kullanılan analiz metotlarının performans karakteristikleri bu bölümde yer alan performans 
karakteristiklerine uymalıdır.  
 İçme-kullanma sularının bu Yönetmelikte yer almayan parametreler yönünden kirlenmesinin ve 
bu kirlenmenin insan sağlığına potansiyel bir tehlike oluşturmasının muhtemel olması halinde, bu 
Yönetmelikte bulunmayan maddeler  ve mikroorganizmalar için ayrı izleme yapılır, izleme sonuçlarına 
göre gerekli tedbirler alınır. 
 Düzeltici Önlemler ve Kullanım Sınırlamaları  
 Madde 11 — Bu Yönetmeliğin Ek-1 (a) ve (b)’ de belirlenen parametre değerleri ile 7 nci 
maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen parametre değerlerinin herhangi bir ihlali durumunda, bu 
ihlalin nedenlerini belirlemek amacıyla gerekli incelemeler yapılır.  
 Şebekeden sağlanan sular, bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki yükümlülüklere uymak için 
alınan tedbirlere rağmen, bu Yönetmeliğin Ek-1 (a) ve (b)' deki belirtilen parametre değerleri ile 7 nci 
maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen parametre değerlerine uymuyorsa ve bu sulardaki 
uyumsuzluk iç şebeke sisteminden, bakım veya onarımdan kaynaklanıyorsa, yetkili merciler, suyun 
kalitesinin iyileştirilmesi için düzeltici önlemleri en kısa sürede alır ve ilgili parametrik değerin ne 
derecede aşıldığı veya uyumsuzluğun insan sağlığına ne derecede bir tehdit oluşturduğu gibi 
hususları dikkate alarak zorlayıcı tedbirlere öncelik verir.  
 Herhangi bir parametre değerinin ihlali durumunda, gerekli görülürse sular, izleme programı 
dışında ilave denetleme izlemesine tabi tutulabilir, herhangi bir parametre ihlali olmasa dahi insan 
sağlığı için potansiyel tehlike oluşturan içme-kullanma suyunun kullanımı yasaklanabilir ya da 
sınırlanabilir veya insan sağlığını korumak için gerekli diğer önlemler alınır. Hangi önlemlerin 
alınacağına, içme-kullanma sularının kullanımının sınırlanmasının veya temininin durdurulmasının 
insan sağlığı açısından neden olacağı riskler de dikkate alınarak karar verilir. Böyle bir durumda 
tüketiciler bilgilendirilerek gerekli uyarılar yapılır. Yetkili mercilerce alınan önlemler hakkında rehberler 
hazırlanabilir. 
 Denetleme izlemelerinde Ek-1 (c) ve (d)’de yer alan parametre değerlerinin ya da şartlarının 
ihlali halinde, bu ihlalin insan sağlığı için herhangi bir risk oluşturup oluşturmayacağı değerlendirilir. 
İnsan sağlığını korumak amacıyla gerekli olması halinde su kalitesini iyileştirmek için gerekli düzeltici 
önlemler alınır. 
 Düzeltici önlemlerin alınmasını gerektiren ihlalin ciddi boyutlarda olması durumunda tüketiciler 
bilgilendirilir. 
 Muafiyetler 
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 Madde 12 — Hiç bir muafiyetin insan sağlığına yönelik potansiyel bir tehlike oluşturmaması 
esastır. Ancak bölgede içme-kullanma suyu  tedarikinin sürdürülebileceği başka makul yolların 
bulunmaması halinde, Ek-1 (b)’de ya da 7 nci maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak belirlenen 
parametre değerlerinden, yetkili mercice, belirlenecek bir maksimum değere kadar muafiyet verilebilir. 
Muafiyetler  kısa süreli olur ve maksimum üç yılı geçemez. Bu sürenin sonuna doğru yeterli ilerleme 
sağlanıp sağlanmadığını belirlemek için bir değerlendirme yapılır. İkinci bir muafiyet verilmesi halinde, 
buna ilişkin değerlendirme sonuçları ikinci muafiyet verilmesinin bütün gerekçeleriyle birlikte 
Komisyona gönderilir. İkinci muafiyetin süresi üç yılı aşamaz. Ancak, istisnai hallerde Komisyondan üç 
yılı aşmayan üçüncü bir muafiyet dönemi talep edilebilir.  
 Verilen herhangi bir muafiyette aşağıda yer alan hususlar belirtilir; 
 a) Muafiyetin gerekçeleri, 
 b) Parametrenin adı, önceki izleme sonuçları ve muafiyette izin verilebilecek maksimum değer, 
 c) Coğrafi bölge, temin edilen günlük su miktarı, ilgili nüfus ve herhangi bir gıda üretim 
faaliyetinin etkilenip etkilenmeyeceği, 
 d) Gerekli olan yerlerde artırılmış izleme sıklığı içeren uygun bir izleme planı, 
 e) Gerekli düzeltici faaliyetlerin planının bir özeti, çalışma zaman çizelgesi, gider tahmini ve 
gözden geçirmeye ilişkin düzenlemeler, 
 f) Talep edilen muafiyet süresi. 
 Eğer parametre değerinin ihlalinin önemsiz olduğu değerlendirilir ve 11 inci maddenin ikinci 
fıkrasına uygun olarak alınan düzeltici tedbirler, sorunun 30 gün içinde çözülmesi için yeterli ise ikinci 
fıkrada listelenen şartlar uygulanmaz. Bu durumda, yalnızca ilgili parametre için izin verilebilecek 
maksimum değer ve sorunun çözümü için izin verilecek süre belirlenir. 
 Eğer herhangi bir su tedariki için bir parametre değerinin ihlali geçen 12 aylık süre içinde toplam 
30 günü aşmışsa bir önceki fıkraya başvurulamaz. 
 Bu maddede belirtilen muafiyetlere başvurulması halinde, ilgili nüfus bilgilendirilir. Ayrıca, 
gerektiğinde, muafiyetin özel risk oluşturabileceği nüfus gruplarına tavsiyede bulunulur. Bu 
yükümlülükler, aksine karar verilmedikçe, bu maddenin üçüncü fıkrasında tarif edilen durumlarda 
uygulanmaz. 
 Üçüncü fıkraya uygun olarak verilen muafiyetler hariç olmak üzere, günde ortalama 1000 m3’ü 
aşan miktarda su tedarik eden ya da 5.000’den fazla insanın yararlandığı müstakil bir su kaynağına 
ilişkin herhangi bir muafiyet konusunda Komisyon, ikinci fıkrada belirlenen bilgiler dahil, iki ay içinde 
bilgilendirilir. 
 Bu madde şişelerde ya da kaplarda satışa sunulan kaynak suları ile içme sularına uygulanmaz. 
 Arıtma, Ekipman ve Materyallerin Kalitesinin Güvenceye Alınması 
 Madde 13 — İçme-kullanma sularının hazırlanması, dağıtımı ve yeni yapılacak tesisatta 
kullanılan madde veya materyallerden kaynaklanan kirliliğin, kullanım için gerekli olan yoğunluktan 
daha yüksek olmaması ve doğrudan ya da dolaylı olarak, insan sağlığına yönelik bir risk 
oluşturmaması için gerekli bütün önlemler alınır. Suyun tüketime sunulduğu noktaya kadar her 
aşamada su ile temas eden veya etmesi muhtemel olan bütün yüzeyler ile yine su ile temas edecek 
şekilde kullanılacak alet ve cihazlar, suyun niteliğini bozmayacak ve sağlığa zarar vermeyecek 
özelliklere haiz malzemeden yapılır. 
 Bilgilendirme ve Rapor Etme 
 Madde 14 — Yetkili mercilerce içme-kullanma sularına ilişkin olarak tüketicilere yeterli ve güncel 
bilgiler sağlanır ve bu doğrultuda Bakanlık bilgilendirilir. 
 Suların kalitesi hakkında, tüketicileri bilgilendirmek için üç yılda bir rapor yayınlanır. Rapor, en 
azından günde ortalama 1000 m3’ü aşan ya da 5000’den fazla kişiye hizmet eden bütün müstakil su 
kaynaklarıyla ilgili bilgileri içerir. Rapor üç takvim yılını kapsar ve bu dönemin sonundan itibaren bir 
takvim yılı içinde yayınlanır. Bu raporlar yayınlanmasından itibaren iki ay içinde Komisyona gönderilir. 
 Raporların hazırlanmasında, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi, 7 nci maddenin ikinci 
ve üçüncü fıkrası, 10 uncu maddenin birinci fıkrası, 11 inci madde, 12 nci maddenin beşinci fıkrası ile 
altıncı fıkrası ve 15 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümler dikkate alınır. 
 Ayrıca, hazırlanan raporla birlikte, 11 inci maddenin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrası ve 9 uncu 
maddenin (c) bendine  uygun olarak alınan ya da alınacak önlemler hakkında rapor hazırlanır ve 
Komisyon’ a sunulur. 
 Yönetmelik Hükümlerine Uymak için Zaman Çizelgesiyle ilgili İstisnai Haller 
 Madde 15 — 9 uncu madde hükümlerine uymak için zaman çizelgesiyle ilgili  olarak, istisnai 
hallerde ve coğrafi olarak tanımlanmış alanlarda, Komisyona 9 uncu maddede yer alan süreden daha 
uzun bir süre tanınması için özel bir talepte bulunulabilir. Bu ilave süre üç yılı aşamaz ve sürenin 
sonuna doğru bir gözden geçirme yapılır ve sonucu Komisyona iletilir. Komisyondan bu gözden 
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geçirmeye dayalı olarak üç yıla kadar uzayan ikinci bir ilave süre talep edilebilir. Bu hüküm şişelerde 
ya da kaplarda satışa sunulan sulara uygulanmaz. 
 Gerekçeleri bildirilen böyle bir talep, karşılaşılan güçlükleri belirleyecek ve en azından 12 nci 
maddenin ikinci fıkrasında öngörülen bütün bilgileri içerecektir. 
 Yetkili merci bu maddeyi uyguladığında talepten etkilenecek nüfusun, talebin sonucu hakkında 
uygun bir yolla hemen bilgilendirilmesini ve gerekli olan hallerde, bu talebin özel bir risk 
oluşturabileceği özel nüfus gruplarına uyarılarda bulunulmasını sağlar. 

 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

Kaynak Suları ve İçme Suları 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kaynak Suları ve İçme Sularının İzne Bağlanması ile İlgili Hükümler 

 
 İzinsiz Kaynak Suları ve İçme Sularının Satış Yasağı 
 Madde 16 — İzinsiz kaynak suları ve içme sularının satış yasağı ile ilgili hükümler aşağıda 
belirtilmiştir: 
 a) Bu Yönetmelikte belirtilen tanım ve niteliklere uygun olsa dahi, bu Yönetmelik hükümlerine 
göre izin alınmamış kaynak ve içme sularının pazara arzı, satışı ve tüketime sunulması yasaktır. 
 b) Dere, göl, nehir gibi yüzeysel suların satışı yasaktır. 
 c) Kaynak suları ve içme sularında aynı kaynak birden fazla gerçek veya tüzel kişilerce 
kullanılamaz. 
 d) İzinli suların, işletme ruhsatında yer alan  ticari isminden farklı bir isim altında satışı yasaktır. 
Ancak, Bakanlığın özel izni ile izinli sulardan üçüncü ülkelere ihracat amacı ile kendi adına veya başka 
firma adına farklı bir ticari isim ile dolum yapılabilir. Bu madde uyarınca dolum yapacak üreticilerin Ek-
6’ da yer alan form doğrultusunda Bakanlığa bildirimde bulunarak izin alması zorunludur. 
 e) Bu Yönetmeliğe göre izne bağlanmış olan kaynak ve içme suları, tüketim yerlerine nakil ve 
tüketim yerindeki depolama işinde kullanılacak taşıt, tank ve depoların Bakanlıkça hijyenik şartlara 
sahip olması ve bu  öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ayrıca izin alınması kaydı ile toplu olarak 
yemek ve sair gıda maddesi hazırlamak veya istihdam ettiği elemanların ya da hizmet sunduğu 
kişilerin su ihtiyacını karşılamak veya endüstride herhangi bir maddenin üretiminde kullanmak için Ek-
1' de nitelikleri belirtilen kaynak veya içme sularını tercih eden kuruluş ve işletmelerden günde 500 
litreden fazla ihtiyacı olanlara bu sular temin edilebilir. Bu sular başkalarına satılamaz. 
 f) Belediye mücavir alanı dışında olup fenni su şebekesi bulunmayan veya sıhhi içme-kullanma 
suyu  yeterli olmayan, toplu yaşanılan ve günde 500 litreden fazla zaruri su ihtiyacı bulunan yerlerdeki 
kişilerin su ihtiyacının karşılanması için, bu fıkranın (e) bendi uyarınca su temin edilebilir . Bu sular 
başkalarına satılamaz. 
 İzin Alma Mecburiyeti 
 Madde 17 — Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun kaynak ve içme sularını işletmek 
isteyenler, Bakanlıktan tesis ve işletme izni almak zorundadır.  
 Bu Yönetmeliğe göre verilen izin, yürürlükteki mevzuat uyarınca diğer kuruluşlardan izin alma 
zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.  
 İlk Başvuru, İnceleme ve Analiz 
 Madde 18 — Bu Yönetmelikte belirtilen kaynak ve içme sularını işletmek isteyen gerçek veya 
tüzel kişiler, kaynakta veya çıkış noktasında hiçbir işlem yapmadan, kaynağın veya çıkış noktasının 
yerini tereddütlere meydan vermeyecek şekilde belirleyen plan veya kroki ile birlikte Valiliğe müracaat 
ederler. 
 Başvurunun Müdürlüğe intikali üzerine; suların kaynağı veya çıkış noktası, müdürlük elamanları 
kontrolünde numune alınacak şekle getirtilir. Kurul, kaynağı veya çıkış noktası ve tesis yerini 
mahallinde tetkik eder. Yapılan tetkikler sonucunda, kaynağın veya çıkış noktasının tanımına 
uygunluğunun tespit edilmesi halinde, sağlık teşkilatı, kaynağından tekniğine uygun olarak gerekli 
numuneleri alır; debi ve sıcaklık gibi mahallinde yapılması gereken ölçümleri yapar, kaptajın yeri ve 
kaynağın veya çıkış noktasının etrafında bırakılacak koruma alanı mesafesi ve gerekli olan diğer 
hususlara da yer verilerek ön raporu detaylı şekilde hazırlar. 
 Alınan numuneler, tercihen akredite olmuş ve analitik kontrol sistemine sahip, denetim yetkileri 
yetkili kuruluşlarca onaylanmış bağımsız kişi veya kurumlarca belirli aralıklarla denetlenen 
laboratuvarlar arasından, Bakanlıkça yetki verilecek laboratuvarlarda analiz ettirilir. 
 Tesis izni ve işletme izni için yaptırılan analizler ile Kurul üyelerinin yolluklarının yürürlükteki 
mevzuata uygun olarak ödenmesinden su işletmecisi sorumludur. 
 Kurul 
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 Madde 19 — Kurul; İl sağlık müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının 
başkanlığında aşağıdaki üyelerden teşkil edilir: 
 a) Gıda ve çevre kontrol şube müdürü, 
 b) Kimya mühendisi veya kimyager veya gıda mühendisi veya biyolog, 
 c) Jeoloji mühendisi veya hidro-jeoloji mühendisi, 
 d) Makine mühendisi, 
 e) İnşaat mühendisi, 
 f) Tıbbi teknolog veya sağlık memuru veya çevre sağlık teknisyeni, 
 g) İlgili imar müdürlüğünü temsilen bir yetkili. 
 Tesis izni aşamasında Kurul, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (e), (f) ve (g) bentlerinde 
sayılan gruplara dahil üyelerden her bir gruptan en az bir üyenin katılımı ile mahallinde toplanır. 
 İşletme izni aşamasında ise, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e) ve (f) bentlerinde 
sayılan gruplara dahil üyelerden her bir gruptan en az bir üyenin katılımı ile mahallinde toplanır. 
 Gerekli görülür ise, diğer ilgili teknik elemanlar da kurula dahil edilir. Ayrıca, Kurula konusunda 
uzman ilgili sivil toplum örgütü temsilcisi gözlemci olarak katılabilir. Söz konusu temsilcinin Kurula 
katılımı zorunlu değildir. 
 Kurul üyelerinin görüşleri arasında ihtilaf doğması halinde Bakanlık konu ile ilgili uzmanın 
görüşünü dikkate alabilir veya yeniden Kurul oluşturabilir. 
 Projelerin Hazırlanması 
 Madde 20 — Kurulun olumlu ön raporundan sonra işletmeye ait suyun çıkış noktası ve kaynağı, 
kaptajı ve koruma bölgesi, isale hattı, toplama odası, depo, imlahane ve diğer sosyal tesislere ait 
ünitelerin projeleri işletmeci tarafından aşağıda belirtilen ölçeklerde yetkili mühendislere hazırlattırılır. 
 a) 1/100 veya 1/1000 ölçekli koruma bölgesini gösterecek biçimde kaynak yeri plan koteleri, 
 b) 1/20 - 1/50 ölçekli kaptaj projesi, 
 c) Kaynağın veya çıkış noktasının bağlantılarını, toplama odasını ve maslak gibi üniteleri de 
gösteren 1/200 -1/2000 ölçekli isale plan ve profili, 
 d) Kanalizasyon bulunmayan yerlerde 1/20 - 1/50 ölçekli fosseptik projesi ve açıklama raporu, 
 e) Depo kullanılacak ise 1/50-1/100 ölçekli depo projesi, 
 f) 1/50-1/500 ölçekli imlahane projesi, (Uygulanacak prosese bağlı olarak, işletmede imal 
edilmesi gereken dönüşsüz ambalajlar için imal yeri ile kirli ve dolu kap bekletme yeri, yıkama, 
doldurma ve kapaklama yeri ve diğer ilgili üniteleri birlikte gösterir.) 
 g) Makine yerleşimi ile iş akımını gösterir şema ve açıklama raporu, 
 h) Sosyal tesis ile diğer yardımcı üniteleri gösterir 1/50-1/500 ölçekli proje, 
 ı) Bütün üniteler ile kaynak koruma alanını da gösterecek şekilde hazırlanmış genel vaziyet 
planı. 
 Dosya Tanzimi 
 Madde 21 — Tesis izni için üç nüsha olarak tanzim edilecek olan dosyada aşağıda belirtilen 
bilgi ve belgeler bulunur; 
 a) Dilekçe, 
 b) 20 nci maddede  belirtilen projeler,  
 c) Suyun kaynağından veya kaynaklarından, çıkış noktası veya noktalarından alınacak 
numunelerin Ek-1’de yer alan parametrelere ait tam analiz raporları,  
 d) Su ile ilgili Kurul ön raporu, 
 e) Ek-4’de yer alan Tesis İznine Esas Değerlendirme Formu,  
 f) Valiliğin Uygun görüşünü belirtir Olur, 
 g) Suyun imla şekli ile ilgili açıklama raporu, 
 h) Hidrojeolojik inceleme raporu, 
 ı) Suyun bulunduğu arazinin, Kurulca belirlenen koruma alanını da kapsayacak şekilde tapusu, 
yer başka gerçek veya tüzel kişiye ait ise noter onaylı anlaşma örneği, hisseli tapularda diğer 
hissedarların noter onaylı muvafakatı veya ilgili mahkemeden alınacak karar, 
 i) Suya uygulanacak üretim proseslerine ilişkin bilgi ve belgeler, 
 j) Teknik usullerle yer altından çıkartılan ve çıkış noktası  kuyu olan içme sularında  Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünden alınacak İçme Amaçlı Yer Altı Suyu Kullanım Belgesi, 
 k)Teknik usullerle yer altından çıkartılan içme sularının ilgili mevzuatına uygun olarak İl Özel 
İdaresi’nden kiralandığına dair sözleşme,  
 l) İsale hattında kullanılacak malzemelere ait bilgi ve belgeler,  
 m) Var ise ilgili mevzuatı doğrultusunda alınmış diğer kuruluşlara ait görüş yazıları. 
 Hazırlanan dosyalar müdürlükçe incelenir ve uygun görülmesi halinde onaylanır. Müdürlükçe 
incelenerek uygun görülen ve onaylanan, dosya bilgilerine dayanılarak düzenlenen Ek-4 formu, Valilik 
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Oluru, Kurul Raporu ve analiz raporları Bakanlığa gönderilir. Dosyalardan bir nüshası müdürlükte, 
birisi sağlık ocağında ve diğeri de işletmecide muhafaza edilir.  
 Tesis İzni 
 Madde 22 — Bakanlığa intikal eden bilgi ve belgeler tetkik edilir ve gerektiğinde mahallinde 
incelemede bulunulur. Uygun görülmesi halinde işletmeye tesis izni verildiği bir yazı ile Valiliğe bildirilir. 
Müdürlükçe onaylanan dosyaların bir nüshası müdürlükte, diğer nüshası da işletmecide muhafaza  
edilir.  
 Su sahipleri veya işletmecileri, Bakanlıktan tesis izni almadan inşa ettikleri yapılardan dolayı hak 
talep edemezler. 
 Verilen tesis izni üç yıl için geçerlidir. Tesisin bu süre içinde inşa edilememesi ve işletme 
sahibinin Bakanlıktan ek süre talebinde bulunması halinde, bu süre Bakanlıkça en fazla iki yıl 
uzatılabilir. 
 İşletme İzni 
 Madde 23 — Tesis izni alanlar, uygun görülen projeleri ve bu Yönetmelikte istenilen hususları 
tam olarak yerine getirmek suretiyle bütün tesisleri inşa ederek tamamladıktan sonra, bir dilekçe ile 
Valiliğe başvurarak işletme izni talebinde bulunurlar. 
 Kurulca, tesislerin mahallinde incelenmesi sonucu, bu Yönetmelik hükümlerine ve projelerine 
uygunluğunun anlaşılması halinde, ruhsata esas olmak üzere suyun tüketime sunulacağı en son nokta 
olan nihai dolum yerinden su örnekleri alınarak Ek-1' de yer alan tüm parametreler yönünden analizleri 
yaptırılır.  Suların etiket bilgisinde de bu analiz sonuçları esas alınır. 
 Kurul son raporu, suyun tam analiz raporları, Valilik Oluru, firma imzası ve kaşesini taşıyan üç 
adet etiket örneği Ek- 5’ de yer alan Kaynak ve İçme Suları İçin İşletme İznine Esas  Değerlendirme 
Formu Bakanlığa gönderilir. 
 Gerektiğinde tesisin mahallinde incelenmesi ve dosyanın tetkikine müteakiben Bakanlıkça 
işletme izni verilir.  
 Tesis izni alınmadan inşa edilmiş tesislerin projelerine uygun olması halinde; Ek- 4 ve Ek –5’ de 
yer alan formlara göre İl Sağlık Müdürlüklerince bir değerlendirmede bulunulur ve herhangi bir 
olumsuzluk yok ise gerekli bilgi ve belgeler Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde 
tesis izni ile işletme izni aynı anda verilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tesislere Ait Hükümler 

 Kaynak Koruma Alanı 
 Madde 24 — Kaynak koruma alanı, Kurul tarafından kaynağın yer aldığı jeolojik formasyon, 
topoğrafik ve hidrojeolojik şartlar göz önüne alınarak tayin edilir. 
 Koruma alanı ile ilgili hususlar projesinde gösterilir ve gerekçesi ayrıntılı olarak Kurul ön 
raporunda belirtilir. 
 Koruma alanına insan, hayvan, sel ve diğer suların girmesi önlenerek her türlü kirlenmeye karşı 
tedbirler alınır. Bu bölgede suyun niteliğini etkileyecek faaliyetlere izin verilmez. 
 Kaptaj 
 Madde 25 — Teknik usullerle çıkartılmayıp yeryüzüne kendiliğinden çıkan suların kaptaja 
alınması şarttır. Kaptaj, suyun çıkış noktasından sağlıklı şekilde alınarak isaleye hazır duruma getirilip, 
her türlü kirlenmeye mani olacak ve dışardan içine hiçbir şey sızmayacak tarzda inşa edilir. Kaptaj, 
suyun çıkış noktasına gelecek şekilde yapılır. 
 Kaptaj, camdan veya suyun niteliğini bozmayacak malzemeden yapılmış açılır kapanır şekilde 
ayrılmış, biri suların toplandığı oda ve diğeri manevra odası olmak üzere iki bölümden oluşur. 
 Kaptajın manevra odasında, suyun isalesi, su kaynağını tamamen ortaya çıkaracak şekilde 
tahliyesi, numune alınması, debisinin ölçülmesi ve manevra odasına dökülecek suların boşaltılması 
için gerekli tertibat yer alır. Ayrıca, her iki bölümün birlikte veya ayrı ayrı havalandırılması için, suyun 
dışardan kirlenmesini önleyecek şekilde gerekli tertibat yapılır. Bu özellikler, toplama odası ile benzeri 
yapılarda da göz önünde bulundurulur ve bu gibi ünitelerin tahliye uçlarına uygun tertibat konur. 
 Ayrı kaptajda toplanan aynı nitelikteki sular için tek manevra odası yapılabilir. 
 İsale 
 Madde 26 — Suyu depoya akıtmak için kurulan isale hattı, suyun fiziksel ve kimyasal 
niteliklerini bozmayacak bir maddeden yapılır.  
 İsale projesi, isale hattı borusunda daima basınçlı su bulunacak şekilde tanzim edilir. 
 Su kaptajdan depoya, gerekli sıhhi ve teknik tedbirler alınarak cazibe ile akıtılır. Topoğrafik 
bakımdan buna imkan olmayan hallerde, suyun özelliklerini bozmayacak nitelikte pompa kullanılarak 
ve su terfi edilerek isale sağlanabilir. 
 Depo 
 Madde 27 — Depo, aşağıda belirtilen özellikleri taşır; 
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 a) Depo iç yüzeyleri fayans veya suyun niteliğini bozmayacak bir madde ile kaplanacak, en az 
iki göz oda ile bir manevra odasından oluşur. 
 b) Depo gözlerinin içine girişler manevra odasından veya manevraya müsaade eden vana 
gruplarından yapılır ve depo içine sabit merdiven konmaz. 
 c) Depoya giren ve çıkan sudan numune almak ve giren suyun debisini ölçmek için gerekli 
tertibat bulunur. 
 d) Depo, herhangi bir bina ile bitişik yapılmaz ve çatısı bulunmaz. Ancak, gerekli durumlarda 
imlahane ile bitişik olabilir. 
 e) Depo gözlerinin havalandırılmasının sağlanması ve dışarıdan su ve başka maddelerin 
girmesinin önlenmesi için uygun bir havalandırma bacası bulunur. 
 f) Depoya su girişi yapan, imlahaneye veren ve tahliyede kullanılan borular, depo içinde, su ile 
temas etmeyecek şekilde düzenlenir. 
 g) Depo manevra odasında, depo gözlerine giren ve çıkan borular ve bunların birbiri ile olan 
bağlantıları bir şemada gösterilir ve bu şema manevra odasının görülebilir bir yerine asılır. 
 h) Ayrıca suların niteliklerini değiştirmeyecek paslanmaz çelik ve benzeri maddeler ile yapılmış 
depolar ile su ile temas eden yüzeylerin epoksi gibi maddelerle kaplı çelik tanklar da kullanılabilir.  
 İmlahane 
 Madde 28 — İmlahane aşağıdaki bölümleri kapsar: 
 a) Dönüşlü cam ve izin verilen diğer kaplara dolum yapmak için,  
 1) Boş kapların depolandığı bölüm, 
 2) Doldurulmuş kapların depolandığı bölüm. 
 b) İşletmede üretilen dönüşsüz kaplara dolum için; 
 1) Hammaddelerin depolandığı bölüm, 
 2) Doldurulmuş kapların depolandığı bölüm. 
 İmlahane tabanı, kir tutmayan yıkanabilir bir malzeme ile döşenir ve her bölüm tabanında 
kanalizasyona, kanalizasyon bulunmayan yerlerde septik çukurlara bağlı, sifonlu, ızgaralı tertibat 
bulunur. Bütün bölümlerin tabanları, suların çabuk ve kolay akabileceği şekilde sifon tertibatına doğru 
eğimli olur. 
 Yapılacak septik çukurlar, hela çukurlarından ayrı olup, suların kirlenmesine neden olmayacak 
şekilde ve 19/3/1971 tarihli ve 13783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lağım Mecrası İnşaası 
Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmeliğe uygun olarak ayrı bir yerde yapılır. 
 İmlahane duvarlarının iç yüzeyleri tabandan itibaren en az iki metre yükseklikte fayans gibi kolay 
temizlenebilir sıhhi malzeme ile döşenir. 
 İmlahane içindeki bölme duvarları ise fayans kaplı duvar olabileceği gibi, paslanmaz çelik veya 
camdan yapılabilir. Bu bölmelerin asgari iki metre yükseklikte olması şarttır. 
 İmlahane, gündüz ışığı alabilecek şekilde inşa edilmiş ve yeterli büyüklükte pencere ile 
donatılmış olarak, daima temiz bulundurulur. Temizlik, sıhhi ve teknik usullerle yapılır. 
 İmlahane içinde bulundurulan her türlü araç ve gereçler kolay temizlenebilir maddeden yapılmış 
olacaktır. Temizlik için kullanılan çöp kabı ve diğer temizlik malzemesi suyu kirletmeyecek bir yerde 
bulundurulur. Genel temizlik, çalışma saatleri dışında yapılır. Çalışmanın devamlı olduğu hallerde ise 
çalışma durdurularak yapılır. 
 İmlahaneye her türlü haşere ve kemiricilerin girmesini önleyecek sıhhi ve fenni tedbirler alınır. 
Tesiste, gerektiğinde tekniğine ve usulüne uygun olarak yetkili personel tarafından ilaçlı mücadele 
yapılır. İlaçlamada yetkili makamlarca izne bağlanmış ürünler kullanılır ve bunlar imlahanede 
bulundurulamaz. 
 İmlahanede, personelin şahsi temizliğini yapması, kap, kapak ve benzeri malzemelerin özel 
bölümleri dışında depolanması, kedi, köpek, kümes hayvanları ile benzerlerinin beslenmesi ve 
bulundurulması yasaktır. Sosyal tesislere ait kapılar doğrudan imlahaneye açılamaz. 
 Aynı imlahanede, aynı dolum hattı ve makinesi kullanılarak ilgili kurumundan izin alınması şartı 
ile diğer su ve sulu içeceklerin dolumu yapılabilir. 
 Sosyal Tesisler 
 Madde 29 — Tesiste, çalışanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yemekhane, soyunma-
giyinme ve dinlenme yeri, duş, tuvalet, lavabo, gerektiğinde yatakhane gibi sosyal tesisler  ihtiyaca 
cevap verecek özellik ve sayıda uygun sıhhi niteliklerde yapılır.  
 Su ile Temas Eden Yüzeyler 
 Madde 30 — Çıkış noktasından doluma kadar su ile temas eden veya etmesi muhtemel olan 
bütün yüzeyler ile yine su ile temas edecek şekilde kullanılacak alet ve cihazlar, suyun niteliğini 
bozmayacak ve sağlığa zarar vermeyecek özellikleri haiz malzemeden yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kaplar, Kapaklar ve Etiketler 
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 Kaplar 
 Madde 31 — Suyun dolumunda kullanılacak kaplar ilgili Bakanlığın iznine tabidir. Bu kaplar, 
suyun niteliğini değiştirmeyecek ve su ile etkileşmeyecek, izin alınmış bir maddeden yapılır. 
 Ambalajda cam dışındaki malzemeden yapılmış kapların kullanılması halinde, bu kapların sağlık 
açısından sakıncalı olmadığına, kullanım ve üretimine ilişkin bilgi ve belgeler ilgili Bakanlığa ibraz 
edilerek izne bağlanır. 
 Suyun dolumunda kullanılan kaplar, geri dönüşlü ve geri dönüşsüz olmak üzere iki ayrı grupta 
değerlendirilir: 
 a) Geri dönüşlü kaplar: En az 55-70 °C sıcaklıktaki su ve uygun temizlik maddesi ile tam 
otomatik olarak el değmeden yıkanabilecek ve ayrıca kullanımı ve yıkama sonucu herhangi bir 
deformasyona uğramayacak nitelikte olur. Bu kapların dedektör ve benzeri sistemle niteliğinin 
değişmediğinin kontrol edilmesi gerekir. 
 Geri dönüşlü polikarbonat damacanalarda suyun adı ve/veya şirket ismi ve/veya tescilli amblemi 
veya logosu kabartma şeklinde kap üzerine yazılır ve bu kaplara farklı su dolumu yapılamaz. Geri 
dönüşlü kaplarda tutma yerleri kabın iç hacmine dahil olmamalıdır. 
 b) Geri dönüşsüz kaplar: Su dolumunda, cam ve metal dışında malzemeden yapılmış kapların 
kullanılması halinde, bu kaplar imlahanenin ilgili bölümlerinde otomatik olarak hammaddeden ve 
preformdan hareketle imal edilir. Kaplar dolumdan önce basınçlı su ve hava ile temizlenir, el 
değmeden otomatik sistemle doluma alınır. 
 Suyun dolumunda cam, polietilen (PET) ve polivinilklorür (PVC) gibi geri dönüşsüz kapların 
dışında alüminyum folyodan otomatik olarak üretilen geri dönüşsüz ambalajlarda kullanılabilir. 
 Kapaklar 
 Madde 32 — Su kaplarında kullanılacak kapaklar için ilgili Bakanlıktan izin alınması ve bu 
kapakların aşağıdaki özelliklere sahip olması şarttır. 
 a) Kapaklar su ile etkileşmeyen ve insan sağlığına zarar vermeyen plastik veya metalden yapılır 
ve imlahanede bulunan otomatik kapaklama makinesinde, yırtılmadan veya bozulmadan açılmayacak 
şekilde kapatılır. 
 b) Suların  bardak  şeklindeki kaplara dolumunda, yapıştırıcı kullanılmaksızın bardak ağzını 
tamamen kapatacak şekilde, tekniğine uygun kapaklar kullanılır. Bu kapaklarda, kolay açılabilmesi için 
açma uzantısı bulunur. Kapaklar, imlahanede hijyenik şartlarda muhafaza edilir. 
 Kullanılmış veya bozulmuş kapakların kullanılması yasaktır. 
 Kapların Yıkanması, Doldurulması ve Kapaklanması 
 Madde 33 — Kapların yıkanması, doldurulması ve kapaklanması el değmeden otomatik makine 
veya otomatik sistemle yapılır. Geri dönüşlü kaplar her seferinde dolumdan önce yıkanır. Otomatik 
yıkama ünitelerinde yıkama işlemi, uygun teknoloji ve malzeme ile yapılır. 
 Yıkama suyunda kullanılan ürünün aktivitesinin devamlılığı sağlanır. 
 Temizlikte Bakanlıktan izinli ürünler kullanılır. İşlem dosyasında temizleyici ile ilgili bilgiler yer 
alır. 
 Tesisteki yıkama suyu hijyenik yıkamaya imkan vermeyecek derecede kirlendiğinde değiştirilir. 
 Dolum yerinde dolum yapılan ve kapların yıkanmasında kullanılan su dışında başka su 
bulundurmak yasaktır. 
 Etiket Bilgileri 
 Madde 34 —Suların etiketinde; suyun adı, cinsi, imla edildiği yerin adresi, Bakanlıkça verilen 
iznin tarih ve sayısı, Bakanlığın uygun gördüğü uyarılar, ayırma işlemi gibi Bakanlığın izni ile suya 
uygulanan işlemler ve suyun sahip olduğu parametreler yer alır. İmal ve son kullanma tarihi ile parti ve 
seri numarası etiket üzerine yazılabileceği gibi kap veya kapak  üzerine görünür bir şekilde yazılır. 
Kaynak sularının ticari tanımlaması, kaynağın ismini veya kaynağın bulunduğu yerin ismini 
yansıtmıyorsa, kaynağın ismi veya kaynağın bulunduğu yerin ismi, bu ticari  tanımlama için kullanılan 
puntonun bir buçuk kat büyüklüğünde puntoyla yazılır. Suyun cinsi, adının hemen altında 
okunabilecek şekilde yazılır ve bu yazı sembollerle kapatılamaz. Etiket üzerinde yer alması gerekli 
görülen bilgiler, fırınlanmış veya kabartma veya baskı şeklinde olabileceği gibi kağıt etiket şeklinde de 
olabilir. 
  Kağıt etiketin, suyun tüketiciye ulaşıncaya kadar ambalaj üzerinde kalmasını sağlayıcı, 
bozulmasını ve düşmesini önleyici her türlü tedbir işletmeci tarafından alınır. Suyun adı mutlaka kapak 
üzerine de yazılır. 
 Kap, kapak ve etiketlerde tüketiciyi yanıltıcı bilgi ve sembollere yer verilemez. Tüketicinin 
yanıltılması ve aldatılmasını önlemek, ürün güvenliğini sağlamak için; işleticilerce polikarbonat 
damacana gibi kaplarda, kap ve kapak üzerine gelecek ve hava ve su sızdırmayacak şekilde shiring 
uygulanır. Shiring üzerine okunacak şekilde suyun adı ve cinsi yazılır.  
 Etiketlerin düzenlenmesinde;  
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 a) Etiket zemini Ek-1 c’de yer alan gösterge parametrelerini kapsayacak şekilde doğal kaynak 
sularında mavi ve tonları; içme sularında kahverengi ve tonları olacak şekilde; tamamen tarif edilen 
renkte olabileceği gibi;  
 b) Etiketin alt ve üst kenarlarına su cinsine uyan, yukarıda belirtilen renklerde bantlar konulmak 
sureti ile, etiketin diğer yerlerinde istenilen renkler kullanılabilir. Bu bende uyan etiketlerde şu ölçüler 
uygulanır: 
 1) 8 litre ve üzeri ambalajlarda asgari 1.5 cm. bant genişliği uygulanır ve bandın içine suyun 
cinsi en az 18 punto ile yazılır. 
 2) 1 litre hariç olmak üzere 1 ile 8 litre arası ambalajlarda asgari 1 cm. bant genişliği uygulanır 
ve bandın içine suyun cinsi en az 14 punto ile yazılır. 
 3) 1 litre ve altındaki ambalajlarda asgari 0.5 cm. bant genişliği uygulanır ve suyun cinsi en az 
12 punto ile yazılır. Hazırlanan etiketler işletme ruhsatı aşamasında Bakanlıkça onaylanır. 
 Etiket zemini üzerinde, gösterge parametrelerinde yer alan kimyasal parametreler okunabilecek 
şekilde yer alır. 
 Üçüncü ülkelere ihracat amacı ile dolumu yapılan suların etiket düzenlemelerinde bu 
Yönetmelikte geçen hükümler uygulanmaz. 
 İçme sularında suyun fiziksel ve kimyasal niteliklerini değiştirici ters osmoz, filtrasyon ve benzeri 
işlemler ile kaynak sularında ozonla zenginleştirilmiş hava kullanılarak ayrıştırma işlemi yapılması 
halinde etiket üzerinde belirtilmesi zorunludur. 
 İkram maksadıyla kullanılmak üzere belirli kişi veya kuruluşlar adına üretim yapılan hallerde 
yukarıdaki fıkralarda belirtilen bilgilere ek olarak, adına üretim yapılan kişinin veya kuruluşun logosuna, 
adına veya unvanına etiket üzerinde yer verilebilir. Bu ürünler, üretimi yaptıran kişi veya kuruluşlarca 
başkalarına satılamaz. Bu tür üretimler, adına üretim yapılacak kişinin veya kuruluşun adı veya 
unvanı, etiket örneği ve üretim miktarı da belirtilerek her üretim partisinden önce Bakanlığa bildirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kaynak Suları ve İçme Sularıyla İlgili Çeşitli Hükümler 

  
 Mesul Müdür 
 Madde 35 — Su tesislerinde, devamlı olarak mesul müdür bulundurulması zorunludur. Mesul 
müdüre ait bilgi ve belgeler sağlık müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Müdürlükçe uygun görülürse 
mesul müdür belgesi düzenlenir. 
 Mesul müdür, sağlık, gıda, biyoloji, kimya veya çevre alanında eğitim almış lisans ve ön lisans 
mezunlarından olur.  
 Mesul müdür görevlendirilmesi işletmecinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
 Dezenfeksiyon, Ayrıştırma ve Filtrasyon  
 Madde 36 — Kaynak sularının yer yüzüne çıktığı ve kullanıma arz edildiği noktada 
mikrobiyolojik açıdan temiz olması esastır. Kaynak sularına kendisine karakteristik özellik veren önemli 
elementlere ilişkin suyun kaynağındaki niteliğini değiştirmemek kaydıyla uygulanan, muhtemelen 
oksijenlemeyi takiben demir ve kükürt gibi kalıcı olmayan elementlerin filtrasyon ve boşaltma yoluyla 
ayrıştırılması, ozonla zenginleştirilmiş hava kullanılarak demir, mangan, kükürt ve arseniğin 
ayrıştırılması ve tamamen fiziksel yollarla serbest karbondioksidin kısmen veya tamamen ayrıştırılması 
işlemleri ile kaynak suyunun kimyasal ve mikrobiyolojik niteliklerini değiştirmeyecek tarzda suda asılı 
kalan çözülmemiş partikülleri uzaklaştırmaya yönelik filtrasyon işlemleri dışında herhangi bir işlem 
uygulanmaması esastır. Kaynak sularında dezenfeksiyona yönelik herhangi bir işlem yapılamaz Ancak 
savaş, deprem ve sel gibi doğal afetlerde Bakanlığın özel izni ve uygun göreceği usul ve teknikler ile 
diğer işlemlere tabi tutulabilir. 
 Ayırma işleminde ozonla zenginleştirilmiş havanın kullanılması halinde; 
 a) Bakanlık önceden bilgilendirilir,  
 b) Ayırım işleminde ayırım işleminin etkinliğinin sağlanması, zararlı etkilerinin önlenmesi ve 
suyun fiziksel ve kimyasal bileşimlerinin değişmemesi esas alınır, 
 c) Ayırma işleminden önce kaynak suyu, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendinde 
belirtilen mikrobiyolojik kriterleri sağlamalıdır. Ozonla zenginleştirilmiş hava kullanımı ile işleme tabi 
tutulmuş kaynak sularının kontrol izlemesine ozon, bromat ve bromoform da dahil edilir ve işlem 
sonucundaki kalıntılar için maksimum limit değeri ozon için 50 mg/L, bromat için 3.0 mg/L, ve 
bromoform için ise 1.0 mg/L, olarak belirlenir .  
 İçme sularında dezenfeksiyon, çöktürme, filtrasyon gibi hazırlama işlemleri uygulanabilir. Bu 
sulara ayrıca deiyonizasyon, ters osmoz, elektrodiyaliz ve benzeri işlemler uygulanır.   
 İçme sularında dezenfeksiyon; ozonlama, ultraviole ve benzeri metotlar ile yapılabilir. 
 Personele Ait Kıyafet ve Sağlık Kontrolleri 
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 Madde 37 — İmlahanede çalışan personel, uygun iş elbisesi ve  başlık giymek, dolum 
makinelerinin başında duranlar ağız ve burunlarına maske takmak zorundadırlar.  
 İşyerinde çalışan personelin temizliğine dikkat edilir. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 
126 ncı maddesi gereğince çalışanların sağlık kontrolleri ve portör muayeneleri yapılarak sağlık 
karnelerine işlenir. Bu işlemden işveren ve mesul müdür sorumludur.  
 İşletmeci Tarafından Yaptırılacak Analizler  
 Madde 38 — İşletmeciler, kaynak ve içme sularının denetim ve kontrol izlemeleri için Müdürlük 
tarafından alınacak su numunelerinin analizlerini 18 inci maddede belirtilen laboratuvarlarda yaptırmak 
ve alacakları raporları her yıl için ayrı dosyalarda saklamak ve analiz sonuçlarını Müdürlük kanalıyla 
Bakanlığa bildirmek zorundadır. 
 İşletmede Bulundurulacak Belgeler 
 Madde 39 — İşletmede Bakanlıkça verilen işletme izni belgesi, mesul müdüre ait fotoğraflı ve 
valilikçe onaylı belge, yaprakları numaralanmış ve sonu sağlık müdürlüğünce onaylanmış denetleme 
defteri, işçilere ait sağlık karneleri ve portör muayenesi raporları ile 38 inci maddeye göre işletmeci 
tarafından yaptırılmış analizlerin sonuç raporları bulundurulur. Ayrıca, suların üçüncü ülkelere ihracatı 
amacıyla 16 ncı madde uyarınca Bakanlıktan izin alınmışsa, alınan izin belgesi de işletmede 
bulundurulur. 
 İznin Geçerliliği, İzin Belgesinin Kaybolması veya Tahrip Olması 
 Madde 40 — İzin, kimin adına ve hangi su için alınmış ise o gerçek veya tüzel kişi ve su için 
geçerlidir. İzin belgesinde belirtilen hususlar esas olup; bu hususlardan herhangi birinin değişmesi 
veya işletme izni belgesinin kaybolması, okunamayacak ve yanlış anlamalara sebep olacak şekilde 
bozulması halinde, su sahibi veya işletmecisince bir dilekçe ile valiliğe müracaat edilir. Dilekçeye 
değişiklik ile ilgili belge ve bilgiler veya kayıp ilanı verilmiş gazete veya bozulan izin belgesinin aslı 
ilave edilir. 
 Müracaat üzerine müdürlükçe gerekli inceleme yapılır ve tesiste iznin verildiği şartlarda bir 
değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde; müdürlükçe hazırlanacak rapor, valiliğin konuya ilişkin 
uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucu söz konusu 
talebin uygun görülmesi halinde, gerekli düzeltme yapılır veya eski tarih ve sayı ile yeniden izin belgesi 
tanzim edilir ve gerekli açıklama yapılarak onaylanır. 
 İzin verme sırasındaki mevcut şartlarını kaybettiği 46 ncı madde uyarınca tespit edilen işletmeler 
ile ruhsatlandırma sürecinin herhangi bir aşamasında sahte ve yanıltıcı belge ibraz ettiği tespit edilen 
işletmecilerin adlarına düzenlenen izinler iptal edilir. Ayrıca yapılan denetimlerde faaliyet göstermediği 
tespit edilen ve tespit tarihinden itibaren bir yıl içinde faaliyete geçmeyen tesislerin işletmecilerinin 
adlarına düzenlenen izinler iptal edilir. 
 Tesiste Yapılacak İlave veya Değişiklik 
 Madde 41 — Yeni kaynak ilave edilmek veya tesiste fiziksel yapıyı değiştirecek şekilde tadilat 
veya ilave yapılmak istenmesi halinde, 22 ve 23 üncü maddeler doğrultusunda Bakanlıktan izin 
alınması şarttır. 
 Yeni kaynak ilave edilmesi suretiyle suyun izninde belirtilen niteliğinin değişmesi halinde, 
mevcut izin iptal edilerek yeni tarih ve sayı ile izin belgesi tanzim edilir. 
 İthal ve İhraç İzni 
 Madde 42 — Bu Yönetmelikte belirtilen hüküm ve şartlara uygun olan kaynak ve içme sularının 
ithalinde ve ihracında, bu konulardaki düzenlemelere göre hareket edilir. Ancak, bu Yönetmelik 
hükümlerine uymayan kaynak ve içme sularının ithaline, yurtiçinde satışına ve tüketime sunulmasına 
izin verilmez. 
 Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereği birden fazla ticari isim ile aynı kaynaktan su dolumu 
yapılmaması esastır. Ancak, Bakanlığın özel izni ile izinli sulardan üçüncü ülkelere ihracat amacı ile 
kendi adına veya başka firma adına farklı bir ticari isim ile dolum yapılabilir. Bu madde uyarınca dolum 
yapacak üreticilerin Ek-6 da yer alan form doğrultusunda Bakanlığa bildirimde bulunarak izin alması 
zorunludur.  
 İsim Karışıklığının Önlenmesi 
 Madde 43 — Kaynak ve içme sularının kontrollerinde herhangi bir karışıklığa meydan 
vermemek ve tüketicinin yanılmasını veya aldatılmasını önlemek için; ayrı işletmelerden elde edilen 
kaynak ve içme sularına aynı isim altında satış izni verilmemesi esastır. Ancak aynı işletmeci 
tarafından ayrı yerlerde üretilen kaynak  ve içme sularına tek bir ticari isim ile satış izni talep edilirse 
etiket üzerinde suyun ismine, üretildiği yerin veya kaynağın ismini yansıtan bir ticari tanımlama 
eklenmesi veya 34 üncü madde uyarınca kaynağın isminin veya çıkartıldığı yerin isminin, suyun ticari 
tanımlamasının en az bir buçuk kat büyüklüğünde yazılması şartı ile izin verilebilir.  
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 İsim karışıklığının önlenmesi için suyun adıyla ilgili olarak marka tescil belgesi, marka tescil 
belgesi yok ise Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına müracaatına dair belgenin noter onaylı suretinin 
işletme izni aşamasında ibrazı gerekir. 
 Tesislerin Dezenfeksiyonu 
 Madde 44 — Su tesislerinin genel hijyen kaidelerine uyması esas olup, gerekli dezenfeksiyonun 
işletmecilerce Bakanlıktan izinli dezenfektanlar kullanılarak yaptırılması zorunludur. Gerekli görülürse 
mahalli sağlık teşkilatının  gözetiminde tesisler   dezenfekte ettirilir. 
 Ambalaj Atıkları 
 Madde 45 — Su dolumunda kullanılan kap ve kapakların atıkları bağımsız bir ünitede muhafaza 
edilir. 
 Plastik ve benzeri dönüşsüz kaplara dolum yapılan işletmelerde, kullanılmış kapların 
bulundurulması ve depolanması yasaktır.  
 Her ne amaçla olursa olsun, imlahanede kullanılmış kapak bulundurulamaz. 
 Denetim ve İzleme  
 Madde 46 — Kaynak ve içme sularına ait tesisler senede bir defa Bakanlıkça, üçer aylık 
periyotlarla da Müdürlükçe denetlenir. Bakanlıkça yapılan denetimler sonucu eksiklikleri tespit edilen 
tesislere eksikliklerinin giderilmesi için en az onbeş gün süre verilir. Bu süre sonunda gerekli şartları 
sağlamayan tesisler hakkında yasal işlem yapılır. Tüketime sunulan kaynak ve içme suları ise denetim 
izlemesine, kontrol izlemesine ve piyasa kontrolüne tabi tutulur.  
  Numuneler, nihai dolum yerinden alınır. Ancak herhangi bir kontaminasyonun olması 
durumunda dolum yerinin dışındaki noktalardan da gerekli önlemler aldırılarak numuneler alınabilir.  
 Piyasaya arz edilen suların tüp, otogaz, petrol ve petrol ürünleri ile bir arada dağıtımı ve satışı 
yapılamaz.      
 İşletmeciler, yıllık üretim miktarlarını, takip eden yılın ilk ayında İl Sağlık Müdürlükleri kanalıyla 
Bakanlığa bildirmek zorundadır. Suların denetim izlemeleri ile kontrol izlemeleri bu bildirimler 
doğrultusunda Bakanlıkça Ek-2 Tablo B2 uyarınca programlanır.  
 Denetleme izlemesinin amacı; bu Yönetmeliğin Ek-1 (a) ve (b)' deki bütün parametrik değerlere 
uyulup uyulmadığını belirlemek için gerekli verileri temin etmektir. Sular Ek -1 (a) ve (b)’ de belirtilen 
parametreler ile 7 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen bütün parametreler  denetleme 
izlemesine tabi tutulur. Bakanlık gerekli gördüğü taktirde Ek-1 (c) ve (d)’ de yer alan parametreleri de 
denetleme izlemesine dahil edebilir. 
  Denetleme izlemesi için belirlenen program doğrultusunda müdürlük tarafından numune 
alınarak analizleri yapılmak üzere 18 inci maddede belirtilen laboratuvarlara gönderilir. Analiz 
ücretlerinin ödenmesi 38 inci madde gereği işletmecinin sorumluğundadır. 
 Kontrol izlemesinin amacı; kaynak suları ve içme sularının Ek-2 Tablo A’da sayılan 
parametrelerin Ek- 1’de yer alan değerlerine uyup uymadığını belirlemek amacıyla, suyun organoleptik 
ve mikrobiyolojik kalitesi ve aynı zamanda içme sularında dezenfeksiyon yapılması durumunda, bu 
dezenfeksiyonun etkili olup olmadığı hakkında düzenli bilgi sağlamaktır. Bakanlıkça hazırlanan 
program gereği kontrol izlemelerinde Müdürlükce suyun nihai tüketime sunulacağı dolum yerinden 
numune alınarak Ek-2 Tablo A’da yer alan parametreler için analizler yaptırılarak analiz sonuçları 
Bakanlığa bildirilir. 
 Kontrol izlemesi için belirlenen program doğrultusunda Müdürlük tarafından numune alınarak 
analizleri yapılmak üzere 18 inci maddede belirtilen laboratuvarlara gönderilir. Analiz ücretlerinin 
ödenmesi 38 inci madde gereği işletmecinin sorumluğundadır. 
 Numuneler, yıl boyu tüketilen suyun kalitesini yansıtacak şekilde alınır. Ancak suların, Ek-1 (a) 
ve (b)’de belirtilen parametre değerleri ile 7 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen parametre 
değerlerine uyumsuzluğunun tespit edilmesi halinde, kirliliğin boyutlarının ve düzeltici önlemlerin 
etkinliğinin tespiti amacıyla, 11 inci madde uyarınca izleme programı dışında ilave denetleme izlemesi 
talep edilebilir.  Bu madde gereği uygun çıkmayan sular 48 inci madde uyarınca takibe alınır.  
 Kaynak sularının ve içme sularının bu Yönetmelikte yer almayan parametreler yönünden 
kirlenmesinin ve bu kirlenmenin insan sağlığına potansiyel bir tehlike oluşturmasının muhtemel olması 
halinde, bu Yönetmelikte bulunmayan maddeler  ve mikroorganizmalar için ayrı izleme yapılır; izleme 
sonuçlarına göre gerekli tedbirler alınır. 
 Lüzumu halinde, piyasaya sunulan kaynak  suları ve içme sularından numuneler alınarak gerekli 
görülen parametreler açısından Ek-1’de yer alan parametrik değerlere göre piyasa kontrolü yapılır. 
 İçme sularında dezenfeksiyon yapılması halinde, dezenfeksiyonun etkinliği doğrulanır. Yan 
ürünlerden kaynaklanan kirlenmenin önlenmesi için; dezenfeksiyondan taviz verilmeksizin 
dezenfeksiyon dozu düşük tutulur ve gerekli bütün tedbirler alınır.  
 Parametrelerin analiz özellikleri için Ek-3’te belirtilen şartlara uyulur.  
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 Ek-3 (1)’de belirtilen metotlardan farklı bir metot kullanılması durumunda, sonuçları Ek-3 (1)’de 
belirlenen metotlarla elde edilenler kadar güvenilir olmalıdır; söz konusu metot ve eşdeğerliği hakkında 
Bakanlığın bilgilendirilmesi ve onayı gerekir.  Bu madde uyarınca farklı metot kullanılması halinde 
Komisyona  bilgi verilir. 
 Ek-3 (2) veya (3)’de yer alan parametreler için söz konusu bölümlerde belirlenen gerekliliklere 
uymak şartıyla herhangi bir metot kullanılabilir. Ek- 3 (2)’de yer alan parametrelerin analizi için 
kullanılan analiz metotlarının performans karakteristikleri bu bölümde yer alan performans 
karakteristiklerine uymalıdır.  
 Her ne suretle olursa olsun, belirli bir isim altında ruhsat almış bir suya başka bir su veya niteliği 
dışındaki suları kattıkları tespit edilenlerin izinleri geri alınır. 
 Laboratuvar 
 Madde 47 — Kaynak suyu ve içme suyu tesislerinde dolumu yapılan suyun günlük analizini 
yapmak amacıyla, su analizi yapabilen  laboratuvar teknisyeni veya laboratuvar konusunda eğitim 
almış ön lisans veya lisans düzeyinde bir teknik elamanın sorumluğunda total jerm, koliform, F. 
koliform, E. coli, nitrat, nitrit, amonyak ve pH parametreleri yönünden analizleri yapılacak bir 
laboratuvar bulunmalıdır. İşletmeciler kaynak suları ve içme sularına ait analiz raporlarını her parti için 
dosyalarda saklamakla mükelleftir. Üretilen parti miktarı işletmeciler tarafından kayıt altına alınır. 
 Bu laboratuvarda günlük analizleri kaydetmek üzere müdürlükçe mühürlenmiş ve onaylanmış bir 
defter bulundurulur. 
 Yapılan denetimlerde bu defter incelenir ve ruhsata esas analiz sonuçları ile günlük analiz 
sonuçları karşılaştırılır. 
 Uygun Çıkmayan Suların Takibi 
 Madde 48 — Denetim izlemelerinde Ek-1 (a) ve (b)’de yer alan parametre değerleri ya da 
şartlarının ihlali halinde düzeltici önlemlerin işletmecilerce alınması derhal sağlanır.  
 Ek-1 (c)’ de yer alan parametreler ile Ek-1 (d)’de yer alan " toplam gösterge dozu" ve "trityum" 
parametrelerinin değerlerinin ya da şartlarının ihlali halinde, bu ihlalin insan sağlığı için herhangi bir 
risk oluşturup oluşturmayacağı değerlendirilir. İnsan sağlığını korumak amacıyla gerekli olması halinde 
su kalitesini iyileştirmek için gerekli düzeltici önlemlerin işletmecilerce alınması sağlanır.  
 Denetim ve kontrol izlemelerinde suların 18 inci maddede belirtilen laboratuvarlarda yapılan 
analizlerinde bu Yönetmelikte öngörülen parametrelerdeki sınırların dışına çıkıldığının görülmesi 
halinde, işletme uyarılır. Bir hafta içinde tekrar su numunesi alınır; bu numunenin analizinde de 
aykırılık bulunması halinde tesisin faaliyeti uygun çıkıncaya kadar durdurulur ve gerekli tedbirler 
aldırılır. Alınan tedbirler sonunda tekrar alınan numunenin bu Yönetmeliğe uygun olması halinde 
üretime izin verilir ve bir ay süre ile haftalık izlemeye alınır. Dört defa yapılan denetim ve analiz 
sonuçlarının bu Yönetmeliğe uygun olması halinde, normal izleme periyoduna dönülür. 
 Bu Yönetmelik uyarınca ruhsat verilmiş suların kimyasal, fiziksel veya mikrobiyolojik niteliklerini 
kesinlikle ve sürekli olarak kaybettiği, 18 inci maddede belirtilen laboratuvarların raporu ile tevsik 
edildiğinde, verilen izin geri alınır ve tesis kapatılır. 
 Tesis sahipleri, aykırılık tespit edilen aynı seri numaralı sularını toplatıp sağlık teşkilatının 
denetiminde imha etmekle yükümlüdür. 
 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Düzenleme Yetkisi,  Müeyyideler ve Son Hükümler 

 Düzenleme Yetkisi 
 Madde 49 — Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak  bilimsel gelişme ve 
çalışmalar da dikkate alınarak Bakanlıkça diğer alt düzenlemeler yapılabilir.  
 Müeyyideler 
 Madde 50 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden içme-kullanma suyu  temin 
edicileri, kaynak suyu ve içme suyu işletmeleri ile sahip ve mesul müdürleri hakkında; 5179 sayılı 
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik 
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve diğer ilgili mevzuat ile öngörülen 
müeyyideler uygulanır. 
 Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 
 Madde 51 — 18 /10/1997 tarihli ve 23144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçilebilir 
Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
 Geçici Madde 1 — 18/10/1997 tarihli ve 23144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçilebilir 
Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri 
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doğrultusunda doğal kaynak sularına ve içme sularına verilen fason dolum izinleri bu Yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl sonra iptal edilmiş sayılır.  
 Geçici Madde 2 — İnsani Kullanım Amaçlı Suların Kalitesine Dair 98/83/EC sayılı Konsey 
Direktifi ile Doğal Mineralli Sular İçin Konsantrasyon Limitleri ve Etiketleme Bilgileri Hakkında Liste 
Oluşturulması ve Doğal Mineralli Suların ve Kaynak Sularının Ozonla Zenginleştirilmiş Hava İle İşleme 
Tabi Tutulmasının Şartlarını Belirleyen 16/05/2003 tarihli ve 2003/40/EC Sayılı Konsey Direktifine 
paralel olarak uyumlaştırılması yapılan parametreler için uyum süresi 31/12/ 2006 tarihine kadar 
uzatılmıştır.   
 Geçici Madde 3 — 18/10/1997 tarihli ve 23144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçilebilir 
Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri 
doğrultusunda izin verilen kaynak, içme, işlenmiş içme ve işlenmiş kaynak suyu işletmecileri, izinlerini 
31/12/2007 tarihine kadar uyumlaştırmak zorundadır.  
 Yürürlük 
 Madde 52 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 Yürütme 
 Madde 53 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 
Ek -1 
Parametreler ve Parametrik Değerler 
 
a) Mikrobiyolojik parametreler 

İçme-Kullanma Suları için: 
Parametre Parametrik değer sayı/100 ml 
Escherichia Coli ( E. Coli ) 0/100 ml 
Enterokok 0/100 ml 
Koliform bakteri 0/100 ml 
 
İçme Suları için (İmlahanede): 
Parametre Parametrik değer sayı/ ml 
Escherichia Coli ( E. Coli )  0/250 ml 
Enterokok 0/250 ml 
Koliform bakteri 0/250 ml 
P. aeruginosa 0/250 ml 
Fekal koliform bakteri 0/250ml 
Salmonella 0/100ml 
Clostridium Perfiringens 0/50ml 
Patojen Staphylococlar 0/100ml 
22 °C’de koloni sayısı  
37 °C’de koloni sayısı  

100/ml 
20/ml 

Parazitler 0/100ml 
Diğer mikroskobik canlılar 0/100ml 

 

Kaynak Suları için: 
Parametre Parametrik değer sayı/ ml 
Escherichia Coli ( E. Coli )  0/250 ml 
Enterokok 0/250 ml 
Koliform bakteri 0/250 ml 
P. aeruginosa 0/250 ml 
Fekal koliform bakteri 0/250ml 
Patojen Mikroorganizmalar 0/100ml 
Anaerob sporlu sülfat redükte eden bakteriler  0/50ml 
Patojen Staphylococlar 0/100ml 
Kaynaktan alınan numunede maksimum :  
 
22 °C’de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karışımında 
koloni sayısı  
 
37  °C’de 24 saatte agar-agar karışımında koloni sayısı 

 
 
 
20/ml 
 
5/ml 
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Ambalajlanmış sularda ambalajlandıktan sonra maksimum: 
(Numune, Ambalajlanmayı takiben 12 saat içerisinde alınmak 
ve bu süre içerisinde 4oC ±1 oC ’de saklanmış olmak kaydıyla) : 
22 °C’de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karışımında 
koloni sayısı  
 
37  °C’de 24 saatte agar-agar karışımında koloni sayısı 

 
 
 
 
 
100/ml 
 
20/ml 

Parazitler  0/100ml 
Diğer Mikroskobik Canlılar 0/100ml 

 
 
 
b) Kimyasal Parametreler 
 
Parametre Parametrik değer Birim Notlar 
Akrilamid 0.1 μg/L Not-1 
Antimon 5.0 μg/L  
Arsenik 10 μg/L  
Benzen 1.0 μg/L  
Benzo (a) piren 0,010 μg/L  
Bor 1 mg/L  
Bromat 10 

(içme-kullanma suları için 
31 Aralık 2007 yılına 
kadar 25 μg/L olarak 
uygulanır) 

μg/L Not 2 

Kadmiyum 5,0 μg/L  
Krom 50 μg/L  
Bakır 2 mg/L Not 3 
Siyanür 50 μg/L  
1,2-dikloretan 3,0 μg/L  
Epikloridin 0,10 μg/L Not 1 
Florür 1,5 mg/L  
Kurşun 10  

(içme-kullanma suları için 
31 Aralık 2012 tarihine 
kadar  25 μg/L olarak 
uygulanır) 

μg/L Not 3 ve 4 

Cıva 1,0 μg/L  
Nikel 20 μg/L Not 3 
Nitrat 50 mg/L Not 5 
Nitrit 0,50 mg/L Not 5 
Pestisitler 0,10 μg/L Not 6 ve 7 
Toplam pestisitler 0,50 μg/L Not 6 ve 8 
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar 0,10 μg/L Belli bileşiklerin konsantrasyon 

toplamı; Not 9 
Selenyum 10 μg/L  
Tetrakloreten ve trikloreten 10 μg/L Belli parametrelerin konsantrasyon 

toplamı 
Trihalometanlar-toplam 100 

(içme-kullanma suları için 
31 Aralık 2012 tarihine 
kadar   150 μg/L olarak 
uygulanır) 

μg/L Belli bileşiklerin konsantrasyon 
toplamı; Not 10 
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Vinil Klorür 0,50 μg/L Not 1 
 
Not 1: Bu parametrik değer; suyla temas eden polimerden kaynaklanan sudaki monomer kalıntı konsantrasyonunu ifade eder. 
Not 2: 9 uncu maddenin (a) bendinde belirtildiği üzere, mümkün olan hallerde, dezenfeksiyondan ödün vermemek kaydıyla 
Bromat için Ek-1 (b) bölümünde belirtilen parametre değerinden daha düşük bir değer elde etmek hedeflenir. 8 inci maddenin 
(a), (b) ve (d) bentlerinde atıfta bulunulan sular için, belirtilen parametrik değere bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç on yıl içinde ulaşılması sağlanır. Bromat için bu direktifin yürürlüğe girmesinden itibaren ilk üç yıllık dönem için 
parametrik değer 25 μg/L’dir. 
Not 3: Bu değer yeterli örnekleme metoduyla musluktan alınan insani tüketim amaçlı sularından alınacak su numunelerine ve 
yine tüketici tarafından içilen, haftalık ortalama değeri temsil eden insani tüketim amaçlı sulardan alınacak su numunelerine 
uygulanır. Örnekleme ve izleme metotları, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına uyumlu bir biçimde uygulanır. Bakanlık, bu 
parametrelere ilişkin, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye neden olabilecek olan izleme ve analiz sonuçları değerlerinin en üst 
düzeye ulaştığı dönemleri dikkate alır. 
Not 4: 9 uncu maddenin (b) bendinde belirtildiği üzere; 8 inci maddenin (a), (b) ve (d)  bentlerinde atıfta bulunulan sular için 
Kurşunla ilgili Ek-1 (b) bölümünde belirtilen parametrik değere bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 15 yıl 
içerisinde uyulması sağlanır. Bu sular için, kurşunun parametrik değeri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk 8 
yıllık süre için 25 μg/L olarak uygulanır.  

Kurşun parametresi için belirtilen değerlere uyum sağlamak amacı ile verilen süre boyunca insani tüketim amaçlı 
suların kurşun miktarını mümkün olduğu kadar azaltmak için bütün tedbirlerin alınması sağlanır. 

Bu değere uyumun sağlanmasına yönelik önlemlerin alınması sırasında, Bakanlık içilebilir nitelikteki sularda kurşun 
miktarının en yüksek olduğu yerlere öncelik vermelidirler. 
Not 5: Bakanlık, kullanılmış su arıtma işleminde (nitrat)/50 + (nitrit)/3 ≤ 1 formülünü esas alır ve nitrat (NO3) ve nitrit (NO2) 
miktarları için mg/L birimi kullanılır. Nitritler için de 0,10 mg/L değerine uyulur.  
Not 6: Pestisitler; 

Organik insektisitler (böcek öldürücüler), 
Organik herbisitler (bitki öldürücüler), 
Organik fungusitler (mantar öldürücüler), 
Organik nematositler (solucan,kurt öldürücüler), 
Organik acarisitler, 
Organik algisitler (yosun öldürücüler), 
Organik rodentisitler (kemirici öldürücüler), 
Organik slimisitler (balçık, salgı öldürücüler) ile,  

bunlarla bağlantılı ürünleri (diğerlerinin yanı sıra, büyüme kontrol edicileri) ve bunların ilgili metabolitlerini, parçalanma yada 
reaksiyon ürünlerini ifade eder.  
 

Söz konusu pestisitlerden suyun içinde olması muhtemel pestisitler izlenir. 
Not 7: Parametrik değer her bir pestisit için uygulanır. Aldrin, dieldrin, heptaklor ve heptaklor epoksit için parametrik değer 0,030  
μg/L’dir.  
Not 8: “ Toplam pestisitler” izleme süreci içinde tespit edilen ve sayılan her bir pestisitin toplamını ifade eder. 
Not 9: Belirtilen bileşikler şunlardır: 

Benzo (b) floranten, 
Benzo (k) floranten, 
Benzo (ghi) perilen, 
İndeno (1,2,3- cd) piren. 

Not 10 : Belirtilen bileşikler şunlardır: kloroform, bromoform, dibromoklorametan, bromodiklorometan. 
9 uncu maddenin (c) bendinde belirtildiği üzere, mümkün olan hallerde, dezenfeksiyondan ödün vermemek kaydıyla 
trihalometanlar için Ek-1 (b)’de belirtilen parametre değerinden daha düşük bir değer elde etmek hedeflenir. 8 inci maddenin (a), 
(b)  ve (d) bentlerinde atıfta bulunulan sular için, trihalometanlarla ilgili Ek-1 (b)’de belirtilen parametrik değere bu Yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç on yıl içinde ulaşılması sağlanır. Toplam trihalometanlar için parametrik, değer bu 
Yönetmeliğin  yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk 8 yıllık  süre için 150 μg/L’dır.  

 
c) Gösterge parametreleri  
Parametre Parametrik Değer Birim Notlar 
Alüminyum 200 μg/L  
Amonyum 0,50 mg/L  
Klorür 250 mg/L Not 1 
C. perfringens (sporlular dahil) 0 sayı/100 ml Not 2 
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Renk Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir 
anormal değişim yok 

  

İletkenlik 2500 20 °C’de μS / cm Not 1 
PH ≥6,5 ve ≤ 9,5 pH birimleri Notlar 1 ve 3 
Demir 200 μg/L  
Mangan 50 μg/L  
Koku Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir 

anormal değişim yok 
  

Oksitlenebilirlik 5,0 mg/L O2 Not 4 
Sülfat 250 mg/L Not 1 
Sodyum 200 mg/L  
Tat Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir 

anormal değişim yok 
  

22 °C’de koloni sayımı Anormal değişim yok   
Koliform bakteri 0 Sayı/100 ml Not 5 
Toplam Organik Karbon (TOC) Anormal değişim yok  Not 6 
Bulanıklık Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir 

anormal değişim yok 
 Not 7 

 
d) Radyoaktivite 
Parametre Parametrik değer Birim Notlar 
Trityum  100 Bq/L Notlar 8 ve 10 
Toplam gösterge dozu 0,10 mSv/yıl Notlar 9 ve 10 
Alfa yayınlayıcılar 0.1 Bq/L  
Beta yayınlayıcılar 1 Bq/L  
 
Not 1 : Su aşındırıcı olmamalıdır. 
Not 2 : Suyun yüzeyden alınmaması yada yüzey suyundan etkilenmemesi halinde bu parametrenin ölçülmesi gerekmez. Suyun 
parametrik değere uymaması halinde, Bakanlığın mutlaka tedarik edilen suyu patojen mikro organizmalar, örneğin 
cryptosporidium, bulunmasından kaynaklanan insan sağlığına yönelik potansiyel bir tehlike olmadığını belirlemek için 
araştırılması gerekir. 
Not 3 : Şişelere yada kaplara konulan sular için minimum pH değeri 4.5 olarak belirlenebilir.  
Not 4 :TOC parametresinin analiz edilmesi halinde bu parametrenin ölçülmesi gerekli değildir. 
Not 5 : Şişelere yada kaplara konulan su için birim sayı/250 ml’dir.  
Not 6 : Günde 10 000 m3’ten az su verilmesinde bu parametrenin ölçülmesine gerek yoktur.  
Not 7:Yüzeysel suyun arıtılması durumunda Bakanlık, arıtımından sonra sudaki bulanıklığın 1.0 NTU (Nephelometrik bulanıklık 
üniteleri) değerini aşmamasına dikkat eder. 
Not 8: İzleme aralıkları daha sonra Ek-2’de belirlenir. 
Not 9:Trityum, potasyum –40, radon ve radonun bozunmasından oluşan ürünler hariç; izleme frekansları, izleme metotları ve 
izleme noktaları için en doğru yerler daha sonra Ek-2’de belirlenecektir. 
Not 10: 
1- İzleme frekansları hakkında Not 8’de öngörülen teklifler ve Ek-2’de yer alacak olan ve Not 9’da belirtilen izleme frekansları, 
izleme metotları ve izleme noktaları için en uygun yerler, Birliğin bu konudaki düzenlemeleri  dikkate alınarak belirlenecektir. 
2- Bakanlık diğer izlemelere dayalı olarak, toplam gösterge dozu olarak hesaplanan trityum düzeylerinin parametrik değerin çok 
altında olduğunu belirlemesi halinde, içme-kullanma suyunu toplam gösterge dozunu belirlemek için trityum yada radyoaktivite 
açısından izlemeyebilir. Böyle bir durumda bu kararının gerekçelerini, diğer izlemelerden elde edilen sonuçlarla birlikte, 
Komisyona bildirir. 
 
Ek-2 
İzleme     
Tablo A 
Analizi Yapılacak Parametreler 
 
1) Kontrol için izleme 

Kontrol izlemesinin amacı; insani kullanım amaçlı suyun bu Yönetmelikte belirlenen ilgili parametrik değerlere uyup 
uymadığını belirlemek amacıyla, tüketime verilen suyun organoleptik ve mikrobiyolojik kalitesi ve aynı zamanda içme suyu 
arıtımının yapılması durumunda, bu arıtımın (özellikle dezenfeksiyon) etkili olup olmadığı hakkında düzenli bilgi sağlamaktır. 
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Kontrol izlemesinde aşağıdaki parametrelerin mutlaka dikkate alınması gereklidir. Bakanlık bu listeye uygun gördüğü diğer 
parametreleri de ekleyebilir.  
 
İçme-Kullanma Suları  İçme Suları  Kaynak Suları  Notlar 
Renk  Renk Renk  
Bulanıklık  
 

Bulanıklık  
 

Bulanıklık  
 

 

Koku  
 

Koku  
 

Koku  
 

 

Tat  Tat Tat  
İletkenlik  
 

İletkenlik  
 

İletkenlik  
 

 

Hidrojen iyon konsantrasyonu( 
pH ) 
 

Hidrojen iyon konsantrasyonu( 
pH ) 
 

Hidrojen iyon konsantrasyonu( 
pH ) 

 

Nitrit   
 

  Not 3 

Amonyum  Amonyum Amonyum  
Aliminyum  
 

Aliminyum  
 

 Not 1 

Demir  Demir  Not 1 
Clostridium perfringens 
(Sporlar dahil) (Not 2) 

Clostridium perfringens 
(Sporlar dahil) (Not 2) 

Clostridium perfringens 
(Sporlar dahil) (Not 2) 

Not 2 

Escherichia coli (E. Coli) 
 

Escherichia coli (E. Coli) 
 

Escherichia coli (E. Coli) 
 

 

Koliform bakteri Koliform bakteri Koliform bakteri  
 Pseudomonas aeruginosa 

(Not 4) 
 

Pseudomonas aeruginosa 
(Not 4) 
 

Not 4 

 22 °C’de ve 37 °C’de koloni 
sayısı (Not 4) 
 

22 °C’de ve 37 °C’de koloni 
sayısı (Not 4) 
 

 

 
Kaynak sularında, demir, kükürt, mangan ve arseniğin ozonla zenginleştirilmiş hava kullanılarak ayrıştırılması halinde, 

bu Yönetmeliğin 42 nci maddesi doğrultusunda ozon, bromat ve bromoform parametrelerine de bakılır.     
Not 1: Yalnızca arıtımda kullanıldığında gereklidir. Diğer tüm durumlarda, parametreler denetleme izlemesine dahil edilir. 
Not 2: Suyun sadece yüzey suyundan alınması yada yüzey suyundan etkilenmesi halinde gereklidir. Diğer tüm durumlarda, 
parametreler denetleme izlemesine dahil edilir. 
Not 3: Dezenfeksiyon yöntemi olarak kloraminasyon kullanıldığında gereklidir. Diğer tüm durumlarda, parametreler 
denetleme izlemesine dahil edilir. 
Not 4:  Suyun sadece şişede yada kapta satışa sunulması halinde gereklidir. 

2. Denetleme İzlemesi: Denetleme izlemesinin amacı; bu Yönetmelikteki bütün parametrik değerlere uyulup 
uyulmadığını belirlemek için gerekli verileri temin etmektir. Sular Ek-1 (d)’de ki 8, 9 ve 10 uncu notlara tabi olan radyoaktivite ile 
ilgili parametreler ve herhangi bir parametrenin belirli bir süre boyunca, parametrik değerinin ihlaline yol açacak miktarlarda 
bulunmayacağın yetkili otoritelerce belirlendiği parametreler dışında, Ek-1 de belirtilen parametreler ile 7 inci maddenin ikinci 
fıkrası uyarınca belirlenen bütün parametreler için denetleme izlemesine tabi tutulur.  
 
Tablo B1 

Bir dağıtım şebekesinden yada bir tankerden sağlanan yada gıda üretiminde kullanılan İçme-kullanma amaçlı su için 
minimum numune alma ve analiz sıklığı 

 
Bir su şebekesi bölgesi içinde her gün 
dağıtılan yada üretilen suyun miktarı  
(Notlar 1 ve 2) 
             m3 

Her yıl için kontrol izlemesi sayısı 
(Notlar 3, 4 ve 5) 

Her yıl için denetleme izlemesi sayısı 
(Notlar 3 ve 5) 

                            ≤ 100  
 

                   2                  1 
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>100                  ≤ 1 000 
 

                   4                  1 

>1000             ≤ 10 000 
 

                   4   
Bu sayıya ilave her 1000 m3/gün için 3 
kontrol izlemesi ilave edilecektir. 
 
 

                   1 
Bu sayıya ilave her 3300 m3/gün için 3 
denetim izlemesi ilave edilecektir 

 >10000             ≤ 100 000 
     
 

                          
                         31  
Bu sayıya artı her 1000 m3/gün  için 3 
kontrol izlemesi daha ilave dilecektir. 
 

                         3 
Bu sayıya ilave her 10000 m3/gün için 1 
denetim izlemesi ilave edilecektir 

>100000 
 

 
                        301 
Bu sayıya artı her 1000 m3/gün  için 3 
kontrol izlemesi daha ilave dilecektir. 

                10 
Bu sayıya her 25 000 m3/gün için 3 
denetim izlemesi daha ilave edilecektir. 

 
Not 1: Bir su şebekesi bölgesi içme-kullanma suyunun bir ya da daha fazla kaynaktan geldiği ve içindeki su kalitesinin 
yaklaşık olarak aynı olduğu coğrafi bölgedir. 
Not 2: Miktarlar bir takvim yılı üzerinden ortalama olarak hesaplanır. Bakanlık minimum sıklığı, 200 L/gün/kişi olarak 
varsaymak kaydıyla, su miktarı yerine bir su şebekesi bölgesindeki nüfusun sayısını kullanarak belirleyebilir. 
Not 3: Aralıklı olarak kısa dönem su verilmesi halinde tankerlerle dağıtılan suyun izleme sıklığı Bakanlık tarafından kararlaştırılır. 
Not 4: Ek-1 ’de yer alan parametreler için, Bakanlık tabloda belirtilen numunelerin sayısını aşağıdaki hususlara  göre gözden 
geçirilebilir. 

(a) En azından birbirini izleyen iki yıl boyunca alınan numunelerden elde edilen sonuç değerleri değişmez ve Ek-1’de 
belirtilen limitlerden belirgin biçimde daha iyi ise, 
(b) Suyun kalitesinin bozulmasına neden olacak olası bir faktör yoksa 
azaltabilir. 

 
Tabloda belirtilen numune sayısının % 50’sinden az olamaz. 
Not 5: Numunelerin sayısı zaman ve yer bakımından mümkün olduğu kadar eşit olmalıdır. 
Tablo B2 

Satış amacıyla ambalajlanan suların minimum numune alma ve analiz sıklıkları 
 
Her bir gün için satışa sunulmak üzere 
şişede yada kapta üretilen suyun 
miktarı (Hacimler, takvim yılına göre 
alınmış ortalamalar şeklinde  
hesaplanır) m3 

Her yıl için kontrol izlemesi sayısı 
 

Her yıl için denetleme izlemesi sayısı 
 

≤ 10  
 

                  1                  1 

>10                       ≤ 60 
 

                  12                   1 

 >60  
 
 

                   12  
Bu sayıya artı her 5 m3/gün  için 
1 kontrol izlemesi daha ilave edilir. 

                 1 
Bu sayıya artı her 100 m3/gün  için 1 
denetleme izlemesi daha ilave edilir. 

Ek-3 
Parametrelerin Analiz Özellikleri 

Bakanlık numunelerin analizinde akredite olmuş ve analitik kontrol sistemine sahip, denetim yetkileri yetkili kuruluşlarca 
onaylanmış bağımsız kişi veya kurumlarca belirli aralıklarla denetlenen laboratuvarlar arasından, Bakanlıkça yetki verilecek 
laboratuvarları tercih eder. 

 
1) Analiz Metotlarının Belirleneceği Parametreler 

Aşağıda belirtilen mikrobiyolojik parametrelere, yine aşağıda belirtilen analiz metodu uygulanabileceği gibi 9 uncu 
maddenin beşinci fıkrasındaki hükümlere uyulması kaydıyla alternatif metotlarda da kullanılabilir.  
 
Koliform bakteri ve E. coli (E.coli) (ISO 9308-1) 
Enterokok (ISO 7899-2) 
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P. aeruginosa (pr EN ISO 12780) 
Total jerm sayımı 22 °C’de koloni sayımı (pr EN ISO 6222) 
Total jerm sayımı – 37 °C’de koloni sayımı (pr EN ISO 6222) 
C. perfringens (sporlar dahil) 
 
 Analizi yapılacak su, membran filtrasyona tabi tutularak m-CP agara ekimi yapılır ve 44 ± 1 °C’de 21 ± 3 saatlik 
anaerobik ortamda inkübasyona tabi tutulur. İnkübasyon sonrası 20-30 saniye süresince amonyum hidroksit buharına 
tutularak pembe ya da kırmızıya dönen opak sarı koloniler sayılır. 

 
m-CP agar’ın bileşiminde aşağıda yer alan maddeler bulunur. 
  
 Triptoz     30 g 
 Maya ektresi    20 g 
 Sakkaroz     5 g 
 L-sistin hidroklorür   1 g 
 MgSO4.7 H2O    0,1 g 

 Brom kresol purple   40 mg 
 Agar     15 g 
 Distile su    1 000 ml 
 

Çözülerek hazırlanan kimyasal maddelerin pH’sı 7.6’a ayarlanır, otoklavda 121 °C’de 15 dakika steril edilir ve orta 
sıcaklığa gelince aşağıdaki maddeler ilave edilir.  
 
 D-siloserin     400 mg 
 Polimiksin B sülfat     25 mg 
 Indoksil-β-D-glukosit    60 mg 
 İlave edilmeden önce 8 ml steril suda çözülür 
 Filtre- steril edilmiş %0,5 fenolfitalein difosfat solüsyonu 20 ml 
 Filtre- steril edilmiş % 4,5 FeCI

3
.6 H

2
O  2 ml 

 
2) Performans Karakteristiklerinin Belirlendiği Parametreler 

Aşağıdaki parametreler için, kullanılan analiz metodunun belirli performans karakteristikleri en azından parametrik 
değere eş konsantrasyonları doğru, hassas ve belirlenen tespit limiti dahilinde ölçülebilmelidir. Kullanılan analiz metodunun 
hassasiyeti ne olursa olsun sonuç en azından Ek-1 (b) ve (c) de ki değerlendirilen parametre değerleri için aynı desimal sayısını 
kullanarak ifade etmelidir. 
 
Parametreler Parametrik 

değerin doğruluk 
yüzdesi 
(Not 1) 

Parametrik 
değerin 
hassasiyet 
yüzdesi 
(Not 2) 

Parametrik 
değerin 
deteksiyon limiti 
(Not 3) 

   Şartlar       Notlar 

Akrilamid    Ürün belirleme ile 
kontrol edilecektir. 

 

Alüminyum 10 10 10   
Amonyum 10 10 10   
Antimon 25 25 25   
Arsenik 10 10 10   
Benzoprin 25 25 25   
Benzen 25 25 25   
Bor 10 10 10   
Bromat 25 25 25   
Kadmiyum 10 10 10   
Klorür 10 10 10   
Krom 10 10 10   
İletkenlik 10 10 10   
Bakır 10 10 10   
Siyanür 10 10 10  Not 4 
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1,2 dikloretan 25 25 10   
Epikloridin    Ürün belirleme ile 

kontrol edilecektir. 
 

Florür 10 10 10   
Demir 10 10 10   
Kurşun 10 10 10   
Mangan 10 10 10   
Cıva 20 10 20   
Nikel 10 10 10   
Nitrat 10 10 10   
Nitrit 10 10 10   
Oksitlenebilirlik 25 25 10  Not 5 
Pestisidler 25 25 25  Not 6 
Polisiklik Aromatik 
Hidrokarbonlar 

25 25 25  Not 7 

Selenyum 10 10 10   
Sodyum 10 10 10   
Sülfat 10 10 10   
Tetraklor eten 25 25 10  Not 8 
Trikloreten 25 25 10  Not 8 
Trihalometanlar- toplam 25 25 10  Not 7 
Vinil klorür    Ürün belirleme ile 

kontrol edilecektir. 
 

 
Analiz metodu için kullanılacak hidrojen iyon konsantrasyonu için belirlenmiş performans karakteristikleri, parametre 

değeri 0.2 pH’ya eşit doğrulukta ve 0.2 pH hassasiyete eşit konsantrasyonları ölçebilmelidir. 
Not 1 (*): Doğruluk sistematik hatayı ve çok sayıda tekrarlanan ölçümlerin ana değeri ve gerçek değeri arasındaki farkı ifade 
eder. 
Not 2 (*): Hassasiyet rast gele hatayı ve genellikle (grup içinde ve gruplar arasında) ortalama etrafında dağılan sonuçların 
standart sapmasını ifade eder. 
(*) Bu terimler daha ayrıntılı olarak ISO 5725’te tanımlanmıştır. 
Not 3: Tespit limiti; düşük parametre konsantrasyonu içeren doğal bir numunenin grup içinde standart sapmasının üç katını yada 
Sabit numuneden grup içinde üç kez rolatif standart sapmayı ifade eder. 
Not 4: Metot bütün siyanür biçimlerini belirlemelidir. 
Not 5: Oksitlendirme permanganat kullanan asit şartları altında 100 oC’de 10 dakika için gerçekleştirilmelidir. 
Not 6: Performans karakterleri her bir pestisit için ayrı uygulanır. 
Not 7: Performans karakteristikleri Ek-1’deki parametre değerin % 25’i olarak belirlenmiş her bir maddeye uygulanır. 
Not 8: Performans karakteristikleri Ek-1’deki parametre değerin % 50’i olarak belirlenmiş her bir maddeye uygulanır. 
 
 
 
3) Analiz Metodunun Belirlenmediği Parametreler 
Renk 
Koku 
Tat 
Toplam organik karbon 
Bulanıklık (Not 1) 
 
Not 1: Analiz metodunda kullanılacak arıtılmış yüzey suyunun bulanıklığını izlemek için belirlenmiş performans karakteristikleri, 
en azından, parametre değerini %25 doğrulukta, % 25 hassasiyetle ve % 25 tespit limitine eşit yoğunlukta ölçülebilmelidir. 
 
 
Ek-4 

Kaynak Suları ve İçme Suları İçin Tesis İznine Esas Değerlendirme Formu 
 
 

İli:      Tarih: 
Suyun Adı:     Kaynak/Çıkış Noktası Sayısı: 
Suyun Sahibi:     Kaynak/Çıkış Noktası Adresi: 
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Debisi:      Suyun İşleticisi: 
Tesis Adresi:     İmla Şekilleri: 
 
 

Sıra 
 No Bilgi, Belge  Uygun 

1 Su ile İlgili İl İnceleme Kurulu Ön Raporu    
2 1/100 - 1/1000 ölçekli koruma bölgesini gösterecek biçimde kaynak yeri plan koteleri   

3 1/20 ölçekli kaptaj projesi,   

4 
Kaynağın bağlantılarını, toplama odasını ve maslak gibi ünitelerini de gösteren 1/200 - 1/2000  ölçekli isale plan 
ve profili,   

5 İsale hattı için kullanılacak malzemelere ait bilgi ve belgeler   

6 Kanalizasyon bulunmayan yerlerde 1/20 ölçekli fosseptik projesi ve açıklama raporu,   
7 Depo kullanılacak ise 1/50 ölçekli depo projesi,   

8 

1/50 - 1/500 ölçekli imlahane projesi (Uygulanacak prosese bağlı olarak, işletmede imal edilmesi gereken 
dönüşsüz ambalajlar için imal yeri ile kirli ve dolu kap bekletme yeri, yıkama, doldurma ve kapaklama yeri ve
diğer ilgili üniteleri birlikte gösterir.)   

9 Makine yerleşimi ile iş akımını gösterir şema,   
10 Sosyal tesis ile diğer yardımcı üniteleri gösterir 1/50 ölçekli proje,   

11 Bütün üniteler ile kaynak koruma alanını da gösterecek şekilde hazırlanmış genel vaziyet planı,   

12 
Suyun kaynağı veya kaynaklarından, çıkış noktası veya noktalarından alınacak numunelerin Ek-1 de yer alan 
parametrelere ait tam analiz raporları    

13 Suyun tam analiz raporları mevzuata uygun mu? (Evet / Hayır)   
14 Suyun imla şekli ile ilgili açıklama raporu,   
15 Hidrojeolojik inceleme raporu,   
16 Alınmışsa ilgili kuruluşların görüşlerine dair belgeler   

17 

Suyun bulunduğu arazinin, Kurul’ca belirlenen koruma alanını da kapsayacak şekilde tapusu, yer başka gerçek
veya tüzel kişiye ait ise noter onaylı anlaşma örneği, hisseli tapularda diğer hissedarların noter onaylı
muvafakatı veya ilgili mahkemeden alınacak karar,   

18 Suya uygulanacak üretim proseslerine ilişkin bilgi ve belgeler,    
19  Valiliğin Uygun Görüşüne ait Olur   

20 
Yeraltından kendiliğinden çıkmayıp, teknik usullerle yer altından çıkartılan ve ticari amaçlarla kullanılan sularda
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden alınacak İçme Amaçlı Yer Altı Suyu   Kullanım Belgesi   

21 
Yeraltından kendiliğinden çıkmayıp, teknik usullerle yer altından çıkartılan ve ticari amaçlarla kullanılan sularda
ilgili mevzuatına uygun olarak il özel idaresinden kiralandığına dair sözleşme    

22  Var  ise  ilgili mevzuatı doğrultusunda alınmış diğer izinlere ait belgeler   
 
 

■ İl İnceleme Kurulu Ön Raporu, Suyun tam analiz raporları, Valilik Oluru'nun birer nüshası Bakanlığımıza 
gönderilecek. Diğer bilgi ve belgeler, Sağlık Müdürlüğünde kalacaktır. 

 
■ Formdaki tüm bilgiler Müdürlüğümüzde muhafaza edilen dosyada mevcuttur. 
 
■ Tesislerin dosyaları Bakanlığımızın denetimlerinde Bakanlık denetim heyetine istenildiğinde sunulacaktır. 
 
■ Tesis iznine esas  bilgi ve belgelerin eksiksiz, tam ve uygun olduğu, bu Yönetmeliğin ilgili tüm hükümlerine uyulduğu 

ve gerekli tedbirlerin alındığı yapılan inceleme ve tetkiklerde görülmüş olup; tesis izni verilmesi tarafımızca uygun görülmüştür. 
 
Teknik Eleman         Teknik Eleman 

 
Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürü       İlgili Sağlık Müdür Yrd. 
 

İl Sağlık Müdürü 
Mühür 

 
 
Ek-5 
 

Kaynak Suları ve İçme Suları İçin İşletme İznine Esas Değerlendirme Formu 
 
 

İli:       Tarih: 
Suyun Adı:          Kaynak/Çıkış Noktası Adresi: 
Suyun Sahibi:      Kaynak/Çıkış Noktası Sayısı: 
Suyun İşleticisi:      Debisi: 
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Tesisin Adresi:      İmla Şekilleri: 
 
 
 

Sıra No Bilgi, Belge  Uygun 

1 İmlahaneden alınan su örneklerinin kimyasal analiz raporu var mı?    

2 
İmlahaneden alınan su örneklerinin kimyasal analiz raporu mevzuata 
uygun mu? (Evet/Hayır)   

3 İmlahaneden alınan su örneklerinin mikrobiyolojik analiz raporu var mı?    

4 
İmlahaneden alınan su örneklerinin mikrobiyolojik analiz raporu mevzuata 
uygun mu? (Evet/Hayır)   

5 
Kullanılacak kap ve kapaklara ait ilgili Bakanlıktan izinli bir üretici ile yapılan 
hizmet sözleşmesi örneği veya hizmet alımına ait fatura örneği,   

6 Kullanılacak kap ve kapaklara ait ilgili Bakanlıktan alınmış izin belgelerinin sureti(var/yok)   

7 Analiz raporları mevzuata uygun mu? (Evet/Hayır)   
8 İnceleme Kurulu Raporu   
9 Valilik Uygun Görüşü   

10 Etiket Örnekleri ( Son Analiz Sonuçlarını İçeren) 
  
 

11 Marka Tescil Belgesi yoksa Türk Patent Enstitüsüne Başvuru Belgesi  
 

■ İl İnceleme Kurulu Raporu, Suyun tam analiz raporları, Valilik Oluru, Etiket Örneği’nin birer nüshası Bakanlığımıza 
gönderilecek. Diğer bilgi ve belgeler, Sağlık Müdürlüğünde kalacaktır. 
 
■ Formdaki tüm bilgiler Müdürlüğümüzde muhafaza edilen dosyada mevcuttur. 
 
■ Tesislerin dosyaları Bakanlığımızın denetimlerinde Bakanlık denetim heyetine istenildiğinde sunulacaktır. 
 
■ Tesiste bu Yönetmeliğin ilgili tüm hükümlerine uyulduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı yapılan inceleme ve tetkiklerde 

görülmüş olup; işletme izni verilmesi tarafımızca uygun görülmüştür. 
 
Teknik Eleman         Teknik Eleman 

 
 

Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürü       İlgili Sağlık Müdür Yrd. 
 

İl Sağlık Müdürü 
Mühür 

 
 
 
 
Ek- 6 

 

Kaynak Sularında ve İçme Sularında Üçüncü Ülkelere İhracat Amacı ile Kendi Adına Veya Başka Firma Adına Farklı 
Bir Ticari İsim ile Dolum Bildirim Formu 

 

 
İli:                      İhraç edilecek suyun imla şekli 

Suyun Adı:     Tarih: 

Suyun Sahibi:      Kaynak Sayısı: 

Suyun İşleticisi:     Debisi: 
Suyun Adresi:                                                                       Dolum Yapılacak İsim: 
Ruhsatlı Suyun İmla Şekli:    Suyun İhraç Edileceği Ülke: 
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Sıra No Bilgi, Belge Uygun 

1 
Dolum yaptıracak firma ile yapan firma arasında yapılmış Dolum Sözleşmesinin aslı veya noter
tasdikli sureti    

2 Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu   

3 Valilik Oluru   

4 Etiket Örneği    
 
 

 ■ Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu, Valilik Oluru, Etiket Örneği’nin birer nüshası  Bakanlığımıza 
gönderilecek.Diğer bilgi ve belgeler, Sağlık Müdürlüğünde kalacaktır. 
 
 ■ İzin verilen şirket, ruhsat sahibi şirketse sözleşmeye gerek yoktur. 
 
 ■ Formdaki tüm bilgiler Müdürlüğümüzde muhafaza edilen dosyada mevcuttur. 
 
 ■ Tesislerin dosyaları Bakanlığımızın denetimlerinde Bakanlık denetim heyetine istenildiğinde sunulacaktır. 

 
Tesiste bu Yönetmeliğin ilgili tüm hükümlerine uyulduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı yapılan inceleme ve tetkiklerde 

görülmüş olup; üçüncü ülkelere ihracat amacı ile kendi adına veya başka firma adına farklı bir ticari isim ile dolum izni verilmesi 
tarafımızca uygun görülmüştür. 
 
 
Teknik Eleman         Teknik Eleman 

 
 

Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürü       İlgili Sağlık Müdür Yrd. 
 

İl Sağlık Müdürü 
Mühür 
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TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ   ( 58  )  
  
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
 
 
Amaç, Kapsam, Hukukİ Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1 - (Değişik: R.G.: 20.04.2001/24379'da yayımlanan Yönetmelik, m.2) Bu Yönetmeliğin 

amacı, tehlikeli kimyasalların kontrol altına alınarak olumsuz etkilerinden çevre ve insanın 
korunmasına yönelik idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 - (Değişik: R.G.: 20.04.2001/24379'da yayımlanan Yönetmelik, m.3) Bu Yönetmelik, 
a) Tehlikeli kimyasalların tespiti, sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişkin 

usul ve esasları, 
b) Tehlikeli kimyasalların üretimi, depolanması, taşınması faaliyetlerine ilişkin esasları,  
c) Tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşyanın kullanımı ve piyasaya arzına ilişkin esasları,  
d) Kimyasalların ithalat ve ihracatına ilişkin usul ve esasları, 
e) Tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşya ile iştigal olunmasına ilişkin hükümleri,  
f) Kimyasallar ile tehlikeli eşyanın piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin hükümleri, 
g) (Ek bent: R.G.: 6.11.2001/24575' de yayımlanan Yönetmelik, m.1) Güvenlik Bilgi Formlarının 

hazırlanmasına ve dağıtımına ilişkin usul ve esasları, kapsar. 
Ancak, 
a)      Son ürün konumunda kullanıcıya ulaşan; 
1)        İnsan sağlığı ve veteriner amaçlı kullanılan tıbbi müstahzarlar,  
2)      Kozmetikler, 
3)      Atık madde ve karışımları ile tehlikeli eşya atıkları, 
4)      Gıdalar, 
5)      Hayvan yemleri, 
6)      Pestisitler, 
7)      Radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren müstahzarlar ile eşya, 
8)     Patlayıcılık ve piroteknik etki elde etmek amacı ile piyasaya arz edilen patlayıcılar ile harp 

levazımatı ve infilak malzemeleri,  
b)      Taşımacılığa ilişkin sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama kuralları, 
bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.  
Hukuki Dayanak  
Madde 3 - Bu Yönetmelik 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 13 üncü maddesi ve 443 sayılı Çevre 

Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2 nci maddesinin (j) ve 
(k) bendleri ve 9 uncu maddesinin (d) bendi gereğince hazırlanmıştır.  

Tanımlar 
Madde 4 - (Değişik: R.G.: 20.4.2001/24379'da yayımlanan Yönetmelik, m.4) Bu Yönetmelikte 

geçen terim ve kavramlardan; 
Bakanlık: Çevre Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını, 
İştigal: Tehlikeli kimyasal ve tehlikeli eşyanın üretimi, ithalatı, ihracatı, dağıtımı, taşınması, 

depolanması, kullanımı faaliyetlerinden herhangi biri ile uğraşılmasını, 
Üretici: Kimyasal element ve/veya bileşiklerini veya bunların karışım ve/veya çözeltilerini 

kullanarak, herhangi bir yöntemle, herhangi bir formda tehlikeli kimyasal veya tehlikeli eşya hazırlayan, 
bunlara ticari adını veya markasını veren gerçek ve tüzel kişiyi, 

İthalatçı: Kendi ihtiyacını karşılamak veya piyasaya arz etmek üzere tehlikeli kimyasal ile 
tehlikeli eşyanın ithalatını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiyi,  

İhracatçı: Tehlikeli kimyasal ile tehlikeli eşyanın ihracatını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiyi,  
Dağıtıcı: Tehlikeli kimyasal ile tehlikeli eşyanın üretici veya ithalatçıdan kullanıcıya ulaşmasını 

teminen ara alım-satım işlemlerini yürüten gerçek ve tüzel kişiyi, 

                                                           
58     Bu Yönetmeliğin adı, 20.4.2001 tarih ve 24379 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yönetmeliğin 1. maddesi  ile 

“Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir. Aynı Resmî Gazete’de yayınlanan Yönetmeliğin 7. maddesi ile, 
yönetmelik ve eklerinde geçen "Zararlı Madde ve/veya Ürünleri" ibareleri ile "Zararlı Kimyasal Madde ve/veya Ürünleri" ibareleri 
"Tehlikeli Madde ve Müstahzarları" şeklinde, "Zararlı Madde" ibareleri "Tehlikeli Madde" şeklinde, "Ara işletmeci" ibareleri 
"Dağıtıcı" olarak değiştirilmiştir. 

    Resmi Gazete’de ilk yayın tarih ve sayısı: 11 Temmuz 1993/21634 (Çevre ve Orman Bakanlığından ) 
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İşletme Müdürü: Tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşya ile iştigal eden tarafından bu yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak yetkili ve sorumlu kılınan, yasaların öngördüğü şartları taşıyan kişiyi, 

Piyasaya Arz: Tehlikeli kimyasal ile tehlikeli eşyanın, üretimi sonrası veya ithalatında gümrük 
idarelerince ilgilisine teslimi sonrası, kullanımı veya satışı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak 
piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti, 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Tehlikeli kimyasal ile tehlikeli eşyanın bu yönetmelik hükümlerine 
uygunluğunun kontrol altında tutulması, denetlenmesi faaliyetini, 

Ürün: Kimyasal element ve/veya bileşiklerinin veya bunların karışım ve/veya çözeltilerinin 
kullanılması ile, üretici tarafından herhangi bir yöntemle, herhangi bir formda hazırlanan madde, 
müstahzar ve eşyayı, 

Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, kararlılığını ve yapısını 
etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, üretiminde kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı 
maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlığı ihtiva eden kimyasal element ve bunların 
bileşiklerini, 

Müstahzar: En az iki veya daha çok maddenin karışım veya çözeltilerini, 
Tehlikeli Özellik: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, 

toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için 
tehlikeli özellikleri, 

Tehlikeli Kimyasal: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, 
toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için 
tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip madde ve müstahzarları, 

Patlayıcı Madde/Müstahzar: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik 
reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş 
test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki 
madde/müstahzarları, 

Oksitleyici Madde/Müstahzar: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de 
temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan madde /müstahzarları,  

Çok Kolay Alevlenir Madde/Müstahzar: Çok düşük parlama noktası (0° C'den düşük) ve düşük 
kaynama noktasına (35 °C'den düşük) sahip sıvı haldeki madde ve müstahzarlar ile oda sıcaklığı ve 
basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki madde/müstahzarları, 

Kolay Alevlenir Madde/Müstahzar: a) Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile 
temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen, 

b) Ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının 
uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki, 

c) Düşük parlama noktasına (21°C'nin altında) sahip olan sıvı haldeki, 
d) Su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarlarda, çok kolay alevlenir gaz yayan 

madde/müstahzarları, 
Alevlenir Madde/Müstahzar: Düşük parlama noktasına (21 °C – 55 °C) sahip sıvı haldeki 

madde/müstahzarları, 
Çok Toksik Madde/Müstahzar: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri 

yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan 
madde/müstahzarları,  

Toksik Madde/Müstahzar: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla 
emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan 
madde/müstahzarları,  

Tehlikeli Madde ve Müstahzarları: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla 
emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan 
madde/müstahzarları, 

Aşındırıcı Madde/Müstahzar: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen 
madde ve müstahzarları,  

Tahriş Edici Madde/Müstahzar: Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya 
tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak 
sınıflandırılmayan madde/müstahzarları, 

Alerjik Madde/Müstahzar: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet 
meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması  

durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan madde/müstahzarları, 
Kanserojen Madde/Müstahzar: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde 

kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran madde/müstahzarları,  
Mutajen Madde/Müstahzar: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya deriye nüfuz ettiğinde 

kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran madde/müstahzarları, 
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Üreme İçin Toksik Madde/Müstahzar: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz 
ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu 
etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu 
hızlandıran madde/müstahzarları, 

Çevre İçin Tehlikeli Madde/Müstahzar: Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç 
unsuru için kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren madde/müstahzarları, 

Tehlikeli Eşya: Üretim işlemi sonucu herhangi bir formda hazırlanmış olup son ürün konumunda 
piyasaya arz edilen, kullanımı ile çevre ve insanı olumsuz yönde etkileyebilecek tehlikeli kimyasal 
ihtiva eden eşyayı, 

(Ek tanım: R.G.: 6.11.2001/24575' de yayımlanan Yönetmelik, m.2) Bilimsel Araştırma ve 
Geliştirme: Ürün geliştirmede yapısal özelliklerin, performans ve etkinliğin belirlenmesi için yapılan 
bilimsel araştırmalar da dahil olmak üzere kontrollü koşullar altında gerçekleştirilen bilimsel deney, 
analiz veya kimyasal araştırmayı, 

(Ek tanım: R.G.: 6.11.2001/24575' de yayımlanan Yönetmelik, m.2) Üretim Sürecinde Araştırma 
ve Geliştirme: Maddenin uygulama alanlarını test etmek üzere kullanılan pilot tesis veya deneme 
üretimi ünitesinde gerçekleştirilen üretim sürecinde maddenin geliştirilmesi için yapılan araştırma ve 
geliştirmeyi,  

(Ek tanım: R.G.: 6.11.2001/24575' de yayımlanan Yönetmelik, m.2) Polimer: Bir veya daha 
fazla türde monomer biriminin ardarda sıralanması ile karakterize olan moleküllerden meydana gelen 
madde ile en az bir diğer monomer birimine veya diğer reaktana kovalent bağ ile bağlanmış en az üç 
monomer birimini içeren ve aynı moleküler ağırlıktaki moleküllerin bir basit ağırlıklı çoğunluğunun daha 
azından meydana gelen moleküllerin bir basit ağırlıklı çoğunluğunu kapsayan maddeyi, (Bu 
moleküller, molekül ağırlıklarına göre dağılmış olup, bu dağılımda molekül ağırlıklarındaki farklılıklar 
monomer biriminin sayısına bağlı olup, monomer birimi polimer içinde bulunan, reaksiyona girmiş 
haldeki monomeri ifade etmektedir.) 

(Ek tanım: R.G.: 6.11.2001/24575' de yayımlanan Yönetmelik, m.2) Risk: 
Kimyasalların kullanım şartlarında ve/veya kimyasallara maruz kalınması halinde, kimyasalların 

çevre ve insan sağlığına zarar verme olasılığını ve ciddiyet derecesini,  
(Ek tanım: R.G.: 6.11.2001/24575' de yayımlanan Yönetmelik, m.2) Güvenlik: Kimyasalların 

kontrol altına alınamaz riskinden uzak olmayı, 
(Ek tanım: R.G.: 6.11.2001/24575' de yayımlanan Yönetmelik, m.2) Güvenlik Bilgi Formu: 

Tehlikeli kimyasalların; özelliklerine ilişkin detaylı bilgiler ile bulunduğu işyerlerinde kimyasalın 
özelliğine göre alınacak güvenlik önlemleri ve kimyasalın olumsuz etkilerinden çevre ve insan 
sağlığının korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgeyi,  

(Ek tanım: R.G.: 6.11.2001/24575' de yayımlanan Yönetmelik, m.2) Profesyonel Kullanıcı: 
Üreticiyi, tehlikeli kimyasal kullanan sanayiciyi, bilimsel araştırma ve geliştirme yapan ve üretim 
sürecinde araştırma ve geliştirme yapan gerçek ve tüzel kişiyi, 

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

GENEL İLKELER 
  

Kimyasal Maddelerin İthalatının Kontrolü 
Madde 5 - Çevrenin korunması yönünden zararlı etkileri olduğu bilinen kimyasal maddelerin 

ithalatının kontrolü yayınlanan tebliğler doğrultusunda yapılır. 
Genel Koruma Görevi 
Madde 6 - Tehlikeli madde ve müstahzarlarıyla iştigal edenler ilgili tebliğlerde verilen kurallara 

ve bu Yönetmelikte adı geçen tehlikeli maddelerden kaynaklanan ve eklerde verilmekte olan "Özel 
Risk Durumları" ve bunlarla ilgili "Güvenlik Tavsiyeleri"ne etiket, ambalajlama, depolama ile ilgili diğer 
hükümlere uymak zorundadırlar. 

Çevreye Yığın Halinde Bırakma 
Madde 7 - Tehlikeli madde ve müstahzarları, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde 

ambalajlama ve depolama yapılmadan, çevreye yığın veya yığın oluşturacak şekilde bırakılamaz. 
Ancak, yığılma zorunluluğu bulunduğu hallerde ilgili valiliğin izni alınarak; 
a) Yığma ve yığından alma işlemlerinde, madde veya ürün türü, iş kolu ve kullanım amacına 

uygun yöntem, araç ve gereç kullanmak, 
b) Madde veya ürünün çevrede olumsuz etkilere neden olacak şekilde komşu alanlara, havaya 

ve sulara karışmasını önlemek için ilgili mevzuat  
doğrultusunda gerekli önlemleri almak,  
c) Hayvanlar, bitkiler ve bunların hayat sahalarının tehlikeye sokulmaması için uygun önlemleri 

almak, şartlarıyla çevreye yığın halinde bırakmak mümkün olabilir. 
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Üretici ve İthalatçının Bilgi ve Beyan Verme Yükümlülüğü 
Madde 8 - Ülke sınırları içinde, ilgili tebliğler ve Ek-I kapsamında yer alan tehlikeli madde ve 

müstahzarlarıyla ile iştigal edenler, üretim ve fiili ithalat sonrası; 
a) Bu Yönetmelik ve eklerin getirdiği hükümler çerçevesinde etiketleme, ambalajlama, 

depolama ve taşıma ile ilgili kurallara uyduğunu ispat etmekle, 
b) Bakanlığın talep etmesi durumunda beyanda bulunmakla, yükümlüdür. 
Beyan dosyasında bulunacak asgari bilgiler Ek-III'de verilmiştir. 
Üretici ve ithalatçı gerek görüldüğünde beyan ettiği bilgilerin kanıtlarını da Bakanlığa vermekle 

yükümlüdür. 
Bakanlık Ek-I kapsamında yer alan maddelerdeki değişiklikleri, Yönetmeliğin 44 üncü 

maddesinde oluşturulan Kimyasal Güvenlik Komisyonu'nun görüşleri doğrultusunda yapar.  
Ek Bilgi Verme Yükümlülüğü59 
Madde 9 - Bakanlığın gerekli görmesi durumunda, ilgili tebliğler çerçevesinde başvuruda 

bulunanlar,  
a) Mevcut bilimsel bilirkişi raporlarını, 
b) İlgili deney metodlarını ve kaynağını, 
c) Madde ve ürünü temsil eden örneğini, 
d) Etiketi veya taslakları ve güvenlik bilgi formlarını, 
e) Beyan ettiği bilgilerin kanıtlarını 
kapsayan ek bilgiyi vermek zorundadır. 
Bakanlık, sunulan belgelerin yetersiz bulunması durumunda başvurandan ilâve deneyler, testler 

ve bunların sonuçlarını isteyebilir. 
Ürünleri Kontrol Yükümlülüğü  
Madde 10 - Üretici, zararlı maddelere ilişkin test yöntemleri konusunda bir tebliğ çıkıncaya 

kadar, geçici olarak, iştigal ettiği maddelerle ilgili verdiği beyanda belirttiği özellikleri sağlamak için 
yaptığı ölçümlerde ilgili ulusal ve uluslararası standart yöntemleri kullanmakla yükümlüdür.  

Belgeleri Hazır Bulundurma Yükümlülüğü 
Madde 11 - Tehlikeli madde ve müstahzarları ile iştigal edenler, bunların piyasaya arzında, 

üretimi ve ticareti ile ilgili tüm bilgileri kaydetmekle, eski bilgilerle birleştirmekle ve incelemeye 
sunulacak biçimde düzenleyerek hazır bulundurmakla yükümlüdür.  

Alıcının Bilgilendirilmesi 
Madde 12 - (Değişik madde başlığı ve madde: R.G.: 6.11.2001/24575'de yayımlanan 

Yönetmelik, m.3) Tehlikeli kimyasallar ile tehlikeli eşyanın riskleri ve alınması gerekli güvenlik 
önlemleri hakkında, tehlikeli kimyasal ve tehlikeli eşyayı piyasaya arz eden üretici, ithalatçı ve dağıtıcı 
tarafından alıcı, kullanıcı ve depolayıcıların bilgilendirilmesi zorunludur. 

Bu amaçla, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış etiket ve Güvenlik Bilgi Formları 
kullanılır. 

Güvenlik Bilgi Formlarının profesyonel kullanıcılar ile tehlikeli kimyasalları depolayanlara 
iletilmesi zorunludur.  

Alıcının bilgilendirilmesinden üretici, ithalatçı ve dağıtıcı müteselsilen sorumludur. 
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
DAĞITICI VE İŞLETME MÜDÜRÜNÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

  
Dağıtıcının Yükümlülüğü 
Madde 13 - (Değişik: R.G.: 6.11.2001/24575' de yayımlanan Yönetmelik, m.4) Dağıtıcı, tehlikeli 

kimyasallar ile tehlikeli eşyanın alım ve satım işlerini yaparken aşağıdaki hükümlere uymak 
zorundadır. 

a) Dağıtıcı, üretici veya ithalatçıdan aldığı tehlikeli kimyasal ile tehlikeli eşyanın yapısal özelliğini 
değiştiremez, etiket ve Güvenlik Bilgi Formlarında değişiklik yapamaz, okunamaz duruma getiremez. 

b) Tehlikeli kimyasal ile tehlikeli eşyanın, birim ambalaj miktarını değiştirerek satışa arz etmek 
isteyen dağıtıcılar tehlikeli kimyasal ile tehlikeli eşyanın üreticisi tarafından hazırlanmış etiket bilgilerini 
ve Güvenlik Bilgi Formlarını kullanmak ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak etiketleme ve 
ambalajlama yapmak zorundadır. 

c) Dağıtıcı, Güvenlik Bilgi Formunun kullanıcıya ulaşabilmesini sağlamak 
                                                           

59   R.G.: 6.11.2001/24575' de yayımlanan Yönetmelik, m.7 ile, madde metninde geçen "bilgi formu" ibareleri "Güvenlik    
Bilgi Formu" şeklinde değiştirilmiş, "kullanma talimatı" ibaresi kaldırılmıştır. 
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amacıyla, Türkçe hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formunu tehlikeli kimyasalı aldığı kişiden temin 
ederek tehlikeli kimyasalı sattığı kişiye vermekle, tehlikeli kimyasalı Yönetmelik hükümlerine uygun 
olarak depolamak, taşımak veya taşınmasını sağlamakla, istenmesi halinde alış ve satış ile ilgili bilgi 
ve belgeler ile birlikte faturanın bir kopyasını Bakanlığa vermekle yükümlüdür. 

Alıcının Bilgilendirilmesi 
Madde 14 - R.G.: 20.4.2001/24379'da yayımlanan Yönetmelik, mad.8 ile yürürlükten kaldırıldı. 
İşletme Müdürünün Yükümlülükleri 
Madde 15 - İşletme müdürü denetim sırasında her türlü bilgiyi vermek ve gereken kolaylığı 

sağlamakla yükümlüdür. 
İşletme müdürü tehlikeli madde veya müstahzarların üretimi, depolanması, taşınması, 

etiketlenmesi ve ambalajlanması ile ilgili önlemleri bu Yönetmelik  hükümleri doğrultusunda yerine 
getirmek zorundadır. 

Bu madde ve ürünlerin üretimi sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeler konusunda önlemler 
almakla, idarenin tehlikeli madde ve müstahzarlar için istediği bilgileri gerçeğe uygun olarak 
hazırlamak ve saklamakla, bu Yönetmeliğe bağlı olarak çıkarılacak tebliğleri izlemek ve uygulanmasını 
sağlamakla yükümlüdür. 

  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Etİketlemede Uygulanacak Kurallar 
  

Etiketleme Zorunluluğu 
Madde 16 - Tehlikeli madde veya müstahzarları ile iştigal edenler, bunların özelliklerine göre 

etiketlenmesinden sorumludur. Üreticiler, bu bölümde verilen etiketleme ile ilgili kurallara uymak 
zorundadır. 

Etiketlerde Bulunması Gerekli Hususlar 
Madde 17 - Etiketlerde; 
a) Üreticinin adı ve adresi,  
b) Maddenin kimyasal ve ticari adı, kapalı formülü, 
c) Ürünlerin, ticari adı, amaçlanan kullanım alanları ve içeriğine giren maddelerin tehlike 

sembolleri, 
d) Özel tehlikelere karşı dikkat çekici, "çok şiddetli patlayıcı", şiddetli zehir gibi ibareler, güvenlik 

tavsiyeleri (Ek-VII'e göre zararlı maddelere ait özel riskler (R) ve güvenlik önlemlerinin (S) ilgili 
olanlarının içinde seçilmiş) alınabilecek tedbirler hakkında özlü bilgiler, Ek-II'de verilmiş olan zararlı 
maddeyi tanımlayan özellikler,  

e) Ek-IV'de, tek tek maddeler için verilen tehlike işaretlerinden ilgili olanlar, 
f) Kimyasal tanımı ve etkin maddesinin yüzdesi, 
g) Diğer katkı maddeleri ve en azından bunların grup tanımları, bulundurulur. 
Etiketlerde çevre ve insan sağlığı için tehlike durumları ve korunma önlemleri işaretlerle 

gösterilir. Ek-IV'de verilen işaretler dışında işaret kullanılamaz.  
Uyulması Gerekli Hususlar 
Madde 18 - 4.9.1988 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği'ne göre kanalizasyona veya sulara atılması yasak olan maddelerin etiketlerinde bu durum 
açık olarak belirtilir. 

Etiketlerde "zehirsizdir", "sağlığa zararsızdır", "talimata uygun kullanılırsa zararsızdır" gibi 
tehlikeye karşı kayıtsızlaştırıcı ifadeler kullanılamaz.  

Paketlenmiş olarak piyasaya sürülen madde veya ürünlerde etiketler, paketlere yapıştırılmış 
olmalıdır. Paketler İkinci bir ambalaj içine konuyorsa, etiket bu ambalajlar üzerine de yapıştırılır. 
Ancak, şeffaf ikinci ambalaj kullanıldığında, içteki etiketin net olarak okunabilmesi durumunda ikinci 
ambalaja etiket konulması zorunlu değildir. 

Özellikleri yeterince belirlenmeyen maddelerin etiketleri üzerine "bu maddenin çevre ve insan 
sağlığı üzerindeki etkisi ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" ibaresi yazılır.  

Ek-VI'da verilen kanser yapıcı maddeler listesine giren madde ve ürünlerin  etiketleri üzerine, 
diğer bilgilerin yanı sıra "dikkate kansere neden olabilir" ibaresi yazılır. 

(Ek fıkra: R.G.: 6.11.2001/24575' de yayımlanan Yönetmelik, m.5) Etiketler, piyasaya arz edilen 
tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşya için Türkçe, ihraç edilen tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli eşya için 
ihraç edilen ülkenin resmi dillerinden birinde hazırlanır.  

Aerosol Paketlerinde Etiketleme  
Madde 19 - Aerosol paketleri ve kaplarına yapıştırılan etiketlerde diğer bilgilerin yanı sıra, 
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a) "Kutu basınçlıdır", "Güneş altında bırakmayınız", "50 °C'nin üzerindeki sıcaktan koruyunuz", 
"Boş kutuları zorlayarak açmayınız", "Ateşe atmayınız",Aleve veya akkor halindeki maddelere 
püskürtmeyiniz, 

b) Bileşiminde yanmaya ve kolay alev almaya neden olabilecek yanıcı madde içerenler için 
"yanıcıdır" veya "kolay alev alır", 

ibarelerinin de yazılması zorunludur. 
Etiketleme Şartları 60 
Madde 20 - Tehlikeli madde veya müstahzarlarının etiketlerinin boyutları, ambalaj kaplarının 

hacimlerine göre, aşağıda verilmiştir. 
a) 0,25 litreye kadar uygun görülecek büyüklükte,  
b) 0,26-3,0 litre arası için en az 52 mm x 74 mm,  
c) 3,1-50 litre arası için en az 74 mm x 105 mm, 
d) 51-500 litre arası için en az 105 x 148 mm,  
e) 500 litreden büyük olanlar için en az 148 mm x 210 mm. 
Tehlike sembolleri, portakal sarısı zemin üzerine siyah baskı ile verilir. Her tehlike sembolü en 

az 1 cm² alana sahip olup, işaretin yapılacağı yüzeyin en az onda birini kaplar. Belli bir tehlike sınıfı 
için kullanılan sembol bir başka tehlike sınıfını da içeriyorsa bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (e) 
bendinde öngörülen tehlike içermeyen sembollerinden bazıları eğer yer müsait değilse etiketlere 
konmayabilir. 

Etiketler, bu Yönetmelikte belirtilen hususlar dışında, sağlık, güvenlik gibi alanlardaki 
yönetmeliklerin ilgili hükümleri gereği zorunlu semboller ve bilgileri de tamamlayıcı olarak bulundurur. 

Etiketler, ambalajın bir veya birkaç yüzüne, ambalaj normal konumunda dururken etiketteki 
bilgiler okunabilecek şekilde yapıştırılır. Etiketin ambalaj yüzeyine yapıştırılması, ambalajın boyutları 
veya cinsi nedeniyle mümkün değilse, etiketleme ambalaja bağlı bir plaka şeklinde yapılır. Etiketin dış 
etkenlerden ve ambalaj içindeki maddeden etkilenerek ambalaj üzerinden çıkmaması, veya 
kullanılmışsa plakanın kopmaması için gerekli önlemler alınır. 

Yanıcı ve kolay tutuşan maddelerin 0,25 litreyi geçmeyen ambalajlarının etiketlerinde, 
maddenin bu özelliği ile ilgili olarak dikkat çekici ibarelerin ve alınması gerekli önlemlerin etikete 
yazılması şartı aranmaz. Ancak diğer yollarla bu hususların vurgulanması zorunludur.  

Kullanma Talimatı  
Madde 21 - R.G.: 20.4.2001/24379'da yayımlanan Yönetmelik, madde 8 ile yürürlükten 

kaldırıldı. 
Güvenlik Bilgi Formu 
Madde 22 - (Değişik madde başlığı ve madde: R.G.: 6.11.2001/24575' de yayımlanan 

Yönetmelik, m.6) Güvenlik Bilgi Formunun hazırlanması ve dağıtımında aşağıdaki kurallara uyulması 
zorunludur.  

a) Güvenlik Bilgi Formu, Yönetmelik hükümlerine göre, tehlikeli olduğu belirlenen madde ve 
müstahzar ile en az bir tehlikeli madde ihtiva eden müstahzarın üreticisi tarafından hazırlanır. 

b) Profesyonel kullanıcılar tarafından talep edilmesi halinde, Yönetmelik hükümlerine göre 
tehlikeli olarak sınıflandırılmasa dahi, işyeri ortamı maruz kalma limitleri belirlenmiş veya çevre ve 
insana zarar verecek özellik gösteren maddelerden en az birini içeren müstahzarlardan, bu tür 
maddelerden en az birini veya bir kaçını ayrı ayrı; 

(1)>= 1 % (ağırlıkça) miktarda içeren gaz halinde olmayan, 
(2)>= 0,2 % (hacimce) miktarda içeren gaz halinde olan, müstahzarın  

Güvenlik Bilgi Formu, bu müstahzarın üreticisi tarafından ayrıntılı bilgiler içerecek şekilde 
hazırlanır ve talep edene iletilir.  
c) Güvenlik Bilgi Formu, üretici tarafından;  

1) Her tehlikeli madde, tehlikeli müstahzar veya en az bir tehlikeli madde ihtiva eden 
müstahzar için ayrı ayrı hazırlanır, 

2) Teknik gelişmelere ve bilimsel araştırmalara bağlı olarak güncelleştirilir,  
3) Tehlikeli kimyasalın üretim sonrası ilk teslimatı sırasında veya mümkünse teslimat 

öncesi, 
4) İkinci veya takip eden teslimatlarında talep edilmesi halinde, alıcıya ücretsiz olarak 

yazılı metin halinde verilir veya elektronik ortamda iletilir. 
Güvenlik Bilgi Formu; piyasaya arz edilen kimyasallar için Türkçe, ihraç edilen kimyasallar için 

ihraç edilen ülkenin resmi dillerinden birinde hazırlanır. 

                                                           
60 R.G.: 20.4.2001/24379'da yayımlanan Yönetmelik, m.5 ile; ikinci ve üçüncü fıkralarda geçen "tehlike işaretleri" ibaresi 

"tehlike sembolleri", "zorunlu işaretler" ibaresi "zorunlu semboller" olarak değiştirilmiştir. 
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Güvenlik Bilgi Formunun yeni bilgiler ışığı altında güncelleştirilmesi halinde; güncelleştirilmiş 
form, güncelleştirme tarihinin 12 ay öncesine kadar geçen sürede, tehlikeli kimyasalın verildiği 
kullanıcılar ile depolayana güncelleştirme tarihini takip eden 3 ay içinde iletilir ve formda değişiklik 
tarihi ve kaçıncı değişiklik olduğu belirtilir.  

İthal edilen kimyasalların Güvenlik Bilgi Formu, ithalatçısı tarafından üreticisinden temin 
edilerek Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlandıktan sonra, tehlikeli kimyasalın ilk teslimatı 
sırasında veya mümkünse teslimat öncesi, ikinci veya takip eden teslimatlarında talep edilmesi halinde 
alıcıya ücretsiz olarak Türkçe yazılı metin halinde verilir veya elektronik ortamda iletilir. 

İthal edilen kimyasalların Güvenlik Bilgi Formlarının ithalatçısı tarafından üreticisinden temin 
edilememesi halinde, ithalatçı ithal ettiği kimyasallar için bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 
Güvenlik Bilgi Formunu hazırlamakla yükümlüdür.  

Güvenlik Bilgi Formunda bulunması gereken asgari bilgiler ile formun düzenlenmesinde 
uyulacak usul ve esaslar Bakanlıkça yayımlanacak tebliğ ile belirlenir. 
  
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Ambalajlama, Depolama ve Taşıma 
  

Yükümlülükler 
Madde 23 - Tehlikeli madde ve müstahzarlarının ambalajlanması, depolanması, taşınması 

işlerinden biri veya birkaçı ile iştigal edenler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Bu işlerin ücret 
karşılığı üçüncü kişi veya kuruluşlara yaptırılması durumunda da, işveren kişi veya kuruluş, iştigal 
edenle birlikte müteselsilen sorumludur.  

Ambalajlama Zorunluluğu 
Madde 24 - Tehlikeli madde ve müstahzarlar, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesindeki hükümlere 

uyularak, normal depolama ve taşıma şartlarında, sızma, kaçak, dökülme, bulaşma ve benzeri yollarla 
ambalaj dışına çıkmaları önlenecek şekilde ambalajlandıktan sonra piyasaya arz edilebilir. 

Piyasaya arz şekli özel mevzuata tabi madde ve ürünler için, yukarıdaki hükümlere uyulması 
gerekmez. 

Ambalajlanmamış madde ve ürünlerin taşınması ve depolanması ile iştigal edenler, piyasaya 
arz şekli özel mevzuata tabi madde ve ürünler ile ilgili durumlar dışında, ilgili idareden özel izin alırlar.  

Ambalajsız Taşıma ve Depolama 
Madde 25 - Bir başka ürün üretiminde hammadde, ara madde olarak kullanılacak veya yakıt 

olarak piyasaya sürülmek istenen madde ve ürünlerin; 
a) Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek uygun sistem ve araçlarla taşınması ve 

depolanması, 
b) Araç ve depo yerinin kapalı sistem olması durumlarında ambalajsız depolama ve taşımaya 

izin verilebilir.  
Ambalaj Kaplarının Genel Görünümü 
Madde 26 - Tehlikeli madde ve müstahzarlarının içine konduğu kapların genel görünümü 

aşağıdaki gibi olmalıdır:  
a) Ambalajların şekli ve etiketleri, genel görünüm ve kapsamları açısından, gıda maddelerinin 

ambalajları ile aynı veya karıştırılabilir benzerlikte seçilemez. 
b) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre hazırlanan etiketler ambalaj kapları üzerinde uygun 

olarak yerleştirilir. 
Ambalajlama Şartları 
Madde 27 - Tehlikeli madde ve müstahzarlarının ambalaj kaplarına konulmasında Ek-V'de 

verilen kurallar yanında aşağıdaki genel kurallara uyulması zorunludur.  
a) Ambalajlanan madde, ambalaj kabının dışına bulaşmamalıdır. 
b) Ambalaj kabı, içine konulan maddeden etkilenmemeli, onun özelliklerini değiştirmemelidir. 
c) Sıvı halinde madde ve ürünlerin ambalajlanmasında, ısıl genleşmeler sonucu, patlama, 

yırtılma gibi istenmeyen durumların önüne geçilebilmesi için, kaplarda boş hacım bırakılmalıdır.  
d) Hava yolu ile taşınacak her türlü ambalaj kabının hava basıncı değişimlerin etkisiyle 

karşılaştığında dayanıklı olacak şekilde tasarlanması gerekir. 
e) Maddenin ambalajlanmasında iç içe kaplar kullanılmışsa, iç kaptan dış kaba sızma 

olmamalıdır. Cam, Seramik, gibi kırılgan malzemeden yapılmış iç kaplar ile ambalajlamada, kırılmanın 
önlenmesi için iç ve dış kaplar arasında şok direncine sahip uygun destekleme malzemeleri kullanmalı 
veya benzeri önlemler alınmalıdır. 

f) Birbiri ile şiddetli reaksiyon veren maddeleri taşıyan iç kaplar aynı dış kap içinde 
depolanamaz ve taşınamaz. 
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g) Çok tehlikeli oldukları için bir sıvı ile ıslatılarak veya seyreltilerek korunması gereken 
maddelerin ambalajlanmasında, kaçakları tamamen önleyecek tasarımlar kullanılır ve yeterli önlemler 
alınır.  

h) Taşıma ve depolama sırasında sıcaklığın artması, hava basıncı değişimi, çalkalanma, gibi 
nedenlerle, kap içindeki madde tehlikeli boyutlarda gaz oluşturuyor ve basıncı artırıyorsa, fazla gazı 
dışarı atarak otomatik basınç ayarlamasını sağlayacak sistemler takılmış kaplar kullanılmalıdır. Ancak, 
çıkan gazın tehlikeli ve zararlı olması durumunda, tehlikeyi önleyici başka önlemlerin alınması gerekir. 

i) Ambalaj olarak kullanılacak her türlü madde, malzeme ve araç, kullanım amacına uygun 
fonksiyon testlerinden geçirilir.  

j) Üretici ithal ettiği veya ürettiği madde ve ürünün taşınmasından kaynaklanan ambalaj 
malzemesinin, ilgili yönetmelikler uyarınca, en aza indirilmesi veya bertaraf edilmesinden yükümlüdür. 
Üretici bu durumda sorumluluğu başkasına devredemez ve gerekli harcamaları karşılamakla 
yükümlüdür. 

Taşıma 
Madde 28 - Tehlikeli madde ve müstahzarlarının taşınması konusunda yürürlükteki mevzuat 

hükümleri uygulanır. 
Depolama 
Madde 29 - Tehlikeli madde ve müstahzarları, özellikleri, depolamaları ve diğer şekillerdeki 

iştigalleri sırasında arzedebilecekleri tehlikenin cinsine göre Ek-VIII'de verilen sınıflara ayrılmıştır. 
Tehlikeli kimyasal madde ve müstahzarlarını üretenler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek 
şekilde depolama yapmakla yükümlüdür. Bu maddelerin kötü amaçlı veya sorumsuz kişilerin eline 
geçmemesi ve amaç dışında kullanılmaması için gerekli önlemler, işletme müdürü, serbest bölgelerde 
serbest bölge müdürleri tarafından alınır. 

Tehlikeli kimyasal madde ve müstahzarlarının konduğu depolar, depolanan maddenin 
oluşturabileceği zararlar göz önüne alınarak, gerekli ısı, izolasyon, yıldırımdan koruma, havalandırma, 
alarm, yangın söndürme, gibi sistemler ile donatılır ve amacına uygun malzemelerle inşa edilir.  

Depolara ve bunların yakınına, depolanan madde veya ürünlerinin yükleme, boşaltma ve 
kullanımları sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeler ve bu tehlikelere karşı korunma önlemleri ile ilgili 
uyarı işaretleri ve yazıları asılır. 

Tehlikeli madde ve müstahzarları, ilaç, hayvan ilacı, gıda maddesi, hayvan yemi ve bunların 
katkı maddeleri ile aynı depolara konulamaz. 

Ek-IV'de verilen işaretlerden korozif, az zehirli ve tahriş edici özelliği ile etiketlenmiş olan madde 
ve ürünlerin depolanmasında, insan ve çevre sağlığı açısından işletmede gerekli yerlerde uyarı 
levhaları bulundurulur. 

Ek-IV'de verilen işaretlerden çok zehirli özelliği ile etiketlenmiş olan madde ve ürünler kilitli 
mekanlarda depolanır. Bunların depolanması ile sorumlu kişiler, işletme müdürü ve konu ile ilgili 
personel dışındaki kişilerin bu maddelerle iştigalini önlemek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 

Akaryakıt istasyonlarında satılan madde ve ürünler için kilitli mekanlarda depolama şartı 
aranmaz. 

  
ALTINCI BÖLÜM 
İdarenİn Görevlerİ 
  

Beyanların Değerlendirilmesi  
Madde 30 - Bakanlık, gerek gördüğü hallerde talep ettiği Ek-I'de yer alan tehlikeli madde ve 

müstahzarları ile ilgili beyanları bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirir.  
Madde 31 - Tehlikeli madde ve müstahzarların ticareti, üretimi, ambalaj ve etiketlenmesi, 

depolanması, taşınması ile iştigal edenlerin Yönetmelik  hükümlerince denetlenmesiyle Bakanlık 
yetkilidir. Bakanlık, gerek görüldüğünde, söz konusu maddelerle ilgili deneylerin yurt içinde veya yurt 
dışında yeniden yaptırılmasını sağlar.  

Denetimler sırasında kurum, kuruluş ve işletmelerden elde edilen bilgi ve belgeler başka 
amaçlar için kullanılamaz. 

 Fiili İthalatın Kontrolü 
Madde 32 - İthalatının kontrolü tebliğlerle yapılan tehlikeli madde ve müstahzarların fiili ithalatı 

sırasında beyan edilen bilgilere uygun nitelikte olduğu Ek: IX'da verilen kriterlere göre değerlendirilir. 
Beyana uygun olmadığının tespiti halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 2 nci maddesi gereğince 
durum Çevre Bakanlığı'na bildirilir. 

Piyasanın Denetlenmesi 
Madde 33 - Bakanlık, piyasada bulunan tehlikeli madde ve müstahzarlarını, gelişi-güzel 

örnekler alarak veya üretici ve ara işletmeciden örnekler isteyerek denetler. 
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Piyasa Denetiminin Yürütülmesi 
Madde 34 - Piyasanın denetlenmesinde tehlikeli madde ve müstahzarların bileşimi, etiketi ve 

güvenlik bilgi formunda bu Yönetmelik ve eklerinde verilen kurallara uyulup uyulmadığı göz önünde 
bulundurulur. 

Denetimi yapan, üreticiyi, ithalatçıyı veya piyasayı denetlemek amacı ile örnek alırken, örnek 
alma teknikleriyle ilgili Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen yöntemlere uyar.  

İdari Ceza Verme Yetkisi 
Madde 35 - Piyasa denetlemesinde bu Yönetmelik'te belirtilen hükümlerin yerine 

getirilmediğinin anlaşılması durumunda, üretici ve ara işletmecinin ikametgâhının veya işyerinin 
bulunduğu yerin mülki idare amiri, Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari ceza verme 
yetkisine sahiptir. 

Alınan Örneklerin Ücreti 
Madde 36 - Denetleme için gerekli örnekler, üretici, tehlikeli kimyasal madde ve müstahzarları 

ile iştigal edenler tarafından denetleme makamına ücretsiz olarak verilir.  
Denetlemelerde yapılan araştırma ve test harcamalarını da tehlikeli  kimyasal madde ve 

müstahzarları iştigal edenler karşılar. 
  
YEDİNCİ BÖLÜM 
Özel Hükme Tabİ Maddeler 
  

Asbest Kullanımı İle İlgili Hükümler 
Madde 37 - (Değişik: R.G.: 25.7.2001/24473'da yayımlanan Yönetmelik, m.1)  Asbest lifleri ve 

asbest lifleri ihtiva eden topraklara ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur. 
Amfibol grubu asbest lifleri olarak tanımlanan; 
a) Krosidolit, CAS No 12001-28-4 
b) Amozit, CAS No 12172-73-5  
c) Antofillit, CAS No 77536-67-5 
d) Aktinolit, CAS No 77536-66-4  
e) Tremolit, CAS No 77536-68-6 
türü asbest lifleri çıkarılamaz, üretilemez, herhangi bir ürün üretiminde ve üretim dışında 

herhangi bir amaçla kullanılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez. 
Amfibol grubu asbest liflerini ihtiva eden ürünler kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez ve 

kullanılamaz.  
Serpantin grubu asbest lifi olarak tanımlanan krizotil türü asbest, CAS No:12001-29-5 (Beyaz 

asbest); 
a) Oyuncakların, 
b) Püskürtme yolu ile kullanılacak malzeme ve müstahzarların, 
c) Perakende olarak halka satılan toz halindeki nihai ürünlerin, 
d) Tütün içmek için kullanılan pipo, ağızlık, sigara filtresi gibi ürünlerin, 
e) Katalitik filtreler ve sıvılaştırılmış gaz ile çalışan katalitik ısıtıcılarda kullanılan yalıtım 

gereçlerinin,  
f) Boyalar ve cilaların/verniklerin, 
g) Sıvılar için kullanılacak filtrelerin/süzgeçlerin,  
h) Kaplama ağırlığının % 2'sinden fazla olacak şekilde, yol yüzey kaplamalarının,  
i) Sıvalar, koruyucu kaplamalar, dolgular, sızdırmazlık malzemeleri, bağlayıcılar, zamklar, 

tutkallar, yapıştırıcılar, dekoratif tozlar ve apre malzemelerinin,  
j) Yoğunluğu 1 g/cm3'den az olan yalıtım veya ses geçirmezlik malzemelerinin,  
k) Hava filtreleri/süzgeçleri ve doğal gaz veya havagazı isale, dağıtım ve kullanımında 

kullanılan filtrelerin/süzgeçlerin, 
l) Plastik yer ve duvar kaplamalarının altına konacak yalıtım astarlarının, 
m) Tüketiciye sunulduğunda, ortama lif yayılmasını önleyecek şekilde muameleye tabi 

tutulmayan tekstil ürünlerinin, 
n) Çatı keçelerinin, üretiminde kullanılamaz. 
Krizotil türü asbest liflerinin kullanım hükümlerine uymayan ürünler kullanım amacıyla piyasaya 

arz edilemez ve kullanılamaz.  
Amfibol grubu asbest lifi ihtiva eden topraklar ile serpantin grubu asbest  lifi ihtiva eden 

topraklar çıkarılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez,  
özellikle;  
a) Badana ve sıva, çatı ve zemin toprağı şeklinde taban ve çatı örtüsü, 
b) Yol, pekmez, çanak, çömlek yapımında katkı malzemesi, 
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c) Çocuk pudrası,  
olarak kullanılamaz. 
Asbest Kullanımı İle İlgili Kısıtlamalar 
Madde 38 - R.G.: 25.7.2001/24473'da yayımlanan Yönetmelik, madde 2 ile yürürlükten 

kaldırıldı.  
  
Asbestli Ürünlerin Etiketlenmesi ve Ambalajlar İle İlgili Kurallar 
Madde 39 - 1. Asbest içeren bütün ürünler veya paketler aşağıda tanımlanan  etiketleme 

kurallarına uymalıdır. 
a) Etiket en az 5 cm. yüksekliğinde 2.5 cm genişliğinde olmalıdır. 
b) Etiket iki bölümden oluşmalıdır.  
- Üst kısımda (h1 = % 40 H) siyah zemin üzerine üzerine beyaz olarak yazılmış "a" harfi 

bulunmalıdır.  
-Alt kısımda (h2 = % 60 H) kırmızı zemin üzerine siyah veya beyaz olarak büyük harflerle 

"DİKKAT ASBEST İÇERİR" ve küçük harflerle "asbest tozunun solunması sağlık için tehlikelidir" ve 
"güvenlik tavsiyelerini inceleyiniz" cümleleri açık bir şekilde bulunmalıdır (bkz.Şekil 1). 

  
  

      
 
  
  

      

  h1 = % 40   
      

  

  

 
 
  
  
  

    

  h2 = % 60 

      

    

 “ a ” 
DİKKAT 
ASBEST 
 İÇERİR 

  
Asbest tozunun 

solunması sağlık 

için tehlikelidir. 

  
Güvenlik 

tavsiyelerini  
inceleyin. 

  

              
  
Şekil 1: Asbestli ürün veya paketlerde kullanılacak etiket 
c) Eğer ürün krosidolit minerali içeriyorsa büyük harflerle yazılan "DİKKAT ASBEST İÇERİR" 

cümlesi "KROSİDOLİT İÇERİR-MAVİ ASBEST" şeklinde yazılmalıdır.  
d) Etiketin ürün üzerine doğrudan baskısı söz konusu ise kontrastı sağlamak için etikette tek renk 

kullanımı yeterlidir. 
2) Önceki bölümde tanımlanan etiket aşağıdaki kurallara uygun olarak kullanılmalıdır. 
a) En küçük birimlerde bile etiket bulunmalıdır. Asbest veya asbestli bileşenler içeren paketler 

aşağıda verilen şekillerden biri ile etiketlenebilir; 
- Paket boyu yeterli büyüklükte ise etiket, pakete sabit bir şekilde yapıştırılır veya pakete doğrudan 

baskı ile yerleştirilir. 
- Paket boyu etiket yapıştırma veya doğrudan baskıya imkan vermiyorsa, etiket pakete 

kopmayacak şekilde bağlanır. 
c) Asbest ve asbest içeren ürünlerin paketlerinde, ürünün asbest olduğunu tanımlayan etiket 

dışında uygun tehlike işaretleri ve semboller yönetmeliğe uygun olarak etiket halinde temiz, okunaklı 
ve silinmeyecek şekilde hazırlanıp, paket üzerine yapıştırılmalı, basılmalı veya bağlanmalıdır. 

d) Paketlenmesi uygun olmayan asbest içeren ürünler için etiket yukarıda belirtildiği gibi hazırlanır, 
ya doğrudan yapıştırılır ya baskı ile yerleştirilir ya da bağlanır. 

Asbestle temas etmiş her türlü ambalaj malzemesi başka amaçla kullanılamaz. 

Kırmızı zemin üzerine beyaz 
veya siyah standart kelimeler 
ile yazılacak 

Siyah zemin 
üzerine beyaz 
“a” 



 315

Bu tür ambalaj malzemeleri, daha büyük bir plastik torbada biriktirilerek asbestli atıkların bertarafı 
ile ilgili kurallar doğrultusunda bertaraf edilmelidir. 

Asbest Liflerinin Depolanması 
Madde 40 - (Değişik madde başlığı ve madde: R.G.: 25.7.2001/24473'da yayımlanan Yönetmelik, 

m.3) Asbest lifleri, depolandığı yerlerde ortama toz ve lif saçılmasını önleyecek tedbirler alınarak, diğer 
tehlikeli kimyasallar ve malzemelerden ayrı olarak depolanır. 

Polihalojenli Bifenliler ve Terfenillerin Kullanımı İle İlgili Hükümler 
Madde 41 - Polihalojenli bifenil ve terfenilleri ve bunların karışımlarını  ihtiva eden malzeme ve 

ürünler 1.1.1996 tarihinden itibaren kullanılamaz. Bu tarihe kadar Madde 42'de verilen kullanım 
kısıtlamalarına uyulur. 

Polihalojenli Bifeniller ve Terfeniller ve Bunların Karışımları İle İlgili Kısıtlamalar  
Madde 42 - Bu maddelerin 1.1.1996 tarihine kadar kullanılmalarında aşağıdaki hükümlere uyulur. 

Mono ve dikloro bifeniller hariç, poliklorlu bifeniller, poliklorlu  terfenilleri ve bunları ağırlıkça % 0.1 den 
daha fazlasını içeren karışımlar aşağıdaki kategoriler dışında kullanılamaz. 

- Kapalı sistemli elektrikli cihazlar (transformatör, resistör ve indüktör) 
- Büyük yoğuşturucular (toplam ağırlığı 1 kg veya daha büyük olanlar) 
- Küçük yoğuşturucular (klorür içerikleri % 43'den fazla olmayan ve  
% 3,5'den fazla penta ve daha yüksek klorlanmış bifenil içermeyen poliklorobifeniller). 
- Kapalı devre ısı transfer cihazlarında kullanılan ısı transfer sıvıları (gıda, ilaç hayvan yemi ve 

diğer veterinerlik ürünlerinin işlendiği durumlar dışında) 
- Yeraltı kazı ekipmanları ve elektrolitik alüminyum üretimindeki cihazlarda kullanılan hidrolik sıvılar  
- Diğer ürünlere dönüştürülmek üzere başlangıç veya ara basamaklarda, 
Deri ile temas eden tekstil ürünlerinde polibromlu bifeniler kullanılmaz. 
Civa Kullanımı İle İlgili Hükümler 
Madde 43 - (Değişik madde başlığı ve madde: R.G.: 3.11.1999/23865'de yayımlanan Yönetmelik, 

m.1) Civa kullanımında aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur. 
1.6.2000 tarihinden itibaren son ürün konumunda kullanıcıya ulaşan, 
             a) Düğme piller ve düğme pillerden oluşan bileşik pillerin üretiminde, pil  ağırlığının % 

2'sinden fazla civa,  
     b) (a) bendinde belirtilen pillerin dışında, diğer pillerin üretiminde, pil ağırlığının % 
0,0005'inden fazla civa,  
     c) Akümülatörlerin üretiminde, akümülatör ağırlığının % 0,0005'inden fazla  civa, 

kullanılamaz. 
Yukarıda belirtilen oranlardan fazla civa ihtiva eden pil ve akümülatörler 1.6.2000 tarihinden 

itibaren kullanım amacıyla ve kullanım amacına uygun olarak cihaz ve araçların içine yerleştirilmiş 
şekilde piyasaya sürülemez. 
  
SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Dİğer Hükümler 
  

Kimyasal Güvenlik Komisyonu 
Madde 44 - Bakanın veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında kurulacak olan Kimyasal 

Güvenlik Komisyonu 443 sayılı Çevre Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname'nin 36 ncı maddesine dayanılarak; 

a) Bu Yönetmeliğin getirdiği hükümlerin işlerliğini sağlamak, b) Ulusal ve uluslararası bilgi 
değişimini sağlayarak gerekli gördüğü hükümleri güncelleştirmek ve eksikliklerini gidermek için görüş 
bildirmek, c) Gerekli durumlarda danışman olarak görev yapmak, d) Kimyasal maddelerden 
kaynaklanan kazalarla ilgili gerekli çalışmaları yapmak, 

üzere oluşturulur. 
Bu komisyon Bakanlığın talebi üzerine toplanır, iç çalışma yöntem ve esasları ihtisas 

komisyonlarının çalışma yöntem ve esaslarını belirleyen yönetmelik hükümlerine tabiidir. 
Komisyonun Oluşumu 
Madde 45 - Bu komisyon Hukuk Müşavirliği'nden 1, Bakanlık ilgili teknik dairelerinden 3, Maliye 

ve Gümrük Bakanlığı'ndan 1, Sağlık Bakanlığı'ndan 1, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan 1, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan 1, ilgili Üniversite birimlerinden 2, üretici ve ara işletmeciyi temsilen 
Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği'nden 1, Kimya Sanayicileri 
Derneğinden 1, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 1, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan 1 kişi 
olmak üzere toplam 14 kişiden oluşur. 

Komisyonun gerek görmesi halinde, çalışılan konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilciler 
alınarak alt çalışma komisyonları oluşturulur. 
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Ücret 
Madde 46 - Bu komisyonlarda görevlendirilmiş kişilerden Bakanlık mensubu olmayanların yurt 

içi ve yurtdışı yollukları, telif, tercüme ve hizmet  ücretleri ile iaşe ve ibate giderleri Çevre Kirliliğini 
Önleme Fonu'ndan karşılanır. 

Yaptırımlar 
Madde 47 - Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre 

Kanunu'nun 15 inci ve 16 ncı maddelerinde belirtilen  makamlar ve 443 sayılı Çevre Bakanlığı'nın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre Çevre Bakanlığı tarafından 
gerekli işlemler yapılır. Kanun'un 20., 21., 22. ve 23 üncü maddelerinde belirtilen idarî nitelikteki 
cezalar ise yeni Kanun'un 24 üncü maddesinde belirtilen yetkili makamlar tarafından verilir. 

Geçici Hükümler 
Geçici Madde 1 - Tehlikeli madde ve müstahzarlarıyla iştigal edenler Yönetmeliğin yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uydurmak zorundadır. 
Geçici Madde 2 - (R.G.: 20.4.2001/24379'da yayımlanan Yönetmelik, madde 9 ile yürürlükten 

kaldırıldı; Ek: R.G.: 25. 7.2001/24473'da yayımlanan Yönetmelik, m.1) Bu Yönetmeliğin 37 nci 
maddesinde kullanım alanları ve miktarları belirlenen serpantin grubu asbest lifi, (h), (i), (j), (k), (l), (m), 
(n) alt bentlerinde belirtilen ürünlerde 1.12.2002 tarihinden itibaren kullanılamaz. 

Yürürlük 
Madde 48 – Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 49 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür. 

  
EKLER 

  
EK – I 

  
TEHLİKELİ MADDELER  LİSTESİ 

  
11 Temmuz 1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Zararlı Kimyasal Madde ve 
Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği Ek – 1’i ile aynıdır. Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.) 
  

EK – II 
  

 TEHLİKELİ ÖZELLİKLER LİSTESİ 
  

20 Nisan 2001 tarih ve 24379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Zararlı Kimyasal 
Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
  

EK – III 
  

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN BEYANI İÇİN KULLANILACAK BİLGİ FORMU 
  

Ek-I'den verilen madde ve ürünleri ile iştigal edenler bu Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca 
yapacakları beyan başvurusunda aşağıdaki bilgileri hazırlamakla yükümlüdürler. 
Bakanlık bu bilgi formuna ilave olarak; 
- Özellikle insanlar ve hayvanlar için zehirlilik durumları, kazalardan korunma ve iş yerinde sağlığı 
koruma konuları ile ilgili detaylı ''Ek'' bilgileri isteyebilir. 
- Maddenin bileşiminin ve tanınmasının gizlilik altında bulunmasının gerektiği hallerin ispatlanması 
durumunda bu listedeki bilgilerden bazılarını istemeyebilir veya başka eş değeri veya daha uygun 
olanı ile değiştirebilir.  
Bilgi formu aşağıdaki dokümanlardan oluşur.  
1- PERSONEL  
1.1. Beyan edenin; 

a- Adı, adresi, mesleği (Ünvanı) 
b- İşyeri 
c- Beyanın veriliş tarihi  

1.2. Üreticinin  
a- Adı, adresi, mesleği (Ünvanı) 
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2- MADDENİN TANITIMI 
2.1. Tanıtım markası  

a- Beynelmilel kabul görmüş terminolojiye göre tanımı 
(Kimyasal karakteristiği, grup tanıtımı) 
b- Piyasaya verileceği adı 
c- Diğer tanımları 
d- Ampirik formülü ve yapısal formülü  
e- CAS No'su 
g- GTİP No'su  
h- İMDG Kodu 
i- İATG Kodu 
j- ICAO Kodu 
k- ADR Kodu 
l- RTECS Kodu 

2.2. Bileşimi: 
a- Saflık derecesi  
b- Bilinen safsızlıkların (izomerleri ve yan ürünleri dahil olmak üzere) tür ve oraları 
c- Ağırlık olarak ana safsızlıkların yüzdesi 
d- Her türlü stabilizatörler, inhibitörler ve diğer katkı maddelerinin yüzde oranları ve türleri  
e- İspat ve tespit metotları 
f- Analiz metotları veya bunun hakkında bilgiye sahip kişi ve kuruluşlar hakkında not 

3- ÜRETİM, İTHALAT VE KULLANIM 
3.1. Üretimi: 

a- Üretim yeri  
b- Kapasitesi ve piyasaya verilen miktar 
c- Beş yıl sonraki tahmini üretim miktarları 

3.2. İthalat, üretim 
İthalatta, menşei ülkedeki firmanın adı, adresi ve tescilli markası, üretimde patent alınmış ise patenti 
alınan menşei ülkedeki firmanın adı, adresi, tescilli markası 
3.3. Kullanımı: 

a- Beklenen (tahmin edilen) etkileri 
b- Öngörülen kullanım alanı 
c- Tahmin edilen kullanım alanı 

4- ÖZELLİKLERİ 
4.1. Fiziksel-Kimyasal özellikleri: 

a- Ergime noktası 
b- Kaynama noktası 
c- Yoğunluğu 
d- Buhar basıncı 
e- Suda çözünürlüğü 
f- Organik çözücülerdeki çözünürlükleri 
g- N-Oktanol/sudaki dağılım katsayıları 
h- Yağda çözünürlüğü  
i- Hidrolizi  
j- Spektral verileri  
k- Disosyasyon sabiti  
l- Yüzey gerilimi 

4.2. Ekolojisi (çevredeki davranışı): 
a- Sudaki parçalanabilirliği  
b- Balık toksisitesi  
c- Çevreye bilinen zararlı etkileri 
d- Depılama ve nakiyesindeki özel tedbirler eve bu konudki öneriler 

5- ZARARSIZ HALE GETİRİLMESİ VE İMHASI 
a- Yeniden değerlendirilebilme imkanlar 
b- Zarasız hele getirilebilme 
c- Kontollü imhası hakkındaki bilgiler 

6- 4 ncü ve 5’inci maddede belirtilen özelliklere ilişkin bilgilerin menşei ülkedeki yetkili kurum ve 
kuruluşu tarafından onaylanmış ve noterden tasdikli tercümeleri olması gerekir. 



 318

  
EK – IV 

  
TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE  

KULLANILACAK TEHLİKELİ SEMBOL VE İŞARETLERİ 
  

20 Nisan 2001 tarih ve 24379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Zararlı Kimyasal 
Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yeniden 
düzenlenmiş hali ilişikte yer almaktadır. 
  

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE 
SEMBOL VE İŞARETLERİ 

  

 TEHLİKE ÖZELLİĞİ  İŞARETİ  SEMBOLÜ(Turuncu zemin üzerine siyah baskı)

   PATLAYICI   

   

 E   

  

  

OKSİTLEYİCİ 

  

  

  

  

 O   

 

ALEVLENİR  

 Çok Kolay• Alevlenir 

Kolay• Alevlenir 

Alevlenir• 

 F+ 

F 

F 

  

  

  

  

TOKSİK  

Çok Toksik  

Toksik 

 T+ 

 T 

  

  

  

ZARARLI   Xn   
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 AŞINDIRICI  

  

  

  

  

 C   

 

   

 TAHRİŞ EDİCİ 

  

 Xi   

  

   

 ALERJİK 

Soluma ile alerjik 

 Cilt teması ile alerjik 

  

  

 Xn  

Xi 

  

  

  

  
  

 KANSEROJEN 

 Kategori 1 ve• 2    

 Kategori• 3 

  

  

  

   

 T 

 Xn 
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MUTAJEN  

 Kategori 1 ve• 2  

         Kategori• 3 

  

  

  

 T 

  

 Xn 

  

  

  

  

 

  
  

  

  

  

  

  

  

 ÜREME İÇİN TOKSİK 

         • Kategori 1 ve 2 

          Kategori• 3 

  

 T 

  

Xn 

  

  

  

  

  

  

  

  

ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ 

   Çevrede su• ortamı için 
tehlikeli 

  

   Su ortamı• dışında çevre 
için tehlikeli 

  

  

   

N 

  

  

  

N 

 

  

  
   

EK –V 
  

AMBALAJLAMA SINIFLARI 
  

11 Temmuz 1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Zararlı Kimyasal Madde ve 
Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği  
Ek –V’i ile aynıdır. Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
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EK – VI 

  
KANSER YAPICI MADDELER LİSTESİ 

  
11 Temmuz 1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Zararlı Kimyasal Madde ve 
Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği  
Ek –VI’sı ile aynıdır. Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
  

EK-VII 61 
  

TEHLİKELİ MADDELERİN ETİKETLERİNDE KULLANILACAK  
RİSK DURUMLARI VE GÜVENLİK TAVSİYELER 

  
20 Nisan 2001 tarih ve 24379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Zararlı Kimyasal 
Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yeniden 
düzenlenmiş hali ilişikte yer almaktadır. 
  

RİSK DURUMLARI VE KOMBİNASYONLARI 
Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlerinde kullanılacak özel risk durumları ve kombinasyonları 
açık ifadeleri ile birlikte aşağıda verildiği gibidir. 
  

 
 
 
 

RİSK DURUMLARI 
Risk  
İbaresi 

  
Risk İbaresinin Açık İfadesi     

R 1 - Kuru halde patlayıcıdır. 
R 2 - Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama  riski. 
R 3 - Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında çok ciddi patlama 

riski. 
R 4 - Çok  hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur. 
R 5 - Isıtma patlamaya neden olabilir. 
R 6 - Hava ile  temasta veya havasız ortamda patlayıcıdır. 
R 7 - Yangına neden olabilir. 
R 8 - Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir. 
R 9 - Yanıcı maddelerle karıştırıldığında patlayıcıdır. 
R 10 - Alevlenebilir. 
R 11 - Kolay alevlenebilir. 
R 12 - Çok kolay  alevlenebilir.  
R 13 - Çok kolay alevlenebilir sıvılaştırılmış gaz  
R 14 - Su ile şiddetli reaksiyon verir. 
R 15 - Su ile temas halinde kolay alevlenir gazlar çıkarır. 
R 16 - Oksitleyicilerle karıştığında patlayabilir. 
R 17 - Havada kendiliğinden alevlenir. 
R 18    Kullanımda alevlenen / patlayan hava - buhar karışımı oluşturabilir. 

                                                           
61     20.4.2001/24379'da yayınlanan Yönetmeliğin, 9. Maddesi ile bu ekte yer alan R 40 sayılı Risk İbaresi'nin açık ifadesi 
"Kanserojen etki şüphesi -Yetersiz veri" şeklinde değiştirilmiş, Risk Durumu Kombinasyonlarından "R 40/20", "R 40/21", 
"R 40/22", "R 40/20/21", "R 40/20/22", "R 40/21/22" "R 40/20/21/22" Risk İbareleri metinden çıkarılmış, Risk Durumları 
ve Risk Durumlarının Kombinasyonlarına aşağıda verilen Risk İbareleri ilave edilmiştir. 
R 68 - Tedavisi mümkün olmayan etki riski 
R 68/20 - Zararlı: Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski  
R 68/21 - Zararlı: Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan etki riski 
R 68/22 - Zararlı: Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski 
R 68/20/21 - Zararlı: Cilt ile temasında, solunduğunda tedavisi mümkün olmaya etki riski 
R 68/20/22 - Zararlı: Yutulduğunda, solunduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski 
R 68/21/22 - Zararlı: Yutulduğunda ve cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan etki riski  
R 68/20/21/22 - Zararlı: Cilt ile temasında solunduğunda ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski. 
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R 19 - Patlayıcı peroksitler oluşabilir. 
R 20 - Solunması halinde sağlığa zararlıdır. 
R 21 - Cilt  ile temasında sağlığa zararlıdır. 
R 22 - Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. 
R 23 - Solunması halinde toksiktir. 
R 24 - Cilt ile temasında toksiktir. 
R 25 - Yutulması halinde toksiktir.. 
R 26    Solunması halinde çok toksiktir 
R 27 - Cilt  ile temasında  çok toksiktir. 
R 28 - Yutulması halinde çok toksiktir. 
R 29 - Su ile temasında  toksik gaz çıkarır. 
R 30 - Kullanımı sırasında  kolay alevlenebilir. 
R 31 - Asitlerle temasında  toksik gaz çıkarır. 
R 32 - Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır.. 
R 33    Toplam etkilerin tehlikesi 
R 34 - Yanıklara neden olur. 
R 35 - Ciddi yanıklara neden olur. 
R 36 - Gözleri tahriş eder. 
R 37 - Solunum sistemini tahriş eder. 
R 38 -  Cildi  tahriş eder. 
R 39    Tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etki tehlikesi 
R 40 - Kanserojen etki şüphesi – yetersiz  veri 
R 41 - Ciddi  göz hasarları tehlikesi. 
R 42 - Solunması halinde alerji yapabilir. 
R 43 - Cilt ile temasında alerji yapabilir. 
R 44 - Kapalı ortamda ısıtıldığında  patlama riski. 
R 45 - Kanser yapabilir. 
R 46 - Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir.  
R 47 - Doğuştan sakatlıklara neden olabilir.  
R 48 - Uzun süreli  maruz kalınması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. 
R 49 - Solunması halinde  kansere neden olabilir. 
R 50 - Sudaki organizmalar için çok toksiktir. 
R 51 - Sudaki organizmalar için  toksiktir. 
R 52 - Sudaki organizmalar için  zararlıdır. 
R 53 - Su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. 
R 54 - Flora için toksiktir. 
R 55 - Fauna için toksiktir. 
R 56 - Topraktaki organizmalar için toksiktir. 
R 57 - Arılar için toksiktir. 
R 58 - Çevrede uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. 
R 59 - Ozon tabakası için tehlikelidir. 
R 60 - Üremeyi olumsuz etkileyebilir. 
R 61 - Anne karnındaki  çocuğa zarar verebilir. 
R 62   Üremeyi bozucu risk olasılığı. 
R 63   Anne karnındaki çocuğa zarar riski olasılığı 
R 64   Emzirilen bebeklere zarar verebilir. 
R 65   Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.  
R 66   Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.  
R 67   Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir 
R 68 -- Tedavisi  mümkün olmayan etki  riski 

  
RİSK DURUMLARININ KOMBİNASYONU 

Risk  
İbaresi 

  
Risk İbaresinin Açık İfadesi     

R 14 /15 - Su ile kolay alevlenebilir gaz oluşumuna yol açan şiddetli reaksiyon. 
R 15/29 - Su ile temasında  toksik ve kolay alevlenebilir gaz çıkarır. 
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R 20/21 - Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. 
R 20/22 - Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. 
R 20/21/22 - Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. 
R 21/22 - Cilt  ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. 
R 23/24 - Solunduğunda ve cilt  ile temasında  toksiktir. 
R 23/25 - Solunduğunda ve yutulduğunda  toksiktir. 
R 23/24/25 - Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir. 
R 24/25 - Cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir. 
R 26/27 - Solunduğunda ve cilt ile temasında çok  toksiktir. 
R 26/28 - Solunduğunda ve yutulduğunda çok toksiktir. 
R 26/27/28 - Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda çok toksiktir. 
R 27/28 - Cilt ile temasında ve yutulduğunda çok  toksiktir. 
R 36/37 - Gözleri ve solunum sistemini tahriş edicidir. 
R 36/38 - Gözleri ve cildi tahriş edicidir. 
R 36/37/38 - Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. 
R 37/38 - Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. 
R 39/23 - Toksik: Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi. 
R 39/24 - Toksik: Cilt ile temasında tedavisi  mümkün olmayan çok ciddi  etkilenme tehlikesi. 
R 39/25 - Toksik: Yutulduğunda tedavisi  mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi. 
R 39/23/24 - Toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi 

etkilenme tehlikesi. 
R 39/23/25 - Toksik: Solunduğunda, yutulduğunda tedavisi  mümkün olmayan çok ciddi 

etkilenme tehlikesi. 
R 39/24/25 - Toksik: Cilt ile temasında, yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi 

etkilenme tehlikesi. 
R 39/23/24/25 - Toksik: Yutulduğunda, cilt ile temasında, solunduğunda tedavisi  mümkün olmayan 

çok ciddi etkilenme tehlikesi. 
R 39/26 - Çok toksik: Solunduğunda tedavisi  mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi. 
R 39/27 - Çok toksik: Cilt ile temasında tedavisi  mümkün olmayan çok ciddi etkilenme 

tehlikesi. 
R 39/28 - Çok toksik: Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi  etkilenme tehlikesi. 
R 39/26/27 - Çok toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi 

etkilenme tehlikesi. 
R 39/26/28 - Çok toksik: Solunduğunda, yutulduğunda tedavisi mümkün  olmayan çok ciddi 

etkilenme tehlikesi. 
R 39/27/28 - Çok toksik: Yutulduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi 

etkilenme tehlikesi. 
R 39/26/27/28 - Çok toksik: Cilt ile temasında, yutulduğunda, solunduğunda tedavisi  mümkün 

olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.  
R 42/43 - Solunduğunda ve cilt ile temasında alerji yapabilir. 
R 48/20 - Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. 
R 48/21 - Zararlı: Cilt ile uzun süreli temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi. 
R 48/22 - Zararlı: Uzun süreli yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. 
R 48/20/21 - Zararlı: Uzun süre solunması ve cilt ile temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi. 
R 48/20/22 -  Zararlı: Uzun süre solunması ve yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.  
R 48/21/22 - Zararlı: Uzun süreli yutulması  ve cilt   ile teması halinde sağlığa ciddi hasar 

tehlikesi. 
R 48/20/21/22 - Zararlı: Uzun süreli yutulması, solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi 

hasar tehlikesi. 
R 48/23 - Toksik: Uzun süre solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. 
R 48/24 - Toksik: Uzun süre cilt ile temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi. 
R 48/25 - Toksik: Yutma yolu ile uzun süre maruz kalınması halinde sağlığa ciddi hasar 

tehlikesi. 
R 48/23/24 - Toksik: Uzun süre solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. 
R 48/23/25 - Toksik: Uzun süre yutulması ve solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. 
R 48/24/25 - Toksik: Uzun süre yutulması ve cilt ile temasında sağlığa ciddi  hasar tehlikesi. 
R 48/23/24/25 - Toksik: Uzun süre yutulması, solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar 

tehlikesi. 



 324

R 50/53 - Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere 
neden olabilir. 

R 51/53    Sudaki  organizmalar için toksik,  su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden 
olabilir. 

R 52/53     Sudaki  organizmalar için zararlı,  su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden 
olabilir. 

R 68/20 - Zararlı : Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan etki  riski. 
R 68/21 - Zararlı : Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan etki  riski. 
R 68/22   Zararlı : Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki  riski. 
R 68/20/21   Zararlı : Cilt ile temasında, solunduğunda tedavisi  mümkün olmayan etki  riski 
R 68/20/22 - Zararlı : Yutulduğunda, solunduğunda tedavisi  mümkün olmayan etki  riski 
R 68/21/22   - Zararlı : Yutulduğunda ve cilt ile temasında tedavisi  mümkün  olmayan etki  riski. 
R 68/20/21/22 - Zararlı : Cilt ile temasında, solunduğunda ve yutulduğunda Tedavisi mümkün 

olmayan etki  riski. 
  
  

GÜVENLİK TAVSİYELERİ VE KOMBİNASYONLARI 
Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlerinde kullanılacak güvenlik tavsiyeleri ve kombinasyonları 
açık ifadeleri ile birlikte aşağıda verildiği gibidir. 
  

GÜVENLİK TAVSİYELERİ 
Güvenlik  
İbaresi 

  
Güvenlik İbaresinin Açık İfadesi     

  S 1 - Kilit altında muhafaza edin. 
  S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. 
  S 3 - Serin yerde muhafaza edin. 
  S 4 - Yerleşim alanlarından uzak tutun. 
  S 5 - ....... içinde muhafaza edin. ( Uygun sıvı üretici tarafından belirlenir. ) 
  S 6 - ....... içinde muhafaza edin. (Uygun inert gaz üretici tarafından belirlenir.) 
  S 7 - Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin. 
  S 8 - Kabı kuru halde muhafaza edin. 
  S 9 - Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. 
  S10   Nemli ortamda muhafaza ediniz. 
  S11 - . Hava ile temastan sakınınız 
   S 12    Kabı  kapalı  olarak muhafaza etmeyin 
  S 13 - Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. 

  S 14 - ......... 'den uzak tutun ( Temasından sakınılması gerekenler üretici tarafından 
belirlenir ). 

  S 15 - Sıcaktan koruyun. 
  S 16 - Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara içmeyin. 
  S 17 - Yanıcı maddelerden uzak tutun. 
  S 18 - Kap dikkatlice taşınmalı ve açılmalıdır. 
  S 20 - Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin veya içmeyin. 
  S 21 - Kullanım sırasında sigara içmeyin. 
  S 22 - Tozlarını solumayın. 

  S 23 - Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın.  (Uygun ifadeler üretici tarafından 
belirlenir.)  

  S 24 - Cilt  ile temasından sakının. 
  S 25 - Göz ile  temasından sakının. 
  S 26 - Göz ile temasında derhal bol su ile  yıkayın ve doktora başvurun. 
  S 27 - Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır. 

  S 28 - Cilt ile temasında derhal bol ...... ile iyice yıkayın. ( Uygun sıvı üretici  tarafından 
belirlenir. ) 

  S 29 - Kanalizasyona boşaltmayın. 
  S 30 - Kesinlikle üzerine su dökmeyin ve ilave etmeyin.  
  S31  - Patlayan maddelerden koruyunuz. 
  S 33 - Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın.. 
  S 34    Darbe ve sürtünmeden sakınınız 
  S 35 - Atıklarını ve kaplarını güvenli bir biçimde bertaraf edin. 
  S 36 - Uygun koruyucu giysi giyin. 
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  S 37 - Uygun koruyucu eldiven takın. 
  S 38 - Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın. 
  S 39 - Koruyucu gözlük / maske kullanın. 

  S 40 - Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm eşyaları ve zemini ...... ile temizleyin.  
( Uygun madde üretici tarafından belirlenir. ) 

  S 41 - Patlaması  ve/veya  yanması  halinde yayılan gazları solumayın. 

  S 42 - Tütsüleme (fümigasyon) / püskürtme yaparken uygun solunum cihazı  
( Uygun cihaz üretici tarafından belirlenir ) takın. 

  S 43 - Alevlenmesi durumunda söndürmek için ....... kullanın. ( Uygun madde üretici 
tarafından belirlenir. Eğer su tehlikeyi artıracaksa kesinlikle su kullanmayın. )   

  S 44 - Kendinizi iyi hissetmediğinizde doktora başvurunuz.(Mümkünse bu etiketi gösterin) 

  S 45 - Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora  başvurun. ( 
Mümkünse bu etiketi gösterin.) 

  S 46 - Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. 

  S 47 - .... °C’yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin. ( Uygun sıcaklık üretici tarafından 
belirlenir. )  

  S 48 - ....... ile nemlendirin ( Uygun madde üretici tarafından belirlenir. ) 
  S 49 - Sadece orjinal kabında muhafaza edin. 
  S 50 - .......  ile karıştırmayın ( Üretici tarafından belirlenir.) 
  S 51 - Sadece  iyi havalandırılan yerlerde kulanın. 
  S 52 - Kapalı yerlerde geniş yüzeylere uygulamayın. 
  S 53    Maruz  kalmaktan sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını okuyun.  
  S 54 - Atıksu arıtım tesisine deşarjdan önce kirlilik kontrol otoritelerinin görüşünü alınız.  

  
S 55 - Su ortamına/kanalizasyona deşarjından önce kabul görmüş en iyi teknolojileri 

kullanarak  
ön işleme tabi tutunuz.  

  S 56 - Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin. 
  S 57  - Bulaşma ve birikme yolu ile çevreyi kirletmemesi için uygun bir kap kullanın.. 
   S 58    Tehlikeli atık olarak bertaraf ediniz 

  S 59 - Geri kazanım / yeniden kullanım hakkındaki bilgiler için üreticiye / ithalatçıya / 
dağıtıcıya başvurun. 

  S 60 - Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin. 

  S 61 - Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik Bilgi 
Formuna bakın. 

   S 62     Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya 
etiketi gösterin 

  S 63   Kazara solunması halinde: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini 
sağlayın 

  S 64 - Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise). 
       
  

GÜVENLİK TAVSİYELERİNİN KOMBİNASYONLARI 
Güvenlik  
İbaresi 

Güvenlik İbaresinin Açık İfadesi     

  S  1/2 Kilit altında  ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. 
  S  3/7 Kabı, serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. 

  S 3/9/14 Serin, iyi havalandırılan bir yerde ........ 'den uzak tutarak muhafaza edin. ( 
Temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir.)  

  S 3/9/14/49 Sadece orijinal kabında serin ve iyi havalandırılan bir yerde ........ 'den uzak tutarak 
muhafaza edin.  (Temasından sakınılan madde  üretici tarafından belirlenir.)  

  S 3/9/49 Sadece orijinal kabında serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. 

  S 3/14 Serin bir yerde ........ 'den uzak tutarak muhafaza edin. (Temasından sakınılan madde 
üretici tarafından belirlenir.) 

  S 7/8 Kabı iyice kapalı halde, kuru olarak muhafaza edin. 
  S 7/9 Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin. 

  S 7/47 Kabı, ağzı sıkıca kapalı olarak ….°C'yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin. (Uygun 
sıcaklık üretici tarafından belirlenir.) 

  S 20/21 Kullanımı sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin. 
  S 24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının 
  S 27/28  Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve ........miktarda .… ile hemen 
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  yıkayın. (Uygun sıvı üretici tarafından belirlenir.) 
  S 29/35 Kanalizasyona boşaltmayın; atığını ve kabını güvenli bir biçimde bertaraf edin. 

  S 29/56 Kanalizasyona boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama 
yelerinde bertaraf edin. 

  S 36/37  Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın. 
  S 36/37/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın. 
  S 36/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu gözlük / maske kullanın. 
  S 37/39 Çalışırken uygun  koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın. 

  
S 47/49 Sadece orijinal kabında ve ........ °C'yi aşmayan sıcaklıklarda  muhafaza edin. ( Uygun 

sıcaklık üretici tarafından belirlenir. ) 
     
  

EK – VIII 
  

DEPOLAMA İLGİLİ SINIFLANDIRMA 
  

11 Temmuz 1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Zararlı Kimyasal Madde ve 
Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği  
Ek –VIII’i ile aynıdır. Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

A- Sınıf 1: PATLAYICILAR 
Patlayıcılar özelliklerine göre;  
1) Kitle halinde ve bir anda patlayanlar, 
2) Mermi, şarapnel parçası ve benzeri sırlatabilen, fakat kitle halinde patlamayanlar, 
3) Patlama şiddeti hafif, az da olsa parça fırlatma tehlikesi mevcut, fakat kitle halinde 

patlamayanlar, 
4) Önemli bir zarar arz etmeyen patlayıcılar, 
5) Patlaması çok zor, fakat kitle halinde patlayabilenler 
olarak beş alt sınıfa ayrılır.  
Bu sınıfta yer alan patlayıcı madde kapsamına;  

a) Depolanması sırasında ortam ısısında etkilenerek ya da diğer dış etkenler ile 
kendiliğinden yürüyen çok hızlı bir reaksiyon sonucu büyük hacimde gaz, yüksek sıcaklık ve 
yüksek basınç oluşturarak, çevresinde fiziki hasara yol açan maddeler, 

b) Kitle halinde patlaması mümkün olmakla beraber, normal taşıma ve depolama 
şartlarında patlama olasılığı çok düşük olan maddeler,  

c) Havai fişek ve benzeri malzemelerin yapımında kullanılan piro teknik maddeler,  
d) Bu maddelerden herhangi biri ve başka maddeler kullanılarak hazırlanan ürünler,  
girer.  

B- Sınıf 2: GAZLAR 
Gazlar, özelliklerine göre, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış, basınç altında bir sıvıda çözülmüş 

veya soğukta bastırılarak sıvılaştırılmış gazlar olarak ayrılırlar.  
Bu sınıfta yer alan gazlar kapsamına;  

a) Kritik tutuşma sıcaklığı 50 oC'nin altında ve 50 oC'deki buhar basıncı 30 KPa (3 bar) 
dan daha büyük olan sıvılar, 

b) Normal oda şartlarında tamamen gaz halinde olup, yüksek basınç altında silindirlere 
doldurulmuş saf veya çözelti halinde maddeler, girer.  

C- Sınıf 3: ALEV ALABİLEN SIVILAR 
Bu sınıfta yer alan alev alabilen sıvılar kapsamına 65 oC veya daha düşük sıcaklıkta 

tutuşabilir bir buhar oluşturan;  
a) Saf sıvılar, 
b) Sıvı karışımları, 
c) Katıların sıvılardaki özeltileri veya süspansiyonları (boya, vernik, lak ve benzeri), 

girer.  
D- Sınıf 4: ALEV ALABİLEN KATILAR 
Alev alabilen katılar özelliklerine göre; 
1) Alev alabilen katılar,  
2) Kendiliğinden ısınıp, tutuşarak yanabilen maddeler, 
3) Su ile temasında, yanıcı gaz oluşumuna yol açan maddeler, olarak üç alt sınıfa ayrılır. 
Bu sınıfta yer alan alev alabilen katılar kapsamına; 
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a) Taşıma şartlarında kolayca tutuşabilen, veya sürtünme nedeniyle ortaya çıkabilecek 
hafif sıcaklık artışları sonucu tutuşup yanabilen ve patlayıcı maddeler sınıfına dahil edilmeyen 
katı maddeler, 

b) Su ile temasında yanıcı özellikte gaz oluşumuna yol açan katı maddeler, girer.  
E- Sınıf 5: OKSİTLEYİCİ MADDELER VE ORGANİK PEROKSİTLER 
Bu sınıfta yer alan maddeler özelliklerine göre,  
1) Oksitleyici maddeler,  
2) Organik peroksitler, olarak iki alt sınıfa ayrılır. 
Bu sınıfta yer alan oksitleyici maddeler ve organik peroksitler kapsamına; 

a) Kendileri yanıcı olmamakla beraber, genellikle oksijen oluşturarak, veya başka bir 
mekanizma ile, diğer maddelerin yanmasına yol açan veya katkıda bulunan maddeler.  

b) Kendiliğinden patlayarak parçalanma, çok hızlı yanma, şok veya sürtünme etkisine 
duyarlılık, başka maddelerle hızlı şekilde birleşme ve göze zarar verme özelliklerinden bir 
veya birkaçına sahip organik peroksitler ve benzerleri. 

F- Sınıf 6: ZEHİRLİ VE MİKROP BULAŞTIRICI MADDELER 
Bu sınıfta yer alan maddeler özelliklerine göre;  
1) Zehirli (toksik) maddeler,  
2) Mikrop bulaştırıcı maddeler,olarak iki alt sınıfa ayrılır. 
Bu sınıfta yer alan zehirli ve mikrop bulaştırıcı maddeler kapsamına; 

a) Yutulması, solunması veya deri ile teması sonucunda insan sağlığının bozulmasına, 
yararlanmaya ve ölüme yol açan maddeler, 

b) Gaz halinde olup, bu madde hükümlerine göre sınıflandırılan zehirli veya boğucu 
maddeler, 

c) İnsanlarda veya hayvanlarda hastalığa yol açtığı deneyimlerle bilinen veya bundan 
şüphe edilen mikroorganizmaları veya bunların toksinlerini içeren maddeler, 

girer.  
G- Sınıf 7: RADYOAKTİF MADDELER 
Bu sınıfta yer alan radyoaktif maddeler kapsamına, birim kütle başına aktiviteleri 

(spesifik aktivite) 70 gBq kg (0.002 mCi/g)'dan daha büyük olan herhangi bir radyoizotop veya 
bu radyoizotopun bileşikleri veya bunların başka maddelerle karışımları girer.  

H- Sınıf 8: AŞINDIRICI (KOROZİF) MADDELER 
Bu sınıfta yer alan aşındırıcı (korozif) maddeler kapsamına; 

a) Canlı dokular ile temasında ağır hasar oluşturan maddeler, 
b) Taşıma sırasında başka materyaller üzerine dökülünce fiziksel hasar oluşturan veya 

korozyona (paslanma veya aşınmaya) yol açan, kimyasal bakımdan reaktif maddeler, girer.  
I- Sınıf 9: DİĞER TEHLİKELİ MADDELER 
Yukarıda sayılan madde ve ürünleri dışında kalan diğer tehlikeli madde ve ürünleri bu 

sınıf içinde değerlendirilir.  
  

EK – IX 
  

ÜRÜNÜ ATIKTAN AYIRAN KRİTERLER 
  

11 Temmuz 1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Zararlı Kimyasal 
Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği Ek –IX’u ile aynıdır. Herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştır. 
Aşağıda belirtilen kriterler kapsamına girmeyen maddeler ürün olarak değerlendirilir.  
1. Standart dışı ürünler 
2. Sağlıklı kullanım süresi geçmiş olan ürünler 
3. Dökülme ya da yanlış kullanma sonuç niteliği bozulmuş olan malzeme ve ekipmanlar (Örnek: 
Kontamine olmuş malzemeler)  
4. Aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmiş malzemeler 
(Örneğin temizleme işlemi atıkları, ambalaj atıkları) 
5. Kullanılmayan kısımlar (atık piller ve katalizör)  
6. Yararlı performans gösteremeyen maddeler (kontamine olmuş asitler) 
7. Endüstriyel proses kalıntıları (destilasyon atıkları)  
8. Kirliliğin önlenmesi amacı ile kullanılan proses kalıntıları (yıkama çamurları, filtre tozları, 
kullanılmış filtreler) 
9. Yüzey işlemleri kalıntıları (torna atıkları vs.) 
10. Hammadde işleme proses kalıntıları (petrol slopları, madencilik vs.) 
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11. Değerini kaybetmiş olan maddeler (PCB'lerle kontamine olmuş yağlar) 
12. İhracatçı ülkenin kanunlarına göre yasak getirilmiş olan malzemeler, maddeler ve ürünler 
13.Yeniden kullanım ve geri kazınım işlemlerine tabii tutulacak maddeler. 
14.Kontamine olmuş alanın iyileştirilme çalışmalarından doğan maddeler. 
15.Yukarıda bahsedilen katagorilere ait olmayan fakat üretici ya da ihracatçı  tarafından atık 
olarak kabul edilen maddeler 
16.Yukarda belirtilmeyen üretim atıkları atıktır. 
NOT: Kriterlerden en az birine olumlu yanıt verilmesi, sözkonusu maddenin atık olduğunu 
gösterir. 
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Şantiyelerde teknik önlemlerin alınmasına ilişkin Yönetmelikler 
 

• Yapi İşlerinde Sağlik Ve Güvenlik Yönetmeliği 
• Güvenlik Ve Sağlik İşaretleri Yönetmeliği   
• Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda 
• Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik   
• Gürültü Yönetmeliği   
• Titreşim Yönetmeliği   
• Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik   
• Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği   
• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği  
• İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik   
• Makina Koruyucuları Yönetmeliği  
• Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının 

Kuruluş, Denetim, Emniyet Ve Ruhsatlandırma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik   
• Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 
• Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik   
• Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik   
• Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
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YAPI İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETMELİĞİ ( 62  ) 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

  
Amaç 
Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işyerlerinde alınacak asgari sağlık ve güvenlik şartlarını 

belirlemektir. 
Kapsam 
Madde 2 —Bu Yönetmelik, Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları 

Yönetmeliği ile Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 
kapsamındaki işyerleri hariç, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm yapı 
işyerlerinde uygulanır. 

Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile 4 üncü maddede 
tanımlanan yapı işlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır. 

Dayanak 
Madde 3 —Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre çıkarılmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
b) Yapı İşleri: İnşa ve inşaat mühendisliği işlerinin yürütüldüğü Ek–I’de yer alan işler ile benzeri 

diğer işleri, 
c) Yapı Alanı: Yapı işlerinin yürütüldüğü alanı, 
d) Proje: Yapı işlerinin tasarımından tamamlanmasına kadar yürütülen tüm işleri, 
e) İşveren: Projeyi üstlenen ve işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi, 
f) Proje Sorumlusu: İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin 

hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi, 
g) Alt İşveren : İşverenden yapı işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde veya yardımcı işlerinde 

iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel 
kişiyi, 

h) Kendi Adına Çalışan Kişi: Yapı işyerinde işçi ve işveren dışında, iş yapan ve yanında işçi 
çalıştırmayan, projenin tamamlanmasında profesyonel katkı sağlayan kişiyi, 

i) Hazırlık Koordinatörü: Projenin hazırlık aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından 
sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri 
yapan gerçek veya tüzel kişiyi, 

j) Uygulama Koordinatörü: Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu 
tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili 
görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi, 

İfade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 
  
Koordinatörlerin Atanması, Sağlık ve Güvenlik Planı ve Bildirim 
Madde 5 —Yapı işyerlerinde koordinatörlerin atanması, sağlık ve güvenlik planı ve bildirim ile ilgili 

hususlar aşağıda belirtilmiştir: 
a) Aynı yapı alanında bir veya daha fazla işveren veya alt işverenin iş yaptığı durumda, işveren 

veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla koordinatör atayacaktır. 
b) İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce, 7 nci maddenin (b) bendinde 

belirtilen sağlık ve güvenlik planı hazırlayacaktır. 
Yapı işinde Ek-II’deki listede belirtilen risklerin bulunmaması halinde koordinatör atanmayabilir. 
c) İşveren veya proje sorumlusu aşağıda belirtilen durumlarda, yapı işine başlamadan önce Ek-

III’te belirtilen bilgileri içeren bildirimi Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür; 
- Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa, 
- İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa. 
Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanının uygun bir 

yerine konulacaktır. Gerektiğinde bu bilgiler güncelleştirilecektir. 
Proje Hazırlık Aşamasında Genel Prensipler 

                                                           
62  Resmi Gazete:: 23.12.2003 
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Madde 6 —İşveren veya proje sorumlusu, projenin tasarım ve hazırlık aşamasında, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen genel koruma prensipleriyle birlikte, özellikle aşağıdaki hususlara 
da uyacaktır: 

- İşin mimari, teknik veya organizasyon yapısına karar verilirken, yapı işinin değişik kısımlarının 
veya aşamalarının aynı anda ya da birbirini takip edecek şekilde yapılması planlanacaktır. 

- İşin bütününün veya bir kısmının tamamlanması için geçecek tahmini süre belirlenecektir. 
- Gerekli hallerde bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) veya (c) bentlerine göre hazırlanan veya 8 

inci maddesinin (c) bendine göre düzenlenen sağlık ve güvenlik planları ve dosyaları dikkate 
alınacaktır. 

Koordinatörlerin Proje Hazırlama Aşamasındaki Görevleri 
Madde 7 —Sağlık ve güvenlik koordinatörleri projenin hazırlanması aşamasında; 
a) Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini koordine edeceklerdir. 
b) Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve 

güvenlik planı hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır. Yapı alanında Ek-II’de belirtilen işler 
yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel önlemler planda yer alacaktır. 

c) Yapı üzerinde daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınacak sağlık ve güvenlik bilgilerini 
içeren bir dosya hazırlayacaktır. 

Koordinatörlerin Proje Uygulama Aşamasındaki Görevleri 
Madde 8 —Sağlık ve güvenlik koordinatörleri proje uygulama aşamasında; 
a) Aynı anda veya birbiri ardına yapılan işlerin veya aşamalarının planlanması için teknik ve 

organizasyona yönelik kararlar alınmasında; 
İşin bütününün veya bazı aşamalarının tamamlanması için gereken sürenin tahmininde, genel 

güvenlik ve koruma prensiplerinin uygulanmasının koordinasyonunu sağlayacaktır. 
b) İşverenlerin gerekli önlemleri uygulamasını ve gerektiğinde işçilerin ve kendi adına çalışanların 

korunmasını, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen prensiplerin istikrarlı bir şekilde 
uygulanmasını, gerekiyorsa 7 nci maddenin (b) bendinde belirtilen sağlık ve güvenlik planının 
uygulanmasını koordine edecektir. 

c) Yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak 7 nci maddenin (b) 
bendindeki sağlık ve güvenlik planında ve aynı maddenin (c) bendine göre hazırlanan dosyada gerekli 
düzenlemeleri yapacak veya yapılmasını sağlayacaktır. 

d) Aynı yapı alanında, işe sonradan katılan işverenler de dahil olmak üzere, işverenler arasında 
organizasyonu sağlayacak, iş kazaları ve meslek hastalıklarından işçileri korumak üzere işverenlerce 
yapılan çalışmaları koordine edecek, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin (d) 
bendinde belirtilen bilgi alış verişini sağlayacak ve gerekli hallerde kendi adına çalışan kişilerin de bu 
çalışmalarda yer almasını sağlayacaktır. 

e) Yapı işyerinde güvenli bir şekilde çalışılmasını sağlamak üzere gerekli kontrollerin yapılmasını 
koordine edecektir. 

f) İzin verilen kişilerden başkasının yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri 
yapacaktır. 

Proje Sorumlusu ve İşverenlerin Sorumlulukları 
Madde 9 —Proje sorumlusu ve işverenlerin sorumlulukları ile ilgili hususlar: 
a) İşveren veya proje sorumlusu tarafından iş sağlığı ve güvenliği konusunda, bir veya birden fazla 

koordinatör atanması, bu kişilerin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 
b) Bu Yönetmeliğe göre koordinatörlerin atanmış olması ve koordinatörlerin kendi görevlerini 

yapmaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde belirtilen, işverenlerin sorumlu olması prensibini 
etkilemez. 

İşverenlerin Genel Yükümlülükleri 
Madde 10 —Yapı işyerindeki çalışmalarda, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 6 ncı 

maddesinde belirtilen hususlara uyulacak ve özellikle; 
a) Yapı alanının düzenli tutulması ve yeterli temizlikte olması, 
b) Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ve 

ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesi, 
c) Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesi, 
d) Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve 

kontrollerinin yapılması, 
e) Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları 

ayrılması ve bu alanların sınırlarının belirlenmesi, 
f) Tehlikeli malzemelerin kullanılma ve uzaklaştırılma koşullarının düzenlenmesi, 
g) Atık ve artıkların depolanması, atılması veya uzaklaştırılması, 
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h) Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre 
yeniden belirlenmesi, 

i) İşverenler ve kendi adına çalışanlar arasında işbirliği, 
j) Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkileşimin dikkate alınması, 
sağlanacaktır. 
İşverenlerin Yükümlülükleri 
Madde 11 —Bu Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen koşullarda, yapı alanında uygun 

sağlık ve güvenlik şartlarının devamının sağlanması için, işveren; 
a) Özellikle 10 uncu maddenin uygulanmasında Ek-IV’te belirtilen asgari şartları dikkate alarak 

uygun önlemleri alacaktır. 
b) Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda koordinatörlerin uyarı ve talimatlarını dikkate alacaktır. 
Diğer Kişilerin Yükümlülükleri 
Madde 12 —Yapı alanında faaliyette bulunan diğer kişilerin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir: 
a) Yapı alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartlarının sürdürülmesi için kendi adına çalışanlar; 
1) Özellikle aşağıdaki hususlara uyacaklardır; 
i) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (d) bendi ve 13 üncü maddesi ile bu 

Yönetmeliğin 10 uncu maddesine ve Ek-IV’e, 
ii) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ile 

aynı Yönetmeliğin Ek’inde belirtilen ilgili hükümlere, 
iii) Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesi, 6 ncı maddesinin (a), (d) ve (i) 

bentleri ile 7 nci maddesine. 
2) Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda koordinatörlerin uyarı ve talimatlarını dikkate alacaklardır. 
b) Yapı alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartlarının sürdürülmesi için, inşaatta yapılan 

çalışmalara bizzat katılmaları halinde, işverenler; 
1) Özellikle aşağıdaki hususlara uyacaklardır; 
i) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine, 
ii) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ile 

aynı Yönetmeliğin Ek’inde belirtilen ilgili hükümlere, 
iii) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 

maddesi, 6 ncı maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (i) bentleri ile 7 nci maddesine. 
2) Koordinatörlerin sağlık ve güvenlikle ilgili konularda görüşlerini dikkate alacaklardır. 
İşçilerin Bilgilendirilmesi 
Madde 13 —Yapı işyerlerinde çalışan işçilerin bilgilendirilmesi için: 
a) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen hususlarla birlikte işçiler 

veya temsilcileri, inşaat alanında sağlık ve güvenlik ile ilgili alınan önlemler hakkında 
bilgilendirilecektir. 

b) İlgili işçilere verilen bilgiler kolay anlaşılır olacaktır. 
İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması 
Madde 14 —Yapı alanının büyüklüğü ve riskin derecesi göz önünde bulundurularak, işyerinde 

yapılan çalışmalarda işçiler ve temsilcilerinin arasındaki uygun koordinasyon sağlanarak, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda, bu Yönetmeliğin 8, 10 
ve 11 inci maddelerine göre, işçilere veya temsilcilerine danışılacak ve onların katılımı sağlanacaktır. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 
 
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı 
Madde 15 —Bu Yönetmelik Avrupa Birliğinin 24/6/1992 tarihli ve 92/57/EEC sayılı Konsey Direktifi 

esas alınarak hazırlanmıştır. 
Yürürlük 
Madde 16 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 17 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
EK – I 
  
YAPI İŞLERİ (İNŞA VE MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI) LİSTESİ 
1- Kazı 
2- Hafriyat 
3- İnşa 
4- Prefabrike elemanların montajı ve sökümü 
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5- Değiştirme veya donatma 
6- Tadilatlar 
7- Yenileme 
8- Tamir 
9- Sökme 
10- Yıkım 
11- Restorasyon 
12- Bakım, boyama ve temizleme 
13- Drenaj 
Listede yer almayan benzer işlerin bu Yönetmelik kapsamına girip girmeyeceğine karar vermeye 

ve bu listeye eklemeler yapmaya Bakanlık yetkilidir. 
  
EK– II 
  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİ İÇEREN ÇALIŞMALARIN LİSTESİ 
  
1- Özellikle yapılan işin ve işlemlerin niteliği veya işyeri alanının çevresel özelliklerinden dolayı, 

işçilerin toprak altında kalma, bataklıkta batma veya yüksekten düşme gibi risklerin fazla olduğu işler. 
2- Yasal olarak sağlık gözetimi gerektiren veya kimyasal ve biyolojik özelliklerinden dolayı işçilerin 

sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturan maddelerle yapılan işler. 
3- Yürürlükteki mevzuat uyarınca, denetimli ve gözetimli alanlar belirlenmesini gerektiren 

iyonlaştırıcı radyasyonla çalışılan işler. 
4- Yüksek gerilim hatları yakınındaki işler. 
5- Boğulma riski bulunan işler. 
6- Kuyu, yeraltı kazıları ve tünel işleri. 
7- Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işler. 
8- Basınçlı keson içinde yapılan işler. 
9- Patlayıcı madde kullanımını gerektiren işler. 
10- Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işleri. 
Listede yer almayan benzer işlerin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendi 

kapsamına girip girmeyeceğine karar vermeye ve bu listeye eklemeler yapmaya Bakanlık yetkilidir. 
EK – III 
  
YÖNETMELİĞİN 5 inci MADDESİNİN (c) BENDİNE GÖRE 
ÖN BİLDİRİMDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR 
  
1. Bildirim tarihi, 
2. İnşaatın tam adresi, 
3. Yüklenicilerin ad ve adresi, 
4. Proje tipi (*), 
5. Proje sorumlularının adı ve adresi, 
6. Proje hazırlık safhasındaki güvenlik ve sağlık koordinatörlerinin adı ve adresi, 
7. Proje uygulama safhasındaki güvenlik ve sağlık koordinatörlerinin adı ve adresi, 
8. İşin planlanan başlama tarihi, 
9. Planlanan çalışma süresi, 
10. İnşaat alanında çalışacak tahmin edilen azami işçi sayısı, 
11. İnşaat alanında çalışacak müteahhitler ve kendi adına çalışan kişilerin sayısı, 
12. Seçilmiş müteahhitler hakkında bilgi. 
(*) Yapılan inşaatın yapı çeşidi yazılacaktır ( köprü, bina, yol gibi) 
  
EK – IV 
  
YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KOŞULLARI 
  
Bu ekte yer alan yükümlülükler, yapı alanının özelliğinin, yapılan işin ve tehlikelerinin ve çalışma 

şartlarının gerektirdiği durumlarda uygulanır. 
A) Yapı Alanındaki Çalışılan Yerler İçin Genel Asgari Koşullar 
1. Sağlamlık ve dayanıklılık 
1.1. Beklenmeyen herhangi bir hareketi nedeniyle işçilerin sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek her 

türlü malzeme, ekipman ile bunların parçaları güvenli ve uygun bir şekilde sabitlenecektir. 
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1.2. İşin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak uygun ekipman ve çalışma şartları 
sağlanmadıkça, yeterli dayanıklılıkta olmayan yüzeylerde çalışılmasına ve buralara girilmesine izin 
verilmeyecektir. 

2. Enerji dağıtım tesisleri 
2.1. Tesisler, yangın veya patlama riski yaratmayacak şekilde tasarlanarak kurulacak ve 

işletilecektir. Kişiler, doğrudan veya dolaylı temas sonucu elektrik çarpması riskine karşı korunacaktır. 
2.2. Ekipmanın ve koruyucu cihazların tasarımı, yapımı ve seçiminde, dağıtılan enerjinin tipi ve 

gücü, dış şartlar ile tesisin çeşitli bölümlerine girmeye yetkili kişilerin ehliyeti göz önünde 
bulundurulacaktır. 

3. Acil çıkış yolları ve kapıları 
3.1. Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkışı 

önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır. 
3.2. Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk 

etmeleri mümkün olacaktır. 
3.3. Acil çıkış yollarının ve kapılarının sayısı, dağılımı ve boyutları; yapı alanının ve işçi 

barakalarının kullanım şekline, boyutlarına, içinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami işçi 
sayısına uygun olacaktır. 

3.4. Acil çıkış yoları ve kapıları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre uygun şekilde 
işaretlenmiş olacaktır. İşaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır. 

3.5. Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel 
bulunmayacaktır. 

3.6. Aydınlatılması gereken acil çıkış ve yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli 
aydınlatmayı sağlayacak sistem bulunacaktır. 

4. Yangın algılama ve yangınla mücadele 
4.1. Yapı alanının özelliklerine, işçi barakalarının boyutlarına ve kullanım şekline, alandaki 

ekipmana, alanda bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine, bulunabilecek maksimum kişi 
sayısına bağlı olarak uygun nitelikte ve yeterli sayıda yangınla mücadele araç ve gereci ve gerekli 
yerlerde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri bulundurulacaktır. 

4.2. Yangınla mücadele araç ve gereçleri, yangın dedektörleri ve alarm sistemlerinin düzenli 
olarak kontrol ve bakımı sağlanacaktır. Periyodik olarak uygun deneme ve testleri yapılacaktır. 

4.3. Otomatik olmayan yangın söndürme ekipmanı kolayca erişilebilir yerlerde bulunacak ve 
kullanımı basit olacaktır. 

Ekipmanlar ilgili yönetmeliğe uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır. İşaretler uygun yerlere 
konulacak ve kalıcı olacaktır. 

5. Havalandırma 
İşçilerin harcadıkları fiziksel güç ve çalışma şekli dikkate alınarak yeterli temiz hava sağlanacaktır. 
Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması 

sağlanacak, işçilerin sağlığına zarar verebilecek hava akımlarına neden olmayacaktır. 
İşçilerin sağlığı yönünden gerekli hallerde havalandırma sistemindeki herhangi bir arızayı bildiren 

sistem bulunacaktır. 
6. Özel riskler 
6.1. İşçilerin zararlı düzeyde gürültüye veya gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkenlere maruz 

kalmaları önlenecektir. 
6.2. Zehirli veya zararlı madde bulunması muhtemel veya oksijen düzeyi yetersiz veya parlayıcı 

olabilecek bir ortama girmek zorunda kalan işçilerin, herhangi bir tehlikeye maruz kalmalarını önlemek 
üzere kapalı ortam havası kontrol edilecek ve gerekli önlemler alınacaktır. 

6.3. İşçiler, sınırlı hava hacmine sahip yüksek riskli ortamlarda çalıştırılmayacaktır. Zorunlu 
hallerde, en azından bu işçiler dışarıdan sürekli izlenecek, gerekli yardımın derhal yapılması için her 
türlü önlem alınacaktır. 

7. Sıcaklık 
Ortam sıcaklığı, çalışma süresince, işçilerin yaptıkları işe ve harcadıkları fiziksel güce uygun 

düzeyde olacaktır. 
8. Yapı alanındaki çalışma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılması 
8.1. Çalışma yerleri, barakalar ve yollar mümkün olduğu ölçüde doğal olarak aydınlatılacak, gece 

çalışmalarında veya gün ışığının yetersiz olduğu durumlarda uygun ve yeterli suni aydınlatma 
sağlanacak, gerekli hallerde darbeye karşı korunmalı taşınabilir aydınlatma araçları kullanılacaktır. 
Suni ışığın rengi, sinyallerin ve işaretlerin algılanmasını engellemeyecektir. 

8.2. Çalışma yerleri, barakalar ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski 
oluşturmayacak türde olacak ve uygun şekilde yerleştirilecektir. 
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8.3. Çalışma yerleri, barakalar ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın 
çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma 
sistemi bulunacaktır. 

9. Kapılar ve geçitler 
9.1 Raylı kapılarda, raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyecek güvenlik tertibatı bulunacaktır. 
9.2 Yukarı doğru açılan kapılarda, aşağı düşmeyi önleyecek güvenlik tertibatı bulunacaktır. 
9.3 Kaçış yollarında bulunan kapılar ve geçitler uygun şekilde işaretlenecektir. 
9.4 Araçların geçtiği geçit ve kapılar yayaların geçişi için güvenli değilse bu mahallerde yayalar 

için ayrı geçiş kapıları bulunacaktır. Bu kapılar açıkça işaretlenecek ve önlerinde hiçbir engel 
bulunmayacaktır 

9.5 Mekanik kapılar ve geçitler, işçiler için kaza riski oluşturmayacaktır. Bu kapılarda kolay fark 
edilebilir ve ulaşılabilir, acil durdurma sistemleri bulunacak ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik 
olarak açılmıyorsa, kapılar el ile de açılabilir olacaktır. 

10. Trafik yolları – Tehlikeli alanlar 
10.1. Merdivenler, sabitlenmiş geçici merdivenler, yükleme yerleri ve rampaları da dahil olmak 

üzere trafik yolları; kolay ve güvenli geçişi sağlayacak, buraların yakınında çalışanlar için tehlike 
yaratmayacak şekilde tasarlanıp yapılacaktır. 

10.2. Yayaların kullandığı ve yükleme boşaltma için kullanılanlar da dahil, araçlarla malzeme 
taşımada kullanılan yollar, potansiyel kullanıcı sayısı ve işyerinde yapılan işin özelliğine uygun 
boyutlarda olacaktır. Trafik yolları üzerinde taşıma işi yapılması durumunda, bu yolu kullanan diğer 
kişiler için yol kenarında yeterli güvenlik mesafesi bırakılacak veya uygun koruyucu önlemler 
alınacaktır. Yollar görülebilir şekilde işaretlenecek, düzenli olarak kontrolü yapılarak her zaman bakımlı 
olması sağlanacaktır. 

10.3. Araç trafiği olan yollar ile kapılar, geçitler, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler 
arasında yeterli mesafe bulunacaktır. 

10.4. Yapı alanlarında girilmesi yasak bölgelere yetkisiz kişilerin girişi uygun araç ve gereç 
kullanılarak engellenecektir. Tehlikeli bölgeler belirgin olarak işaretlenecek, bu bölgelere girme izni 
verilen işçileri korumak için gerekli önlemler alınacaktır. 

11. Yükleme yerleri ve rampaları 
11.1 Yükleme yerleri ve rampaları, taşınacak yükün boyutlarına uygun olacaktır. 
11.2 Yükleme yerlerinde en az bir çıkış yeri bulunacaktır. 
11.3 Yükleme rampaları işçilerin düşmesini önleyecek şekilde güvenli olacaktır. 
12. Çalışma yerinde hareket serbestliği 
Çalışılan yerin alanı, gerekli her türlü ekipman ve araçlar dikkate alınarak, işçilerin işlerini 

yaparken rahatça hareket edebilecekleri genişlikte olacaktır. 
13. İlk Yardım 
13.1 İşveren ilk yardım yapılmasını sağlayacak ve bu amaçla eğitilmiş personeli her an hazır 

bulunduracaktır. İşyerinde kaza geçiren veya aniden rahatsızlanan işçilerin, tıbbi müdahale yapılacak 
yerlere en kısa zamanda ulaşmalarını sağlayacak önlemleri alacaktır. 

13.2 İşin büyüklüğü ve türüne göre gerekiyorsa işyerinde bir ya da daha fazla ilk yardım odası 
bulunacaktır. 

13.3 İlkyardım odaları yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilecek ve sedyeler 
kullanıma hazır halde bulundurulacaktır. Buralar, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işaretlenecektir. 

13.4 Çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanı bulundurulacaktır. Bu ekipman 
kolayca erişilebilir yerlerde olacak ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işaretlenecektir. Yerel acil 
servis adresleri ve telefon numaraları görünür yerlerde bulunacaktır. 

14. Temizlik ekipmanı 
14.1 Soyunma yeri ve elbise dolabı 
14.1.1 İş elbisesi giymek zorunda olan işçilerin, etik olarak veya sağlık nedenleriyle, uygun 

olmayan bir yerde soyunmalarına izin verilmeyecek, işçiler için uygun soyunma Yerleri sağlanacaktır. 
Soyunma yerlerine kolay ulaşılacak, kapasitesi yeterli olacak ve oturacak yer sağlanacaktır. 

14.1.2 Soyunma yerleri yeterince geniş olacak ve gerektiğinde işçilerin iş elbiselerini ve kişisel 
eşyalarını kurutabileceği ve kilit altında tutabileceği imkanlar sağlanacaktır. Rutubetli, kirli ve benzeri 
işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde, iş elbiseleri, işçilerin şahsi elbise ve eşyalarından 
ayrı yerlerde muhafaza edilecektir. 

14.1.3 Kadınlar ve erkekler için ayrı soyunma yerleri sağlanacak veya bunların ayrı ayrı kullanımı 
için gerekli düzenleme yapılacaktır. 

14.1.4 14.1.1. maddesinin ilk cümlesinde belirtildiği üzere, işyerinde soyunma yeri gerekmiyorsa 
her işçi için şahsi elbise ve eşyalarını muhafaza edeceği kilitli bir yer sağlanacaktır. 

14.2 Duşlar ve lavabolar 
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14.2.1. Yapılan işin gereği veya sağlık nedenleriyle işçiler için uygun ve yeterli duş tesisleri 
yapılacaktır. Duşlar kadın ve erkek işçiler için ayrı olacak veya bunların ayrı ayrı kullanımı için gerekli 
düzenleme yapılacaktır. 

14.2.2. Duşlar işçilerin rahatça yıkanabilecekleri genişlikte ve uygun hijyenik koşullarda olacaktır. 
Duşlarda sıcak ve soğuk akar su bulunacaktır. 

14.2.3. Duş tesisi gerekmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında uygun 
ve yeterli sayıda lavabo bulundurulacaktır. Lavabolarda gerektiğinde sıcak akar su da 
bulundurulacaktır. Lavabolar erkek ve kadın işçiler için ayrı olacak veya ayrı ayrı kullanımları için 
gerekli düzenleme yapılacaktır. 

14.2.4. Soyunma yerleri ile duş veya lavaboların ayrı yerlerde olduğu durumlarda, duş ve 
lavabolar ile soyunma yerleri arasında kolay geçiş sağlanacaktır. 

14.3 Tuvaletler ve lavabolar 
Çalışma, dinlenme, yıkanma ve soyunma yerlerinin yakınında, yeterli sayıda tuvalet ve lavabo ile 

temizlik malzemesi bulundurulacaktır. Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadın işçiler için ayrı olacak veya 
ayrı ayrı kullanımları için gerekli düzenleme yapılacaktır. 

15. Dinlenme ve Barınma yerleri 
15.1 Özellikle, çalışan işçi sayısının fazla olması veya işin niteliği veya çalışma yerinin uzak 

olması ve benzeri nedenlerin sağlık ve güvenlik yönünden gerektirmesi halinde, işçilere, kolay 
ulaşılabilen dinlenme ve/veya barınma yerleri sağlanacaktır. 

15.2 Dinlenme odaları veya barınma yerleri yeterli genişlikte olacak ve buralarda işçiler için yeterli 
sayıda masa ve arkalıklı sandalye bulunacaktır. 

15.3 Bu tür imkanlar yoksa iş aralarında işçilerin dinlenebileceği yerler sağlanacaktır. 
15.4 Sabit barınma tesislerinde, bir dinlenme odası, bir boş vakit değerlendirme odası, yeterli duş, 

tuvalet, lavabo ve temizlik malzemesi bulunacaktır. İşçi sayısı göz önünde bulundurularak bu yerlerde 
yatak, dolap, masa ve arkalıklı sandalyeler bulunacak ve bunlar kadın ve erkek işçilerin varlığı dikkate 
alınarak yerleştirilecektir. 

15.5 Dinlenme odaları ve barınma yerlerinde sigara içmeyenlerin sigara dumanından korunmaları 
için gerekli tedbirler alınacaktır. 

16. Gebe ve emzikli kadınlar 
Gebe ve emzikli kadınların yatıp uzanarak dinlenebilecekleri uygun koşullar sağlanacaktır. 
17. Engelli işçiler 
Engelli işçilerin çalıştığı işyerlerinde bu işçilerin durumları dikkate alınarak gerekli düzenleme 

yapılacaktır. Bu düzenleme engelli işçilerin özellikle çalışma yerleri ile kullandıkları kapılar, geçiş 
yerleri, merdivenler, duşlar, lavabolar ve tuvaletlerde yapılacaktır. 

18. Çeşitli Hükümler 
18.1 Yapı alanın çevresi ve çalışma alanının etrafı kolayca görülebilecek ve fark edilebilecek 

şekilde çevrilecek ve işaretlenecektir. 
18.2 Çalışılan yerlerde ve işçi barakalarında işçiler için yeterli miktarda içme suyu ve diğer 

alkolsüz içecekler bulundurulacaktır. 
18.3 İşçilere uygun koşullarda, yemeklerini yiyebilecekleri ve gerektiğinde yemeklerini 

hazırlayabilecekleri imkanlar sağlanacaktır. 
B) Yapı Alanlarındaki Özel Asgari Şartlar 
BÖLÜM – I 
Kapalı Alanlardaki Çalışma Yerleri 
1. Sağlamlık ve dayanıklılık 
Tesisler ve müştemilatı kullanım amacına uygun sağlamlık ve dayanıklılıkta olacaktır. 
2. Acil çıkış kapıları 
- Acil çıkış kapıları dışarı doğru açılacaktır. 
- Acil çıkış kapıları; acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olacaktır. 
- Bu kapılar kilitli ve bağlı bulundurulmayacaktır. 
- Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmayacaktır. 
3. Havalandırma 
Cebri havalandırma sistemi veya klima tesisatı, işçileri rahatsız edecek hava akımlarına neden 

olmayacaktır. Havayı kirleterek işçilerin sağlığı yönünden ani tehlike oluşturabilecek herhangi bir artık 
veya kirlilik derhal ortamdan uzaklaştırılacaktır. 

4. Sıcaklık 
4.1. Çalışma odaları, dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar, kantinler ve ilk 

yardım odalarındaki sıcaklık, bu yerlerin özel kullanım amaçlarına uygun olacaktır. 
4.2. Pencereler, çatı aydınlatmaları ve camlı kısımlar, işyerine ve yapılan işin özelliğine ve 

odaların kullanım şekline göre güneş ışığının aşırı etkisini engelleyecek şekilde olacaktır. 
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5. Doğal ve suni aydınlatma 
İşyerleri, mümkün olduğunca doğal olarak aydınlatılacak,doğal aydınlatmanın yeterli olmadığı 

durumlarda işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacına uygun şekilde yeterli suni aydınlatma 
yapılacaktır. 

6. Odaların taban, duvar ve tavanları 
6.1. Çalışma yerlerinin tabanları sabit, sağlam ve kaymaz bir şekilde olacak, tehlikeli olabilecek 

engeller, çukurlar veya eğimler bulunmayacaktır. 
6.2. Odaların taban, duvar ve tavan yüzeyleri hijyen şartlarına uygun olarak kolaytemizlenebilir 

olacak veya gerektiğinde yenilenebilecektir. 
6.3. Odalardaki ve çalışma yerleri ile trafik yollarının yakınında bulunan saydam veya yarı saydam 

duvarlar ile özellikle bütün camlı bölmeler; güvenli malzemeden yapılmış olacak, açık bir şekilde 
işaretlenecek, çarpma ve kırılmaya karşı uygun şekilde korunacaktır. 

7. Pencereler – Çatı Pencereleri 
7.1. Pencerelerin, çatı pencerelerinin ve havalandırma sistemlerinin işçiler tarafından kolay ve 

güvenli bir şekilde açılması, kapatılması, ayarlanması ve güvenlik altına alınması mümkün olacaktır. 
Bunlar açık durumdayken işçiler için herhangi bir tehlike yaratmayacaktır. 

7.2. Pencereler ve çatı pencereleri, bunların temizliğini yapan işçiler ve civarda bulunan kişiler için 
risk oluşturmayacak şekilde dizayn edilecek veya gerekli ekipmanla donatılacaktır. 

8. Kapılar 
8.1 Ana giriş kapıları ve diğer kapıların yeri, sayısı ve boyutları ile yapıldıkları malzemeler, 

bulundukları yer ve odaların, niteliğine ve kullanım amacına uygun olacaktır. 
8.2 Saydam kapıların üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenecektir. 
8.3 Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılacak veya karşı tarafın görülmesini 

sağlayan saydam kısımları bulunacaktır. 
8.4 Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri güvenli malzemeden yapılmamış ve çarpma 

sonucu kırılmaları işçilerin yaralanmalarına neden olabilecek ise, bu yüzeyler kırılmalara karşı 
korunmuş olacaktır. 

9. Araç Yolları 
Kapalı çalışma alanlarının kullanımı ve içinde bulunan ekipman göz önüne alınarak araçların geçiş 

yolları işçilerin korunması amacıyla açıkça işaretlenecektir. 
10. Yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için özel önlemler 
- Yürüyen merdivenler ve bantlar güvenli şekilde çalışır durumda olacaktır. 
- Gerekli güvenlik araçları ile teçhiz edilecektir. 
- Kolayca görülebilecek ve ulaşılabilecek acil durdurma sistemleri olacaktır. 
11. Oda boyutları ve hava hacmi 
Çalışma yerlerinin taban alanı ve yüksekliği, işçilerin sağlık ve güvenliklerine zarar vermeyecek ve 

rahatça çalışmalarını sağlayacak boyutlarda olacaktır. 
BÖLÜM – II 
Açık Alanlardaki Çalışma Yerleri 
1. Sağlamlık ve dayanıklılık 
1.1. Alçak veya yüksek seviyede olan hareketli veya sabit çalışma yerleri; 
- çalışan işçi sayısı, 
- üzerlerinde bulunabilecek maksimum ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı, 
- maruz kalabileceği dış etkiler, 
göz önüne alınarak yeterli sağlamlık ve dayanıklılıkta olacaktır. 
Bu çalışma yerlerinin taşıyıcı sistemleri ve diğer kısımları yapısı gereği yeterli sağlamlıkta değilse, 

çalışma yerinin tamamının veya bir kısmının zamansız veya kendiliğinden hareketini önlemek için, 
bunların dayanıklılığı uygun ve güvenilir sabitleme metotlarıyla sağlanacaktır. 

1.2. Çalışma yerlerinin sağlamlığı ve dayanıklılığı uygun şekilde ve özellikle de çalışma yerinin 
yükseklik veya derinliğinde değişiklik olduğunda kontrol edilecektir. 

2. Enerji dağıtım tesisleri 
2.1. Yapı alanındaki enerji dağıtım tesislerinin, özellikle de dış etkilere maruz kalan tesislerin, 

kontrol ve bakımları düzenli olarak yapılacaktır. 
2.2. Yapı işlerine başlamadan önce alanda mevcut olan tesisat belirlenecek, kontrol edilecek ve 

açıkça işaretlenecektir. 
2.3. Yapı alanında elektrik hava hatları geçiyorsa, mümkünse bunların güzergahı değiştirilerek 

yapı alanından uzaklaştırılacak veya hattın gerilimi kestirilecektir. 
Bu mümkün değilse, bariyerler veya ikaz levhalarıyla araçların ve tesislerin elektrik hattından uzak 

tutulması sağlanacaktır. 
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Araçların hat altından geçmesinin zorunlu olduğu durumlarda uygun önlemler alınacak ve gerekli 
ikazlar yapılacaktır. 

3. Hava koşulları 
İşçiler, sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek hava koşullarından korunacaktır. 
4. Düşen cisimler 
Teknik olarak mümkün olduğunda işçiler düşen cisimlere karşı toplu olarak korunacaktır. 
Malzeme ve ekipman, yıkılma ve devrilmeleri önlenecek şekilde istiflenecek veya depolanacaktır. 
Gerekli yerlerde tehlikeli bölgelere girişler önlenecek veya kapalı geçitler yapılacaktır. 
5. Yüksekten düşme 
5.1. Yüksekten düşmeler, özellikle yeterli yükseklikte sağlam korkuluklarla veya aynı korumayı 

sağlayabilen başka yollarla önlenecektir. Korkuluklarda en az; bir trabzan, orta seviyesinde bir ara 
korkuluk ve tabanında eteklik bulunacaktır. 

5.2. Yüksekte çalışmalar ancak uygun ekipmanlarla veya korkuluklar, platformlar, güvenlik ağları 
gibi toplu koruma araçları kullanılarak yapılacaktır. 

İşin doğası gereği toplu koruma önlemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, çalışma 
yerine ulaşılması için uygun araçlar sağlanacak, çalışılan yerde vücut tipi emniyet kemeri veya benzeri 
güvenlik yöntemleri kullanılacaktır. 

6. İskele ve seyyar merdivenler 
6.1. Bütün iskeleler kendiliğinden hareket etmeyecek ve çökmeyecek şekilde tasarlanmış, 

yapılmış olacak ve bakımlı bulundurulacaktır. 
6.2. Çalışma platformları, geçitler ve iskele platformları, kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden 

koruyacak şekilde yapılacak, boyutlandırılacak, kullanılacak ve muhafaza edilecektir. 
6.3. İskeleler; 
(a) Kullanılmaya başlamadan önce, 
(b) Daha sonra belirli aralıklarla, 
(c) Üzerinde değişiklik yapıldığında, belli bir süre kullanılmadığında, kötü hava şartları veya sismik 

sarsıntıya veya sağlamlığını ve dayanıklılığını etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında, uzman 
bir kişi tarafından kontrol edilecektir. 

6.4. Merdivenler yeterli sağlamlıkta olacak ve uygun şekilde bakım ve muhafazası sağlanacaktır. 
Bunlar uygun yerlerde ve amaçlarına uygun olarak doğru bir şekilde kullanılacaktır. 

6.5. Seyyar iskelelerin kendiliğinden hareket etmemesi için gerekli önlem alınacaktır. 
7. Kaldırma araçları 
7.1. Bütün kaldırma araçları ile bağlantıları, sabitleme ve destekleme elemanları da dahil bütün 

yardımcı kısımları; 
(a) Kullanım amacına uygun ve yeterli sağlamlıkta tasarlanmış ve imal edilmiş olacak, 
(b) Doğru şekilde kurulacak ve kullanılacak, 
(c) Her zaman iyi çalışabilir durumda olacak, 
(d) Yürürlükteki mevzuata göre, periyodik olarak kontrol, test ve deneyleri yapılacak, 
(e) Bu konuda eğitim almış ehil kişilerce kullanılacaktır. 
7.2. Kaldırma araçları ve yardımcı elemanlarının üzerlerine azami yük değerleri açıkça görülecek 

şekilde yazılacaktır. 
7.3. Kaldırma ekipmanı ve aksesuarları belirlenen amacı dışında kullanılmayacaktır. 
8. Kazı ve malzeme taşıma araç ve makineleri 
8.1. Bütün kazı ve malzeme taşıma araç ve makineleri; 
(a) Mümkün olduğu kadar ergonomi prensipleri de dikkate alınarak uygun şekilde tasarlanmış ve 

imal edilmiş olacak 
(b) İyi çalışır durumda olacak, 
(c) Doğru şekilde kullanılacaktır. 
8.2. Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçların sürücü ve operatörleri özel 

olarak eğitilmiş olacaktır. 
8.3. Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçların kazı çukuruna veya suya 

düşmemesi için gerekli koruyucu önlemler alınacaktır. 
8.4. Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçlarda sürücünün bulunduğu kısım, 

aracın devrilmesi durumunda sürücünün ezilmemesi ve düşen cisimlerden korunması için uygun 
şekilde yapılmış olacaktır. 

9. Tesis, makine, ekipman 
9.1. Mekanik el aletleri de dahil olmak üzere herhangi bir güçle çalışan tesis, makine veekipman; 
(a) Mümkün olduğu kadar ergonomi prensipleri dikkate alınarak uygun şekilde tasarlanmış ve imal 

edilmiş olacak, 
(b) İyi çalışır durumda olacak, 
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(c) Yalnız tasarlandıkları işler için kullanılacak, 
(d) Uygun eğitim almış kişilerce kullanılacaktır. 
9.2. Basınç altındaki ekipman ve tesisatın, yürürlükteki mevzuata göre, periyodik olarak kontrol, 

test ve deneyleri yapılacaktır. 
10. Kazı işleri, kuyular, yeraltı işleri, tünel ve kanal işleri 
10.1. Kazı işleri, kuyular, yeraltı işleri ile tünel ve kanal çalışmalarında; 
(a) Uygun destekler ve setler kullanılacak, 
(b) Malzeme veya cisim düşmesi veya su baskını tehlikesine ve insanların düşmesine karşı uygun 

önlemler alınacak, 
(c) Sağlık için tehlikeli veya zararlı olmayan özellikte solunabilir hava sağlamak için bütün çalışma 

yerlerinde yeterli havalandırma yapılacak, 
(d) Yangın, su baskını veya göçük gibi durumlarda işçilerin güvenli bir yere ulaşmaları 

sağlanacaktır. 
10.2. Kazı işlerine başlamadan önce, yer altı kabloları ve diğer dağıtım sistemleri belirlenecek ve 

bunlardan kaynaklanabilecek tehlikeleri asgariye indirmek için gerekli önlemler alınacaktır. 
10.3. Kazı alanına giriş ve çıkış için güvenli yollar sağlanacaktır. 
10.4. Toprak ve malzeme yığınları ve hareketli araçlar kazı yerinden uzak tutulacak ve gerekiyorsa 

uygun bariyerler yapılacaktır. 
11. Yıkım işleri 
Bina veya yapıların yıkımının tehlikeli olabileceği durumlarda: 
(a) Uygun yöntem ve işlemler kullanılacak ve gerekli önlemler alınacaktır. 
(b) Çalışmalar ancak uzman bir kişinin gözetimi altında planlanacak ve yürütülecektir. 
12. Metal veya beton karkas, kalıp panoları ve ağır prefabrike elemanlar 
12.1. Metal veya beton karkas ve bunların parçaları, kalıp panolar, prefabrike elemanlar veya 

geçici destekler ve payandalar ancak uzman bir kişinin gözetimi altında kurulacak ve sökülecektir. 
12.2. İşçileri, yapının geçici dayanıksızlık veya kırılganlığından kaynaklanan risklerden korumak 

için yeterli önlemler alınacaktır. 
12.3. Kalıp panoları, geçici destek ve payandaları, üzerlerine binen yüke ve gerilime dayanacak 

şekilde planlanacak, tasarlanacak, kurulacak ve korunacaktır. 
13. Batardolar (koferdamlar) ve kesonlar 
13.1 Bütün batardolar ve kesonlar; 
(a) Yeterli dayanıklılıkta, sağlam ve uygun malzemeden yapılmış, iyi kurulmuş olacak, 
(b) Su, sıvı beton ve benzeri malzeme baskını halinde işçilerin sığınabileceği şekilde uygun 

ekipmanla donatılmış olacaktır. 
13.2. Batardo ve kesonların yapımı, kurulması, değiştirilmesi veya sökümü, ancak uzman kişinin 

gözetimi altında yapılacaktır. 
13.3. Bütün batardolar ve kesonlar uzman bir kişi tarafından düzenli aralıklarla kontrol edilecektir. 
14. Çatılarda çalışma 
14.1. Yükseklik veya eğimin belirlenen değerleri aşması halinde; işçilerin, aletlerin veya diğer 

nesne veya malzemelerin düşmesini veya herhangi bir riski önlemek için toplu koruyucu önlemler 
alınacaktır. 

14.2. İşçilerin çatı üzerinde veya kenarında veya kırılgan malzemeden yapılmış herhangi bir yüzey 
üzerinde çalışmak zorunda olduğu hallerde; kırılgan maddeden yapılmış yüzeyde dalgınlıkla 
yürümelerini veya yere düşmelerini önleyecek önlemler alınacaktır. 
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GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ ( 63 )  
 

 
 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

  
Amaç 
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak güvenlik ve sağlık işaretlerinin 
uygulanması ile ilgili kuralları belirlemektir. 
  
Kapsam 
Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki tüm 
işyerlerinde uygulanır. 

Ancak, 

a)      Diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça, tehlikeli maddelerin, preparatların, 
ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında kullanılan işaretlemelerde, 

b)      Karayolu, demiryolu, iç suyolu, deniz ve hava taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan 
işaretlemelerde, 
bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 
Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliği hükümleri de uygulanır. 
  
Dayanak 
Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78 inci maddesine göre çıkarılmıştır. 
  

Tanımlar 
Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen ; 

a)      Güvenlik ve sağlık işaretleri : Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, 
renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el–kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği 
hakkında bilgi veren, tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren işaretleri, 

b)      Yasak işareti : Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı 
yasaklayan işareti, 

c)      Uyarı işareti : Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda 
bulunan işareti, 

d)      Emredici işaret : Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işareti, 
e)      Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri :  Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi 

veren işaretleri,  
f)        Bilgilendirme işareti : Yukarıda (b) den (e) ye kadar belirtilenler dışında bilgi veren diğer 

işaretleri, 
g)      İşaret levhası : Geometrik  şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve 

gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş özel bilgi ileten levhayı, 
h)      Ek bilgi levhası : Bir işaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan levhayı, 
i)        Güvenlik rengi : Özel bir güvenlik anlamı verilen rengi, 
j)        Sembol veya piktogram : Bir işaret  levhası veya ışıklandırılmış yüzey üzerinde 

kullanılan ve özel bir durumu veya özel bir davranışı tanımlayan şekli, 
k)      Işıklı işaret : Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış, içeriden veya arkadan 

aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneğini, 
l)        Sesli sinyal : İnsan sesi yada yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmış bir 

düzeneğin çıkardığı ve yaydığı, belirli bir anlama gelen kodlanmış sesi, 
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m)    Sözlü iletişim : İnsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, önceden anlamı belirlenmiş 
sözlü mesajı, 

n)   El işareti : Çalışanlar için tehlikeli olabilecek manevra yapan operatörü yönlendirmek için, 
ellerin ve/veya kolların önceden anlamları belirlenmiş hareket ve pozisyonlarını, 

o)       Operatör : İşareti izleyerek araç ve gereci kullanan kişiyi, 
p)       İşaretçi : İşareti veren kişiyi, 
ifade eder. 
  

İKİNCİ BÖLÜM 

İşverenin Yükümlülükleri 
  

Genel Kurallar 
Madde 5 – İşveren, işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (c) bendinin 
birinci fıkrasına göre yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; çalışma yöntemleri, iş 
organizasyonu ve toplu korunma önlemleriyle işyerindeki risklerin giderilemediği veya yeterince 
azaltılamadığı durumlarda, güvenlik ve sağlık işaretlerini bulundurmak ve uygun şekilde kullanmak 
zorundadır.  

Ek-V’te belirtilen hususlara aykırı olmamak şartı ile karayolu, demiryolu, iç suyolu, deniz ve hava 
taşımacılığı alanlarında kullanılan işaretler, işyerinde benzeri taşımacılık işlerinin yapılması halinde 
aynen kullanılabilir.  
  
Kullanılmakta Olan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri 
Madde 6 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kullanılmakta olan güvenlik ve sağlık işaretleri, en 
geç 18 ay içerisinde bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen asgari şartlara uygun hale getirilecektir. 
  
İşçilerin Bilgilendirilmesi  
Madde 7 – İşveren, işyerinde kullanılan güvenlik ve sağlık işaretleri hakkında işçileri ve/veya 
temsilcilerini İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen esaslara göre 
bilgilendirecektir.  

İşaretlerin anlamları ve bu işaretlerin gerektirdiği davranış biçimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 12 nci 
maddesinde belirtilen esaslara göre yazılı talimat haline getirilerek  işçilere ve temsilcilerine verilecektir. 

  
İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımın Sağlanması 
Madde 8 – Güvenlik ve sağlık işaretleri  ile ilgili konularda işçilerin ve/veya temsilcilerinin İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen esaslara göre görüşleri alınarak  katılımları 
sağlanacaktır. 
  
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

  
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı  
Madde 9 – Bu Yönetmelik 24/6/1992 tarihli ve 92/58/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas 
alınarak hazırlanmıştır. 
  
Yürürlük 
Madde 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
  
Yürütme 
Madde 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
  

EK – I 
İŞYERİNDE KULLANILAN GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GENEL 

GEREKLER 
  
1.    Genel hususlar 
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1.1.      Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki genel kurala göre, işyerinde bulunması gereken 
güvenlik ve sağlık işaretleri Ek–II’den itibaren tüm eklerde belirtilen özel koşullara uygun olacaktır. 

1.2.      Bu ekte; yukarıda (1.1.)’de belirtilen gereklerin tanıtımı, güvenlik ve sağlık işaretlerinin 
değişik kullanımları ve bu işaretlerin birlikte veya birbirinin yerine kullanılmasındaki genel kurallar 
belirlenmiştir. 

1.3.      Güvenlik ve sağlık işaretleri sadece bu Yönetmelikte belirlenen mesaj veya bilgiyi iletmek 
üzere kullanılacaktır. 
  
2.    İşaret çeşitleri 

2.1.  Sabit ve kalıcı işaretler 
2.1.1.  Sabit ve kalıcı işaret levhaları; yasaklamalar, uyarılar ve yapılması zorunlu işler ile  

acil kaçış yollarının ve ilk yardım bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tanınması için kullanılacaktır. 
Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, işaret levhası ve kırmızı renkle kalıcı 

şekilde işaretlenecektir. 
2.1.2.  Konteynır ve borular üzerindeki işaretler Ek–III’te belirtildiği şekilde olacaktır. 
2.1.3.  Engellere çarpma veya düşme riski olan yerler, işaret levhası ve güvenlik rengi ile 

kalıcı şekilde belirlenecektir. 
2.1.4.  Trafik yolları güvenlik rengi ile kalıcı olarak işaretlenecektir.   

2.2.  Geçici işaretler 
2.2.1.  Gerekli hallerde ve aşağıda 3 üncü maddede belirtildiği şekilde işaretlerin  birlikte 

ve birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak; tehlike sinyali vermek, insanların belli bir 
takım hareketleri yapması ve acil tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli sinyaller ve/veya sözlü iletişim 
kullanılacaktır. 

2.2.2.  Gerekli durumlarda, tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan 
kimseleri yönlendirmek için el işaretleri ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır. 
  
3.   İşaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılması 

3.1.   Aynı derecede etkili ise, aşağıdaki işaretlerden herhangi biri kullanılabilir: 
–    Engel veya düşme tehlikesi olan yerlerde; işaret levhası veya güvenlik rengi 
–    Işıklı işaret, sesli sinyal veya sözlü haberleşme  
–    El işaretleri veya sözlü haberleşme 
3.2.   Aşağıda belirtilen işaretler birlikte  kullanılabilir. 
–    Işıklı işaret ve sesli sinyal. 
–    Işıklı işaret ve sözlü haberleşme.  
–    El işaretleri ve sözlü haberleşme.  

  

4.   Aşağıdaki tabloda yer alan hususlar güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanır. 

Renk Anlamı veya Amacı Talimat  ve Bilgi 

Yasak işareti Tehlikeli hareket veya davranış 

Tehlike alarmı Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et 

Kırmızı 

Yangınla mücadele ekipmanı Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne olduğu 

Sarı  Uyarı işareti Dikkatli ol, önlem al, kontrol et 

Mavi (1) 
Zorunluluk işareti 

Özel bir davranış ya da eylem 

Kişisel koruyucu donanım kullan 

Acil kaçış, ilk yardım işareti Kapılar, çıkış yerleri ve yolları,  ekipman, tesisler 
Yeşil 

Tehlike yok Normale dön 

(1) Mavi:  

  

(2) Fluoresan 
turuncu:  

Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir. 

  

Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. 

Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında bu renk çok dikkat çekicidir.                                    
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5.    Güvenlik işaretinin işlevi aşağıda belirtilenler tarafından olumsuz etkilenmemesi için :  
5.1.  Görülmesini veya işitilmesini zorlaştıracak veya engelleyecek, aynı türden bir başka 

emisyon kaynağının bulunması önlenecek, özellikle; 
5.1.1.      Çok sayıda işaretin birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmeyecektir. 
5.1.2.      Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmayacaktır. 
5.1.3.      Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmayacaktır. 
5.1.4.      Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmayacaktır. 
5.1.5.      Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmayacaktır. 

5.2. İşaretlerin ya da sinyal aygıtlarının; uygun tasarımı, yeterli sayıda olması, uygun bir şekilde 
yerleştirilmesi, bakım ve onarımının iyi yapılması ve doğru çalışması sağlanacaktır. 
6.    İşaretler ve sinyal aygıtları imalindeki karakteristik özelliklerini ve/veya işlevsel niteliğini korumak 

için, 
düzenli aralıklarla, temizlenecek, kontrol, bakım ve tamiri yapılacak ve gerektiğinde değiştirilecektir. 
7.    İşaretlerin ve sinyal aygıtlarının sayısı ve yerleştirileceği yerler, tehlikenin büyüklüğüne ve bunların 
uygulanacağı alana göre belirlenecektir.  
8.    Herhangi bir enerji ile çalışan işaretlerin, enerjinin kesilmesi ve tehlikenin başka bir şekilde 
önlenememesi durumunda, işaretlerin yedek enerji kaynağı ile derhal çalışması sağlanacaktır.  
9.    Işıklı işaret ve/veya sesli sinyallerin çalışmaya başlaması, yapılacak işin veya hareketin 

başlayacağını 
belirtir. Yapılan iş veya hareket süresince ışıklı işaret veya sesli sinyal çalışmasına devam edecektir. 

Işıklı 
işaret ve sesli sinyal kullanılıp durmasından hemen sonra tekrar çalışabilir olacaktır. 
10.  Işıklı işaretler ve sesli sinyaller, doğru ve etkili çalışmalarını sağlamak için, kullanılmadan önce ve 

kullanım 
süresince yeterli sıklıktaki aralıklarla kontrol edilecektir. 
11.  Kişisel koruyucu kullanımından kaynaklanan hususlar da dahil olmak üzere, işçilerin görme ve 

işitmelerine 
engel olacak herhangi bir husus var ise; ilgili işaretlerin güçlendirilmesi veya değiştirilmesi için gerekli 

önlemler 
alınacaktır. 
12.  Önemli miktarda tehlikeli madde ya da preparat depolanan alanlarda, odalarda veya kapalı 

yerlerde 
bulunan her bir paket ya da kap üzerinde bulunan etiketlerin, bu yerlerde alınması gereken güvenlik 
önlemlerini ikaz için yeterli değilse, Ek–III’ün 1 inci bölümünde belirtilenlere uygun olarak ikaz işareti 
bulundurulacak veya işaretlenecektir.  
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EK – II 

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER 

1.    Temel nitelikler 
1.1.  Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda 

kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve 

renkleri  bölüm 3’te verilmiştir. 

1.2.  Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir. 

1.3.  Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale 

getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı 

olabilir. 

1.4.  İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı 

malzemeden yapılacaktır. 

1.5.  İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca 

görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır. 

  

2.    Kullanım koşulları 
2.1.  İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel 

tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, 

iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde 

fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır. 

2.2.  İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır. 

  
3.    Kullanılacak işaret levhaları 

3.1.  Yasaklayıcı işaretler 

Temel nitelikler 

-         Daire biçiminde, 

-         Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı 

kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır) 

  

   

Sigara İçilmez Sigara içmek ve açık alev 
kullanmak yasaktır Yaya giremez 
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Suyla söndürmek yasaktır İçilmez Yetkisiz kimse giremez 

 
 

  

İş makinası giremez Dokunma   
  

3.2.  Uyarı işaretleri 

Temel nitelikler 

-         Üçgen şeklinde 

-         Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en 

az  

% 50’sini kapsayacaktır) 

   
Parlayıcı madde veya yüksek ısı Patlayıcı madde Toksik (Zehirli) madde 

   
Aşındırıcı madde Radyoaktif madde Asılı yük 

   
İş makinası Elektrik tehlikesi Tehlike 
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Lazer ışını Oksitleyici madde İyonlayıcı olmayan radyasyon 

  

   
Kuvvetli manyetik alan Engel Düşme tehlikesi 

   
Biyolojik risk Düşük sıcaklık Zararlı veya tahriş edici madde 

  

1.1.  Emredici işaretler 

Temel nitelikler 

-         Daire biçiminde, 

-         Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini 

kapsayacaktır) 

  

   
Gözlük kullan Baret giy Eldiven giy 

   
Maske kullan İş ayakkabısı giy Yaya yolunu kullan 
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Koruyucu elbise giy Yüz siperi kullan Emniyet kemeri kullan 

  

 

  

  
Genel emredici işaret 

(gerektiğinde başka işaretle 
birlikte kullanılacaktır) 

  

  
1.2.  Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri 

Temel nitelikler 

-         Dikdörtgen veya kare biçiminde, 

-         Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini 

kapsayacaktır) 

  

 
Acil çıkış ve kaçış yolu 

 
Yönler (Yardımcı bilgi işareti) 

    
İlk Yardım Sedye Güvenlik duşu Göz duşu 



 348

         
Acil yardım ve ilk yardım telefonu 

  

1.3.      Yangınla mücadele işaretleri 

Temel nitelikler 

-         Dikdörtgen veya kare biçiminde, 

-         Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 

50’sini 

kapsayacaktır) 

  

  

    
Yangın Hortumu Yangın Merdiveni Yangın Söndürme Cihazı Acil Yangın Telefonu 

             
            Yönler (Yardımcı bilgi işareti) 
  

EK – III 
  

BORU VE KAPLAR ÜZERİNDEKİ İŞARETLER İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER 

  
1.      İçinde tehlikeli madde veya preparatların bulunduğu veya depolandığı kaplar ile bunları ihtiva 

eden veya taşıyan, görünür borular; yürürlükteki mevzuata uygun olarak, renkli zemin üzerinde 

piktogram veya sembol bulunan etiket ile işaretlenecektir. 

Birinci paragrafta belirtilen etiketler; 

-         Aynı piktogram veya semboller kullanılarak, Ek–II’de verilen uyarı işaretleri ile 

değiştirilebilir. 

-         Tehlikeli madde veya preparatın adı ve/veya formülü ve tehlikesi hakkında ek bilgileri de 

içerebilir. 

  

2.      İşaretler; katlanmaz, kendinden yapışkanlı ya da boyama biçiminde olacak ve görünür yüzeylere 

yerleştirilecektir. 
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3.      Bu Ek’in 1 inci bölümünde belirtilen işaretler, Ek–II, bölüm 1.4.’te belirtilen temel niteliklerde 

olacak ve Ek–II, bölüm 2’de yer alan işaret levhalarının kullanımıyla ilgili şartları yerine getirecektir. 

  

4.      Borular üzerinde kullanılan işaretler, 1, 2 ve 3 üncü bölümlerde belirtilen hususlar ile birlikte, 

vanalar ve bağlantı yerleri gibi tehlikeli noktaların yakınına görünür şekilde ve uygun aralıklarla 

konulacaktır. 

  

5.      Önemli miktarda tehlikeli madde ya da preparat depolanan alanlar, odalar veya kapalı 

yerler, Ek–II, bölüm 3.2’de yer alan uygun ikaz işareti ile belirtilecek veya Ek–III, bölüm 1’de belirtilen 

şekilde işaretlenecektir.   

Değişik tehlikeli madde ya da preparatın depolandığı yerlerde, genel tehlikeyi belirten uyarı 

işareti kullanılabilir. 

Bu işaret veya etiketler depolama bölgesinin yakınına ya da depo için kullanılan odanın giriş 

kapısına yerleştirilecektir. 

  

   

EK – IV 

  
YANGINLA MÜCADELE İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER 

  

Genel hususlar. 
1.      Bu Ek yangınla mücadele amacıyla kullanılan ekipmana uygulanır. 

  

2.      Yangınla mücadele ekipmanı özel bir renk ile belirtilecek ve yerini bildiren bir işaret  

levhası ve/veya bu gibi ekipmanın bulunduğu yer ya da erişim noktaları için özel bir renk 

kullanılacaktır. 

  

3.      Bu tür ekipmanı belirlemede kırmızı renk kullanılacaktır. Kırmızı alan, ekipmanın kolayca 

tanınabilmesi için yeterince geniş olacaktır. 

  

4.      Bu tür ekipmanın bulunduğu yeri işaretlemek için Ek–II, bölüm 3.5’te verilen işaret levhaları 

kullanılacaktır. 

  

  

EK – V 

  
ENGELLER, TEHLİKELİ YERLER VE TRAFİK YOLLARINI  BELİRLEMEK İÇİN KULLANILAN 

İŞARETLER İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER 
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1.      Engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretler 
1.1.      Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler; işletme 

tesisleri içinde işçilerin çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgelerde, birbirini takip eden sarı ve siyah 

ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenecektir. 

1.2.      İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olacaktır. 

1.3.      Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve aynı 

büyüklükte boyanacaktır. 

1.4.      Örnek: 

 

  

  

  

2.    Trafik yollarının işaretlenmesi 
2.1.      Çalışma yerlerinin kullanım biçimi ve ekipmanlar, işçilerin korunmasını gerektiriyorsa; 

araç trafiğine açık yollar, zemin rengi de dikkate alınarak, açıkça seçilebilir şekilde, sarı ya da beyaz 

renkli sürekli şeritlerle belirtilecektir. 

2.2.      Şeritler; araçlar ile araçlara yakın bulunabilecek nesneler arasında ve araçlarla yayalar 

arasında, emniyetli bir mesafeyi belirtecek şekilde çizilecektir. 

2.3.      Tesislerin açık alanlarındaki sürekli trafiğin olduğu yollar, uygun bariyerler ve kaldırımlar 

yoksa, uygulanabilir olduğu ölçüde, yukarıda belirtildiği şekilde işaretlenecektir. 

  
  

EK – VI 
  

IŞIKLI İŞARETLER İÇİN ASGARİ KURALLAR 

  
1.    Genel hususlar 

1.1.      Işıklı işaretler, kullanım amacına ve şartlarına uygun olarak, bulunduğu ortama göre iyi 

görünür ve seçilir olacak, aşırı ışık nedeniyle parlamayacak veya yetersiz ışık nedeniyle görünürlüğü 

azalmayacaktır.  

1.2.      Işıklı işaretlerin sinyal gönderen ışıklı alanı, tek renk ya da belirli bir zemin üzerinde 

piktogramdan ibaret olacaktır. 

1.3.      Kullanılan tek renk Ek–I, bölüm 4’te yer alan renk tablosuna uygun olacaktır. 

1.4.      İşaret bir piktogram içeriyorsa, bu piktogram Ek–II’de belirtilen ilgili kuralların hepsine 

uygun olacaktır. 

  

2.    Özel kullanım kuralları 
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2.1.    Bir aygıt hem sürekli hem de aralıklı işaretler gönderiyorsa, aralıklı gönderilen işaret 

sürekli işaretin belirttiğinden daha fazla tehlikeli bir durumu ya da daha acil olarak yapılması 

istenen/emredilen müdahale ya da eylemi ifade eder. Işığın yanık kalma ve sönük kalma süreleri 

aşağıdaki gibi olacaktır. 

-       mesajın tam olarak anlaşılmasını sağlayacak ve 

-       diğer ışıklı işaretlerle veya sürekli yanan ışıklı işaretlerle karışmayacaktır. 

2.2.   Yanıp sönen ışıklı işaret, sesli sinyal yerine ya da sesli sinyalle birlikte kullanılıyorsa, aynı 

kodlama kullanılacaktır. 

2.3.   Ciddi bir tehlikeyi bildiren yanıp sönen ışıklı işaretler, özel olarak gözlem altında tutulacak 

ve yedek bir lamba bulundurulacaktır. 

  

  

EK – VII 
  

SESLİ SİNYALLER İÇİN ASGARİ KURALLAR 

  
1.    Genel hususlar 

1.1.      Sesli sinyaller; 

(a)      ortam gürültüsünden hayli yüksek, ancak aşırı derecede yüksek ve zarar verici 

olmayacak  şekilde duyulabilir bir ses düzeyinde olacak ve 

(b)      teknik özellikleri itibariyle kolaylıkla tanınabilir, diğer sesli sinyaller ile ortamdaki seslerden 

açıkça ayırt edilebilir olacaktır. 

  

1.2.     Eğer bir aygıt sabit ve değişken frekansta sesli sinyal yayıyorsa; aygıtın yaydığı değişken 

frekanslı sinyal, sabit frekanslı sinyale göre daha tehlikeli bir durumu veya  daha acil olarak yapılması 

istenen/emredilen müdahale ya da eylemi ifade eder. 

  

2.      Kodlama 

Tahliye işaretleri sürekli olacaktır. 

  

  

EK –  VIII 
  

SÖZLÜ HABERLEŞME İÇİN ASGARİ KURALLAR 

  
1.      Genel hususlar 

1.1.      Bir veya birden fazla kişiler arasında yapılan sözlü haberleşmede; belirli bir formda veya 

kodlanmış haldeki kısa metinler, cümleler, kelime veya kelime grupları kullanılacaktır.  

1.2.      Sözlü mesajlar mümkün olduğunca kısa, yalın ve açık olmalıdır. Konuşanın konuşma 

becerisi ve dinleyenin duyma yeteneği güvenilir bir sözlü iletişime uygun olacaktır. 
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1.3.      Sözlü haberleşme doğrudan insan sesi veya uygun bir vasıtayla yayınlanan insan sesi 

ya da yapay insan sesi ile olacaktır.  

  

2.      Özel kullanım kuralları 
2.1.      Sözlü haberleşmede yer alan kişiler, sağlık ve güvenlik açısından istenilen davranışı 

yapabilmeleri için sözlü mesajı doğru telaffuz edebilecek ve anlayabilecek seviyede kullanılan dili  

bileceklerdir. 

2.2.      Sözlü iletişim, el–kol hareketleri yerine ya da onlarla birlikte kullanıldığında aşağıda 

verilen komutlar kullanılacaktır. 

– başlat      :     bir işlem veya hareketi başlatmak için 

– dur          :     bir hareketi durdurmak veya sona erdirmek için 

– tamam     :     bir işlemi sona erdirmek için 

– yukarı      :     bir yükü yukarı kaldırmak için 

– aşağı       :     bir yükü aşağı indirmek için 

– ileri – geri – sağ – sol :        (Bu komutlar uygun el hareketleri ile eşgüdümlü olacak şekilde 

kullanılacaktır.) 

– kes          :     acil olarak durdurmak için 

– çabuk       :     güvenlik nedeniyle bir hareketi hızlandırmak için 

  

  

EK – IX 

 
EL İŞARETLERİ İÇİN ASGARİ GEREKLER 

  
1.      Özellikler 

El işaretleri kesin, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olacak ve benzer işaretlerden belirgin bir 

şekilde farklı olacaktır. 

Aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa, bunlar simetrik olarak hareket ettirilecek ve bir harekette 

sadece bir işaret verilecektir. 

Yukarıdaki şartlara uymak, aynı anlamı vermek ve anlaşılabilir olmak kaydıyla 3 üncü bölümde 

gösterilen işaretlerden biraz farklı veya daha detaylı işaretler kullanılabilir. 

  
2.      Özel kullanım kuralları  

2.1.      İşaretçi         :  El–kol hareketleri ile İşaretleri veren kişi,   

Operatör      :  İşaretçinin talimatları ile hareket eden kişi  

İşaretçi, operatöre manevra talimatlarını vermek için el–kol hareketleri kullanacaktır.  

2.2.      İşaretçi, kendisi tehlikeye düşmeyecek şekilde, bulunduğu yerden bütün manevraları 

görsel olarak izleyebilmelidir. 

2.3.      İşaretçinin esas görevi; manevraları yönlendirmek ve manevra alanındaki işçilerin 

güvenliğini sağlamaktır. 
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2.4.      Yukarıda, 2.2.’deki şart yerine getirilemiyorsa ek olarak bir veya daha fazla işaretçi 

konuşlandırılacaktır.  

2.5.      Operatör, almış olduğu emirleri güvenlik içerisinde yerine getiremeyeceği durumlarda  

yürütmekte  olduğu manevrayı durdurarak yeni talimat isteyecektir. 

2.6.      Yardımcı unsurlar: 

-       Operatör, işaretçiyi kolaylıkla fark edebilmelidir. 

-       İşaretçi, ceket, baret, kolluk veya kol bandı gibi ayırt edici eşyalardan bir veya daha 

fazlasını giyecek ya da uygun bir işaret aracı taşıyacaktır. 

-       Ayırt edici eşyalar; parlak renkli, tercihen hepsi aynı renkte ve sadece işaretçilere özel 

olacaktır. 

  

3.    Kodlanmış işaretler. 
Genel hususlar 
Aşağıda verilen kodlanmış işaretler, belirli sektörlerde aynı manevralar için kullanılacaktır. 

  

A.     Genel İşaretler 

  

Anlamı Tarifi Şekil 
BAŞLAT 

Hazır ol 

Başlama komutu 

Avuç içleri öne bakacak şekilde 
her iki kol yere paralel 

  
 

DUR 

Kesinti / ara 

Hareketi durdur 

Avuç içi öne bakacak şekilde 
sağ kol yukarı kalkık 

 
TAMAM 

İşlemin sonu 

Her iki kol göğüs hizasında eller 
kenetli 

 

B.     Dikey  hareketler 

  

Anlamı Tarifi Şekil 
KALDIR Sağ kol avuç içi öne bakacak 

şekilde yukarı kalkıkken yavaşça 
daire çizer 
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İNDİR Sağ kol avuç içi içeri bakacak 
şekilde yere doğru indirilmişken 
yavaşça daire çizer 

 
DÜŞEY MESAFE Mesafe her iki elin arasındaki 

boşlukla ifade edilir 
  

 

  
  
  

C.     Yatay Hareketler 

  

Anlamı Tarifi Şekil 
İLERİ Her iki kol avuç içleri yukarı 

bakacak şekilde bel hizasında 
bükülüyken kollar dirsekten 
kırılarak yukarı hareket eder 

 
GERİ Her iki kol avuç içleri aşağı 

bakacak şekilde göğüs önünde 
bükülüyken kollar dirsekten 
kırılarak yavaşça gövdeden 
uzaklaşır  

SAĞ 

Manevracının sağı 

Sağ kol avuç içi yere bakacak 
şekilde yere paralel sağa 
uzatılmışken sağa doğru 
yavaşça küçük hareketler 

 
SOL 

Manevracının solu 

Sol kol avuç içi yere bakacak 
şekilde yere paralel sola 
uzatılmışken sola doğru yavaşça 
küçük hareketler 

     
YATAY MESAFE Eller arasındaki boşluk mesafeyi 

ifade eder 
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D.      Tehlike 

  

Anlamı Tarifi Şekil 
TEHLİKE 

Acil dur. 

Avuç içleri öne bakacak şekilde 
her iki kol yukarı kalkık 

 
HIZLI Bütün hareketler daha hızlı    

  
YAVAŞ Bütün hareketler daha yavaş   
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EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA 
YÖNETMELİK  ( 64  ) 

 
 

  
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak asgari sağlık ve 

güvenlik önlemlerini belirlemektir. 
Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile 4 üncü maddede 

tanımlanan ekranlı araçların kullanımında, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır. 
 
Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve 

ekranlı araçlarla çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerini kapsar. 
Ancak, bu Yönetmelik hükümleri: 
a) Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahallinde, 
b) Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde, 
c) Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde, 
d) İşyerinde, kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde, 
e) Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri, data veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı 

cihazlarda, 
f) Ekranlı daktilolarda, 
uygulanmaz. 
Kanuni Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 78 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Ekranlı araç : Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve 

resim gösteren her türlü aracı, 
b) Operatör : Ekranlı aracı kullanan kişiyi, 
c) Zorlayıcı Travmalar : Göz yorgunluğu, kas gücünün aşırı kullanımı, uygun olmayan duruş 

biçimi, uzun süre ekranlı araç karşısında ara vermeden çalışma, aşırı iş yükü duygusu, zihinsel 
yorgunluk ve stres ile gürültü, ısı, nem ve aydınlatmanın neden olduğu olumsuzluklarının tümünü, 

d) Çalışma merkezi : Operatörün oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa, bilgi kayıt 
ünitesi, monitör, klavye, yazıcı, telefon, faks, modem ve benzeri aksesuar ve ekranlı araçla ilgili tüm 
donanımların tamamının veya bir kısmının bulunduğu çalışma yerini, 

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
İşverenin Yükümlülükleri 

 
  
Çalışma Merkezleri 
Madde 5 — İşveren, çalışma merkezlerinde, ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan 

zorlayıcı travmalara neden olabilecek riskleri belirleyecek ve bu riskleri ortadan kaldıracak veya en aza 
indirecek sağlık ve güvenlik önlemlerini alacaktır. 

Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi 
Madde 6 — Ekranlı araçlarla çalışmalarda, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak 

aşağıdaki hususlara uyulacaktır: 

                                                           
64    Resmi Gazete: 23 Aralık 2003 Tarihli ve  25325 Sayılı 
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a) İşveren, işçilere ve temsilcilerine çalışma yerlerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili bütün konularda 
ve özellikle bu Yönetmeliğin 5, 7 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen hususlarda bilgi verecektir. 

b) İşveren ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir 
değişiklik olduğunda gerekli eğitimi verecek ve bu eğitimler periyodik olarak tekrarlanacaktır. 

Eğitim, özellikle aşağıdaki konuları içerecektir; 
1) Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları, 
2) Doğru oturuş, 
3) Gözlerin korunması, 
4) Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler, 
5) Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı, 
6) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi, 
7) Ara dinlenmeleri. 
 
Günlük Çalışma Düzeni 
Madde 7 — İşveren, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve 

etkilenmeyi azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yaparak, operatörlerin periyodik olarak ara 
vermesini veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını sağlayacaktır. 

 
Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması 
Madde 8 — İşveren çalışanların ve temsilcilerinin bu Yönetmelik ve ekinde belirtilen konularda İş 

Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde görüş ve önerilerini dikkate alacak ve 
katılımlarını sağlayacaktır. 

 
Gözlerin Korunması 
Madde 9 — Ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerinin korunması için uyulacak hususlar 

aşağıda belirtilmiştir: 
a) Aşağıdaki durumlarda işçilerin göz muayeneleri yapılacaktır; 
- ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce, 
- düzenli aralıklarla ve 
- ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda. 
b) Yukarıda belirtilen muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa işçiler oftalmolojik testlere tabi 

tutulacaktır. 
c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen muayene ve test sonuçlarına göre gerekiyorsa işçilere 

yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilecektir. 
d) Bu madde uyarınca alınacak önlemler işçilere herhangi bir maddi yük getirmeyecektir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

 
 
Yönetmelik Hükümlerine Uyum 
Madde 10 — Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra açılacak çalışma merkezleri bu 

Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulacaklardır. Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte faaliyette olan 
çalışma merkezleri ise 2 yıl içinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilecektir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı, Yürürlük, Yürütme 

 
 
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı 
Madde 11 — Bu Yönetmelik 29/5/1990 tarihli ve 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifi esas 

alınarak hazırlanmıştır. 
 
Yürürlük 
Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Yürütme 
Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
 
 
 

EK - 1 
  

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA ARANACAK ASGARİ GEREKLER 
  
1. Ekipman 
a) Genel hususlar 
Bu tür ekipmanın kullanımı işçiler için risk kaynağı olmayacaktır. 
b) Monitör 
Ekranda görünen karakterler kolayca seçilebilecek şekil ve formda, uygun büyüklükte olacak, 

satır ve karakterler arasında yeterli boşluk bulunacaktır. 
Ekran görüntüsü stabil olacak, görüntünün titremesi ve benzeri olumsuzluklar bulunmayacaktır. 
Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operatör tarafından kolaylıkla 

ayarlanabilecektir. 
Ekran, operatörün ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olacaktır. 
Ekranın ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılması mümkün olacaktır. 
Kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar önlenecektir. 
c) Klavye 
Klavye, operatörün el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için ekrandan ayrı ve 

hareketli olacaktır. 
Klavyenin ön tarafına, operatörün bileklerini dayayabileceği özel destek konulacaktır. 
Operatörün elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olacaktır. 
Klavyenin rengi mat olacak ve ışığı yansıtmayacaktır. 
Klavye karakterlerinin yerleri kullanımı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiş olacaktır. 
Çalışma pozisyonuna göre, tuşlar üzerindeki semboller kolaylıkla seçilebilecek, düzgün ve 

okunaklı olacaktır. 
d) Çalışma masası veya çalışma yüzeyi 
Çalışma masası veya çalışma yüzeyi; ekran, klavye, dokümanlar ve diğer ilgili malzemelerin 

rahat bir şekilde düzenlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde ve yeterli büyüklükte olacak ve yüzeyi 
ışığı yansıtmayacak nitelikte olacaktır. 

Operatörün rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek şekilde yerleştirilmiş 
ve ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullanılacaktır. 

Çalışanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli alan olacaktır. 
e) Çalışma sandalyesi 
Sandalye dengeli ve operatörün rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket 

edebileceği şekilde olacaktır. 
Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olacaktır. 
Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir, sırt desteği bele uygun ve esnek 

olacaktır. 
İstendiğinde operatöre uygun bir ayak dayanağı sağlanacaktır. 
2. Çalışma ortamı 
a) Gerekli alan 
Operatörün oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için çalışma merkezi 

yeterli genişlikte olacak ve uygun şekilde düzenlenecektir. 
b) Aydınlatma 
Operatörün gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun aydınlatma şartları 

sağlanacak, arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunacaktır. 
Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipmanlar 

üzerindeki parlama ve yansımaları önlenecek şekilde olacaktır. 
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c) Yansıma ve parlama 
Pencereler, açıklıklar ve benzeri yerler, saydam veya yarı saydam duvarlar ve parlak renkli cisim 

ve yüzeylerden ekran üzerine direk ışık gelmeyecek ve mümkünse yansımalar önlenecektir. 
Ekrana gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perdeler 

kullanılacaktır. 
d) Gürültü 
Çalışma merkezlerinde kullanılan ekipmanların gürültüsü çalışanların dikkatini dağıtmayacak ve 

karşılıklı konuşmayı engellemeyecek düzeyde olacaktır. 
e) Isı 
Çalışma merkezindeki ekipmanlar çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermeyecektir. 
f) Radyasyon 
Çalışma merkezindeki görünür ışık dışındaki tüm radyasyonların sağlığa zarar vermeyecek 

düzeylerde olması için gerekli önlemler alınacaktır. 
g) Nem 
Çalışma ortamındaki nemin uygun düzeyde olması sağlanacak ve bu düzey korunacaktır. 
3. Bilgisayar programları 
İşveren, ekranlı araçlarla yapılacak işin düzenlenmesinde ve kullanılacak programların 

seçiminde aşağıdaki hususlara uyacaktır. 
a) Programlar işe uygun olacaktır. 
b) Programlar kolay kullanılabilir ve eğer uygunsa operatörün bilgi düzeyine ve deneyimine göre 

ayarlanabilir olacaktır. Operatörün bilgisi dışında programlara müdahale edilemeyecektir. 
c) Sistemler çalışanların verimini artıracak ve kolaylık sağlayacak şekilde geri beslemeli 

olacaktır. 
d) Sistemler operatöre uygun hız ve formatta bilgi verecek şekilde olacaktır. 
e) Programlar, özellikle verilerin algılanması ve kullanılması konusunda ergonomi prensiplerine 

uygun olacaktır. 
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PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA   
YÖNETMELİK ( 65   )    

 
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar 

  
Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden 

çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemektir. 
Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve 

patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerlerini kapsar. 
Ancak; 
a) Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması, 
b) 01/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gaz Yakan 

Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması, 
c) Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretimi, 

işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, 
d) Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri, 
e) Uluslararası antlaşmaların kapsamında bulunan kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının 

kullanılması, 
bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 
Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılacak her türlü taşıma aracı bu Yönetmelik 

kapsamındadır. 
Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, 4 üncü maddede 

tanımlanan ‘patlayıcı ortam’ oluşması ihtimali bulunan işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 
hükümleri ve ilgili diğer yönetmeliklerin hükümleri de uygulanır. 

Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Tanımlar 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Patlayıcı ortam : Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava 

ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı, 
b) Normal çalışma şartları : Bir tesisin tasarımlanan amaç doğrultusunda, ölçü ve değerlerde 

çalıştırılmasını, 
ifade eder. 
  

İKİNCİ BÖLÜM 
İşverenin Yükümlülükleri 

  
Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunma 
Madde 5 — Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla işveren, 

aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyarak, yapılan işlemlerin doğasına uygun 
olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alacaktır: 

a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, 
b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse 

patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, 
c) İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak 

önlemleri almak. 
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Bu önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınacaktır. Alınan 
bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden 
geçirilecektir. 

Patlama Riskinin Değerlendirilmesi 
Madde 6 — İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde işyerinde risk 

değerlendirmesi yaparken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki 
hususları da dikkate alacaktır: 

a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, 
b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, 
c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı 

etkileşimleri, 
d) Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü. 
Patlama riski, patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen diğer yerler de 

dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilecektir. 
İşyerinin Güvenli Hale Getirilmesi 
Madde 7 — Risk değerlendirmesinin temel ilkelerine ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde 

belirtilen hususlara uygun olarak çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için işveren: 
a) İşçilerin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlikeli patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan 

yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlayacak, 
b) İşçilerin sağlık ve güvenliği için tehlikeli patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde, yapılan 

risk değerlendirmesi sonucuna göre çalışma süresince uygun teknik yöntemlerle bu kısımların gözetim 
altında tutulmasını sağlayacaktır. 

Koordinasyon Görevi 
Madde 8 — Bir işyerinde birden fazla işverene ait çalışan bulunması durumunda, her işveren 

kendi kontrol alanına giren tüm hususlardan sorumlu olacaktır. 
İşverenlerin, İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen sorumlulukları saklı 

kalmak kaydı ile yasal olarak işyerinin tümünden sorumlu olan işveren, bu Yönetmeliğin 10 uncu 
maddesinde belirtilen Patlamadan Korunma Dokümanında öngörülen, çalışanların sağlık ve 
güvenlikleri ile ilgili önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasını koordine edecektir. 

Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılması 
Madde 9 — İşveren; 
a) Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerleri Ek-I’de belirtildiği şekilde sınıflandıracak, 
b) Yukarıda (a) bendine göre sınıflandırılmış olan bölgelerde Ek-II’de verilen asgari gereklerin 

uygulanmasını sağlayacak, 
c) İşçilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek miktarda patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin 

girişine Ek-III’de verilen işaretleri koyacaktır. 
Patlamadan Korunma Dokümanı 
Madde 10 — İşveren, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yükümlülüğünü yerine 

getirirken, aşağıda belirtilen ve bundan sonra "Patlamadan Korunma Dokümanı" olarak anılacak 
belgeleri hazırlayacaktır. 

Patlamadan Korunma Dokümanında, özellikle; 
a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği, 
b) Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler, 
c) İşyerinde Ek-I’e göre sınıflandırılmış yerler, 
d) Ek-II’de verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler, 
e) Çalışma yerleri ile uyarı cihazları da dahil iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrol ve 

bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı, 
f) İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 

Yönetmeliği" ne uygun olduğu, 
hususları yazılı olarak yer alacaktır. 
Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanacak ve işyerinde, iş 

ekipmanında veya organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden 
gözden geçirilerek güncelleştirilecektir. 

İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama risk değerlendirmesini, dokümanları ve 
benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir. 



 362

İşyerleri ve İş Ekipmanları İçin Özel Gerekler 
Madde 11 — Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, işverenler aşağıda belirtilen 

hususlara uymakla yükümlüdür: 
a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte 

kullanılmakta olan veya kullanıma hazır olan iş ekipmanları, 30/6/2006 tarihine kadar Ek-II A’da 
belirtilen asgari gerekleri karşılamak zorundadır. 

b) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde kullanılmak üzere bu Yönetmeliğin 
yayımlandığı tarihten sonra yeni alınacak iş ekipmanları, 30/6/2006 tarihine kadar Ek-II A ve Ek-II B’de 
verilen asgari gerekleri karşılayacaktır. 

c) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan ve 30/6/2006 tarihinden sonra açılacak işyerleri 
ise bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak kurulacaktır. 

d) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan ve 30/6/2006 tarihinden önce açılmış olan 
işyerleri, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren en geç üç yıl içinde bu Yönetmelik 
hükümlerine tam olarak uygun hale getirilecektir. 

Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerlerinde 30/6/2006 tarihinden sonra herhangi 
bir değişiklik, eklenti veya tadilat yapıldığında, işveren bu Yönetmelik hükümlerine tam olarak 
uyulmasını sağlayacaktır. 

  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 
  
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı 
Madde 12 — Bu Yönetmelik 16/12/1999 tarihli ve 1999/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyi Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır. 
Yürürlük 
Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
  

EK - I 
  
Yönetmeliğin 5,6,9 ve 10 uncu maddelerine göre önlem alınması gereken yerlerde aşağıda 

belirtilen sınıflandırma sistemi uygulanacaktır. 
1- Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerler 
Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda 

patlayıcı karışım oluşabilecek yerler, bu Yönetmeliiğe göre tehlikeli kabul edilecektir. 
Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda 

patlayıcı karışım oluşması ihtimali bulunmayan yerler bu Yönetmeliğe göre tehlikesiz kabul edilecektir. 
Parlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin hava ile yaptıkları karışımların, bağımsız olarak bir patlama 

meydana getirmeyecekleri yapılacak araştırmalarla kanıtlanmadıkça, bu maddeler patlayıcı ortam 
oluşturabilecek maddeler  olarak kabul edilecektir. 

2- Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması 
Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, 

bölgeler halinde sınıflandırılır. 
Ek-2 A'ya göre alınacak önlemler, yapılan bu sınıflandırmaya göre belirlenir. 
Bölge 0  
Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın 

sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler. 
Bölge 1 
Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın 

normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler. 
Bölge 2 
Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında 

patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok 
kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler 



 363

Bölge20 
Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık 

patlayıcı ortam oluşabilecek yerler 
Bölge 21 
Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların ara sıra patlayıcı 

ortam oluşturabileceği yerler. 
Bölge 22 
Normal çalışma koşullarında havada bulut halinde yanıcı tozların patlayıcı ortam oluşturma 

ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli 
olduğu yerler. 

Not: 
Tabaka veya yığın halinde yanıcı tozların bulunduğu yerler de, patlayıcı ortam oluşturabilecek 

diğer bir kaynak olarak dikkate alınmalıdır. 
  

EK - II 
  
A-ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİN PATLAYICI ORTAM RİSKLERİNDEN 

KORUNMASI İÇİN ASGARİ GEREKLER 
  
Bu ekte belirtilen gerekler, 
a) İşyerlerinin, iş ekipmanının kullanılan maddelerin veya yürütülen faaliyetin yapısından 

kaynaklanan parlayıcı ortam riski bulunan ve Ek-I'e göre tehlike sınıfına giren yerlere, 
b) Tehlikeli yerlerde bulunan ekipmanın güvenli bir şekilde çalışması için gerekli olan veya bu 

ekipmanların güvenli çalışmasına yardımcı olan ancak kendisi tehlikeli bölgede bulunmayan 
ekipmanlara, 

uygulanacaktır. 
  
1. Organizasyon Önlemleri 
  
1.1. Çalışanların Eğitimi 
        İşveren, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara, patlamadan korunma konusunda 

yeterli ve uygun eğitimi sağlayacaktır. 
  
1.2. Yazılı Talimatlar ve Çalışma İzni 
        Patlamadan Korunma Dökümanında gerekli görülmesi halinde, 
        a) Tehlikeli yerlerdeki çalışma, işverence düzenlenen yazılı talimalrada uygun yapılacaktır. 
        b) Gerek tehlikeli işlerin yapılmasında, gerekse başka çalışmaları etkileyerek tehlikeye 

neden olabilecek diğer işlerin yapılmasında, bir "Çalışma İzni" sistemi uygulanacaktır. 
Çalışma izni, bu konuda yetkili ve sorumlu olan bir kişi tarafından işe başlamadan önce yazılı 

olarak verilecektir. 
  
2. Patlamadan Korunma Önlemleri 
2.1. Patlama tehlikesine neden olabilecek parlayıcı gazlar, buharlar, sisler veya yanıcı tozların 

isteyerek veya istemeyerek ortaya çıkması halinde, bunların güvenli bir yere uygun şekilde 
yönlendirilmesi veya uzaklaştırılması sağlanacak, bunun yapılması pratik olarak mümkün değilse 
yayılmalarını önleyecek başka uygun önlemler alınacaktır. 

2.2. Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya 
tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu önlem en yüksek riske uygun olacaktır. 

2.3. Özellikle, çalışanların ve çalışma ortamının statik elektrik taşıyıcısı veya üreticisi olabileceği 
durumlarda, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen tutuşturma tehlikesinin önlenmesinde, statik 
elektrik boşalmaları da dikkate alınacaktır. Patlayıcı ortam tutuşturabilen statik elektrik oluşumunu 
önlemek için çalışanlara uygun malzemeden yapılmış kişisel koruyucu giysiler verilecektir. 

2.4. Tesis, ekipman, koruycu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcı ortamda güvenle 
kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Dökümanında belirtilmesi halinde bunlar hizmete 
sokulabilir. Bu kural 27/10/2002 tarihli ve 24919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
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Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik'e göre 
ekipman veya koruyucu sistem sayılmayan ancak tesiste yerleştirildikleri yerlerde kendileri bir 
tutuşturma tehlikesi oluşturan iş ekipmanları ve bağlantı elemanları için de geçerlidir. Bağlandı 
elemanlarında herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için gerekli önlem alınacaktır. 

2.5 Patlama riskini en aza indirmek ve olası bir patlamada, patlamayı kontrol altına almak, 
işyerine ve iş ekipmanlarına yayılmasını en aza indirebilmek için; işyerleri, iş ekipmanları ve bunlarla 
bağlantılı tüm cihazların tasarımı, inşası, montajı ve yerleştirilmesi, bakım, onarım ve işletilmesinde 
gerekli tüm önlemler alınacaktır. İşyerlerinde patlamanın fiziksel tesirlerinden çalışanların etkilenme 
riskini en aza indirmek için uygun önlemler alınacaktır. 

2.6. Gereken durumlarda, patlama şartları oluşmadan önce, çalışanların sesli ve/veya görsel 
işaretlerle uyarılması ve ortamdan uzaklaşması sağlanacaktır. 

2.7. Patlamadan Korunma Dökümanında gerekli görülmesi halinde; bir tehlike durumunda 
çalışanların tehlikeli bölgeden anında ve güvenli bir şekilde uzalşabilmeleri için tahliye sistemi 
kurulacak ve her an işler durumda bulunması sağlanacaktır. 

2.8. Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce 
bütün işyerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı kanıtlanacaktır. Patlamadan korunmayı 
sağlamak için bütün koşullar yerine getirilecektir. 

Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda 
eğitim almış ve deneyimli uzman kişilerce yapılacaktır. 

2.9. Yapılan Risk değerlendirmesinin gerektirmesi halinde; 
a) Herhangi bir güç kesilmesinin ilave risklere neden olabileceği durumlarda, ekipmanın ve 

güvenlik sistemlerinin, tesisin diğer kısımlarından bağımsız olarak güvenli bir şekilde çalışmasını 
sürdürmesi mümkün olacaktır. 

b) Otomatik proseslerde amaçlanan çalışma koşullarından herhangi bir sapma meydana 
geldiğinde, otomatik sistemle bağlantılı ekipmana ve koruyucu sistemlere güvenliği tehlikeye atmamak 
şartıyla el ile müdahale yapılabilir olacaktır. Bu müdahaleyi sadece bu işte yektili çalışanlar yapacaktır. 

c) Sistemin acil durdurulması halinde, biriken enerji mümkün olduğu kadar çabuk ve güvenli bir 
şekilde boşaltılacak veya tehlike oluşturmayacak şekilde izole edilecektir. 

  
B- EKİPMANLARIN VE KORUYUCU SİSTEMLERİN SEÇİMİNDE UYULACAK KRİTERLER 
Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dökümanında aksi belirtilmemesi 

halinde, patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler, 27/10/2002 tarihli 
ve 24919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe giren Muhtemel Patlayıcı Ortamda 
Kullanılan Teçhizat ve Koruycu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte belirtilen kategorilere göre seçilecektir. 

  
Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen 

kategorideki ekipman kullanılacaktır. 
  
Bölge 0 veya Bölge 20 : Kategori 1 ekipman, 
Bölge 1 veya Bölge 21 : Kategori 1 veya 2 ekipman, 
Bölge 2 veya Bölge 22 : Kategori 1,2 veya 3 ekipman. 
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ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ  ( 66  ) 
  
 
 

 
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, elle yapılan taşıma işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden 

ortaya çıkabilecek risklerden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden işçilerin korunmasını sağlamak için, 
alınması gerekli önlemleri belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm 

işyerlerini kapsar. 
Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Tanımlar 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 
Elle taşıma işi : Olumsuz ergonomik koşullar ve nitelikleri bakımından işçilerin bel ve sırt 

incinmelerine neden olabilecek yüklerin, bir veya daha fazla işçi tarafından elle veya beden gücü 
kullanılarak kaldırılması, indirilmesi, itilmesi, çekilmesi, başka bir yere götürülmesi veya hareket 
ettirilmesi gibi işlerin yapılması veya bu işlerin yapılması için fiziki olarak destek olunmasını ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

İşverenin Yükümlülükleri 
 
Genel Hüküm 
Madde 5 — İşveren : 
a) İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde, iş organizasyonu yapmak ve 

yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli 
tedbirleri almakla yükümlüdür. 

b) Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, Ek-I’deki hususları dikkate alarak elle 
taşımadan kaynaklanan riski azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlayacak ve gerekli 
düzenlemeleri yapacaktır. 

İş ve İşin Yapıldığı Yerin Organizasyonu 
Madde 6 — Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda işveren, işin mümkün olduğu 

kadar sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yapılabilmesi için işyerinde gerekli düzenlemeyi 
yapacak ve: 

a) Ek-I’deki hususları ve yüklerin özelliklerini de göz önünde bulundurarak, yapılan işteki sağlık ve 
güvenlik koşullarını değerlendirecek, 

b) Özellikle işçilerin sırt ve bel incinme risklerini önlemek veya azaltmak için, Ek-I’deki hususları 
dikkate alarak, çalışma ortamının özellikleri ve yapılan işin gereklerine uygun önlemleri alacaktır. 

Bireysel Risk Faktörleri 
Madde 7 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (c) bendinin 2 numaralı alt 

bendi ile 14 üncü ve 15 inci maddelerinin uygulanmasında Ek-II’de belirtilen hususlar dikkate 
alınacaktır. 

 
 
İşçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi 
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Madde 8 — Elle yapılan taşıma işlerinde, işçilerin bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak 
aşağıdaki hususlara uyulacaktır: 

a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesindeki hususlarla birlikte, bu 
Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler hakkında işçileri 
ve/veya temsilcilerini bilgilendirecektir. 

İşveren, elle taşıma işlerinde işçiler ve/veya temsilcilerine taşınan yükle ilgili genel bilgileri ve 
mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin ağır tarafının ağırlık merkezinin yeri hakkında, kesin 
bilgileri vermekle yükümlüdür. 

b) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesindeki hususlarla birlikte, bu 
Yönetmeliğin eklerinde belirtilen hususları da dikkate alarak, yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve 
yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler hakkında işçilere yeterli bilgi ve eğitim verecektir. 

İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması 
Madde 9 — İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliğinin 11 inci maddesine uygun olarak işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini alacak ve 
katılımlarını sağlayacaktır. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 
 
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı 
Madde 10 — Bu Yönetmelik 29/5/1990 tarihli ve 90/269/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi 

esas alınarak hazırlanmıştır. 
Uygulama 
Madde 11 — Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, elle 

yapılan taşıma işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır. 
Yürürlük 
Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
  

EK-I 
YÜKLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ 

  
1. Yükün özellikleri 
Aşağıda belirtilen özelliklere sahip yüklerin elle taşınması sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilir; 
- çok ağır veya çok büyükse, 
- kaba veya kavranılması zor ise, 
- dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa, 
- vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumda 

ise, 
- özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekilde ise. 
2. Fiziksel güç gereksinimi 
İş; 
- çok yorucu ise, 
- mutlaka vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa, 
- yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa, 
- vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa, 
bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, özellikle sırt ve bel incinmelerine neden olabilir. 
3. Çalışma ortamının özellikleri 
Çalışma ortamı aşağıdaki özelliklerde ise, özellikle sırt incinmesi riskini artırabilir; 
- çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise, 
- zemin düz değilse, engeller bulunuyorsa veya düşme veya kayma tehlikesi varsa, 
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- çalışma ortam ve şartları, işçilerin yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun bir vücut 
pozisyonunda taşımasına uygun değilse, 

- işyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye 
farklılıkları varsa, 

- zemin veya üzerinde durulan yer dengesizse, 
- sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değilse. 
4. İşin gerekleri 
Aşağıda belirtilen çalışma şekillerinden bir veya daha fazlasını gerektiren işler sırt ve bel incinmesi 

riski oluşturabilir. 
- özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel 

çalışmalar, 
- yetersiz ara ve dinlenme süresi, 
- aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri, 
- işlemin gerektirdiği, işçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu. 
  

EK-II 
BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ 

  
İşçinin; 
- yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması, 
- uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanması, 
- yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması, 
durumunda işçiler risk altında olabilirler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 368

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ    ( 67 ) 
 
 
 
  

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş araç ve gereçlerinin kullanımı ile ilgili sağlık ve 
güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 
Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini 
kapsar. 
Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Tanımlar 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 
İş ekipmanı : İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet ve tesisi, 
İş ekipmanının kullanımı : İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri, 
tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyeti, 
Tehlikeli bölge : Kişilerin sağlık ve güvenlik yönünden riske maruz kalabileceği, iş ekipmanında veya 
çevresinde bulunan bölgeyi, 
Maruz kişi : Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişiyi, 
Operatör : İş ekipmanını kullanma görevi verilen işçi veya işçileri, 
ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

İşverenlerin Yükümlülükleri 
 
Genel Yükümlülükler 
Madde 5 — İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu 
ekipmanın işçilerin sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. 
İşveren: 
a) İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri 
göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat edecektir. 
b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olması 
sağlanamıyorsa, riski en aza indirecek uygun önlemleri alacaktır. 
İş Ekipmanları ile İlgili Kurallar 
Madde 6 — İşyerlerinde kullanılan iş ekipmanları ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulacaktır: 
a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, işveren; 
1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra işyerinde ilk defa kullanılacak iş ekipmanının bu 
Yönetmeliğin Ek-I’inde belirlenen asgari gereklere uygun olmasını sağlayacaktır. 
2) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte işyerinde kullanılmakta olan iş ekipmanı bu tarihten itibaren 6 
(altı) ay içinde Ek-I’de belirtilen asgari gereklere uygun hale getirilecektir. 
b) İşveren, iş ekipmanının kullanımı süresince, yeterli bakımını yaptırarak bu maddenin (a) bendinde 
belirtilen hususlara uygun durumda olması için gerekli önlemleri alacaktır. 
İşveren, işyerinde kullanılan iş ekipmanının, Ek-II’de belirtilen hususlara uygun güvenlik düzeyinde 
olmasını sağlayacaktır. 
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İş Ekipmanının Kontrolü 
Madde 7 — İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulacaktır: 
a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından 
sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde uzman kişiler tarafından kontrolü 
yapılacak, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir. 
b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının; 
1) Uzman kişilerce periyodik kontrollerini ve gerektiğinde testlerinin yapılması, 
2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi 
iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında 
belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için uzman kişilerce gerekli 
kontrollerin yapılması, 
sağlanacaktır. 
c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınacak, yetkililerin her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde 
saklanacaktır. 
İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte 
bulunacaktır. 
Hangi tür iş ekipmanlarının kontrollere tabi tutulacağı, kontrollerin kimler tarafından ve hangi sıklıkla ve 
hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecektir. 
Özel Risk Taşıyan İş Ekipmanı 
Madde 8 — İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden, özel risk taşıyan iş ekipmanlarının kullanılmasında 
aşağıdaki önlemler alınacaktır. 
a) İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen ehil kişilerce kullanılacaktır. 
b) İş ekipmanlarının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı, bu işleri yapmakla görevlendirilen uzman kişilerce 
yapılacaktır. 
İş Sağlığı ve Ergonomi 
Madde 9 — Asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında, işçilerin iş ekipmanı kullanımı 
sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ergonomi prensipleri işverence tam olarak 
dikkate alınacaktır. 
İşçilerin Bilgilendirilmesi 
Madde 10 — 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, işveren, iş ekipmanları ve bunların 
kullanımına ilişkin olarak işçilerin bilgilendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür: 
a) İşçilere kullandıkları iş ekipmanı ve kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı 
talimat verilecektir. Bu talimat, üretici tarafından ekipmanla birlikte verilen kullanım kılavuzu dikkate 
alınarak hazırlanacaktır. 
b) Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az; 
1) İş ekipmanının kullanım koşulları, 
2) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar, 
3) İş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar, 
ile ilgili bilgileri içerecektir. 
İşçiler, kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş ekipmanlarının 
kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak değişikliklerden 
kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilecektir. 
c) Bu bilgiler ve yazılı talimatlar, ilgili işçilerin anlayabileceği şekilde olacaktır. 
 
 
İşçilerin Eğitimi 
Madde 11 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla 
işverence: 
a) İş ekipmanını kullanmakla görevli işçilere, bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve 
bunlardan kaçınma yollarını da içeren yeterli eğitim verilecektir. 



 370

b) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen, iş ekipmanlarının tamiri, tadili, kontrol ve 
bakımı konularında çalışanlara, yeterli özel eğitim verilecektir. 
İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması 
Madde 12 — İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliğinin 11 inci maddesine uygun olarak işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini alacak ve 
katılımlarını sağlayacaktır. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı, Yürürlük ve Yürütme 
 
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı 
Madde 13 — Bu Yönetmelik 30/12/1989 tarihli ve 89/655/EEC sayılı, 5/12/1995 tarihli ve 95/63/EC 
sayılı, 27/6/2001 tarihli ve 2001/45/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifleri esas alınarak hazırlanmıştır. 
Uygulama 
Madde 14 — Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile 4 üncü 
maddede tanımlanan iş ekipmanlarının kullanımında, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de 
uygulanır. 
Yürürlük 
Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

  
EK - I 

İŞ EKİPMANINDA BULUNACAK ASGARİ GEREKLER 
  
1. Genel hususlar 
Bu ekte belirtilen hususlar, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak ve söz konusu ekipmanda 
bunlara karşılık gelen riskin bulunduğu durumlarda uygulanır. 
Bu ekte belirtilen asgari gerekler, yeni iş ekipmanlarında aranacak temel gereklerdir. Bu Yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği tarihte kullanılmakta olan iş ekipmanlarında bu gerekler mümkün olduğunca 
uygulanır. 
2. İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gerekler 
2.1 İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir 
özellikte olacak ve gerektiğinde uygun şekilde işaretlenecektir. 
Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilecek ve bunların kullanımı 
ek bir tehlike oluşturmayacaktır. Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde tehlikeye neden 
olmayacaktır. 
Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bulunmadığından emin 
olabilmelidir. Bu mümkün değilse makine çalışmaya başlamadan önce otomatik olarak devreye 
girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır. 
İş ekipmanının çalıştırılması veya durdurulması sırasında doğabilecek tehlikelere maruz kalan işçilerin 
bu tehlikelerden korunabilmeleri için yeterli zaman ve imkanı olmalıdır. 
Kumanda sistemleri güvenli olmalıdır. Bunlarda meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya kırılma 
tehlikeli bir duruma neden olmamalıdır. Kontrol sistemleri güvenli olacak ve planlanan kullanım 
şartlarında olabilecek arıza, bozulma veya herhangi bir zorlanma göz önüne alınarak uygun nitelikte 
seçilecektir. 
2.2 İş ekipmanlarının çalıştırılması, bu amaç için yapılmış kumandaların ancak bilerek ve isteyerek 
kullanılması ile sağlanacaktır. 
Bu kural, işçiler için tehlike oluşturmadığı sürece; 
- Her hangi bir sebeple ekipmanın durmasından sonra tekrar çalıştırılmasında, 
- Hız, basınç gibi çalışma şartlarında önemli değişiklikler yapılırken de, 
uygulanacaktır. 



 371

Bu kural otomatik çalışan iş ekipmanının normal çalışma programının devamı süresindeki tekrar 
harekete geçme veya çalışma şartlarındaki değişikler için uygulanmaz. 
2.3 Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde durdurabilecek bir sistem 
bulunacaktır. Her bir çalışma yerinde, tehlikenin durumuna göre, iş ekipmanının tamamını veya bir 
kısmını durdurabilecek ve bu ekipmanın güvenli bir durumda kalmasını sağlayacak kumanda sistemi 
bulunacaktır. İş ekipmanlarının durdurma sistemleri, çalıştırma sistemlerine göre öncelikli olacaktır. İş 
ekipmanı veya tehlikeli kısımları durdurulduğunda, bunları harekete geçiren enerji de kesilmiş 
olacaktır. 
2.4 İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde iş ekipmanında acil 
durdurma sistemi bulunacaktır. 
2.5 Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldıracak uygun 
güvenlik tertibatı ile donatılacaktır. 
Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları kaynağında tutacak ve/veya 
çekecek uygun sistemlerle donatılacaktır. 
2.6 İşçilerin sağlığı ve güvenliği açısından gerekiyorsa, iş ekipmanı ve parçaları uygun yöntemlerle 
sabitlenecektir. 
2.7 İşçilerin sağlık ve güvenliği açısından önemli bir tehlike oluşturabilecek, iş ekipmanının 
parçalarının kırılması, kopması veya dağılması riskine karşı uygun koruma önlemleri alınacaktır. 
2.8 İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; iş 
ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan önce hareketli parçaların 
durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile donatılacaktır. 
Koruyucular ve koruma donanımı: 
- Sağlam yapıda olacak, 
- İlave tehlike yaratmayacak, 
- Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olacak, 
- Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunacak, 
- Ekipmanın operasyon noktalarının görülmesini gereğinden fazla kısıtlamayacak, 
- Sadece işlem yapılan alana girişi kısıtlayacak, bunlar çıkarılmadan parça takılması, sökülmesi ve 
bakım için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olacaktır. 
2.9 İş ekipmanının çalışılan veya bakımı yapılan bölge ve operasyon noktaları, yapılacak işleme uygun 
şekilde aydınlatılacaktır. 
2.10 İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçaları, işçilerin teması veya yaklaşması 
riskine karşı korunacaktır. 
2.11 İş ekipmanına ait ikaz donanımları kolay algılanır ve anlaşılır olacaktır. 
2.12 İş ekipmanı sadece tasarım ve imalat amacına uygun işlerde ve şartlarda kullanılacaktır. 
2.13 İş ekipmanının bakım işleri, ancak ekipman kapalı iken yapılabilecektir. Bunun mümkün olmadığı 
hallerde, bakım işleri yürütülürken gerekli önlemler alınacak veya bu işlerin tehlike bölgesi dışında 
yapılması sağlanacaktır. 
Bakım defteri bulunan makinalarda bakımla ilgili işlemler günü gününe bu deftere işlenecektir. 
2.14 İş ekipmanlarının enerji kaynaklarını kesecek araç ve gereçler kolayca görülebilir ve tanınabilir 
olacaktır. Ekipmanın enerji kaynaklarına yeniden bağlanması işçiler için tehlike yaratmayacaktır. 
2.15 İş ekipmanlarında, işçilerin güvenliğinin sağlanmasında esas olan ikaz ve işaretler bulunacaktır. 
2.16 İşçilerin üretim, bakım ve ayar işlemleri yapacakları yerlere güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri ve 
orada güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun şartlar sağlanacaktır. 
2.17 Bütün iş ekipmanı, ekipmanın aşırı ısınması veya yanmasına veya ekipmandan gaz, toz, sıvı, 
buhar veya üretilen, kullanılan veya depolanan diğer maddelerin yayılması riskine karşı işçilerin 
korunmasına uygun olacaktır. 
2.18 Bütün iş ekipmanı, ekipmanın veya ekipmanda üretilen, kullanılan veya depolanan maddelerin 
patlama riskini önleyecek özellikte olacaktır. 
2.19 Bütün iş ekipmanı, işçilerin doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle temas riskinden korunmasına 
uygun olacaktır. 
3. Özel tipteki iş ekipmanında bulunacak asgari ek gerekler 



 372

3.1. Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanları için asgari 
gerekler; 
3.1.1. Üzerinde işçi bulunan iş ekipmanı, ekipmanın bir yerden bir yere götürülmesi sırasında 
tekerleklere veya paletlere takılma veya temas etme riski de dahil işçiler için oluşacak bütün riskleri 
azaltacak şekilde uygun sistemlerle donatılacaktır. 
3.1.2. İş ekipmanının çekicisi ile çekilen ekipman veya aksesuarları ya da yedekte çekilen herhangi bir 
nesnenin, birbirine çarpma veya sıkışma riskinin bulunduğu durumlarda, bu ekipmanlar çarpma ve 
sıkışmayı önleyecek koruyucularla donatılacaktır. 
Çarpma veya sıkışma riski önlenemiyorsa, işçilerin olumsuz etkilenmemesi için gerekli önlemler 
alınacaktır. 
3.1.3. İş ekipmanının hareketli kısımları arasında enerji aktarımını sağlayan kısımların yere teması 
nedeniyle hasar görmesi veya kirlenmesine karşı önlem alınacaktır. 
3.1.4. Üzerinde işçi bulunan hareketli iş ekipmanı, normal çalışma koşullarında devrilme riskine karşı; 
- Cihaz bir çeyrekten (90 derecelik açı) fazla dönmeyecek şekilde yapılmış olacak veya 
- Bir çeyrekten fazla dönüyorsa, üzerinde bulunan işçinin etrafında yeterli açıklık bulunacak veya 
- Aynı etkiyi sağlayacak başka sistem olacaktır. 
Bu koruyucu yapılar iş ekipmanının kendi parçası olabilecektir. 
Çalışma sırasında iş ekipmanı sabitleniyorsa veya iş ekipmanının, devrilmesi mümkün olmayacak 
şekilde tasarımı yapılmışsa koruyucu sistemler gerekmez. 
İş ekipmanında, ekipmanın devrilmesi halinde, üzerinde bulunan işçinin ekipman ile yer arasında 
sıkışarak ezilmesini önleyici sistem bulunacaktır. 
3.1.5. Üzerinde bir veya daha fazla işçinin bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin 
azaltılması için; 
- Sürücü için kabin olacak veya, 
- Forklift devrilmeyecek yapıda olacak veya, 
- Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan işçiler için, yeterli açıklık 
kalmasını sağlayacak yapıda olacak veya, 
- Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini önleyecek yapıda 
olacaktır. 
3.1.6. Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa aşağıdaki 
şartları sağlayacaktır; 
a) Ekipmanda yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını önleyecek donanım bulunacaktır. 
b) Aynı anda hareket eden birden fazla elemanı bulunan iş ekipmanında bu elemanların 
çarpışmasının etkilerini en aza indirecek önlemler alınacaktır. 
c) Ekipmanı frenleyecek ve durduracak bir donanımı bulunacaktır. Güvenlik şartları gerektiriyorsa, 
ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulaşılabilecek 
şekilde yapılmış acil frenleme ve durdurma sistemi bulunacaktır. 
d) Güvenliğin sağlanmasında, sürücünün doğrudan görüş alanının yetersiz kaldığı durumlarda, görüşü 
iyileştirmek için uygun yardımcı araçlar kullanılacaktır. 
e) Gece veya karanlık yerlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış iş ekipmanında, yapılan işi yürütmeye 
uygun ve işçilerin güvenliğini sağlayacak aydınlatma sistemi bulunacaktır. 
f) İşçileri etkileyebilecek yangın çıkma tehlikesi olan iş ekipmanının kendisinin veya yedekte taşıdığı 
ekipmanın kullanıldığı yerin hemen yakınında yangın söndürme cihazları bulunmuyorsa, bu 
ekipmanlarda yeterli yangın söndürme cihazları bulunacaktır. 
g) Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak hemen 
duracak şekilde olacaktır. 
h) Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, normal şartlarda çarpma ve ezilme tehlikelerine karşı korunaklı 
olacak, bunun sağlanamadığı hallerde diğer uygun araçlarla çarpma riski kontrol altına alınacaktır. 
3.2. Yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanları için asgari gerekler; 
3.2.1. Yüklerin kaldırılması için sabit olarak kurulan iş ekipmanları, kullanımı sırasında, sağlam, 
dayanıklı ve özellikle de kaldırılacak yükler için belirlenen kaldırma noktalarında oluşabilecek gerilime 
dayanıklı olacaktır. 
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3.2.2. Yüklerin kaldırılması için kullanılan makinalarda, kaldırılabilecek maksimum yük açıkça 
görülebilecek şekilde işaretlenmiş olacak, makinanın değişik şekillerde kullanımında da maksimum 
yükü gösteren levhalar veya işaretler bulunacaktır. 
Kaldırma için kullanılan aksesuarlar da güvenli kullanım için gereken özelliklerini gösterecek şekilde 
işaretlenmiş olacaktır. 
İnsan kaldırmak ve taşımak için tasarlanmamış iş ekipmanları, amacı dışında kullanımını önlemek için 
uygun bir şekilde ve açıkça işaretlenecektir. 
3.2.3. Sabit olarak kurulan iş ekipmanı, yükün; 
a) İşçilere çarpması, 
b) Tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi veya düşmesi, 
c) İstem dışı kurtulması, 
riskini azaltacak şekilde tesis edilecektir. 
3.2.4. İşçileri kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında; 
a) Taşıma kabininin düşme riski uygun araçlarla önlenecek, 
b) Kullanıcının kendisinin kabinden düşme riski önlenecek, 
c) Özellikle cisimlerle istenmeyen temas sonucu, kullanıcının çarpma, sıkışma veya ezilme riski 
önlenecek, 
d) Herhangi bir olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan işçilerin tehlikeye maruz kalmaması ve 
kurtarılması sağlanacaktır. 
Şayet, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, alınan 
güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz 
edilecek ve her çalışma günü kontrol edilecektir. 
  

EK - II 
İŞ EKİPMANININ KULLANIMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

 
Bu ekte belirtilen hususlar, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak ve söz konusu ekipmanda 
bunlara karşılık gelen riskin bulunduğu durumlarda uygulanır. 
1. Tüm iş ekipmanları için genel hükümler 
1.1. İş ekipmanları, kullanan işçilere ve diğer çalışanlara en az risk oluşturacak şekilde yerleştirilecek, 
kurulacak ve kullanılacaktır. Bu amaçla, iş ekipmanının hareketli kısımları ile çevresinde bulunan sabit 
veya hareketli kısımlar arasında yeterli mesafe bulunacak ve ekipmanda kullanılan ya da üretilen 
enerjinin ve maddelerin güvenli bir şekilde temini ve uzaklaştırılması sağlanacaktır. 
1.2. İş ekipmanının kurulması veya sökülmesi, özellikle imalatçı tarafından verilen kullanma talimatı 
doğrultusunda güvenli koşullar altında yapılacaktır. 
1.3. Kullanımı sırasında yıldırım düşmesi ihtimali bulunan iş ekipmanı yıldırımın etkilerine karşı uygun 
araçlarla korunacaktır. 
2. Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanlarının 
kullanımı ile ilgili hükümler 
2.1. Kendinden hareketli iş ekipmanları, bu ekipmanların güvenli kullanımı ile ilgili uygun eğitim almış 
işçiler tarafından kullanılacaktır. 
2.2. İş ekipmanı bir çalışma alanı içinde hareket ediyorsa, uygun trafik kuralları konulacak ve 
uygulanacaktır. 
2.3. Kendinden hareketli iş ekipmanının çalışma alanında görevli olmayan işçilerin bulunmasını 
önleyecek gerekli düzenleme yapılacaktır. 
İşin gereği olarak bu alanda işçi bulunması zorunlu ise, bu işçilerin iş ekipmanı nedeniyle zarar 
görmesini önleyecek uygun tedbirler alınacaktır. 
2.4. Mekanik olarak hareket ettirilen seyyar iş ekipmanlarında, ancak güvenliğin tam olarak 
sağlanması halinde işçi taşınmasına izin verilecektir. Taşıma sırasında iş yapılması gerekiyorsa 
ekipmanın hızı gerektiği gibi ayarlanacaktır. 
2.5. Çalışma yerlerinde, işçiler için güvenlik ve sağlık riski yaratmayacak yeterli hava sağlanması 
şartıyla içten yanmalı motorlu seyyar iş ekipmanı kullanılabilir. 
3. Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili hükümler 
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3.1. Genel hususlar 
3.1.1. Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp-takılabilir iş ekipmanlarının zemin özellikleri 
de dikkate alınarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve kararlı bir şekilde kullanılması 
sağlanacaktır. 
3.1.2. İnsanların kaldırılmasında sadece bu amaç için sağlanan iş ekipmanı ve aksesuarları 
kullanılacaktır. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla olağanüstü 
veya acil olan istisnai durumlarda insanları kaldırmak amacıyla yapılmamış iş ekipmanı, gerekli 
önlemleri almak ve gözetim altında olmak şartıyla insanların kaldırılmasında kullanılabilir. 
İşçiler yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için her zaman 
görevli bir kişi bulunacaktır. Kaldırılan kişilerin güvenilir haberleşme imkanları olacaktır. Tehlike halinde 
tahliye için güvenilir araçlar bulunacaktır. 
3.1.3. İşin tekniği yönünden zorunlu olmadıkça kaldırılan yükün altında insan bulunmaması için gerekli 
tedbir alınacaktır. İşçilerin bulunabileceği korunmasız çalışma yerlerinin üzerinden yük 
geçirilmeyecektir. Bunun mümkün olmadığı hallerde uygun çalışma yöntemleri belirlenerek 
uygulanacaktır. 
3.1.4. Kaldırma aksesuarları, sapanın şekli ve yapısı dikkate alınarak, kaldırılacak yüke, kavrama 
noktalarına, bağlantı elemanlarına ve atmosfer şartlarına uygun seçilecektir. Kaldırmada kullanılan 
bağlantı elemanları kullanımdan sonra sökülmüyorsa, bunların özellikleri hakkında kullanıcıların bilgi 
sahibi olması için belirgin bir şekilde işaretlenmiş olacaktır. 
3.1.5. Kaldırma aksesuarları bozulmayacak veya hasar görmeyecek şekilde muhafaza edilecektir. 
3.2. Kılavuzsuz (askıda iken serbest olan yük) yükleri kaldırmakta kullanılan iş ekipmanı 
3.2.1. Çalışma alanları kesişen iki veya daha fazla kaldırma aracı ile kılavuzsuz yüklerin kaldırıldığı bir 
alanda, yüklerin ve/veya kaldırma araçlarının elemanlarının çarpışmaması için gerekli önlemler 
alınacaktır. 
3.2.2. Kılavuzsuz yüklerin seyyar iş ekipmanı ile kaldırılmasında ekipmanın yana eğilmesi, devrilmesi 
veya gerekiyorsa kaymasını veya yerinden oynamasını önlemek için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu 
önlemlerin tam olarak uygulanmasını sağlayacak kontroller yapılacaktır. 
3.2.3. Kılavuzsuz yükleri kaldırmakta kullanılan iş ekipmanının operatörü doğrudan veya gerekli 
bilgileri sağlayan yardımcı cihazlar vasıtasıyla yük yolunun tamamını göremiyorsa, operatöre yol 
gösterecek uzman bir kişi görevlendirilecek ve işçiler için tehlike yaratacak yük çarpışmasını 
engellemek üzere gerekli düzenleme yapılacaktır. 
3.2.4. Yükün işçiler tarafından elle bağlanması veya çözülmesi halinde işin güvenlikle yapılabilmesi 
için gerekli düzenleme yapılacak, özellikle iş ekipmanının kontrolünün doğrudan ya da dolaylı olarak 
işçide olması sağlanacaktır. 
3.2.5. Bütün yük kaldırma işleri işçilerin güvenliğini korumak için uygun şekilde planlanacak ve gözetim 
altında yürütülecektir. 
Özellikle bir yük, kılavuzsuz yükleri kaldırmakta kullanılan iki veya daha fazla iş ekipmanıyla aynı anda 
kaldırılacaksa operatörler arasında eşgüdümü sağlayacak düzenleme yapılacak ve uygulanacaktır. 
3.2.6. Kılavuzsuz yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanı, kendisini besleyen güç kaynağı 
tamamen veya kısmen kesildiğinde yükü askıda tutamıyorsa, ortaya çıkabilecek risklerden işçileri 
korumak için uygun önlemler alınacaktır. Tehlikeli bölgeye giriş engellenmedikçe veya yükün güvenli 
bir şekilde askıda kalması sağlanmadıkça askıdaki yük gözetimsiz bırakılmayacaktır. 
3.2.7. Hava şartlarının, güvenli kullanımı engelleyecek ve işçileri tehlikeye maruz bırakacak şekilde 
bozulması halinde, kılavuzsuz yüklerin kaldırılması için tasarlanmış iş ekipmanlarının açık havada 
kullanılması durdurulacaktır. İşçileri riske atmamak için özellikle iş ekipmanının devrilmesini önleyecek 
tedbirler alınacaktır. 
4. Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili hükümler 
4.1. Genel hususlar 
4.1.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine 
uygun olarak, yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik 
koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma koşullarını sağlayacak ve devam ettirecek en uygun iş 
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ekipmanı seçilecektir. Kişisel koruma önlemleri yerine toplu koruma önlemlerine öncelik verilecektir. İş 
ekipmanının boyutları, yapılan işe, öngörülen yüke uygun olacak ve tehlikesiz geçişlere izin verecektir. 
Yüksekteki geçici çalışma yerlerine ulaşım, geçişlerin sıklığı, söz konusu yerin yüksekliği ve kullanım 
süresi göz önüne alınarak, en uygun yol ve araçlarla yapılacaktır. Seçilen bu araçlar, yakın bir tehlike 
durumunda işçilerin tahliyesini de mümkün kılacaktır. Ulaşımda kullanılan yol ve araçlar ile platformlar, 
katlar veya ara geçitler arasındaki geçişlerde düşme riski bulunmayacaktır. 
4.1.2. El merdivenleri ancak, düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı 
gerekmiyorsa, kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri 
koşullarında, yukarıda 4.1.1’de belirtilen şartlara uymak kaydıyla yüksekte yapılan çalışmalarda 
kullanılabilir. 
4.1.3. Halat kullanılarak yapılan çalışmalar ancak, risk değerlendirmesi sonucuna göre işin güvenle 
yapılabileceği ve daha güvenli iş ekipmanı kullanılmasının gerekmediği durumlarda yapılabilir. 
Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve ergonomik zorlamalara 
bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanacaktır. 
4.1.4. Seçilen iş ekipmanının türüne bağlı olarak iş ekipmanının yapısında bulunan riskleri minimuma 
indirmek için uygun önlemler belirlenecektir. Eğer gerekiyorsa düşmeleri önleyecek koruyucular 
yapılacaktır. Bu koruyucular yüksekten düşmeyi önleyecek ve işçilerin yaralanmasına da meydan 
vermeyecek şekilde uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta olacaktır. Düşmeleri önleyen toplu korumaya 
yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir. 
4.1.5. Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucuların, özel bir işin yapılması için geçici 
olarak kaldırılması gerektiği durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri 
alınacaktır. Bu önlemler alınıncaya kadar çalışma yapılmayacaktır. Bu özel iş geçici veya kesin olarak 
tamamlandıktan sonra koruyucular tekrar yerine konacaktır. 
4.1.6. Yüksekte yapılan geçici işler, işçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak uygun hava 
koşullarında sürdürülecektir. 
4.2. El merdivenlerinin kullanımı ile ilgili özel hükümler 
4.2.1. El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilecektir. Portatif el merdivenleri, 
basamakları yatay konumda olacak şekilde düzgün, sağlam, ölçüsü uygun, sabit pabuçlar üzerinde 
duracaktır. Asılı duran el merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulacak, ip merdivenler hariç, yerlerinden 
çıkarılmayacak ve sallanması önlenecektir. 
4.2.2. Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt uçları sabitlenerek veya kaymaz bir 
malzeme kullanılarak veya aynı korumayı sağlayan diğer düzenlemelerle, ayaklarının kayması 
önlenecektir. Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer bulunmadığı 
durumlarda, güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesini yeteri kadar aşacak uzunlukta olacaktır. 
Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri 
önlenecek şekilde kullanılacaktır. Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri 
durdurulacak ve sabitlenecektir. 
4.2.3. El merdivenlerinde her zaman işçilerin elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek 
bulunacaktır. Özellikle, bir el merdiveni üzerinde elle yük taşınıyorsa bu durum elle tutacak yer 
bulunması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz 
4.3. İskelelerin kullanımı ile ilgili özel hükümler 
4.3.1. İskele kabul edilmiş standartlara uygun yapıda değilse veya seçilen iskelenin sağlamlık ve 
dayanıklılık hesabı yapılmamış veya yapılan hesaplar tasarlanan yapısal düzenlemelere uygun değilse 
bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılacaktır. 
4.3.2. Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı uzman bir kişi 
tarafından yapılacaktır. Bu plan iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir. 
4.3.3. İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; taşıyıcı zemine sabitlenerek, kaymaz araçlar 
kullanarak veya aynı etkiye sahip diğer yöntemlerle önlenecek ve yük taşıyan zemin yeterli sağlamlıkta 
olacaktır. İskelenin sağlam ve dengeli olması sağlanacaktır. Tekerlekli iskelelerin yüksekte çalışma 
sırasında kaza ile hareket etmesi uygun araçlarla önlenecektir. 
4.3.4. İskele platformlarının boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılacak işin özelliklerine ve taşınacak 
yüke uygun olacak ve güvenli çalışma ve geçişlere izin verecektir. İskele platformları normal 
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kullanımda, elemanları hareket etmeyecek şekilde kurulacaktır. Platform elemanları ve dikey 
korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır. 
4.3.5. Kurma, sökme veya değişiklik yapılması sırasında iskelenin kullanıma hazır olmayan kısımları, 
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde genel uyarı işaretleri ile işaretlenecek ve 
tehlikeli bölgeye girişler fiziksel araçlarla önlenecektir. 
4.3.6. İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, yetkili uzman bir 
kişinin gözetimi altında ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca, özel riskleri ve ayrıca aşağıda 
belirtilen hususları kapsayan konularda yapacakları işle ilgili yeterli eğitim almış işçiler tarafından 
yapılacaktır. 
a) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anlaşılması, 
b) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik, 
c) İşçilerin veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler, 
d) İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre alınacak güvenlik 
önlemleri, 
e) İskelelerin taşıyabileceği yükler, 
f) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek 
diğer riskler. 
Gözetim yapan kişi ve ilgili işçilere gerekli talimatları da içeren yukarıda 4.3.2.’de belirtilen kurma ve 
sökme planları verilecektir. 
4.4. Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümler 
Halat kullanılarak yapılan çalışmalarda aşağıdaki şartlara uyulacaktır. 
a) Sistemde en az iki ayrı kancalı halat bulunacak, bunlardan biri, inip çıkmada veya destek olarak 
kullanılan çalışma halatı, diğeri ise güvenlik halatı olacaktır. 
b) İşçilere, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilecek ve kullandırılacaktır. Emniyet 
kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı sağlanacaktır. 
c) Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü 
kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır. 
Güvenlik halatında da, işçi ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici bir sistem bulunacaktır. 
d) İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet kemerine veya 
oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilecektir. 
e) Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanacak ve gözetim 
sağlanacaktır. 
f) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi doğrultusunda, işçilere yapacakları işe uygun ve özellikle kurtarma 
konusunda yeterli eğitim verilecektir. 
Risk değerlendirmesi gözönünde bulundurularak ikinci bir halat kullanılmasının işin yapılmasını daha 
tehlikeli hale getirdiği istisnai durumlarda, güvenliği sağlayacak yeterli önlemler alınmak şartıyla tek bir 
halatla çalışma yapılabilir. 
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İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN 
YÖNETMELİK  ( 68 ) 

  
 
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve 
güvenlik şartlarını belirlemektir. 
Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini 
kapsar. 
Ancak; 
a) İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya araçların içindeki işyerlerinde, 
b) Geçici veya hareketli iş alanlarında, 
c) Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde, 
d) Balıkçı teknelerinde, 
e) Tarım veya orman işyerlerine ait olup işyeri binalarından uzaktaki tarla ve ormanlarda, 
uygulanmaz. 
Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir. 
Tanım 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 
İşyeri : İşçilerin istihdam süreleri içinde çalıştıkları alanlar ile girip çıkabilecekleri bina, eklenti ve diğer 
tüm alanları ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İşverenlerin Yükümlülükleri 

 
Yeni Açılacak İşyerleri 
Madde 5 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılacak işyerleri Ek-I’deki asgari sağlık 
ve güvenlik koşullarını yerine getirecektir. 
Mevcut İşyerleri 
Madde 6 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan işyerleri Ek-II’de belirtilen 
sağlık ve güvenlik koşullarını, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 6 (altı) ay içinde yerine 
getirecektir. 
İşyerinde Değişiklikler 
Madde 7 — Mevcut işyerlerinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra genişleme ve/veya iş 
değiştirme şeklinde bir değişiklik yapıldığında işveren, Ek-I’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik 
şartlarını temin etmek için gerekli önlemleri alacaktır. 
Genel Şartlar 
Madde 8 — İşveren işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak için aşağıdaki hususları yerine getirecektir: 
a) Acil çıkış yolları ve kapıları her zaman kullanılabilir durumda tutulacaktır. 
b) İşyeri ile ekipman, araç-gereçlerin ve özellikle bunlardan Ek-I ve Ek-II’de belirtilenlerin düzenli 
olarak teknik bakımları yapılacak, çalışanların sağlık ve güvenlikleri için tehlikeli olabilecek aksaklıklar 
en kısa zamanda giderilecektir. 
c) İşyeri ile ekipman, araç-gereçler, özellikle havalandırma sistemleri uygun hijyen şartları sağlanacak 
şekilde düzenli olarak temizlenecektir. 
d) Tehlikeleri önleyecek veya yok edecek güvenlik ekipmanı ile araç-gereçlerinin ve özellikle 
bunlardan Ek-I ve Ek-II’de belirtilenlerin düzenli bakım ve kontrolü yapılacaktır. 
İşçilerin Bilgilendirilmesi 

                                                           
68    Resmi Gazete: 10.02.2004 Tarh ve 25368 Sayılı 
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Madde 9 — 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliğinin ( 69  ) 10 uncu maddesinde belirtilen hususlar saklı kalmak kaydı ile işçiler ve/veya 
temsilcileri, işyerinde alınan sağlık ve güvenlikle ilgili tüm önlemler hakkında bilgilendirilecektir. 
İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması 
Madde 10 — İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliğinin 11 inci maddesine uygun olarak işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini alacak ve 
katılımlarını sağlayacaktır. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı, Yürürlük ve Yürütme 
 
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı 
Madde 11 — Bu Yönetmelik Avrupa Birliğinin 30/11/1989 tarihli ve 89/654/EEC sayılı Konsey Direktifi 
esas alınarak hazırlanmıştır. 
Uygulama 
Madde 12 — Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile işyeri bina ve 
eklentilerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır. 
Yürürlük 
Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

  
EK-I 

  
YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRA KURULACAK İŞYERLERİNDE 
UYGULANACAK ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ 
  
1. Bu ekte belirtilen hususlar, işyerinin ve yapılan işin niteliğinin ve tehlikesinin gerektirdiği her 
durumda uygulanır. 
2. Binaların yapısı ve dayanıklılığı 
İşyeri binaları yapılan işin özelliğine uygun ve yeterli sağlamlıkta inşa edilmiş olacaktır. 
3. Elektrik Tesisatı 
Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi yaratmayacak şekilde projelendirilip tesis edilecek ve 
çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunacaktır. 
Tesisatın projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazların seçimi, kullanılacak 
voltaja ve ortam şartlarına uygun olacak, yürürlükteki mevzuatta belirtilen yetkili kişiler tarafından 
işletilecektir. 
4. Acil çıkış yolları ve kapıları 
4.1. Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkışı önleyecek 
hiçbir engel bulunmayacaktır. 
4.2. Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri 
mümkün olacaktır. 
4.3. Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, işyerinin 
büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olacaktır. 
4.4. Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılacaktır. 
Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmayacaktır. 
Acil çıkış kapıları, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olacaktır. 

                                                           
69  Bu yönetmelik,  09 Aralık 2003 Tarihli ve 25311 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak, daha sonra  DANIŞTAY 
10. Dairesinin 2004/1942 Esas Sayılı ve 24.05.2004 tarihli kararı ile yürütmesi durdurulmuştur. 
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4.5. Acil çıkış yolları ve kapıları 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır. İşaretler uygun 
yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır. 
4.6. Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmayacaktır. 
Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel 
bulunmayacaktır. 
4.7. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli 
aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır. 
5. Yangınla mücadele 
5.1. İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal 
özelliklerine ve çalışanların sayısına göre işyerinde etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanı ile 
gerektiğinde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri bulunacaktır. 
5.2. Yangın söndürme ekipmanı kolay kullanılır olacak, görünür ve kolay erişilir yerlere konulacak, 
önlerinde engel bulunmayacaktır. 
Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun 
şekilde işaretlenecek, işaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır. 
6. Kapalı işyerlerinin havalandırılması 
6.1. Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli 
temiz hava bulunması sağlanacaktır. 
Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanacaktır. 
Havalandırma sisteminin çalışmaması, çalışanların sağlığı yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren uyarı 
sistemi bulunacaktır. 
6.2. Suni havalandırma sistemlerinde hava akımı, çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde olacaktır. 
Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek artık ve pislikler derhal 
dışarı atılacaktır. 
7. Ortam sıcaklığı 
7.1. Çalışılan ortamın sıcaklığı çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olacaktır. 
7.2. Dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, bekleme yerleri, yemekhaneler, kantinler ve 
ilk yardım odaları kullanım amacına göre yeterli sıcaklıkta olacaktır. 
7.3. İşyerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencereler ve çatı aydınlatmaları, güneş ışığının olumsuz 
etkilerini önleyecek şekilde olacaktır. 
8. Aydınlatma 
8.1. İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya işyerinin 
inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, 
suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanacaktır. 
8.2. Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski 
oluşturmayacak türde olacak ve uygun şekilde yerleştirilecektir. 
8.3. Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve 
yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır. 
9. İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı 
9.1. İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz ve kaymaz 
bir şekilde olacak, tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller bulunmayacaktır. 
İşyerinde yapılan işin niteliği ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınarak işyeri uygun şekilde 
bölümlere ayrılacaktır. 
9.2. İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları, duvarlar ve tavan, uygun hijyen şartlarını sağlayacak 
şekilde temizlemeye elverişli malzemeden yapılmış olacaktır. 
9.3. İşyeri binaları, avlular, geçitler, yollar veya benzeri yerlerde bulunan saydam veya yarı saydam 
duvarlar ile özellikle camlı bölmeler; güvenli malzemeden yapılmış olacak, açık bir şekilde 
işaretlenecek veya çarpma ve kırılmaya karşı uygun şekilde korunacaktır. 
9.4. Yeterli sağlamlıkta olmayan çatılara çıkılmasına ve buralarda çalışılmasına, güvenli çalışmayı 
sağlayacak ekipman olmadan izin verilmeyecektir. 
10. Pencereler 
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10.1. İşyerlerinde pencereler ve tavan pencereleri, güvenli bir şekilde açılır, kapanır ve ayarlanabilir 
olacaktır. Pencereler açık olduklarında çalışanlar için herhangi bir tehlike yaratmayacak şekilde 
yerleştirilecektir. 
10.2. Pencereler, temizliği güvenli bir şekilde yapılabilir özellikte olacaktır. Ayrıca temizlik 
ekipmanlarının kullanılmasına uygun olacak ve temizliğini yapanlar ile temizlik sırasında bina içinde ve 
dışında bulunanlara tehlike yaratmayacaktır. 
11. Kapılar ve girişler 
11.1. Kapılar ve girişlerin yeri, sayısı ve boyutları ile yapıldıkları malzemeler, kullanıldıkları odalara, 
alanlara, kullanım amaçlarına ve çalışanların rahatça girip çıkmalarına uygun olacaktır. 
11.2. Saydam kapıların üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenmiş olacaktır. 
11.3. Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılacak veya karşı tarafın görülmesini 
sağlayan saydam kısımları bulunacaktır. 
11.4. Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike yaratmayacak ve güvenli 
malzemeden yapılmış olacak veya kırılmalara karşı korunmuş olacaktır. 
11.5. Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunacaktır. 
11.6. Yukarı doğru açılan kapılarda aşağı düşmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunacaktır. 
11.7. Kaçış yollarında bulunan kapılar uygun şekilde işaretlenecektir. Bu kapılar yardım almaksızın her 
zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olacaktır. 
11.8. Araçların geçtiği geçit ve kapılar yayaların geçişi için güvenli değilse bu mahallerde yayalar için 
ayrı geçiş kapıları bulunacaktır. Bu kapılar açıkça işaretlenecek ve önlerinde hiçbir engel 
bulunmayacaktır. 
11.9. Mekanik kapılar işçiler için kaza riski taşımayacak şekilde çalışacaktır. Bu kapılarda kolay fark 
edilebilir ve ulaşılabilir, acil durdurma cihazları bulunacak ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik 
olarak açılır olmaması durumunda kapılar el ile de açılabilecektir. 
12. Ulaşım yolları – tehlikeli alanlar 
12.1. Merdivenler, yükleme yerleri ve rampalar dahil bütün yollar, yaya ve araçların güvenli 
hareketlerini sağlayacak ve yakınlarında çalışanlara tehlike yaratmayacak şekil ve boyutlarda 
olacaktır. 
12.2. Yayaların kullandığı ve/veya araçlarla malzeme taşımada kullanılan yollar, kullanıcı sayısına ve 
işyerinde yapılan işin özelliğine uygun boyutlarda olacaktır. Malzeme taşınan yollarda yayalar için 
yeterli güvenlik mesafesi bırakılacaktır. 
12.3. Araç trafiğine açık yollar ile kapılar, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında yeterli 
mesafe bulunacaktır. 
12.4. Çalışma mahallerinde yapılan iş ile makine ve malzeme göz önüne alınarak, işçilerin korunması 
amacıyla araçların geçiş yolları açıkça işaretlenecektir. 
12.5. Yapılan işin özelliği nedeniyle malzeme veya işçilerin düşme riski bulunan tehlikeli alanlara, 
görevli olmayan kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle engellenecektir. Tehlikeli alanlara girme 
yetkisi olan kişilerin korunması için uygun önlemler alınacak, bu alanlar açıkça belirlenecektir. 
13. Yürüyen merdivenler ve bantlar için özel önlemler 
Yürüyen merdiven ve bantların güvenli bir şekilde çalışması sağlanacak ve gerekli güvenlik 
donanımları bulunacaktır. Bunlarda kolay fark edilir ve kolay ulaşılır acil durdurma tertibatı 
bulunacaktır. 
14. Yükleme yerleri ve rampalar 
14.1 Yükleme yeri ve rampalar, taşınacak yükün boyutlarına uygun olacaktır. 
14.2 Yükleme yerlerinde en az bir çıkış yeri bulunacaktır. Belirli bir genişliğin üzerinde olan yükleme 
yerlerinde teknik olarak mümkünse her iki uçta da çıkış yeri bulunacaktır. 
14.3 Yükleme rampaları işçilerin düşmesini önleyecek şekilde güvenli olacaktır. 
15. Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi - çalışma yerinde hareket serbestliği 
15.1 Çalışma yerinin taban alanı, yüksekliği ve hava hacmi, işçilerin rahat çalışmaları, sağlık ve 
güvenliklerini riske atmadan işlerini yürütebilmeleri için yeterli olacaktır. 
15.2 İşçinin işini yaptığı yerde rahat hareket edebilmesi için yeterli serbest alan bulunacaktır. İşin 
özelliği nedeniyle bu mümkün değilse çalışma yerinin yanında serbest hareket edeceği alan olacaktır. 
16. Dinlenme yerleri 
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16.1 Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya 10 
ve daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanacaktır. İş aralarında uygun 
dinlenme imkanı bulunan büro ve benzeri işlerde ayrıca dinlenme yeri aranmaz. 
16.2 Dinlenme yerleri yeteri kadar geniş olacak ve buralarda işçiler için yeterli sayıda arkalıklı oturma 
yerleri ve masalar bulundurulacaktır. 
16.3 Dinlenme yerlerinde sigara içmeyenleri sigara dumanından korumak üzere gerekli düzenleme 
yapılacaktır. 
16.4 Çalışma süresi, işin gereği olarak sık ve düzenli aralıklarla kesiliyorsa ve ayrı bir dinlenme yeri 
yoksa, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan hallerde, bu aralarda işçilerin 
dinlenebileceği uygun yerler sağlanacaktır. Bu yerlerde sigara içmeyenleri sigara dumanından 
korumak üzere gerekli düzenleme yapılacaktır. 
17. Gebe ve emzikli kadınlar 
Gebe ve emzikli kadınların uzanarak dinlenebilecekleri uygun koşullar sağlanacaktır. 
18. Soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar 
18.1 Soyunma yeri ve elbise dolabı 
18.1.1 İş elbisesi giyme zorunluluğu olan işçiler için uygun soyunma yerleri sağlanacak, işçilerden 
soyunma yerleri dışındaki yerlerde üstlerini değiştirmelerine izin verilmeyecektir. Soyunma yerleri 
kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olacak ve buralarda yeterli sayıda oturma yeri bulunacaktır. 
18.1.2 Soyunma odaları yeterli büyüklükte olacak ve her işçi için çalışma saatleri içinde elbiselerini 
koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunacaktır. Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli 
maddelerle çalışılan yerlerde, iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için, elbise 
dolapları yan yana iki bölmeli olacak veya iki ayrı elbise dolabı verilecektir. 
18.1.3 Kadın ve erkek işçiler için ayrı soyunma yerleri sağlanacaktır. 
18.1.4 Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde işçilerin elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer 
sağlanacaktır. 
18.2 Duşlar ve lavabolar 
18.2.1 Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde işçiler için uygun duş tesisleri 
yapılacaktır. Duşlar kadın ve erkek işçiler için ayrı ayrı olacaktır. 
18.2.2 Duşlar işçilerin rahatça yıkanabilecekleri genişlikte ve uygun hijyenik koşullarda olacaktır. 
Duşlarda sıcak ve soğuk akar su bulunacaktır. 
18.2.3 Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında, 
gerekiyorsa akar sıcak suyu da bulunan lavabolar bulunacaktır. Lavabolar erkek ve kadın işçiler için 
ayrı ayrı olacaktır. 
18.2.4 Duş veya lavaboların soyunma yerlerinden ayrı yerlerde bulunması durumunda, duş ve 
lavabolar ile soyunma yerleri arasında kolay bağlantı sağlanacaktır. 
18.3 Tuvalet ve Lavabolar 
Çalışma yerlerine, dinlenme odalarına, soyunma yerlerine, duş ve yıkanma yerlerine yakın yerlerde 
yeterli sayıda tuvalet ve lavabo bulunacaktır. Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadın işçiler için ayrı ayrı 
olacaktır. 
19. İlkyardım odaları 
19.1. İşyerinin büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre işyerinde bir yada daha fazla ilk 
yardım odası bulunacaktır. 
19.2. İlk yardım odaları yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilecek ve sedyeler kolay 
erişilebilir yerlerde bulundurulacaktır. 
Buralar Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenecektir. 
19.3. Ayrıca, çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanı bulundurulacaktır. 
Bu ekipman uygun şekilde işaretlenecek ve kolay erişilebilir yerlerde bulundurulacaktır. 
20. Engelli işçiler 
Engelli işçilerin çalıştığı işyerlerinde bu işçilerin durumları dikkate alınarak gerekli düzenleme 
yapılacaktır. Bu düzenleme özellikle engelli işçilerin doğrudan çalıştığı yerlerde ve kullandıkları kapılar, 
geçiş yerleri, merdivenler, duşlar, lavabolar ve tuvaletlerde yapılacaktır. 
21. Açık alanlardaki çalışmalarda özel önlemler 
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21.1. İşyerindeki açık çalışma yerleri, yollar ve işçilerin kullandığı diğer açık alanlar, yaya ve araç 
trafiğinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenecektir. 
İşyeri sahasındaki ana yollar, tamir - bakım, gözetim ve denetim için kullanılan diğer yollar ile yükleme-
boşaltma yerlerinde Ek-1’in 12, 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen hususlar uygulanır. 12 nci 
maddede belirtilen hususlar aynı zamanda açık alanlardaki çalışma yerlerinde de uygulanacaktır. 
21.2. Açık çalışma alanları gün ışığının yeterli olmadığı hallerde uygun şekilde aydınlatılacaktır. 
21.3. Açık alanda yapılan çalışmalarda aşağıdaki düzenlemeler yapılacaktır. 
a) İşçiler, olumsuz hava koşullarından ve gerekli hallerde cisim düşmelerine karşı korunacaktır. 
b) İşçiler, zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilerden korunacaktır. 
c) İşçiler, herhangi bir tehlike durumunda işyerini hemen terk edebilecek veya kısa sürede yardım 
alabileceklerdir. 
d) İşçilerin kaymaları veya düşmeleri önlenecektir. 

  
EK-II 

  
YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE FAALİYETTE OLAN İŞYERLERİNDE 

UYGULANACAK ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ 
 
1. Bu ekte belirtilen hususlar, işyerinin ve yapılan işin niteliğinin ve tehlikesinin gerektirdiği her 
durumda uygulanır. 
2. Binaların yapısı ve dayanıklılığı 
İşyeri binaları yapılan işin özelliğine uygun ve yeterli sağlamlıkta olacaktır. 
3. Elektrik tesisatı 
Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi yaratmayacak şekilde projelendirilip tesis edilecek ve 
çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunacaktır. 
Elektrik tesisatı ve koruyucu cihazlar kullanılan voltaja, ortam şartlarına ve yürürlükteki mevzuata 
uygun olacak, yetkili kişiler tarafından işletilecektir. 
4. Acil çıkış yolları ve kapıları 
4.1 Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkışı önleyecek 
hiçbir engel bulunmayacaktır. 
4.2 Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri 
mümkün olacaktır. 
4.3 İşyerinde yeterli sayıda kaçış yolu ve acil çıkış kapıları bulunacaktır. 
4.4 Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılacak şekilde yapılacaktır. 
Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmayacaktır. 
Acil çıkış kapıları; acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olacaktır. 
4.5 Acil çıkış yolları ve kapıları Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmiş 
olacaktır. İşaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır. 
4.6 Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmayacaktır. 
Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel 
bulunmayacaktır. 
4.7 Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli 
aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır. 
5. Yangınla mücadele 
5.1. İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal 
özelliklerine ve çalışanların sayısına göre işyerinde etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanları ile 
gerektiğinde yangın dedektörleri ve alarm sistemi bulunacaktır. 
5.2. Yangın söndürme ekipmanı kolay kullanılır olacak, görünür ve kolay erişilir yerlere konulacak, 
önlerinde engel bulunmayacaktır. 
Yangın söndürme cihazları Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenecek, 
işaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır. 
6. Kapalı işyerlerinin havalandırılması 
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Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz 
hava bulunması sağlanacaktır. 
Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanacaktır. 
Havalandırma sisteminin çalışmaması, çalışanların sağlığı yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren uyarı 
sistemi bulunacaktır. 
7. Ortam sıcaklığı 
7.1. Çalışılan ortamın sıcaklığı çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olacaktır. 
7.2. Dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, bekleme yerleri, yemekhaneler, kantinler ve 
ilk yardım odaları kullanım amacına göre yeterli sıcaklıkta olacaktır. 
8. Aydınlatma 
8.1. İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya işyerinin 
inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, 
suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanacaktır. 
8.2. Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve 
yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır. 
9. Kapılar ve girişler 
9.1. Saydam kapıların üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenmiş olacaktır. 
9.2. Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılacak veya karşı tarafın görülmesini 
sağlayan saydam kısımları bulunacaktır. 
10. Tehlikeli alanlar 
Yapılan işin özelliği nedeniyle malzeme veya işçilerin düşme riski bulunan tehlikeli alanlara, görevli 
olmayan kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle engellenecektir. Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan 
kişilerin korunması için uygun önlemler alınacak, bu alanlar açıkça belirlenecektir. 
11. Dinlenme odaları ve dinlenme alanları 
11.1. Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya 10 
ve daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde, uygun bir dinlenme odası veya dinlenme alanı 
sağlanacaktır. İş aralarında uygun dinlenme imkanı bulunan büro ve benzeri işlerde ayrıca dinlenme 
yeri aranmaz. 
11.2. Dinlenme odalarında ve dinlenme alanlarında arkalıklı sandalyeler ve masalar bulunacaktır. 
11.3. Dinlenme yerlerinde sigara içmeyenleri sigara dumanından korumak üzere gerekli düzenleme 
yapılacaktır. 
12. Gebe ve emzikli kadınlar 
Gebe ve emzikli kadınların uzanarak dinlenebilecekleri uygun koşullar sağlanacaktır. 
13. Soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar 
13.1. Soyunma yeri ve elbise dolabı 
13.1.1. İş elbisesi giyme zorunluluğu olan işçiler için uygun soyunma yerleri sağlanacak, işçilerden 
soyunma yerleri dışındaki yerlerde üstlerini değiştirmelerine izin verilmeyecektir. Soyunma yerleri 
kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olacaktır. 
13.1.2. Soyunma odalarında her işçi için çalışma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli 
dolaplar bulunacaktır. Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde, 
iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için, elbise dolapları yan yana iki bölmeli 
olacak veya iki ayrı elbise dolabı verilecektir. 
13.1.3. Kadın ve erkek işçiler için ayrı soyunma yerleri sağlanacaktır. 
13.2. Duşlar, tuvaletler ve lavabolar 
13.2.1. Yapılan işin özelliğine göre gerekli durumlarda işçiler için duş tesisleri yapılacak yeterli sayıda 
lavabo ve tuvalet bulunacaktır. 
13.2.2. Duş ve lavabolarda akar su bulunacak, gerektiğinde akar sıcak su da sağlanacaktır. 
13.2.3. Duş ve tuvaletler erkek ve kadın işçiler için ayrı ayrı olacaktır. 
14. İlk yardım ekipmanı 
İşyerinde yeterli ilk yardım ekipmanı bulundurulacaktır. İlkyardım ekipmanı kolayca erişilebilir yerlerde 
olacak ve uygun şekilde işaretlenecektir. 
15. Engelli işçiler 
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Engelli işçilerin çalıştığı işyerlerinde bu işçilerin durumları dikkate alınarak gerekli düzenleme 
yapılacaktır. Bu düzenleme özellikle engelli işçilerin doğrudan çalıştığı yerlerde ve kullandıkları kapılar, 
geçiş yerleri, merdivenler, duşlar, lavabolar ve tuvaletlerde yapılacaktır. 
16. Yaya ve araçların hareketi 
Açık ve kapalı çalışma alanlarında, yayaların ve araçların güvenli şekilde hareketlerini sağlayacak 
düzenleme yapılacaktır. 
17. Açıkta yapılan çalışmalarda özel önlemler 
İşyerinde açıkta yapılan çalışmalarda aşağıdaki düzenlemeler yapılacaktır; 
a) İşçiler, olumsuz hava koşullarından ve gerekli hallerde cisim düşmelerine karşı korunacaktır. 
b) İşçiler, zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilerden korunacaktır. 
c) İşçiler, herhangi bir tehlike durumunda işyerini hemen terk edebilecek veya kısa sürede yardım 
alabileceklerdir. 
d) İşçilerin kaymaları veya düşmeleri önlenecektir. 
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MAKİNA KORUYUCULARI YÖNETMELİĞİ  ( 70  ) 
 
 

 

   
AMAÇ: 
Madde:1  Bu yönetmelik, 23 Mayıs 1967 tarih, 872 sayılı Kanunun uygulanması ve 1475 sayılı İş 
Kanununun 74. maddesi uyarınca yürürlüğe konmuş olan tüzüklerin ilgili hükümlerine açıklık 
getirilmesi amacıyla çıkartılmıştır.  
 
KAPSAM: 
Madde:2  Bu yönetmelik sanayi ve ticaretten sayılan tüm işyerlerini kapsar.   
 
TANIMLAR: 
Madde:3  Bu yönetmelikte geçen: 
"Makina" deyimi; bir tür enerjiyi başka bir tür enerjiye çevirerek veya insan gücü ile belirli işler yapan 
çeşitli kısımlardan meydana gelmiş  araçları, 
"Koruyucu" deyimi; makinaların transmisyon düzenlerinde hareketli parçalarında ve operasyon 
noktalarında kullanılan koruma düzeni ile güvenli olmayan durumlarda kullanılacak durdurma 
sisteminin tümünü, 
"Transmisyon düzeni" deyimi; güç aktaran milleri, volanları, kasnakları, kayışları, kaplinleri, muyluları, 
bilyeleri, krankları, kavramaları, dişli düzenlerini, zincir ve dişlisi gibi elemanları,        
"Hareketli parçalar" deyimi; makina ve tezgahlarda güç aktarmayan ancak hareket eden (örneğin 
planyaların kalem tespit başlıkları, besleme merdaneleri, vargel tablaları vb. gibi) elemanları, 
"Operasyon noktaları" deyimi; makina ve tezgahta talaş kaldıran, şekillendiren, delen, ezen, kesen 
veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli olan bölgeleri, 
"Durdurma düzeni" deyimi; konveyör kayışlarının yanlarında bulunan güvenlik halatları, koruyuculara 
kilitleri, imdat düğme ve frenleri, asansör paraşütleri gibi güvenli olmayan durumlarda sistemi 
durdurmaya sağlayan düzenekleri belirtir. 
 
KORUYUCULARIN ÖZELLİKLERİ: 
Madde:4  Koruyucular, operatör ile makina ve tezgahta görevli diğer personeli kaza, iş kazaları ve 
meslek hastalıklarına karşı koruyacak, parça sıçraması, gaz, toz intişarı gibi durumları da önleyecek 
nitelik ve biçimde olacaktır. Koruyucular, tezgahla doğrudan ilgisi olmamakla birlikte tezgah veya 
makina çevresinde bulunanların da hareket eden kısımlarla temasını önleyecektir. 
 
KORUYUCULARIN ÖZELLİKLERİ: 
Madde:5 Koruyucuların tasarımı ve tezgah üzerinde tespiti, tezgahta çalışanları engellemeyecek, 
üretimi aksatmayacak ve kaliteyi bozmayacak biçimde olacaktır.   
 
KORUYUCULARIN ÖZELLİKLERİ: 
Madde:6  Koruyucular amaca uygun kullanılması kolay, sağlam ve dayanıklı olacak, gerektiğinde 
çıkarılmadan bakımı yapılabilecek şekilde olacaktır.   
 
KORUYUCU ARALIĞI: 
Madde:7  Pres giyotin ve benzeri tezgahlarda koruyucu aralığı ile operasyon noktasına olan uzaklıklar 
aşağıda verilmiştir. 
Koruyucu Aralığı (en çok mm) Koruyucunun Operasyon noktası uzaklığı (mm) 

6 0 -  30 
10 38 -  53 
13 53 -  78 
16 78 - 130 
20 130 - 155 
22 155 - 180 
32 180 - 206 
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Bu ölçüler esas olmakla birlikte,çalışan elini düz olarak tezgah tablası üzerinde hareket ettirdiğinde, 
koruyucu aralığından geçen parmak uçları operasyon noktasına ulaşamayacaktır. 
KORUYUCU UYGUNLUĞU: 
Madde:8  Koruyucular, 04.12.1973 gün ve 7/5583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen, 
11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Tüzüğü"'nün Beşinci kısım iki, yedi, sekiz ve dokuzuncu bölümlerinde yer alan hükümlere 
uyacak nitelikte olacaktır.  
 
OPERASYON NOKTASININ KORUNMASI: 
Madde:9  Her makinanın özelliğine göre operasyon noktaları uygun koruyucu içine alınacak,varsa ilgili 
Türk standardına uygun olacaktır. Hareketli kısımlar da aynı şekilde korunacaktır. 
 
KORUYUCU STANDARDI: 
Madde:10  Yurt içinde yapılan makina ve tezgahların koruyucuları yapımcı firma tarafından ilgili Türk 
standartlarına uygun olarak yapılacaktır. Türk Standardı olmayan koruyucular için yapımcı firma Türk 
Standartları Enstitüsünden uygun koruyucu standardının yapılmasını isteyecektir. 
Ancak standart hazırlanıncaya kadar Türk Standartları Enstitüsünün göstereceği esaslara uyacaktır.  
 
KORUYUCUSU OLMAYAN MAKİNA: 
Madde:11  Koruyucu olmayan makina ve tezgahların yapımına, satılmasına, sergilenmesine, 
kiralanmasına veya devredilmesine izin verilmeyecektir. Bu konuda gerekli görülen durumlarda il ve 
yerel yönetimler ile güvenlik kuvvetleri yardımcı olmakla yükümlüdürler.  
 
KORUYUCUSUZ KULLANILAN MAKİNALAR: 
Madde:12  İthal edilmiş veya yerli yapım olup,koruyucusu olmayan ve halen kullanılmakta olan makina 
ve tezgahlar için Çalışma Bakanlığı ilgili Bakanlıkların görüşünü alarak "Genel Koruyucu 
Standartları"nın hazırlatılmasına  teknik yönden katkıda bulunacak ve söz konusu makinalara uygun 
koruyucuların yapılmasını ve kullanılmasını sağlayacak tedbirleri alacaktır. 
 
KORUYUCUSUZ MAKİNALARDA ÇALIŞMA YASAĞI: 
Madde:13  Koruyucusu olmayan makina ve tezgah kullanılmayacaktır. Hiçbir işçi işçiden bahis konusu 
koruma düzeni olmayan bir makina veya tezgahı kullanması istenmeyecektir. 
İşçiler de koruyucuyu etkisiz duruma  getirerek çalışamayacak veya böyle çalışmakta 
direnmeyeceklerdir. 
 
İŞÇİLERE EĞİTİM: 
Madde:14  İşveren makina koruyucularıyla ilgili mevzuattan işçileri haberdar edecektir. İşveren aynı 
zamanda bu makinaların kullanılmasından doğacak tehlikelerden bu hususta önceden alınacak 
tedbirlerden de uygun bir şekilde işçileri haberdar edecek ve gerekiyorsa eğitecektir. 
 
UYGULAMA: 
Madde:15  Bu yönetmeliğin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili hükümleri Çalışma Bakanlığı; Mecburi 
Türk Standartları kapsamına giren yapımla ilgili hükümleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; ithalatla ilgili 
hükümleri Ticaret, Sanayi ve Teknoloji ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları tarafından uygulanır. 
 
CEZA: 
Madde:16  Bu yönetmelik hükümlerini yerine getirmeyenler hakkında İş Kanununun ilgili ceza 
hükümleri uygulanır.  
 
YÜRÜRLÜĞE GİRME: 
Madde:17  Yönetmeliğin; 9, 10, 11 ve 12 inci maddeleri yayın tarihinden sekiz ay sonra, diğer 
maddeleri yayın tarihinde yürürlüğe girer. 
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SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İLE ÇALIŞAN MOTORLU TAŞITLAR İÇİN İKMAL 
İSTASYONLARININ KURULUŞ, DENETİM, EMNİYET VE RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİNE 

İLİŞKİN YÖNETMELİK  ( 71  ) 
 
 
  

  
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 
  
Amaç 
Madde 1- Bu Yönetmelik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ile çalışan motorlu taşıtlar için ikmal 
istasyonlarının kurulması, emniyet kuralları, kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi 
ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 
Kapsam 
Madde 2- Bu Yönetmelik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ile çalışan motorlu taşıtlar için ikmal 
istasyonları ile ilgili yer seçimi, tesis izni ve açılma ruhsatı verilmesi esasları ile bu Yönetmelik 
hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen tesisler hakkında yapılacak işlemleri kapsar. 
Hukuki dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3030 sayılı Büyükşehir 
Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 1705 sayılı 
Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 4077 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1475 sayılı İş Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 1580 sayılı 
Belediye Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3154 sayılı Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 7397 sayılı Sigorta 
Murakabe Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönetmelikte yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir. 
a) (Değişik: 18/6/2003-2003/5928 K.) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG): Petrol ve doğalgazdan elde 
edilen ve sonradan basınç altında sıvılaştırılan başlıca propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar 
veya bunların karışımıdır. 
b) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonu: LPG'nin sabit 
tanklarda depolandığı, yakıt olarak LPG'yi kullanan sabit depolu karayolu taşıtlarına dispenser 
vasıtasıyla ikmal hizmetinin verildiği istasyonlardır. 
c) Dispenser: LPG'nin ölçülerek sabit depolu motorlu taşıtlara doldurulmasını temin eden ünitedir. 
d) Depolama Yeri: LPG'nin depolanmasında kullanılan depolama tankı veya tanklarının bulunduğu 
yerdir. 
e) Depolama Tankı: LPG'nin basınç altında depolanabileceği, anma hacmi 108,5 litreden büyük olan 
ve ilgili standardlara göre yapılmış atmosfere kapalı kaptır. 
f) Pompa ve Aksamı: LPG'nin depolama tankından emilip dispenserlere basınçlı olarak sevk 
edilmesini sağlayan ünitedir. 
g) Taşıt Dolum Yeri: Motorlu taşıtların tanklarına LPG doldurulması için gerekli tesisatın bulunduğu 
yerdir. 
h) Dökme LPG Dolum Yeri: Tankerlerden depolama tanklarına dolum yapılırken, dolum işlemleri 
esnasında tankerlerin durduğu, bağlantıların sökülüp takıldığı ve atmosferinde LPG buharının 
bulunabileceği yerdir. 
ı) İdari ve Yardımcı Tesisler Yeri: LPG ikmal istasyonunun idari, ticari ve sosyal faaliyetlerinin 
yürütüldüğü, istasyona ait makine ve ekipmanların bakımlarının yapıldığı, binaların ve istasyonun 
ihtiyacı olan elektrik, basınçlı hava ve su temin ünitelerinin bulunduğu yerdir. 
j) TS 11939 Standardı: Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-
Emniyet Kuralları standardıdır. 
k) Geçiş Yolu: Taşıtların LPG ikmal istasyonuna girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayoluna 
bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmıdır. 
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l) Sağlık Koruma Bandı: LPG ikmal istasyonunun çevreye olabilecek zararlı etkisi dikkate alınarak, 
kendi parseli içinde istasyon etrafında bırakılması gereken iskan dışı alandır. 
m) Yetkili Makam: Büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde, büyükşehir belediye 
başkanlığı veya büyükşehir belediye başkanının yetkisini devredeceği ilçe belediye başkanlığıdır. 
Büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırları dışında ise valiliktir. 
n) İnceleme Kurulu: Büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde, büyükşehir belediye 
başkanlığınca veya büyükşehir belediye başkanının yetkisini devredeceği ilçe belediye başkanlığınca 
görevlendirilecek hekim ya da mühendis bir başkan ile en az iki teknik eleman üyeden oluşan kuruldur. 
Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alan dışında ise valilikçe görevlendirilecek hekim ya da 
mühendis bir başkan ile en az iki teknik eleman üyeden oluşan kuruldur. 
o) Yer Seçimi İzni: LPG ikmal istasyonunun, kurulması öngörülen yerde kurulup kurulamayacağına 
dair yetkili makamın yazılı iznidir. 
p) Kurma İzni Belgesi: İşverenin tesise ait gerekli plan, proje ve belgelerle müracaatı üzerine, iş sağlığı 
ve güvenliği mevzuatına uygun olması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
verilecek belgedir. 
r) Tesis İzni: Kurulacak LPG ikmal istasyonuna Yer Seçimi İzni verildikten sonra başvuruyu yapanın 
gerekli şartları yerine getirmesini müteakip yetkili makam tarafından verilen yazılı izindir. 
s) (Mülga: 18/6/2003-2003/5928 K.) 
t) İşletme Belgesi: İşyeri kurulup Deneme İzni alarak faaliyete geçtikten sonra Kurma İzni Belgesine 
esas plan, proje ve belgelere uygun olarak kurulduğunun tespiti halinde ve iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili mevzuata aykırı husus bulunmaması halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
verilecek belgedir. 
u) Açılma Ruhsatı: Tesis İzni verilmiş, onaylı projesine uygun olarak kurulmuş ve uygunluğu tespit 
edilmiş LPG ikmal istasyonunun faaliyet göstermesine, yetkili makam tarafından verilen yazılı izindir. 
v) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Dağıtım Şirketi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğünden otogaz dağıtım ve pazarlama şirketi statüsü almış olan LPG dağıtım şirketidir. 
y) (Mülga: 18/6/2003-2003/5928 K.) 
z) Sorumlu Müdür: Kimya, makine, petrol veya çevre mühendisliği dallarından herhangi birisinin 
eğitimini almış ve LPG ikmal istasyonunda işleri yürütmek üzere görevlendirilen kişidir. 
 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş, Emniyet Mesafeleri, Genel Kurallar ve Emniyet Kuralları, LPG Depolama Tankları ve Sağlık 

Koruma Bandı 
  
Kuruluş 
Madde 5- (Değişik: 18/6/2003-2003/5928 K.) LPG ikmal istasyonlarının kurulacağı alanların 1/5000`lik 
ve 1/1000`lik imar planlarına "LPG ikmal istasyonu" olarak işlenmesi şarttır. 
LPG ikmal istasyonlarının ruhsatlı akaryakıt istasyonları dışında müstakil olarak kurulmaları halinde bu 
istasyonlarda akaryakıt satışı yapılamaz. 
Emniyet mesafeleri 
Madde 6- LPG ikmal istasyonları ve bu istasyonlarda bulunan; depolama tankları, dispanserler, pompa 
ve aksamı, idari ve yardımcı tesisler ve bunun gibi yerlerin; komşu arsa sınırı, karayolu, demiryolu, 
binalar, metro hatları, okul, cami, hastane, çocuk parkı, doğal gaz reglaj ve baz istasyonları, akaryakıt 
dispenserleri, depolama tankları ve bunun gibi yerlere olan mesafeleri, TS 11939 standardına uygun 
olacaktır. 
Ayrıca yolların kenarında yapılacak ve açılacak LPG ikmal istasyonları için Geçiş Yolu İzin Belgesinin 
alınmasında; 
a) Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakım ağındaki yolların kenarında yapılacak ve açılacak 
LPG ikmal istasyonları için Karayolları Genel Müdürlüğünden, 
b) Belediyelerin yapım ve bakım ağındaki yolların kenarında yapılacak ve açılacak LPG ikmal 
istasyonları için, 
1) (Değişik:18/6/2003-2003/5928 K.)Büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde Büyükşehir 
Belediye Başkanlığından, 
2) Diğer belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye başkanlığından, görüş alınacaktır. 
 
Genel kurallar ve emniyet kuralları 
Madde 7- Bir LPG dağıtım şirketi ile bayilik sözleşmesi yapılmadan LPG ikmal istasyonu kurulamaz ve 
işletilemez. 
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LPG ikmal istasyonunun bu Yönetmelik hükümlerine göre kurulmasından, kuruluş standartlarının 
sağlanmasından, sürekliliğinden ve belgelendirilmesinden, ayrıca sisteme en az altı ayda bir yapılacak 
bakımlardan, işletme kusurları dışında, LPG ikmal istasyonu yetkilileri ile birlikte, bu istasyonlarla 
bayilik sözleşmesi yapan LPG dağıtım şirketleri de sorumludurlar. 
LPG dağıtım şirketlerince, bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli ruhsat veya izinleri almamış LPG 
ikmal istasyonlarına LPG teslimatı yapılamaz. 
LPG ikmal istasyonlarında; istasyonla ilgili genel kurallarda ve istasyonda bulunan depolama tankları, 
dispenserler, emniyet valfleri, pompa ve aksamı, borular, elektrik aksamı, yangın güvenliği, topraklama 
tesisatı ile diğer makine ve teçhizatla ilgili genel kurallar ve emniyet kurallarında, TS 11939 
standardına uyulması zorunludur. 
LPG depolama tankları 
Madde 8- LPG ikmal istasyonlarındaki depolama tankları, Standardlarına uygun olarak, yer üstü ve yer 
altı tankları şeklinde yapılacaktır. 
Toplam tank su kapasitesi 40 m3'ten büyük LPG ikmal istasyonu kurulamaz. 
Sağlık Koruma bandı 
Madde 9- LPG ikmal istasyonlarında sağlık koruma bandının bırakılması zorunludur. Sağlık koruma 
bandının tespitinde, TS 11939 standardında belirtilen emniyet mesafeleri göz önünde bulundurulur. 
 
 
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yer Seçimi İzni, Tesis İzni, Deneme İzni ve Açılma Ruhsatı 

  
Yer Seçimi İzni 
Madde 10- LPG ikmal istasyonu kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Yer Seçimi İzni alabilmek 
için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte yetkili makama başvururlar. 
Yer Seçimi İzni için istenilen bilgi ve belgeler; 
a) Dilekçe, 
b) Kurulacak tesisin; 
1) Adı, 
2) Açık adresi, 
3) Ada, pafta ve parsel numaraları, 
c) (Değişik: 18/6/2003-2003/5928 K.) Tesisin kurulacağı yerin LPG ikmal istasyonu olacağına dair 
onaylı 1/5000`lik ve 1/1000`lik plan ve imar durumunu gösteren belge, 
d) Geçiş Yolu Ön İzin Belgesidir. 
İnceleme Kurulu, Yer Seçimi İzni için yapılan müracaatı değerlendirmek, tesisin kurulacağı yeri 
mahallinde incelemek ve bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen sağlık koruma bandını da 
dikkate almak suretiyle, yer seçimi raporunu düzenler ve görüşünü bildirir. 
İnceleme Kurulu tarafından yer seçimi raporu düzenlenmiş olan LPG ikmal istasyonlarının, Yer Seçimi 
İzni yetkili makam tarafından verilir. Yer Seçimi İzni verildiği tarihten itibaren iki yıl için geçerlidir. Bu 
süre içinde Tesis İzni müracaatı yapılmaması halinde iki yıldan sonra yenilenmesi gerekir. 
Tesis İzni 
Madde 11- Yer Seçimi İzni alan LPG ikmal istasyonları Tesis İzni için, aşağıda belirtilen bilgi ve 
belgelerle birlikte yetkili makama başvururlar. 
Tesis İzni için istenilen bilgi ve belgeler;  
a) Dilekçe, 
b) Yer Seçimi İzin Belgesi, 
c) LPG dağıtım şirketi ile yapılan bayilik sözleşmesi, 
d) Kurma İzni Belgesi, 
e) Yerleşim (vaziyet) planı, 
f) Çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler hakkında açıklama raporudur. 
Tesis İzni için öngörülen şartların yerine getirilip getirilmediği, İnceleme Kurulu tarafından incelenir. 
Kurul, Tesis İzni için görüşünü bildirir. Yetkili makam tarafından Tesis İzni verilir. 
Tesis İzni verildiği tarihten itibaren üç yıl için geçerlidir. Bu süre içinde tesisin kurulamaması halinde 
Tesis İzninin üç yıldan sonra yenilenmesi gerekir. 
Tesis İzni alan LPG ikmal istasyonları, 3194 sayılı İmar Kanununa göre ilgili belediye veya valiliğe 
başvurarak İnşaat İzni, inşaat tamamlanınca da Yapı Kullanma İzin Belgesi alacaklardır. 
LPG ikmal istasyonlarında bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre bırakılan sağlık koruma bandı 
mesafeleri, imar planına işlenerek mahallin belediye başkanlığınca, belediye ve mücavir alan sınırları 
dışında ise valilikçe korunur. 
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Deneme İzni 
Madde 12- (Mülga: 18/6/2003-2003/5928 K.) 
Açılma Ruhsatı 
Madde 13- Tesis İzni verilmiş LPG ikmal istasyonları, Açılma Ruhsatı alabilmek için, aşağıda belirtilen 
bilgi ve belgelerle birlikte yetkili makama başvururlar. 
Açılma Ruhsatı için istenilen bilgi ve belgeler; 
a) Dilekçe, 
b) Yapı Kullanma İzin Belgesi (Belediye veya valilikten alınacaktır), 
c) İşletme Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacaktır), 
d) Valilik (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) görüşü, 
e) TS 11939 standardına göre TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (Türk Standardları Enstitüsünden 
alınacaktır), 
f) Geçiş Yolu İzin Belgesi (Karayolları Genel Müdürlüğü veya ilgili belediye başkanlığından alınacaktır), 
g) Tesiste çalışacak personel için LPG eğitim sertifikası, 
h) Elektrik tesisat projesi, topraklama projesi ve yer altı tankları için katodik koruma projesi, 
ı) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası, 
j) Emisyon İzni, 
k) Deşarj İzni (Araç yıkama ünitesi olan tesisler için), 
l) Tank ve tesisatın test kontrol raporu (Üniversiteler, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Loydu ve 
bunun gibi akredite edilmiş kişi veya kuruluşların herhangi birinden alınacaktır), 
m) Sorumlu müdür sözleşmesi, 
n) Yangın ve benzeri olağanüstü durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair, TS 11939 
standardı esas alınmak üzere ilgili belediye itfaiye müdürlüğünden alınacak belge, 
o) Ticaret odası kaydı, 
p) Vergi levhası, 
r) Ticaret Sicili Gazetesi, 
s) İmza sirküleri. 
Tesis İzni verilmiş LPG ikmal istasyonu İnceleme Kurulu tarafından yerinde incelenir. Dosyasındaki 
bilgilere uygunluğunun tespiti yapılarak, açılma iznine esas İnceleme Kurulu Raporu düzenlenir. 
Açılma Ruhsatı verilmesi uygun görüldüğü takdirde, yetkili makama teklif yapılır ve Açılma Ruhsatı 
Belgesi yetkili makam tarafından onaylanır. 
(1) Açılma Ruhsatı olmayan LPG ikmal istasyonları faaliyete geçemez. 
(1) Açılma Ruhsatının verilmesi safhasında yapılacak tetkiklerde, bu Yönetmelikte öngörülen ilkelere 
aykırı bir beyan ve tesislerde projelere aykırı bir durum tespit edilmesi halinde, İnceleme Kurulu 
tarafından durum yeniden değerlendirilir. 
LPG ikmal istasyonunun bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi için, ilgiliye bir defaya 
mahsus olmak üzere bir ay süre verilir. Süre sonunda aykırılık giderilmemişse, İnceleme Kurulu 
tarafından olumsuz değerlendirme raporu düzenlenir ve tesis kapatılır. 
Uygunluk halinde, açılma iznine esas İnceleme Kurulu Raporu yeniden düzenlenir ve yetkili makama 
teklif yapılarak, Açılma Ruhsatı Belgesi yetkili makam tarafından onaylanır. 
(1) 13 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "Deneme İzni veya" ibaresi ile beşinci fıkrada yer 
alan "Deneme İzni ve" ibaresi, 18/6/2003 tarihli ve 2003/5928 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlükten kaldırılmış ve madde metninden çıkarılmıştır. 
 Tesislerde yapılacak değişiklik ve ilaveler 
Madde 14- Açılma Ruhsatı almış LPG ikmal istasyonlarında, yetkili makamın bilgisi ve yazılı 
müsaadesi haricinde herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz. 
İşlem dosyasında mevcut onaylı plan ve projelere aykırı olarak ve yetkili makamın bilgisi dışında, 
tesislerinde değişiklik ve ilave yapan sorumlular hakkında kanuni işlem yapılmakla birlikte, değişiklik 
için resmi müsaade alınıncaya kadar bütün tesisin faaliyeti, tesis yeniden bu Yönetmeliğe uygun hale 
getirilinceye kadar durdurulur. 
Ruhsatın geçerliliği 
Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen Açılma Ruhsatı, ruhsat üzerinde yazılı gerçek 
veya tüzel kişi, adres ve iş için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde ruhsat 
geçerliliğini kaybeder. 
Ruhsatta belirtilen gerçek veya tüzel kişiliğin veya adres bilgilerinin değişmesi halinde, bir ay içinde 
dilekçeye ekli değişikliklerle ilgili bilgi, belge ve ruhsatın aslı ile yetkili makama başvurulur. 
İnceleme Kurulu tarafından yerinde gerekli incelemeler yapılarak, ruhsatın verildiği sıradaki şartlarda 
bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde bir rapor düzenlenir. Rapora göre yetkili makam 
ruhsat üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden ruhsat tanzim eder. 
Tesis yerinin veya tesiste yapılan işin değişmesi halinde yeniden ruhsat alınması şarttır. 
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Açılma Ruhsatı Belgesinin kaybolması veya tahribi  
Madde 16- Açılma Ruhsatı Belgesinin kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması halinde, 
bir dilekçeyle birlikte yetkili makama başvurulur. 
İnceleme Kurulu tarafından yapılacak incelemede, ruhsatın verildiği sıradaki şartlarda bir değişiklik 
olmadığının tespit edilmesi halinde rapor hazırlanır ve hazırlanacak rapora göre yetkili makam 
tarafından yeniden eski tarih ve sayısı ile gerekli açıklama yapılarak Açılma Ruhsatı Belgesi yeniden 
düzenlenir. 
  

        DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Denetim ve Kanuni İşlemler 

  
Denetim ve kanuni işlemlerin uygulanması 
Madde 17- LPG ikmal istasyonları; bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda toplum, çevre, iş 
sağlığı ve güvenliği ile Standardlar açısından; İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve belediyelerin görev ve yetki alanına giren hususlarla ilgili 
denetimi altındadır. 
a) Yer Seçimi İzni veya Tesis İzni alınmadan kurulmaya başlanan LPG ikmal istasyonları hakkında, 
3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.  
b) Açılma Ruhsatı () almadan faaliyet gösteren LPG ikmal istasyonları yetkili makam tarafından 
kapatılır. Ayrıca sorumlular hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1580 sayılı Belediye 
Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde 
72Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 
c) TS 11939 standardına aykırı olarak faaliyet gösteren LPG ikmal istasyonları hakkında, 1705 sayılı 
Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ve 4077 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 
d) Toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliğine aykırı olarak faaliyet gösteren LPG ikmal istasyonları 
hakkında; 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 1475 sayılı İş Kanunu 
hükümlerine göre işlem yapılır. 
e) Ayrıca LPG ikmal istasyonlarında, yukarıda sayılan kanunlar ile bu kanunlar dışında kalan kurum ve 
kuruluşların görev ve yetki alanına giren mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde, söz konusu 
mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 
 
  

BEŞİNCİ BÖLÜM 
                                                        Çeşitli Hükümler 

 
  
Tesise diğer kuruluşlarca izin verilmesi durumu 
Madde 18- LPG ikmal istasyonlarına kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre 
çeşitli isimler altında izin verilmiş olması, bu Yönetmelik hükümlerine göre izin ve ruhsat alma 
mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. 
Sorumlu müdür tayini 
Madde 19- LPG ikmal istasyonlarında işlerin yetkili bir uzmanın gözetiminde yürütülmesi için, sorumlu 
müdür bulundurulması zorunludur. Sorumlu müdür; kimya, makine, petrol veya çevre mühendisliği 
dallarından herhangi birinin eğitimini almış bir mühendis olmalıdır. Bir mühendis aynı il sınırları 
içerisinde faaliyet gösteren ve en fazla beş LPG ikmal istasyonundan sorumlu olabilir. 
İzin ve ruhsatların alınma süresi 
Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli izin ve ruhsatların alınmasında; müracaat ve 
eklerinde eksik ve yanlışlık bulunmadığında, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel mevzuatında hüküm 
bulunanlar için söz konusu süreler içinde, özel mevzuatında sürelere ait hüküm bulunmaması halinde 
ise müracaat tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde izin ve ruhsatlar verilir. 
  

                                                           
72     13 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "Deneme İzni veya" ibaresi ile beşinci fıkrada yer alan "Deneme 
İzni ve" ibaresi, 18/6/2003 tarihli ve 2003/5928 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmış ve madde 
metninden  çıkarılmıştır. 
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ALTINCI BÖLÜM 
Son Hükümler 

 
  
Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30/9/2003 tarihine kadar, kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre, LPG ikmal istasyonları ile ilgili olarak çeşitli 
isimler altında yayımlanmış olan yönetmelik ve tebliğler, bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir ve 
mevzuat uyumu sağlanıncaya kadar bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.(1) 
Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde, ruhsatsız olarak 
faaliyete geçen LPG ikmal istasyonları ruhsat almak için, ruhsatlı olanlar da bilgi vermek üzere yetkili 
makama başvuru yapmak zorundadırlar. 
a) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış olan LPG ikmal istasyonları hakkında 
yapılacak işlemler: 
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine göre 
Açılma Ruhsatı alan LPG ikmal istasyonları, en geç 30/9/2003 tarihine kadar durumlarını bu 
Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getireceklerdir.(1) 
30/9/2003 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Açılma Ruhsatı alamayan LPG 
ikmal istasyonlarının daha önce almış oldukları ruhsatlar yetkili makam tarafından iptal edilerek 
faaliyetleri durdurulur.(1) 
1) İnceleme Kurulu tarafından yapılan incelemede toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile standardlar 
açısından bulunduğu yerde kalmasında mahsur bulunmadığı tespit edilen LPG ikmal istasyonları 
hakkında, bu Yönetmeliğin izin ve ruhsat alınmasına ilişkin hükümleri uygulanır. 
2) İnceleme Kurulu tarafından yapılan incelemede toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile standardlar 
açısından bulunduğu yerde kalmasının mümkün olmadığı tespit edilen LPG ikmal istasyonları ise, 
yetkili makam tarafından süresiz olarak kapatılır. Tesisler söktürülerek tesisin bulunduğu alanın plan 
hükümlerine göre kullanımı sağlanır. 
b) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, halen işlemde olan müracaatların tekemmülü bu 
Yönetmelik hükümlerine tabidir. 
c) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten Önce, ruhsatsız olarak faaliyete geçen LPG ikmal 
istasyonları hakkında yapılacak işlemler; 
1) Yer Seçimi izni olmayan, ancak toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile standardlar açısından 
mahsurlu olmadığı İnceleme Kurulu tarafından tespit edilen ve TS 11939 standardına göre TSE 
Hizmet Yeterlilik Belgesi almış olan istasyonlara, gerektiğinde tesis yerini terk edeceği ve hiçbir hak 
talep etmeyeceği hususlarının noter kanalıyla taahhüt edilmesi halinde. Açılma Ruhsalı alabilmeleri 
için, tesis yerinde yeni imar projesinin uygulama süresi göz önüne alınarak yetkili makam tarafından, 
bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30/9/2003 tarihine kadar süre verilir. 
30/9/2003 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine göre Açılma Ruhsatı alamayan LPG ikmal 
istasyonlarının yetkili makam tarafından faaliyetleri durdurulur.( 73 ) 
Yürürlük 
Madde 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

                                                           
73 18/6/2003 tarihli ve 2003/5928 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Geçici Madde 1`de yer alan, "bir yıl içinde" ibaresi, 
"30/9/2003 tarihine kadar", Geçici Madde 2`nin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "en geç bir yıl içinde" ibaresi, 
"en geç 30/9/2003 tarihine kadar", "Bir yıllık süre sonunda" ibaresi, "30/9/2003 tarihine kadar"; (c) bendinin (1) 
numaralı alt bendinde yer alan "bir yıl" ibaresi, "30/9/2003 tarihine kadar", "bir yıllık süre sonunda" ibaresi ise 
"30/9/2003 tarihine kadar" olarak değiştirilmiş ve 12/2/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 
  
1.1) Bu LPG ikmal istasyonlarında, tesisin bulunduğu alanı kapsayan imar planının o kısmında veya bütününde 
yapılan değerlendirme sonucu, bulunduğu yerde kalmasında mahsur bulunmadığının tespiti halinde, plan tadilatı 
yapılarak yeni imar durumuna göre düzenlenen proje esas alınarak, bu Yönetmeliğin izin ve ruhsat alınmasına ilişkin 
hükümleri uygulanır. 
1.2) Yapılan plan irdelemesi sonucu, bulunduğu yerde kalmasının mümkün olmadığı tespit edilen LPG ikmal 
istasyonları ise, yetkili makam tarafından süresiz olarak kapatılır. Tesisler söktürülerek tesisin bulunduğu alanın plan 
hükümlerine göre kullanımı sağlanır. 
2) Yer Seçimi İzni olan fakat toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile standardlar açısından uygun olmayan, ancak 
alınacak birtakım tedbirlerle mahsurlarının giderilebileceği İnceleme Kurulu tarafından tespit edilen LPG ikmal 
istasyonlarının, eksiklikleri giderilinceye kadar yetkili makam tarafından faaliyetleri durdurulur. (Mülga son cümle: 
18/6/2003-2003/5928 K.) 
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KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA 
YÖNETMELİK  ( 74  ) 

 
 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede 

azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri 
ile sağlanamadığı durumlarda, kullanılacak kişisel koruyucuların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer 
hususlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm 

işyerlerini kapsar. 
Hukuki Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesi uyarınca çıkarılmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 
Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
Kişisel koruyucu donanım: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen 

bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca 
uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları, 

ifade eder. 
A) Bu tanım kapsamında; 
a) Kişiyi aynı anda bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün 

haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanım, 
b) Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla 

birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzeme, 
c) Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece 

bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalar da, 
kişisel koruyucu donanım sayılır. 
Ayrıca; 
Tehlikeye maruz kalma süresince, sürekli olarak kullanılması veya giyilmesi amaçlanmasa da, 

farklı ve ilave bir dış cihazla birleştirilmesi için kişisel koruyucu donanım ile bağlantılı olarak piyasaya 
arz edilen herhangi bir sistem, kişisel koruyucu donanımın bütünleyici bir parçası olarak kabul edilir. 

B) Aşağıda belirtilenler, yukarıda tanımı yapılan kişisel koruyucu donanımdan sayılmaz: 
a) Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş elbiseleri 

ve üniformalar, 
b) Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman, 
c) Askerlerin, polislerin ve diğer kamu güvenlik güçlerinin giydiği ve kullandığı kişisel 

koruyucular, 
d) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular, 
e) Spor ekipmanı, 
f) Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman, 
g) Riskleri ve istenmeyen durumları ikaz eden, taşınabilir cihazlar. 
  

İKİNCİ BÖLÜM 
İşverenin Yükümlülükleri 

 
Genel Kural 
Madde 5 — Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korumayı sağlayacak teknik önlemlerle 

veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı 
durumlarda kullanılacaktır. 

Genel Hükümler 

                                                           
74 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete: 11.02.2004 / 25370 
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Madde 6 — Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki 
hususlara uyulacaktır: 

a) İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olacaktır. 

Tüm kişisel koruyucu donanımlar; 
1) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır. 
2) İşyerinde varolan koşullara uygun olacaktır. 
3) Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır. 
4) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyacaktır. 
b) Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın 

kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu 
olacak ve risklere karşı etkin olacaktır. 

c) Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşulları özellikle kullanılma süreleri, riskin 
derecesine ve maruziyet sıklığına, işçinin çalıştığı yerin özelliklerine ve kişisel koruyucu donanımın 
performansına bağlı olarak belirlenecektir. 

d) Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu hallerde 
birkaç kişi tarafından kullanılması halinde, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması 
için her türlü önlem alınacaktır. 

e) İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 
hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunacak ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilecektir. 

f) Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilecek, bakım ve onarımları ve 
ihtiyaç duyulan elemanlarının değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda muhafaza edilecek ve 
kullanıma hazır bulundurulacaktır. 

g) İşveren, işçiyi kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda 
bilgilendirecektir. 

h) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim 
verecektir. 

i) Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak 
kullanılacaktır. 

Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılacak ve talimatlar işçiler tarafından 
anlaşılır olacaktır. 

Kişisel Koruyucu Donanımların Değerlendirilmesi ve Seçimi 
Madde 7 — İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımlar aşağıda belirtilen hususlar göz 

önünde bulundurularak değerlendirilecektir: 
a) İşveren, kişisel koruyucu donanımları seçmeden önce, koruyucuların bu Yönetmeliğin 6 ncı 

maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki şartlara uygun olup olmadığını değerlendirecektir. 
Bu değerlendirme aşağıdaki hususları içerecektir; 
1) Diğer yollarla önlenemeyen risklerin analiz ve değerlendirmesi, 
2) Kişisel koruyucu donanımın bu maddenin (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen 

risklere karşı etkili olabilecek özelliklerinin, ekipmanın kendisinden de kaynaklanabilecek herhangi bir 
risk de göz önünde bulundurularak tanımlanması, 

3) Satın alınmak istenen kişisel koruyucu donanımın özellikleri ile bu maddenin (a) bendinin (2) 
numaralı alt bendine göre belirlenen özelliklerin karşılaştırılması. 

b) Kişisel koruyucu donanımın herhangi bir elemanında değişiklik yapıldığı takdirde bu 
maddenin (a) bendindeki değerlendirme yeniden yapılacaktır. 

Kullanım Kuralları 
Madde 8 — Her işveren, Ek-III’de belirtilen işlerde ve benzeri işlerde, toplu koruma yöntemleri 

ile risklerin önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda, Ek-II’de belirtilen kişisel 
koruyucu donanımlardan işçilerin sağlık ve güvenlikleri için gerekli olanları Ek-I’de örneği verilen 
tabloya göre değerlendirecek ve işçilere verecektir. 

İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi 
alacaktır. 

İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun 
olarak kullanmakla yükümlüdür. 

İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene 
bildirecektir. 

İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olacak, 
temizlik ve bakımı yapılacak ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilecektir. 

İşçilerin Bilgilendirilmesi 
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Madde 9 — İşveren, 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesindeki hususlar saklı kalmak kaydı ile kişisel koruyucu 
donanım kullanımında, sağlık ve güvenlik yönünden alınması gerekli önlemler hakkında işçilere 
ve/veya temsilcilerine bilgi verecektir. 

İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımının Sağlanması 
Madde 10 — İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliğinin 11 inci maddesine uygun olarak işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini alacak ve 
katılımlarını sağlayacaktır. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı 
Madde 11 — Bu Yönetmelik 30/11/1989 tarihli ve 89/656/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey 

Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır. 
Uygulama 
Madde 12 — Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, kişisel 

koruyucuların kullanımında, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır. 
Yürürlük 
Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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 EK-II 
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ 

BAŞ KORUYUCULARI 
- Endüstride (madenler, inşaat sahaları ve diğer endüstriyel alanlar) kullanılan koruyucu baretler, 
- Saçlı derinin korunması (kepler, boneler, saç fileleri - siperlikli veya siperliksiz), 
- Koruyucu başlık (normal kumaş veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler, gemici 

başlıkları ve benzeri) 
KULAK KORUYUCULARI 
- Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar 
- Tam akustik baretler 
- Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar 
- Kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları 
- İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları 
GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI 
- Gözlükler 
- Kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük) 
- X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole, infrared, görünür radyasyon gözlükleri 
- Yüz sperleri 
- Ark kaynağı maskeleri ve baretleri (elle tutulan maskeler, başa veya koruyucu başlıklara 

bağlanabilen maskeler) 
SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI 
- Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler 
- Hava beslemeli solunum cihazları 
- Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları 
- Dalgıç donanımı 
- Dalgıç elbisesi 
EL VE KOL KORUYUCULARI 
- Özel koruyucu eldivenler: 
• Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri) 
• Kimyasallardan 
• Elektrik ve ısıdan 
- Tek parmaklı eldivenler 
- Parmak kılıfları 
- Kolluklar 
- Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik) 
- Parmaksız eldivenler 
- Koruyucu eldivenler 
AYAK VE BACAK KORUYUCULARI 
- Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeleri 
- Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar 
- Parmak koruyuculu ayakkabılar 
- Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları 
- Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar 
- Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları 
- Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları 
- Antistatik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları 
- İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları 
- Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve çizmeler 
- Tahta tabanlı ayakkabılar 
- Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları 
- Dizlikler 
- Tozluklar 
- Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar (ısıya dayanıklı, delinmeye dayanıklı, ter geçirmez) 
- Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve kaygan yüzeylere karşı) 
CİLT KORUYUCULARI 
- Koruyucu kremler / merhemler 
GÖVDE VE KARIN BÖLGESİ KORUYUCULARI 
- Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler (delinme, kesilme, 

ergimiş metal sıçramalarına karşı) 
- Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler 



 398

- Isıtmalı yelekler 
- Cankurtaran yelekleri 
- X ışınına karşı koruyucu önlükler 
- Vücut kuşakları / kemerleri 
VÜCUT KORUYUCULARI 
- Düşmelere karşı kullanılan donanım: 
• Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte) 
• Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte) 
• Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşütçü kemeri) 
- Koruyucu giysiler: 
• Koruyucu iş elbisesi (iki parçalı ve tulum) 
• Makinelerden korunma sağlayan giysi (delinme, kesilme ve benzeri) 
• Kimyasallardan korunma sağlayan giysi 
• İnfrared radyasyon ve ergimiş metal sıçramalarına karşı korunma sağlayan giysi 
• Isıya dayanıklı giysi 
• Termal giysi 
• Radyoaktif kirlilikten koruyan giysi 
• Toz geçirmez giysi 
• Gaz geçirmez giysi 
• Florasan maddeli, yansıtıcılı giysi ve aksesuarları (kol bantları, eldiven ve benzeri) 
• Koruyucu örtüler. 
Listede yer almayan benzer donanımın yukarıda belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan 

sayılıp sayılmayacağına karar vermeye ve bu listeye eklemeler yapmaya Bakanlık yetkilidir. 
EK-III 
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE 

SEKTÖRLER 
1. BAŞ KORUYUCULARI 
Koruyucu baretler 
- İnşaat işleri, özellikle iskeleler ve yerden yüksek çalışma platformların üstünde, altında veya 

yakınında yapılan işler, kalıp yapımı ve sökümü, montaj ve kurma işleri, iskelede çalışma ve yıkım 
işleri. 

- Çelik köprüler, çelik yapılar, sütunlar, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar, çelik işleri ve 
haddehaneler, büyük konteynırlar, büyük boru hatları, ısı ve enerji santrallarında yapılan çalışmalar. 

- Tüneller, maden ocağı girişleri, kuyular ve hendeklerde yapılan çalışmalar. 
- Toprak ve kaya işleri. 
- Yeraltında ve taşocaklarında yapılan işler, hafriyat işleri, kömür işletmelerinde yapılan dekapaj 

işleri. 
- Civatalama işleri. 
- Patlatma işleri. 
- Asansörler, kaldırma araçları, vinç ve konveyörler civarında yapılan işler. 
- Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir işleme, presle 

sıcak demir işleme, döküm işleri. 
- Endüstriyel fırınlar, konteynırlar, makinalar, silolar, bunkerler ve boru hatlarında yapılan işler. 
- Gemi yapım işleri. 
- Demiryollarında yapılan işler. 
- Mezbahalarda yapılan işler. 
2. AYAK KORUYUCULARI 
Delinmez tabanlı emniyet ayakkabıları. 
- Karkas ve temel işleri, yol çalışmaları. 
- İskelelerde yapılan çalışmalar. 
- Bina yıkım işleri. 
- Kalıp yapma ve sökme işlerini de kapsayan beton ve prefabrike parçalarla yapılan çalışmalar. 
- Şantiye alanı ve depolardaki işler. 
- Çatı işleri. 
Delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabıları. 
- Çelik köprüler, çelik bina inşaatı, sütunlar, kuleler, hidrolik çelik yapılar, yüksek fırınlar, çelik 

işleri ve haddehaneler, büyük konteynırlar, büyük boru hatları, vinçler, ısı ve enerji santrallarında 
yapılan işler. 

- Fırın yapımı, ısıtma ve havalandırma tesisatının kurulması ve metal montaj işleri. 
- Tadilat ve bakım işleri. 
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- Yüksek fırınlar, ergitme ocakları, çelik işleri, haddehaneler, metal işleri, demir işleme, presle 
demire şekil verme, sıcak presleme işleri ve metal çekme fabrikalarında yapılan işler. 

- Yeraltında ve taşocaklarında yapılan işler, hafriyat işleri, kömür işletmelerinde yapılan dekapaj 
işleri. 

- Taş yontma ve taş işleme işleri. 
- Düz cam ve cam eşya üretimi ve işlenmesi. 
- Seramik endüstrisinde kalıp işleri. 
- Seramik endüstrisinde fırınların içinin döşenmesi. 
- Seramik eşya ve inşaat malzemesi kalıp işleri 
- Taşıma ve depolama işleri 
- Konserve yiyeceklerin paketlemesi ve dondurulmuş etle yapılan işler 
- Gemi yapım işleri 
- Demiryolu manevra işleri 
Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar 
- Çatı işleri 
Yalıtkan tabanlı koruyucu ayakkabılar 
- Çok sıcak veya soğuk malzemelerle yapılan çalışmalar 
Kolayca çıkarılabilen emniyet ayakkabıları 
- Ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işler 
3. YÜZ VE GÖZ KORUYUCULARI 
Koruyucu gözlükler, yüz siperlikleri veya elle tutulan yüz koruyucuları 
- Kaynak yapma, öğütme ve ayırma işleri 
- Sızdırmazlık sağlamak için yapılan işler (kalafatlama) ve keski ile yontma, biçimlendirme işleri 
- Taş yontma ve şekillendirme işleri 
- Civatalama işleri 
- Talaş çıkaran makinalarla yapılan çalışmalar ve talaş toplama işleri 
- Presle sıcak demir işleme 
- Artıkların parçalanması ve uzaklaştırılması işleri 
- Aşındırıcı maddelerin sprey halinde kullanılması işleri 
- Asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik maddeleriyle yapılan işler 
- Sıvı spreylerle çalışma 
- Ergimiş maddelerle veya onların yakınında çalışma 
- Radyant ısı ile çalışma 
- Lazerle çalışma 
4. SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI 
Respiratörler/ Solunum cihazları 
- Yetersiz oksijen veya zararlı bir gazın bulunabileceği konteynırlar, kapalı alanlar veya gaz 

yakan endüstriyel fırınlarda yapılan çalışmalar 
- Yüksek fırınlara yükleme yapılan alanlardaki çalışmalar 
- Yüksek fırınların gaz boruları ve gaz konvertörleri civarındaki çalışmalar 
- Ağır metal dumanlarının bulunabileceği yüksek fırın kapakları civarındaki çalışmalar 
- Toz bulunması muhtemel, fırın içi döşeme işlerinde ve kepçelerle yapılan çalışmalar 
- Toz oluşumunu önlemenin yetersiz olduğu sprey boyama işleri 
- Kuyularda, kanalizasyon ve kanalizasyonla bağlantılı diğer yer altı sahalarında yapılan 

çalışmalar 
- Soğutucu gaz kaçağı tehlikesinin olduğu soğuk hava depolarında yapılan çalışmalar 
5. İŞİTME DUYUSUNUN KORUNMASI 
Kulak koruyucuları 
- Metal şekillendirme presleriyle çalışma 
- Pnömatik matkaplarla çalışma 
- Havalimanlarında yapılan çalışmalar 
- Kazık çakma işleri 
- Ağaç ve tekstil işleri 
6. EL, KOL VE VÜCUT KORUNMASI 
Koruyucu giysi 
- Asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik ürünleriyle yapılan işler 
- Sıcak maddelerle veya civarında yapılan çalışma ve ısı etkisinin hissedildiği yerlerdeki 

çalışmalar 
- Düz cam ürünleriyle çalışma 
- Kumlama işleri 



 400

- Derin dondurucu odalarda çalışma 
Ateşe dayanıklı koruyucu giysi 
- Kapalı alanlarda kaynak işleri 
Delinmeye dayanıklı önlükler 
- Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri 
- El bıçaklarıyla yapılan ve bıçağın vücuda doğru çekilmesini gerektiren işler 
Deri Önlükler 
- Kaynak işleri 
- Sıcak demircilik işleri 
- Döküm işleri 
Ön kolun (kolun bilekle dirsek arasında kalan bölümü) korunması 
- Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri 
Eldivenler 
- Kaynak işleri 
- Eldivenlerin yakalanma tehlikesinin bulunduğu makineler dışında, keskin kenarlı cisimlerin elle 

tutulması 
- Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalar 
Metal örgülü eldivenler 
- Kesme ve kemiklerinden ayırma işleri 
- Kesim ve kullanım amaçlarına göre parçalama için el bıçağı kullanılarak yapılan sürekli kesim 

işleri 
- Kesim makinelerinin bıçaklarının değiştirilmesi 
7. İKLİME DAYANIKLI GİYSİ 
- Açıkta, soğuk ve yağmurlu havada çalışma 
8. YANSITICI GİYSİ 
- Çalışanların açıkça görülmesi gereken yerlerde yapılan çalışmalar 
9. EMNİYET KEMERİ 
- İskelelerde çalışma 
- Prefabrik parçaların montajı 
- Direk ya da sütunlarda çalışma 
10. GÜVENLİK HALATLARI 
- Vinçlerin yüksekte bulunan kabinlerinde çalışma 
- Ambarlarda kullanılan istifleme ve boşaltım ekipmanlarının yüksek kabinlerinde çalışma 
- Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma 
- Kuyu ve kanalizasyonlarda yapılan çalışma 
11. DERİNİN KORUNMASI 
- Malzemenin kaplanması işleri 
- Tabaklama (dericilik) işleri 
Listede yer almayan işler ve sektörlerin bu listeye eklenmesine Bakanlık karar verir. 
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ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ  ( 75  ) 
     
     

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

Amaç, Kapsam, Uygulama, Dayanak ve Tanımlar 
     
Amaç 
     
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında yapılması gereken 
elektrik tesisat projelerinin hazırlanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir. 
    
Kapsam 
     
Madde 2 - Bu Yönetmelik, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki kuvvet, aydınlatma, reaktif 
güç kompanzasyonu tesisleri, koruma, haberleşme, yangın haber verme, güvenlik ve benzeri 
sistemlerinin teknik gereksinimlere uygun yapılabilmesi için hazırlanması gereken elektrik tesisatı proje 
hizmetlerini kapsar. 
     
Kararnameler, tüzükler, yönetmelikler ve ilgili Türk Standartları bu Yönetmelikte dikkate alınır. 
Yönetmelikte bulunmayan standartlar ve hükümler için; EN, HD, IEC, VDE ve DIN standartları 
geçerlidir. Çelişme durumunda yukarıda belirtilen öncelik sırası göz önüne alınır. 
     
Uygulama 
     
Madde 3 - Bu Yönetmelik, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında yer alan tesisler için 
hazırlanacak olan projelerin düzenlenmesine ilişkindir. Bu Yönetmelik kapsamında yer alan konularda 
öncelikle bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 
     
Bu Yönetmelik, yeni kurulacak tesislere veya kurulu tesislerde değişikliğe uğrayacak ya da 
genişletilecek kısımlara uygulanır. Bu Yönetmeliğin herhangi bir maddesinin uygulanmasıyla, yerel 
koşullar nedeniyle zorluklar ya da teknik gelişmeyi önleyecek durumlar ortaya çıkarsa, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına gerekçeli başvuru yapılması durumunda, Bakanlık yalnızca o başvuru için, 
uygun görülmesi halinde söz konusu maddenin uygulanmamasına izin verir. 
     
Bu Yönetmelikte yer alan kesin proje ve son durum projesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ya da yasaların yetkili kıldığı kuruluşların onayından sonra 
geçerlidir. Projenin onayına yetkili kılınmış kuruluş dilerse bunların dışındaki projeleri de ister. Diğer 
proje aşamaları işveren ile proje müellifi arasındaki sözleşme ile geçerlilik kazanır. 
     
Dayanak 
     
Madde 4 - Bu Yönetmelik, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 28 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 
     
Tanımlar 
     
Madde 5 - Bu Yönetmelikte geçen; 
1. İşveren: Projelendirilecek tesisin projesinin yapımına ait hizmet ihalesini yapan, idare (kamu, kurum 
ve kuruluşları) veya tesis sahibi (sahipleri) ya da sahibinin (sahiplerinin) hukuki temsilcisini, 
2. Elektrik işleri yüklenicisi: Elektrik iç tesisini verilen projesine göre işverene karşı sorumlu olarak, imal 
ve inşa eden gerçek veya tüzel kişiyi ya da birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları 
anlaşma ile oluşturulan grubu, 
3. Proje müellifi: İlgili yasalar ve yönetmeliklere göre elektrik iç tesis projesini hazırlama yetkisine sahip 
gerçek kişiyi, 
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4. Onay yetkilisi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ya da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının veya 
yasaların yetkili kıldığı kuruluşların, projeleri incelemek ve onaylamakla görevlendirdiği elektrik 
mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisini, 
5. Elektrik tesisleri projeleri: Elektrik tesislerinin yapılış şeklini gösteren ve her türlü ana ve yardımcı 
donanımın miktarının belirlenebildiği çizim, hesap ve şartnameleri, 
6. Etüt-öneri raporu: Genel olarak, hazırlanacak projenin esaslarına ilişkin açıklamaları, bu esasların 
kabulü için zorunlu nedenlerle, teknik ve ekonomik hesapları gösteren raporu, 
7. Ön proje: Tesisin hangi gereçlerle ve nasıl yapılacağını gösteren açıklama, şema, plan ve 
resimlerle, bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap ve raporlardan oluşan projeyi, 
8. Kesin proje: Ön projede belirtilen tesis gereçleri ve kabul edilmiş ilkelere uygun nitelikteki ayrıntılı 
açıklama, şema, plan ve resimlerle bunların düzenlenmesine dayanak olan teknik özellikler, hesap, 
keşif (metraj listesi) ve şartnamelerden oluşan projeyi, 
9. Uygulama projesi (Yapım çizimleri ve hesapları): Tesisin yapımına başlanmadan önce, onaylanmış 
kesin projesine göre, imalatçı firmaların seçilen cihazlarının tip ve ölçüleri kullanılarak elektrik işleri 
yüklenicisi tarafından hazırlanacak projeyi, 
10. Son durum projesi (Yapıldı projesi): Uygulama aşamasında, varsa yapılan değişikliklerin işlendiği 
elektrik işleri yüklenicisi tarafından hazırlanacak, tesisin geçici kabule esas son (gerçek) durumunu 
gösteren projeyi, 
11. Metraj listesi: Proje kapsamında yapılacak her iş kaleminin miktarını gösteren listeyi, 
12. Prensip şeması: Yardımcı devre ve bölümler belirtilmeksizin elektrik ana tesis bağlantılarını 
gösteren çizimleri, 
13. Akım yolu şeması: Bir bağlantı düzeninin çalışma prensibini, kontrol ve kumanda devrelerini 
belirtmek amacıyla hazırlanan çizimleri, 
14. Montaj resimleri: Cihazların bulundukları yerlere bağlantısını gösteren çizimleri, 
15. Detay resimleri: Yapılacak özel imalatı veya tesis elemanlarının birbirleri ile ilgisini etraflı bir 
şekilde anlatmak için plan, kesit, görünüş şeklinde hazırlanmış büyük ölçekli çizimleri, 
16. Güç dağıtım tesisatı: Bina içinde veya bina grupları arasında, alçak gerilimli enerjinin tüketicilere 
ulaştırılması için yapılan tesis bölümünü, 
17. Yedek güç kaynağı: Özel veya tüzel bir kişinin mülkiyet sınırları içindeki tesislerini, elektrik 
enerjisinin kesilmesi halinde, can ve mal kaybına yol açmamak, güvenliği aksatmamak maksadı ile, 
beslemek üzere tesis ettiği elektrik enerjisi üretim teçhizatını, 
18. Yedek güç sistemi: Yedek güç kaynağı ve bunun beslediği iç tesislerin tümünü, 
19. Kurulu güç: Bir tesiste bulunan elektrik enerjisi tüketicilerinin anma (etiket) güçlerinin toplamını, 
20. Talep edilen maksimum güç: Tüketici tarafından talep edilen gücün maksimum değerini, 
21. Eşzamanlılık katsayısı (g): Belirli bir zaman aralığında tüketicilerin veya elektrikli cihazların bir 
grubunun eş zamanlı (aynı andaki) maksimum talep gücünün, onların aynı zaman aralığı içerisindeki 
maksimum bireysel talep güçlerinin toplamına oranını (Değeri 1 veya 1'den küçüktür.), 
22. Farklı zamanlılık katsayısı (diversite faktörü) (d): Eş zamanlılık faktörünün tersini (d=1/g), 
23. Talep katsayısı: Belirli bir zaman aralığında bir tesisin veya tesisler grubunun maksimum talep 
gücünün, bu tesis(ler)in toplam kurulu gücüne oranını, 
24. Ana dağıtım tablosu: Girişi enerji kaynağına bağlı olan, yapı veya yapı grubu içindeki dağıtım 
tablolarını beslemek üzere yeterli sayıda çıkışı bulunan, giriş ve çıkışlarında koruma ve kumanda için 
gerekli cihazları bulunan tabloyu, 
25. Ölçme tablosu: Elektrik enerjisinin ölçülmesi için gerekli cihazları taşıyan; üzerindeki bağlantılara 
ve cihazlara izinsiz müdahaleyi imkansız kılacak şekilde korunmuş, mühürlenebilir tabloyu, 
26. Dağıtım tablosu: Elektrik enerjisinin, yapı veya yapı grubunun belli bir bölgesinde dağıtılmasını 
sağlamak maksadı ile tesis edilmiş; yerine göre tüketicilerin kontrol, koruma ve kumanda cihazlarını da 
taşıyan tabloyu, 
27. Aydınlık düzeyi (Lux): Bir yüzeye düşen ışık akısının o yüzeyin alanına bölümünü, 
28. Aydınlatma kontrol sistemi: Aydınlatma düzeyinin istenen şartlara göre azaltılmasını veya 
çoğaltılmasını, otomatik olarak temin etmek üzere yapılacak tesisatı, 
29. Acil durum aydınlatması: Elektrik enerjisinin kesilmesi halinde, insanların yapı veya yapı 
gruplarından çıkış yollarını aydınlatmak üzere, enerjisini kendi özel kaynağından sağlayan aydınlatma 
sistemini, 
30. Yıldırımdan koruma sistemi (YKS): Bir yapının yıldırım etkilerinden korunması için kullanılan, dış 
ve iç koruma sistemlerinin her ikisini de ihtiva eden komple sistemi, 
31. Dış YKS: Yakalama uçları sistemi, iniş iletkenleri sistemi ve toprak bağlantı sisteminden oluşan 
bölümü, 
32. Yakalama ucu sistemi: Dış YKS'nin atmosferik kaynaklı elektrik deşarjlarını tutması amaçlanan 
bölümünü, 
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33. İndirme iletkenleri sistemi: Yıldırım akımını, yakalama uçları sisteminden topraklama sistemine 
geçirmesi amaçlanan bölümünü, 
34. Toprak bağlantı sistemi: Dış YKS'nin, yıldırım akımını toprağa topraklayıcı ile ileten ve dağıtan 
bölümünü, 
35. İç YKS: Korunacak hacim içinde yıldırım akımının elektrik ve manyetik etkilerini azaltan bütün 
tamamlayıcı tertibatı, 
36. Aşırı gerilim: Genellikle kısa süreli olarak faz iletkenleri veya faz iletkenleri ile toprak arasında 
oluşan, işletme geriliminin izin verilen en büyük sürekli değerini aşan, fakat işletme frekansında 
olmayan gerilimi, 
37. Aşırı gerilim koruma cihazı: İşletme gerilimi altındaki iletkenlerde oluşacak aşırı gerilimleri toprağa 
iletmek üzere imal edilmiş cihazları, 
38. Aşırı akım koruma cihazı: Elektrik akımını, öngörülen bir sınır değeri aşması durumunda 
kendiliğinden kesen cihazları, 
39. İletişim sistemi: Haber ve bilgilerin (örneğin ses, görüntü ve işaretlerle ölçü değerleri, ihbarlar ve 
komutlar gibi kontrol ve kumanda bilgileri) taşınması ve işlenmesi için gerekli düzenleri, 
40. Yangın algılama ve alarm sistemi: Yapı ve tesislerde oluşabilecek bir yangını erken aşamalarında 
algılayarak, bina ya da tesiste bulunanların güvenli bir şekilde tahliye edilebilmesi için sesli ve ışıklı 
uyarıların yapılması, yangın mücadele ekiplerine ve/veya itfaiyeye alarm durumunun iletilmesi, yangın 
başlangıç yerinin belirlenmesi, varsa basınçlandırma, duman tahliye ve yangın söndürme sistemlerini 
aktive edilmesi işlevlerini yerine getiren komple sistemi, 
41. Güvenlik sistemi: Yapı ve tesislerin kötü maksatlı davranışlara karşı korunması için düzenlenen ya 
da bina içinde oluşacak tehlikeli durumları algılayıp ihbar veren sistemleri, 
42. Harmonikli yük: Şebeke frekansının katı frekanslarda akım ve gerilim üreten tüketicileri,ifade eder. 
     
Diğer tanımlar için, Kamu İhale Kanunu ve bu kanuna bağlı ikincil mevzuat ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikler ve tebliğlerdeki ifadeler esas alınır. 
     

İKİNCİ BÖLÜM 
 

Projelerin Onaylanması ve Sorumluluklar 
     
Projelerin Onaylanması 
     
Madde 6 - Bu Yönetmeliğin kapsamına giren elektrik iç tesislerine ait rapor ve projeleri elektrik 
mühendisleri, ya da elektrik-elektronik mühendisleri inceler ve onaylar. 
     
Bir elektrik iç tesisine ilişkin ve elektrik mühendisliği konusu dışındaki öteki proje bölümlerini uzmanlık 
konularına göre ilgili mühendisler, elektrik mühendisleri veya elektrik-elektronik mühendisleri ile birlikte 
inceler ve onaylar. 
     
Proje üzerinde, projeyi onaylayanların adları soyadları, imzaları, meslek ünvanları, diploma 
numaraları, tarih ve sayı, proje onay geçerlilik süresi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanunu gereğince kamu kurum ve kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi 
kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan mühendisler dışındaki mühendisler için ilgili oda kayıt sicil 
numaraları bulunur. 
     
Proje Onay Geçerlilik Süresi 
     
Madde 7 - Tesise başlama müddeti onay tarihinden itibaren 3 yıldır. Bu müddet zarfında tesise 
başlanmadığı takdirde onaylanan proje hükümsüz sayılır. Ayrıca proje onay tarihinden itibaren tesise 
başlanıp da herhangi bir sebeple başlama müddeti ile birlikte 5 yıl içinde bitirilmediği takdirde yine 
onaylanan proje hükümsüz sayılır ve yeniden proje çizdirilir. Ancak, mevcut projeye göre yapılan 
tesiste ve enerji alınacak noktada hiçbir değişiklik olmaması durumunda onay yetkilisi tarafından 
kontrol edilerek yeni proje gibi tekrar onaylanır. 
     
Sorumluluklar 
     
Madde 8 - Elektrik iç tesislerine ilişkin etüt-öneri raporu, ön proje, kesin proje, uygulama projesi ile 
varsa, son durum projeleri elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisleri ya da yetkileri 
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dahilinde elektrikle ilgili fen adamları tarafından hazırlanır ve tüm proje nüshalarındaki açıklama 
yazıları, metraj listeleri, raporlar, şemalar, resimler, planlar ve hesaplar imzalanır. 
     
Projelendirilen tesiste %20'lik alan veya güç değişimi olması durumunda tadilat projesi, kesin projeyi 
hazırlayanlar tarafından yapılır. Proje müellifinin yazılı oluru olmadan tadilat yapılmaz. 
     
Yönetmelik kapsamındaki rapor ve projeleri hazırlayan mühendisler veya elektrikle ilgili fen adamları 
tarafından, imzaları bulunan yerlere adları, meslek unvanları, bağlı bulundukları meslek odalarının 
kayıt numaraları ve diploma numaraları yazılır. Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli çalışan 
mühendisler hakkında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri uygulanır. Ayrıca 
özel olarak çalışan mühendisler veya üçüncü şahıslara ait rapor ve proje hazırlamak üzere kurulmuş 
tüzel kuruluşlarda ortak veya ücretli çalışan mühendisler, söz konusu Kanun gereğince bağlı 
bulundukları mühendis odalarından alacakları serbest mühendis olduklarını belirten belgeyi, kendi 
şirketlerine ait tesisler için rapor ve proje üreten mühendisler ilgili meslek odasına üye olduklarını 
belirten belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mühendisler ise ilgili kurum ve kuruluşta 
çalıştıklarına dair belgeyi projeye ekleyeceklerdir. Elektrikle ilgili fen adamları ise, benzer şekilde ilgili 
meslek odasına üye olduklarını gösteren belge ile serbest çalıştıklarına dair ilgili meslek odasından 
alacakları belgeyi projeye ekleyeceklerdir. 
     
Rapor ve projeleri hazırlayanlar, bunların amaca, ilgili yönetmeliklere, standartlara, tebliğlere ve 
tekniğe uygun olup olmamasından, rapor ve projelere esas alınan bilgilerin doğruluğundan 
sorumludurlar. Projenin onay yetkilisi tarafından onaylanması proje müellifini sorumluluktan kurtarmaz. 
     
Onay yetkilisi tarafından istenen değişikliklerin, proje müellifi tarafından uygun görülmemesi halinde, 
onay yetkilisinin yazılı talimatı alınarak istenen değişiklikler yapılır ve projeye bu talimatın tarih ve 
numarası işlenir. Bundan doğacak sorumluluklar onay yetkilisine aittir. 
     
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
     
Projelerin Hazırlanmasında Göz Önünde Tutulacak Hususlar 
     
Tesisat Çeşitleri 
     
Madde 9 - Aşağıda belirtilen sistemlere ve tesislere ait çizimler ve hesaplar proje hizmetlerinin içeriğini 
oluşturur. Bu sistemlerin hepsi veya bir kısmı yapı cinsine, kullanım amacına göre geçerli yasa ve 
yönetmelikler çerçevesinde, işverenin istekleri de dikkate alınarak projelendirilir. 
a) Güç dağıtım tesisatı; 
1) Alçak gerilim güç dağıtımı, 
2) Priz tesisatı 
3) Mekanik tesisat için güç dağıtımı - motor beslemeleri. 
b) Yedek güç sistemleri; 
1) Dizel - jeneratör grubu, 
2) Kesintisiz güç kaynağı, 
3) Merkezi akümülatör grubu. 
c) Aydınlatma; 
1) Genel aydınlatma, 
2) Çıkış/bilgi/yönlendirme aydınlatması 
3) Acil durum aydınlatması, 
4) Dış aydınlatma (çevre aydınlatması) 
5) Özel aydınlatma, 
6) Aydınlatma kontrolü - karartma, 
ç) Reaktif güç kompanzasyonu 
 
d) Koruma sistemleri; 
1. Topraklama tesisi, 
2. Yıldırımdan koruma sistemi, 
3. Aşırı gerilimden koruma, 
4. Aşırı akımdan koruma, 
5. Artık akım koruması, 
6. Dolaylı dokunmaya karşı koruma, 
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7. İletişim sistemleri; 
8. Telefon, 
9. Bilgi iletişim ağı, 
10. TV sistemleri, 
11. Müzik yayın - anons sistemi, 
12. Çağrı sistemi, 
13. Merkezi saat sistemi, 
14. Intercom, 
    
 Bu sistemler, yapı veya yapı grubunun kullanım şekline göre belirlenir. Sistemlere ilaveler gelebilir. 
    f) Yangın algılama ve alarm sistemleri 
    g) Güvenlik sistemleri; 
    1) Kapalı devre TV sistemi, 
    2) Hırsız alarm sistemleri, 
    3) Geçiş kontrol sistemi, 
    4) Elektronik bekçi tur ve kontrol sistemi, 
    5) Gaz algılama sistemi, 
    6) Su basması algılama ve alarm sistemi, 
    Bu sistemler, yapı veya yapı grubunun kullanım şekline göre belirlenir. Sistemlere ilaveler gelebilir. 
    ğ) Özel sistemler; 
    1) Kongre - konferans sistemleri, 
    2) Simültane tercüme sistemi, 
    3) Ses ve görüntü sistemleri, 
    4) Tıbbi çağrı sistemleri, 
    5) Elektronik sıra çağrı sistemleri, 
    6) Bilgi (informasyon) sistemleri, 
    7) Bina otomasyon sistemleri, 
    8) Yapısal kablolama. 
    Proje Aşamaları 
     
Madde 10 - Elektrik tesisleri proje hizmetleri aşağıda belirtilen içerikte hazırlanacaktır. 
    a) Etüt-öneri raporu: Projelendirilecek yapının veya tesisin işletme fonksiyonlarını sağlayacak 
sistemler seçilerek ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır. Projelendirilecek sistemlerle ilgili alternatif 
çözümler, enerjinin nereden ne şekilde sağlanacağı belirtilerek yapılabilirlik ve ekonomiklik açısından 
etüt edilecektir. Bu raporda seçilecek sistemlerle ilgili, en az aşağıdaki bilgilerin bulunması gereklidir: 
    1) Güç dağıtım tesisleri; 
    i) Tüketici gruplarının analizi, 
    ii) Dağıtım şeklinin seçimi ve karşılaştırılması, 
    iii) Yaklaşık güç hesabı, 
    2) Yedek güç sistemleri; 
    i) Yedek güç temini ve dağıtım şeklinin belirlenmesi, 
    ii) Yaklaşık güç hesabı, 
    3) Aydınlatma; 
    i) Değişik alanlar için aydınlık düzeylerinin ve lamba tiplerinin belirlenmesi, 
    ii) Özel aydınlatma konularının belirlenmesi, 
    4) Reaktif güç kompanzasyonu; 
    i) Güç faktörü düzeltme şeklinin belirlenmesi. 
    5) Koruma sistemleri; 
    i) Sistem seçimi ve öneriler, 
    6) İletişim sistemleri; 
    i) Sistem seçimi ve öneriler, 
    ii) Yaklaşık kapasite hesapları. 
    7) Yangın algılama ve alarm sistemleri; 
    i) Sistem seçimi ve öneriler, 
    ii) Yaklaşık kapasite hesapları, 
    iii) Yangın algılama ve alarm bölgelerinin listesi, 
    8) Güvenlik sistemleri; 
    i) Sistemlerin seçimi ve öneriler, 
    ii) Yaklaşık kapasite hesapları, 
    9) Özel sistemler; 
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    i) Sistemlerin seçimi ve öneriler, 
    ii) Yaklaşık kapasite hesapları, 
    b) Ön proje: Seçilecek sistemlerle ilgili olarak ön projede en az aşağıdaki bilgilerin bulunması 
gereklidir: 
    1) Güç dağıtım tesisleri; 
    i) Talep gücünün belirlenmesi, 
    ii) Alçak gerilim dağıtım şeklinin kesinleştirilmesi ve mimari planlar üzerinde gösterilmesi, 
    iii) Ana tablo ve dağıtım tablolarının konumlarının mimari planlar üzerinde gösterilmesi, 
    iv) Priz ve motorların konumlarının mimari planlar üzerinde gösterilmesi, 
    2) Yedek güç sistemleri; 
    i) Yedek güç kaynakları yaklaşık güç hesabı, 
    ii) Sistem tek hat şeması (ön çalışma), 
    iii) Ana tablo ve dağıtım tablolarının konumlarının mimari planlar üzerinde gösterilmesi, 
    iv) Yedek güç kaynakları genel konum planları, 
    3) Aydınlatma tesisleri; 
    i) Değişik mahaller için aydınlık düzeyinin belirlenmesi, 
    ii) Aydınlatma hesaplarının (konutlar için isteğe bağlı) yapılması, 
    iii) Aydınlatma armatürlerinin tiplerinin ve konumlarının belirlenmesi, 
    iv) Aydınlatma kontrol sisteminin seçimi, 
    v) Acil durum aydınlatması ve çıkış/bilgi/yönlendirme armatürlerinin yerleşim yerlerinin belirlenmesi, 
    4) Reaktif güç kompanzasyonu; 
    i) Reaktif güç kompanzasyonu sistemi tek hat şeması, 
    ii) Kullanılacak aygıtların belirlenmesi - genel konum planları, 
    5) Koruma sistemleri; 
    i) Topraklama tesisi, 
    i.1) Temel topraklaması planı, 
    i.2) Sistem şeması, 
    ii) Yıldırımdan koruma sistemi, yakalama ucu sistemi yerleşim planları. 
    6- İletişim sistemleri; 
    i) Mimari planlar üzerine kullanılacak sistemlerle ilgili aygıtların yerleştirilmesi, 
    ii) Sistem şemalarının çizilmesi (ön çalışma), 
    7) Yangın algılama ve alarm sistemleri; 
    i) Mimari planlar üzerine kullanılacak sistemlerle ilgili aygıtların yerleştirilmesi, tanımlarının 
yapılması, 
    ii) Sistemlerin şemalarının çizilmesi, 
    8) Güvenlik sistemleri; 
    i) Mimari planlar üzerine kullanılacak sistemlerle ilgili aygıtların yerleştirilmesi, tanımlarının 
yapılması, 
    ii) Sistemlerin şemalarının çizilmesi. 
    9) Özel sistemler; 
    i) Mimari planlar üzerine kullanılacak sistemlerle ilgili aygıtların yerleştirilmesi, tanımlarının 
yapılması, 
    ii) Sistemlerin şemalarının çizilmesi, 
    c) Kesin proje: Elektrik tesislerinin ön projede belirlenen sistemlere uygun nitelikte nasıl yapılacağını 
detaylı olarak tarif eden açıklama, çizimler, teknik özellikler, hesaplar ve şartnameler ile tamamlayıcı 
dokümanlardan oluşur, 
    Kesin projeler belirli bir markaya göre yapılmayacak, en yaygın kullanılan sistemler göz önünde 
tutulmalıdır. Kesin projede en az aşağıdaki bilgilerin bulunması gereklidir: 
    1) Güç dağıtım tesisleri; 
    i) Elektrik güç ihtiyacı hesabı (kurulu güç - talep gücü), 
    ii) Alçak gerilim tek hat şeması, 
    iii) Alçak gerilim dağıtım sistemi planları, 
    iv) Kablo yolları planları (kablo tavaları - kanal sistemleri vb.), 
    v) Dağıtım elemanları (ölçme tabloları, ana tablo, dağıtım tabloları) yerleşim planları, kesit ve 
görünüşleri, 
    vi) Tesisat şekli, ortam sıcaklığı, gruplandırma ve harmonik akımları göz önüne alınarak yapılacak 
olan iletken, kablo ve busbar akım taşıma hesapları, 
    vii) Kısa devre hesapları, 
    viii) İşletme cihazlarının tek fazlı kısa devreye göre seçimi, 
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    Dolaylı temasa karşı korumada akım taşıyıcılarının koruma cihazının açma koşullarını sağlaması 
için; 
    viii.1) TN sistemlerde, I"k1min (en küçük kısa devre akımı) hesabı, Lmax (en uzun kablo boyu) 
hesabı ve Zs (çevrim empedansı değeri) hesabı yapılacak, tek hat şemasında belirtilecektir. 
    viii.2) TT sistemlerde; Ra (toprak direnci) hesabı ; I''k1 (tek fazlı arıza akımı) hesabı yapılacaktır. 
    viii.3) IT sistemlerde; Ra (toprak direnci); Zs (hat empedansı), If (hata akımı) hesabı yapılacaktır. Bu 
sistemde 2. hata için de gerekli hesaplar yapılmalıdır. 
    ix) Akım taşıyıcılarının aşırı yüke ve kısa devreye karşı koruma kontrolu, 
    x) Gerilim düşümü hesapları, 
    xi) Dağıtım tablolarına ait yükleme cetveller, 
    xii) Gerektiğinde tipik akım yolu şemalarının verilmesi, 
    xiii) Selektivite sağlanması ve gerektiğinde hesapları, 
    xiv) Kablo güzergahlarında elektromanyetik uyumluluk açısından kritik devrelerin ve güzergahların 
belirlenmesi, bu noktalara dair uyarıların yapılması ve gerekirse detaylandırılması, 
    2) Yedek güç sistemleri; 
    i) Yedek güç kaynağı güç hesabı, 
    ii) Yedek güç dağıtım sistemi planları, 
    iii) Sistem tek hat şeması, 
    iv) Yerleşim planı, kesit ve görünüşler, 
    v) Kablo güzergahlarında elektromanyetik uyumluluk açısından kritik devrelerin ve güzergahların 
belirlenmesi, bu noktalara dair uyarıların yapılması ve gerekirse detaylandırılması, 
    3) Aydınlatma; 
    i) Aydınlatma armatürleri yerleşimleri ve tesisat planları, 
    ii) Acil durum aydınlatması, çıkış / bilgi / yönlendirme armatürleri yerleşimleri ve tesisat planları, 
    iii) Aydınlatma kontrol sistemleri kullanıldığında sistem modülleri ve kumanda tabloları açınımları, 
    iv) Aydınlatma armatürlerinin tiplerinin belirlenmesi, 
    v) Aydınlatma hesapları (konutlar hariç), 
    vi) Kablo güzergahlarında elektromanyetik uyumluluk açısından kritik devrelerin ve güzergahların 
belirlenmesi, bu noktalara dair uyarıların yapılması ve gerekirse detaylandırılması, 
    4) Reaktif güç kompanzasyon tesisi; 
    i) Kompanzasyon hesabı, 
    ii) Harmonikli yükler için toplam yük akımı hesabı, 
    iii) Rezonans frekans hesabı ve reaktör / kapasitör oranının belirlenmesi, 
    iv) Kompanzasyon panosu tek hat şeması, 
    v) Kompanzasyon üniteleri (kondansatör, pano vb.) yerleşim planı, kesit ve görünüşleri, 
    vi) Kablo güzergahlarında elektromanyetik uyumluluk açısından kritik devrelerin ve güzergahların 
belirlenmesi, bu noktalara dair uyarıların yapılması ve gerekirse detaylandırılması. 
    5) Koruma sistemleri; 
    i) Topraklama tesisi; 
    i.1) Toprak özdirenci (projeye başlamadan önce belirlenmelidir.), 
    i.2) Temel topraklaması planları, 
    i.3) Koruma topraklaması ve potansiyel dengeleme planları, 
    i.4) Topraklama tesisi şeması, 
    i.5) Toprak direncinin hesaplanması, 
    i.6) Topraklama ve koruma iletkenleri kesitlerinin belirlenmesi. 
    ii) Yıldırımdan koruma sistemi; 
    ii.1) Yakalama ucu sistemi yerleşim planları, 
    ii.2) İndirme iletkenleri, topraklama bağlantısı planları, 
    ii.3) Kesit - detay ve görünüşler. 
    iii) Aşırı gerilimden koruma sistemi; 
    iii.1) Parafudrlar, darbe koruma düzenleri ve diğer aşırı gerilim sönümleyici cihazların seçimi, 
    iii.2) Seçilen cihazların tek hat şemasında belirtilmesi. 
    iv) Artık akım koruma sistemi; 
    iv.1) Artık akım koruma cihazlarının seçimi, 
    iv.2) Seçilen cihazların yükleme cetvelleri ve tek hat şemasında belirtilmesi, 
    6) İletişim sistemleri; 
    i) Tesisat planları, 
    ii) Sistem tek hat şemaları, 
    iii) Kablo güzergahlarında elektromanyetik uyumluluk açısından kritik devrelerin ve güzergahların 
belirlenmesi, bu noktalara dair uyarıların yapılması ve gerekirse detaylandırılması, 
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    7) Yangın algılama ve alarm tesisleri; 
    i) Tesisat planları, 
    ii) Sistem şemaları, 
    iii) Kablo güzergahlarında elektromanyetik uyumluluk açısından kritik devrelerin ve güzergahların 
belirlenmesi, bu noktalara dair uyarıların yapılması ve gerekirse detaylandırılması, 
    8) Güvenlik sistemleri; 
    i) Tesisat planları, 
    ii) Sistem şemaları, 
    iii) Kablo güzergahlarında elektromanyetik uyumluluk açısından kritik devrelerin ve güzergahların 
belirlenmesi, bu noktalara dair uyarıların yapılması ve gerekirse detaylandırılması, 
    9) Özel sistemler; 
    i) Tesisat planları, 
    ii) Sistem şemaları, 
    iii) Kablo güzergahlarında elektromanyetik uyumluluk açısından kritik devrelerin ve güzergahların 
belirlenmesi, bu noktalara dair uyarıların yapılması ve gerekirse detaylandırılması, 
    10) Detay resimleri: Kesin projede belirlenmiş tesisatlara ait özel imalatlarla ilgili prensip resimlerini 
içermektedir. Detay resimleri yapım projelerine yardımcı nitelikte olacaktır. Bu aşamada hiçbir imalatçı 
belirtilmediği veya birden fazla imalatçı belirtildiği için detay resimleri ancak yol gösterme 
anlamındadır. 
    11) Enerji odası, kablo bacası (kablo şaftı) ve sayaç pano detayı: Enerji odası ve kablo bacası (Bu 
yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşaat ruhsatı alacak olan yapılarda) gerekli projelerde 
gösterilecektir. Enerji odası ile kablo bacasının ölçü ve detayları ve uygulama alanlarına ilişkin esaslar, 
enerji veren yetkili kuruluş tarafından belirlenir. 
    Sayaç panosu detayları da projede gösterilecektir. 
    Not: Elektrik tesislerinin nasıl yapılacağını açıklamak, kullanılacak malzemeleri tanımlamak ve 
miktarlarını belirtmek için hazırlanacak olan ve içeriğinde, teklif alma şartnamesi, özel idari şartname, 
özel teknik şartname, özel birim fiyat tarifleri ve metraj listesi de bulunan ihale dosyasının 
hazırlanması, işveren ile yapılacak anlaşmaya bağlıdır. 
    ç) Uygulama Projesi (Yapım çizimleri ve hesapları): Tesisin yapımına başlanmadan önce, imalatçı 
firmaların seçilen cihazlarının tip ve ölçüleri kullanılarak elektrik işleri yüklenicisi tarafından 
hazırlanacak projelerdir. 
    Elektrik iç tesislerinde kullanılacak seçilmiş cihazların son yerleşimi ve kesin boyutlandırılması 
ancak bu hesaplar ve çizimlerle mümkün olur. 
    Aşağıda belirtilen işler bu aşamada elektrik işleri yüklenicisi tarafından yapılacaktır; 
    1) Kesin proje aşamasında, seçimine karar verilen cihaz ve malzemelerin boyut, tip ve teknik 
değerlerinde işin gereği sonucu (işverenden veya diğer bağlı disiplinlerden kaynaklanan) ortaya çıkan 
değişiklikler, 
    2) Tipi, boyutu, teknik değerleri kesinleşmiş olan cihazlara göre kesin projede verilemeyen hesap, 
yerleşim, detay ve benzeri, 
    3) Elektrik cihazlarının deprem kuvvetlerine göre tahkiki için gereken tüm verilerin statik 
projelendirmeyi yapan inşaat mühendislerine verilmesi, (Seçilen cihazların deprem kuvvetlerine göre 
tahkiki inşaat mühendislerince yapılacaktır.), 
    4) Tablo imalat resimleri, 
    5) Tablo görünüşleri, 
    6) Tablo üç faz şemaları, 
    7) Tablo tek hat şemaları, 
    8) Bağlantı ucu (klemens) ve kablo bağlantı şemaları, 
    9) Akım yolu şemaları, 
    10) Tablo ısınma hesapları, 
    11) Seçilen cihazların yatay ve düşey deprem kuvvetlerine göre tahkiki. 
    Elektrik işleri yüklenicisi tarafından hazırlanan uygulama projesi, (yapım çizimleri ve hesapları), 
kesin projeyi hazırlayan elektrik proje müellifi ile mutabakata varıldıktan sonra uygulamaya 
geçirilecektir. 
    d) Son durum (yapıldı) projesi: İmalat ve montajı tamamlanarak işletmeye alınma aşamasına gelmiş 
olan ve elektrik tesislerinin tamamlanmış durumunu gösteren projedir. Bu proje uygulama projesi 
(yapım çizimleri ve hesapları) esas alınarak hazırlanacaktır. Projelendirilen tesislerle ilgili işletme ve 
bakım kitapçıkları bu projelerin ekidir. Bu proje elektrik işleri yüklenicisi tarafından hazırlanacaktır. 
    Plan, Şema ve Resimlerin Düzenlenmesi 
    Madde 11 - Projelerin düzenlenmesinde, her aşamada, o aşama için belirtilen hususlar ile birlikte 
aşağıdaki genel hükümlere de uyulacaktır. 
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    Her paftaya ait başlıkta, en azından proje ismi, pafta ismi, proje aşaması, projeyi yapan, çizen ve 
kontrol edenin isimleri, tarih, ölçek (vaziyet planları için en az: 1/1000 - 1/500, kat planları için en az: 
1/200 - 1/100 - 1/50 ve detay resimleri için en az: 1/50 - 1/20 - 1/10) ve pafta numarası bulunacaktır. 
Paftaların numaralandırılmasında ilgili sistemin adı belirtilecektir. 
    Semboller 
    Madde 12 - Projelerde yürürlükteki Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğindeki "Kuvvetli Akım İşaret 
Listesi" ve "Zayıf Akım İşaret Listesi" veya EN 60617 serisi standartlarda yer alan semboller 
kullanılacaktır. Çelişkiler durumunda EN 60617 serisi standartlara öncelik verilecektir. 
    Projelerin Dosyalanması 
    Madde 13 - Kesin proje, tesise başlanmadan önce, uygun şekilde dosyalanmış olarak, 1 takımı 
elektronik ortamda olmak üzere 4 takım halinde onaylanmak üzere enerji veren yetkili kuruluşa teslim 
edilecektir. Onaylama işleminden sonra, elektronik ortamdaki takım da dahil toplam 2 nüsha enerji 
veren yetkili kuruluşta kalacak, 2 takımı ise (1 takımı denetim kuruluşu için olmak üzere) iade 
edilecektir. 
    Tesisin bitirilmesini takiben, (geçici) kabul yapılmadan önce, varsa değişiklikleri içeren son durum 
projesi de söz konusu kuruluşa, kesin projede olduğu gibi, 4 takım halinde teslim edilecektir. Benzer 
şekilde, onaylama işleminden sonra, elektronik ortamdaki takım da dahil toplam 2 nüsha enerji veren 
yetkili kuruluşta kalacak, 2 takımı ise (1 takımı denetim kuruluşu için olmak üzere) iade edilecektir. 
    Yetkili Kuruluş, yapının sınıfı, kullanım amacı, projelerin özellikleri, yerleşim yerlerindeki yerel 
şartları vb. kriterleri dikkate alarak bazı projeleri elektronik ortamda istemeyebilir. 
    Diğer hususlar 
    Madde 14 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar için Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna bağlı 
mevzuat ile Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve konu 
ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 
    Yürürlük 
    Madde 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
    Yürütme 
    Madde 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. 
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ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA 
YÖNETMELİK  ( 76  ) 

  
BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 
 
AMAÇ-KAPSAM 
MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı 3542 sayılı Kanun ile 3194 sayılı Kanun`un 5 inci maddesine 
eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve 
sorumluluklarını belirlemektir. 
 
DAYANAK 
MADDE 2 - Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44 üncü maddesi, 11 inci bendini değiştiren 
3542 sayılı Kanun`un 3 üncü maddesi gereğince düzenlenmiştir. 
İKİNCİ BÖLÜM 
 
FEN ADAMLARININ GRUPLANDIRILMASI 
MADDE 3 - Elektrik ile ilgili fen adamları, gördükleri mesleki ve teknik öğrenim seviyelerine göre 
aşağıdaki gruplara ayrılırlar; 
 
1 inci Grup 
 
Enaz 3 veya 4 yıl yüksek teknik öğrenim görenler. 
 
2 nci Grup 
 
Enaz 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra enaz 4 veya 5 yıl mesleki ve teknik 
öğrenim görenler. 
 
3 üncü Grup 
 
En az lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler, lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle 
Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki 
Eğitimi Kanunu`nun öngördüğü eğitim sonucu ustalık belgesi alanlar. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
ELEKTRİKLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
MADDE 4 - Elektrikle ilgili fen adamlarının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 
 
1 inci Grup 
 
a) (Değişik bent: R.G.: 03.02.1990/20422`de Yayımlanan Yönetmelik) Elektrik iç tesisi plan, proje, 
resim ve hesaplarının hazırlanması ve imzalanması işleri: 
 
Bağlantı gücü 50 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesisleri, 
 
b) Elektrik iç tesisi yapım işleri: 
 
Bağlantı gücü 150 Kw, 400 Volta kadar tesisler, 
 
c) İşletme ve bakım işleri: 
 
Bağlantı gücü 1500 KW`a kadar (35 KV dahil) tesisler, 
 
d) Muayene ve kabul işleri: 
 

                                                           
76 11.11.1989 tarihinde 20339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 



 411

Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım, muayene, bağlantı ve kabulü 
için gerekli işlerin tamamlanması, 
 
işlerinde yetkilidirler. 
 
2 nci Grup 
 
a) (Değişik bent: R.G.: 03.02.1990/20422`de Yayımlanan Yönetmelik) Elektrik iç tesisi plan, proje, 
resim ve hesaplarının hazırlanması ve imzalanması işleri: 
 
Bağlantı gücü 30 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesisleri, 
 
b) Elektrik iç tesis yapım işleri: 
 
Bağlantı gücü 125 KW, 400 Volta kadar tesisler, 
 
c) İşletme ve bakım işleri: 
 
Bağlantı gücü 1000 KW`a kadar (35 KV dahil) tesisler, 
 
d) Muayene ve kabul işleri: 
 
Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım, muayene, bağlantı ve kabulü için gerekli işlerin 
tamamlanması, işlerinde yetkilidirler. 
 
3 üncü Grup 
 
a) (Değişik bent: R.G.: 03.02.1990/20422`de Yayımlanan Yönetmelik)Elektrik iç tesisi plan, proje, 
resim ve hesaplarının hazırlanması ve imzalanması işleri: 
 
Bağlantı gücü 16 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesisleri, 
 
b) Elektrik iç tesisi yapım işleri: 
 
Bağlantı gücü 75 KW, 400 Volta kadar tesisler, 
 
c) İşletme ve bakım işleri: 
 
Bağlantı gücü 500 KW, 400 Volta kadar tesisler, 
 
d) Muayene ve kabul işleri: 
 
Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım, muayene, bağlantı ve kabulü için gerekli işlerin 
tamamlanması, işlerinde yetkilidirler. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
SORUMLULUK VE CEZA HÜKÜMLERİ 

 
SORUMLULUK 
MADDE 5 - Fen adamları, ilgili idarelere karşı yönetmelikte belirlenen yetkilerine ve ihtisas ve iştigal 
konularına göre, aldıkları işlerin yürürlükteki Kanuna, imar planına, yönetmeliğe, ruhsat ve eki 
projelerine, Türk Standartlarına, Teknik Şartnamelere, İş Güvenliği Tüzüğüne, ilgili tüm mevzuat 
hükümlerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanmasından yükümlü ve 
sorumludurlar. 
 
Fen adamları, tesisatın sağlamlığından, niteliklerinden, usulsüz ve tekniğe aykırı yapılmış olmasından 
doğacak zararlardan ayrıca sorumludurlar. 
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CEZA 
MADDE 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen fen adamlarının 5 inci maddede hükme bağlanan sorumlulukları 
yerine getirmemeleri halinde veya kendi kusurları nedeniyle, hasara, hatalı veya yanlış uygulamaya 
neden oldukları tespit edildiğinde kendilerine yazılı uyarıda bulunur. 
 
Bu hatalı uygulamaların tekrarı durumunda 3194 sayılı İmar Kanunu`nun ceza hükümleri ile Türk Ceza 
Kanunu`nun ilgili hükümleri uygulanır. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

 
BAĞLANTI GÜCÜ 
MADDE 7 - Bağlantı gücü, yetkili elektrikçilerin yetki sınırlarının belirlenmesinde en önemli faktör olup, 
abonenin bir şebekeye veya şebeke bölümüne bağlı elektrikle çalışan tüm cihazlarının toplam 
gücüdür. 
 
Bağlantı gücü, aydınlatma ve kuvvet güçlerinin toplamı olarak hesaplanır. 
 
Yetki sınırının belirlenmesinde, elektrik şebekesinden beslenecek her yapının tamamının bağlantı 
gücü hesaplanır. Yapıda asansör varsa, asansörün çekeceği güç, şebekeye bağlantı gücünden 
çıkartılarak yetki sınırı belirlenir. 
 
Tesis işleri komple bir iş sayılır. Yetki sınırının belirlenmesinde her bir yapının daireleri ve bölümleri 
ayrı ayrı gözönüne alınarak ayrı iş birimleri olarak kabul edilemez. 
 
AYDINLATMA GÜCÜ 
MADDE 8 - Aydınlatma gücü, aydınlatılacak yerin her m2 si için enaz 12 W. gözönüne alınarak 
hesaplanacak güçtür. 10 Amperden daha küçük akımlı prizlerin güçleri bu değerin içindedir. 
 
Aydınlatma Alanının Hesaplanmasında: 
 
a) Yapının her katının ayrı ayrı dış boyutlarına göre (Balkon, aydınlık ve antre dahil) bulunan alanların 
toplamı esas alınır. 
 
b) Bahçe aydınlatması gibi çeşitli aydınlatma türlerinde bu alan, projesinde belirtilen yüzey olarak 
gözönüne alınır. 
 
KUVVET GÜCÜ 
MADDE 9 - 10 Amperden büyük her türlü bir fazlı ve üç fazlı prizlerin güçleri ile kalorifer, asansör, 
sıhhi tesisler, sanayi tesisleri ve diğer bütün tesislerde bulunan her türlü elektrik aygıtlarının 
plakalarında yazılı güçlerdir. 
 
ASANSÖR İŞLERİ SORUMLULUĞU 
MADDE 10 - Elektrik tesisatçıları her türlü asansör tesisatı ile ilgili sorumluluğu yüklenemezler. 
 
SİCİL 
 
MADDE 11 - Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bu Yönetmelikte bahsi geçen hizmetlerde 
faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen fen adamlarının sicilleri belediyelerin sicil bürolarınca tutulur 
ve bu sicillerin birer kopyaları her yıl sonunda o ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne gönderilir. 
Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yerlerde görev yapacak fen adamlarının sicillerinin 
tutulması, o ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne aittir. 
 
Sicil fişleri yapının, yapı ruhsatı alınmasından, bitimine (oturma izninin alınmasına) dek geçecek 
süreyi, bu süre içindeki faaliyetlerin hepsini içine alır. Sicillerin tutulmasında yapılardaki teknik 
uygulama sorumlusunun sicille ilgili olarak bildireceği görüş ve kanaatlar esas alınır. 
 
MADDE 12 - Bu Yönetmelikte yer almayan konularda 04.11.1984 tarih, 18565 sayılı Resmi Gazete`de 
yayınlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 
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YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 
MADDE 13 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile, 08.08.1983 tarih, 18129 sayılı Resmi Gazete`de 
yayınlanan Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmeliğin 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci maddeleri 
yürürlükten kalkar. 

ALTINCI BÖLÜM 
GEÇİCİ MADDE, YÜRÜRLÜK, YÜRÜTME 

 
GEÇİCİ MADDE - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki mevzuata göre ilgili idareye karşı 
mesuliyet deruhte etmiş olan fen adamları, bu işlerin mesuliyetini iş bitimine kadar devam ettirmeye 
yetkilidir. 
 
YÜRÜRLÜK 
MADDE 14 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete`de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
 
YÜRÜTME 
MADDE 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı ile Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 
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HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ  
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ( 77  ) 

     
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar 

 
Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar 

vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri 
kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari hususlar ile uyulması 
gereken genel kuralları düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik; kaynakları ve bileşenleri Ek-1’de detaylı olarak belirtilen, beşeri 

faaliyetler ve doğal afetler sonrasında meydana gelen hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının, 
üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici olarak biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, 
değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır. 

Hukuki Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 4856 

sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin (d), (h), 
(o), (p) ve (s) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 
Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, 
Kanun: 2872 sayılı Çevre Kanununu, 
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: 14/03/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Yönetmeliği, 
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: 27/08/1995 tarihli ve 22387 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Yönetmeliği, 
Hafriyat Toprağı: İnşaat öncesinde arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ve benzeri 

faaliyetler sonucunda oluşan toprağı, 
İnşaat Atıkları: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yapımı esnasında ortaya 

çıkan atıkları, 
Yıkıntı Atıkları: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi, 

yıkımı veya doğal bir afet sonucunda ortaya çıkan atıkları, 
Tehlikeli İnşaat ve Yıkıntı Atıkları: İnşaat ve yıkıntı atıkları içerisinde bulunan asbest, boya, 

florasan ve benzeri zararlı ve tehlikeli atıkları, 
Asfalt Atığı: Yol, havaalanı pisti ve benzeri yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi ve yıkımı 

sırasında ortaya çıkan ve bünyesinde asfalt, zift, doğal polimer ve benzeri malzeme bulunan atıkları, 
Bitkisel Toprak: Bitki gelişimi için organik ve inorganik madde ile hava ve su sağlayan toprağı, 
Atık Yönetimi: Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak toplanması, geçici 

biriktirilmesi, taşınması, tekrar kullanılması, geri kazanılması ve depolanması işlemlerini, 
İnceleme Kurulu: Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım ve depolama tesisleri 

için yapılacak başvuruları incelemek ve sonuçlandırmak üzere oluşturulan ve 37 nci maddede belirtilen 
Kurulu, 

Kriz Merkezi: Doğal afet sonrasında mahallin en büyük mülki amirinin başkanlığında ilgili 
kurum/kuruşların katılımı ile oluşturulan komisyonu, 

Denetim Personeli: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile belediyelerin denetim personellerini, 
Seçici Yıkım: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yıkımı öncesinde ve sırasında 

içindeki yabancı ve geri kazanımı mümkün olmayan maddelerden ayıklanması ve yıkımın belirli 
ölçülerde ve kontrollü olarak yapılmasını, 

Taşıma ve Kabul Belgesi: Ek-2’de yer alan belgeyi, 
Depolama/Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi: Ek-3’de yer alan belgeyi, 
ifade eder. 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
                                                           

77 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/03/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 25406 (Çevre ve Orman 
Bakanlığından) 
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Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler 
  
Genel İlkeler 
Madde 5 — Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimine ilişkin genel ilkeler şunlardır; 
a) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi esastır. 
b) Bu atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, atıkların çevre ve insan sağlığına 

olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. 
c) Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının geri kazanılması ve özellikle alt yapı malzemesi 

olarak yeniden değerlendirilmesi esastır. 
d) Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının karıştırılmaması esastır. 
e) Sağlıklı bir geri kazanım ve bertaraf sisteminin oluşturulması için atıkların kaynağında ayrılması 

ve "seçici yıkım" esastır. 
f) Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları 

karşılamakla 
yükümlüdürler. 
Bakanlığın Görev ve Yetkileri 
Madde 6 — Bakanlık; 
a) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan atıkların yönetimine ilişkin program ve politikaları 

saptamak, Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve gerekli idari 
tedbirleri almakla, 

b) Geri kazanılmış ürünlerin kullanımını özendirmekle, 
c) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan atıkların oluşumundan bertarafına kadar yönetimlerini 

kapsayan bütün faaliyetlerin kontrolünü ve denetimini yapmakla, 
yükümlüdür. 
Mülki Amirlerin Görev ve Yetkileri 
Madde 7 — Mahallin en büyük mülki amiri, 
a) Belediye mücavir alan sınırları dışındaki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım 

tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmekle, 
b) Belediye mücavir alan sınırları dışındaki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım 

tesisleri ile depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmekle, 
c) Belediye mücavir alan sınırları dışındaki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, 

taşınması ve bertaraf bedelini belirlemekle, 
d) Belediye mücavir alan sınırları dışındaki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları için toplama, 

taşıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini halkın 
bilgileneceği şekilde ilan etmekle, 

e) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan atıkların oluşumundan bertarafına kadar yönetimlerini 
kapsayan bütün faaliyetlerin kontrolünü ve denetimini yapmakla, 

f) Toplanan inşaat/yıkıntı atıklarını öncelikle altyapı çalışmalarında kullanmak/kullandırmakla, 
g) İl sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ve 

inşaat/yıkıntı atıkları ile ilgili istatistiki bilgileri belediyelerden temin etmek ve yıl sonunda Bakanlığa 
göndermekle, 

h) Doğal afetler sonucunda oluşacak atıkların yönetimi ile ilgili esasları belirlemek, bu amaçla Kriz 
Merkezi oluşturmak ve olası doğal afetlere karşı önceden atık yönetim planlarını yapmakla, 

yükümlüdürler. 
Belediyelerin Görev ve Yetkileri 
Madde 8 — İl belediye mücavir alanı içerisinde il ve ilçe belediyeleri, büyük şehirlerde büyükşehir 

belediyeleri, büyükşehir belediyeleri dışında ise ilçe belediyeleri, 
a) Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, 

taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamakla, 
b) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını 

belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmekle, 
c) Depolama sahası yerinin seçimi, inşaatı veya işletilmesi sırasında çevre ve insan sağlığını 

olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almak veya aldırtmakla, 
d) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf bedelini 

belirlemekle, 
e) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları için toplama, taşıma hizmeti verecek firmaların adresleri 

ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini halkın bilgileneceği şekilde ilan etmekle, 
f) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve 

bertarafı faaliyetlerini denetlemekle, 
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g) Belediye sınırları içindeki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile 
depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmekle, 

h) Toplanan inşaat/yıkıntı atıklarını öncelikle altyapı çalışmalarında kullanmak/kullandırmakla, 
ı) Belediye sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile 

inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin istatistiki bilgileri valilikler aracılığı ile yıl sonunda Bakanlığa bildirmekle, 
j) Doğal afet atıklarının yönetimi konusunda valilik koordinasyonunda oluşturulan Kriz Merkezi 

kararlarını uygulamakla, 
yükümlüdürler. 
Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Üreticilerinin Yükümlülükleri 
Madde 9 — Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları üreticileri, 
a) Atıkların çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerini, bu Yönetmelik hükümlerine uygun 

olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla, 
b) Atıkların oluşumu, taşınması ve depolanması aşamalarında gerekli izinleri ve onayları almakla, 
c) Faaliyetleri sırasında atıkları bileşenlerine göre ayrı toplamak, geri kazanmak, biriktirmek ve 

atığın içinde zararlı, tehlikeli ve yabancı madde bulundurmamakla, 
d) Faaliyete başlamadan önce, atıkların taşınması ve depolanması ile ilgili olarak EK-2’de verilen 

Atık Taşıma ve Kabul Belgesi’ni almakla, 
e) Atıklarını belediyenin veya mülki amirin izin verdiği geri kazanım veya depolama tesisi dışındaki 

yerlere dökmemekle, 
f) Atıklarının yönetimi amacıyla yapılacak harcamaları karşılamakla, 
g) Atıkların oluşumu, taşınması ve depolanması aşamalarında meydana gelebilecek kazalarda 

oluşacak zararı tazmin etmek ve kaza sonucu oluşacak kirliliği gidermekle, 
yükümlüdürler. 
Depolama Sahası İşletenlerin Görev ve Yetkileri 
Madde 10 — Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları depolama sahalarını işletenler, 
a) Depolama sahasını Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak projelendirmek, gerekli izinleri 

almak ve inşa etmekle, 
b) Projeye uygun olarak kurulan tesisi Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak işletmek ve 

faaliyetin sona ermesini müteakip rehabilitasyonunu yapmakla, 
c) Depolama sahasının inşaatı, işletilmesi ve kapatılması sonrasında çevre ve insan sağlığını 

olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almakla, 
d) Belediyenin veya mülki amirin izin verdiği toplama ve taşıma firmalarının atıkları ile Atık Taşıma 

ve Kabul Belgesi olan atıkları sahaya kabul etmekle, 
e) Atığın tesise girişinde depolama işleminden önce incelemesini yaparak taşıma ve kabul 

belgesindeki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle, 
f) Depolama sahasına kabul edilmesi ve depolanması yasak olan atıklar ile bu atıklarla karışmış 

hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını depolama sahasına kabul etmemek ve durumu idareye 
bildirmekle, 

g) Hafriyat toprağı ile geri kazanılması mümkün olamayan inşaat/yıkıntı atıklarını birbirine 
karışmadan ayrı olarak depolamakla, 

h) Atıkların depolanması sırasında gerekli güvenlik önlemlerini almakla, 
ı) Depolama sahasına getirilen atığın miktarı, cinsi, üretim yeri, getiriliş tarihi ve araç plakası gibi 

bilgileri düzenli ve doğru olarak bilgisayar ortamında kayıt altına almak, bu bilgileri belediye, mahallin 
mülki amiri ve Bakanlığın incelemesine hazır bulundurmakla, 

j) Kriz Merkezi kararlarına uymak ve işbirliği yapmakla, 
yükümlüdürler. 
Geri Kazanım Tesisi İşletenlerin Görev ve Yetkileri 
Madde 11 — Geri kazanım tesislerini işletenler, 
a) Geri kazanım tesisini Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak projelendirmek, gerekli 

izinleri almak ve inşa etmekle, 
b) Projeye uygun olarak kurulan tesisi Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak işletmekle, 
c) Geri kazanım tesisinin inşaatı, işletilmesi ve kapatılması sonrasında çevre ve insan sağlığını 

olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almakla, 
d) Belediyenin veya mülki amirin izin verdiği toplama ve taşıma firmalarının atıkları ile Atık Taşıma 

ve Kabul Belgesi olan atıkları tesise kabul etmekle, 
e) Atığın tesise girişinde incelemesini yaparak taşıma ve kabul belgesindeki bilgilerin doğruluğunu 

kontrol etmekle, 
f) Geri kazanım tesisi ile depolama sahasına kabul edilmesi ve depolanması yasak olan atıklar ile 

bu atıklarla karışmış inşaat/yıkıntı atıklarını geri kazanım tesisine kabul etmemek ve durumu idareye 
bildirmekle, 
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g) Atıkların geri kazanılması sırasında gerekli güvenlik önlemlerini almakla, 
h) Geri kazanım tesisine getirilen atığın miktarı, cinsi, üretim yeri, getiriliş tarihi ve araç plakası gibi 

bilgileri düzenli ve doğru olarak bilgisayar ortamında kayıt altına almak, bu bilgileri belediye, mahallin 
mülki amiri ve Bakanlığın incelemesine hazır bulundurmakla, 

ı) Kriz Merkezi kararlarına uymak ve işbirliği yapmakla, 
yükümlüdürler. 
Kriz Merkezinin Görevleri 
Madde 12 — Kriz Merkezi, 
a) Olası bir doğal afet öncesinde, oluşabilecek atıkların yönetimiyle ilgili planlamalar yapmakla, 
b) Oluşabilecek atık miktarı ile bunların kaldırılması ve taşınması için gerekli araç-gereç ve 

ekipmanı belirlemekle ve kullanımıyla ilgili koordinasyonu sağlamakla, 
c) Oluşacak atıkların depolanacağı uygun alanları Yönetmelikte belirtilen esaslara göre önceden 

tespit etmekle, mevcut depolama ve geri kazanım tesisleri ile koordinasyonu sağlamakla, 
d) Çalışmaları hakkında Bakanlığa bilgi vermekle, 
yükümlüdür. 
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici Biriktirme ve Toplamaya İlişkin Esaslar 

  
Genel Esaslar 
Madde 13 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının, üretici ve taşıyanları tarafından 

belediyelerin veya mahallin en büyük mülki amirinin gösterdiği ve izin verdiği geri kazanım ve 
depolama tesisleri dışında denizlere, göllere, akarsulara veya herhangi bir yere dökülmesi ve dolgu 
yapılması yasaktır. 

Faaliyetleri sonucu hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının üretimine neden olacak özel veya 
resmi kişi, kurum ve kuruluşlar; bu atıkların üretilmesinden önce ilgili belediyeye/mahallin en büyük 
mülki amirine başvurarak gerekli izinleri almak, atıklarını bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara 
göre bu mercilerin göstereceği geri kazanım/depolama sahasına taşınmasını sağlamakla 
yükümlüdürler. Bununla ilgili işlemler 23 üncü maddede belirtilen esaslara göre yapılır. 

Yapılan denetimlerde hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını Yönetmelikte belirtilen esaslara 
aykırı olarak çevre kirliliğine neden olacak şekilde alıcı ortama verdiği tespit edilen üretici, taşıyıcı ve 
depolayanlar hakkında 46 ncı maddede belirtilen cezai işlemler uygulanır. Ayrıca tespit edilen eksiklik 
veya kirlilik, tebliğ edilen süreler içinde giderilmezse bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı 
maliyeti ilgililerden peşin olarak tahsil edilir. 

Hafriyat Sırasında Alınacak Önlemler 
Madde 14 — Hafriyat yapanlar, hafriyat toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği 

ile toz emisyonlarını azaltacak tedbirleri almak ve faaliyet alanının çevresini kapatmakla yükümlüdür. 
Hafriyat işlemleri sırasında kazıdan çıkacak toprak miktarı ile dolgu hacimleri eşitlenecek şekilde 
planlama yapılır ve hafriyat toprağının öncelikle faaliyet alanı içerisinde değerlendirilmesi sağlanır. 

İnşaat yeri haricinde en az 2000 (iki bin) metrekare alanı bulunan faaliyet sahipleri, çıkarılan 
hafriyat toprağını yeniden değerlendirilmek üzere bu alanda geçici olarak biriktirebilirler. 

Hafriyat toprağının çıkartılması sırasında doğal drenaj sistemleri korunur ve olabilecek erozyona 
karşı önlem alınır. Hafriyat yapan kişi/kuruluş hafriyat toprağının çıkarılması esnasında hafriyat 
alanının yanındaki binaları, doğal drenaj, enerji ve telekomünikasyon tesislerini/sistemlerini, kaldırım 
ve yol kaplamasını korumak, olabilecek hasar ve erozyona karşı önlem almakla yükümlüdür. 

Hafriyat sırasında bitkisel toprak alt topraktan ayrı olarak toplanır. Derinliğine ve yapısına bağlı 
olarak kazılarak yeniden kullanılmak üzere yığılır. Bitkisel toprağın depolanacağı yerin % 5’den fazla 
eğimli olmaması gerekir. Bitkisel toprağın saklanma sürecinde olabilecek kayıplar önlenir ve toprağın 
kalitesi korunur. Bitkisel toprak uzun süre açıkta bırakılacak ise yüzeyinin çabuk gelişen bitkiler ile 
örtülmesi temin edilir. Ayrı toplanan bitkisel toprak park, bahçe, yeşil alan, tarım ve benzeri 
çalışmalarda tekrar kullanılır. 

Küçük Çaplı İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Toplanması ve Taşınması 
Madde 15 — 2 (iki) tona kadar atık oluşumuna neden olacak küçük çaplı tamirat ve tadilat yapan 

kişi ve kuruluşlar ile inşaat firmaları, mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, büyükşehirlerde ise 
ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amirine veya bu 
mercilerden atıkları toplamak ve taşımak amacıyla izin almış/yetkilendirilmiş firmalara başvurarak 
oluşan inşaat/yıkıntı atıklarının uygun kaplarla toplanmasını, taşınması ve belediyenin veya mülki 
amirin gösterdiği yere götürülmesini sağlamakla yükümlüdürler. 

Oluşan atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili harcamalar, 17 nci maddede belirtilen 
esaslar doğrultusunda atık üreticileri tarafından karşılanır. 
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Büyük Çaplı İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Toplanması ve Taşınması 
Madde 16 — 2 (iki) tondan fazla atık oluşumuna neden olacak büyük çaplı tamirat ve tadilat 

işlemleri ile inşaat ve yıkım işlemlerinde faaliyet sahibi mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, 
büyükşehirlerde ise ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki 
amirine başvurarak izin almak zorundadır. Bununla ilgili işlemler 23 üncü maddede belirtilen esaslara 
göre yapılır. Bu izin belgesinde, yapılacak tadilat/tamirat/inşaat/yıkımın türü ile oluşacak tahmini atık 
miktarı belirtilir. Faaliyet sahibi veya tadilat/tamirat/inşaat/yıkımı yapacak firma, ilgili belediyeye/mülki 
amire veya bu mercilerden atıkları toplamak ve taşımak amacıyla izin almış/yetkilendirilmiş firmalara 
başvurarak faaliyetin yapılacağı yere geçici biriktirme konteynerinin yerleştirilmesini temin eder. Bu 
konteyner yerleştirilmeden tadilat/tamirat/inşaat/yıkım işlemlerine başlanılmaz. 

Geçici biriktirme konteyneri veya kapları sarı renkli olacak, üzerlerine atılacak ve atılmayacak atık 
türleri yazılacaktır. Evsel, zararlı ve tehlikeli atıkların bu konteynerlere atılması yasaktır. İnşaat/yıkıntı 
atıkları içine tehlikeli atık atılması durumunda bu atıklar tehlikeli atık olarak kabul edilir ve bertarafları 
ilgili mevzuata göre yapılır. Dolan konteynerler, belediyeler/mahallin mülki amirliği veya bu mercilerden 
atıkları toplamak ve taşımak amacıyla izin almış/yetkilendirilmiş firmalar tarafından geri kazanım veya 
depolama tesislerine taşınır. 

Oluşan atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili harcamalar, 17 nci maddede belirtilen 
esaslar doğrultusunda atık üreticileri tarafından karşılanır. 

Büyük çaplı yol ve bina tadilat, tamirat ve yıkım işlerini yapan firmalar inşaat/yıkıntı atıklarının 
kaynakta azaltılmasından, tekrar kullanılmasından, geri kazanılmasından ve bertaraf tesislerine 
taşınmasından sorumludurlar. 

Cadde, sokak, yol ve tretuvarlarda yapılacak hafriyat, bakım, onarım ve inşaat işlerinde ortaya 
çıkacak ve tekrar kullanılacak hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları taşınabilir konteynerlerde 
biriktirilecek, cadde ve sokak kirliliği ile görüntü ve toz kirliliğine neden olmayacaktır. 

Atık Bertarafında Mali Yükümlülük 
Madde 17 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları üreticileri oluşan atıkların toplanması, 

taşınması ve bertarafı ile ilgili harcamaları karşılamakla yükümlüdürler. Bu amaçla uygulanacak bedel, 
geri kazanım/depolama sahasının uzaklığı ve oluşan atık miktarı esas alınarak büyükşehirlerde ilçe 
belediyelerinin teklifi ile büyükşehir belediyesi, diğer illerde ise il ve ilçe belediyeleri, mücavir alan 
sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından tespit ve ilan edilir. 

Yıkım Faaliyetleri İçin İzin Alınması 
Madde 18 — Yıkım çalışmasına başlanılmadan önce, yıkım faaliyetini gerçekleştirecek kişi, 

kuruluş veya firmaların mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, dışında ise mahallin en büyük 
mülki amirine başvurarak yıkım izni almaları zorunludur. Bununla ilgili işlemler 23 üncü maddede 
belirtilen esaslara göre yapılır. 

Yıkım İşlemleri 
Madde 19 — Yıkımı yapılacak yapıların içlerindeki geri kazanılabilir malzemelerin öncelikle 

ayrıştırılması ve geri kazanılması esastır. Bu çerçevede kapı, pencere, dolap, taban ve duvar 
kaplamaları, döşemeleri ve yalıtım malzemeleri gibi inşaat malzemeleri ile tehlikeli atıklar yıkımı 
yapılacak yapılardan ayıklanır ve ayrı toplanır. Yıkım işlemleri sırasında gürültü, toz ve görüntü kirliliği 
ile ilgili olarak 20 ve 21 inci maddelerde belirtilen tedbirler alınır. Yıkımın hidrolik ekipmanlara sahip iş 
makineleri ile yapılması durumunda, kolon ve kiriş gibi beton yapılar kesilir veya parçalanır. 

Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla, asbest içeren malzemelerin kullanıldığı 
binaların yıkımı, sökümü, tamiratı ve tadilatı sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından hazırlanan ve 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik esaslarına uyulur. 

Gürültü Emisyonu 
Madde 20 — Hafriyat, inşaat/tamirat/tadilat ve yıkım işlemleri sırasında oluşacak gürültü 

emisyonları ile ilgili olarak, 11/12/1986 tarihli ve 19308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Gürültü Kontrol Yönetmeliği esaslarına uyulur. 

Toz Emisyonu 
Madde 21 — Hafriyat, inşaat/tamirat/tadilat ve yıkım işlemleri sırasında oluşacak toz emisyonları 

ile ilgili olarak, 02/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava 
Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen hava kalitesi standartlarının sağlanması gerekir. 

Oluşacak toz emisyonlarının asgariye indirilmesi, görüntü kirliliğinin önlenmesi ve gerekli emniyet 
koşularının sağlanması amacı ile tadilat/yıkım yapılacak binaların dış cephesi yırtılmaz ve tutucu 
özelliğe sahip file ve benzeri malzeme ile koruma altına alınır. 

Tehlikeli Atıkların Toplanması ve Bertarafı 
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Madde 22 — İnşaat/yıkıntı atıkları içerisinde bulunan asbest, boya, florasan, civa, asit ve benzeri 
tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı olarak toplanır ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
hükümlerine göre bertaraf edilir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının 
Taşınmasına İlişkin Esaslar 

  
Atık Taşıma ve Kabul Belgesi Alınması 
Madde 23 — Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı üretenler, ürettikleri hafriyat toprağı ve 

inşaat/yıkıntı atıklarını, taşıma izni almış nakliye araçlarıyla gerekli izinleri almış depolama sahalarına 
taşımak veya taşıtmakla yükümlüdürler. 

Hafriyat toprağı üretenler ile faaliyetleri sonucu 2 tondan fazla atık oluşumuna neden olacak 
inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, mücavir alan sınırları içinde belediyeye, büyükşehir belediyesi olan 
yerlerde ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amirine 
müracaat ederek "Atık Taşıma ve Kabul Belgesi" almak zorundadır. 

Atık Taşıma ve Kabul Belgesi üç bölümden oluşur ve eksiksiz olarak doldurulur. Birinci bölümde; 
hafriyatı toprağı veya inşaat/yıkıntı atıklarını üretenler, ikinci bölümde üretilecek atığı taşıyacak şahıs 
veya firmalar, üçüncü bölümde ise atığın geri kazanılacağı/depolanacağı saha ile ilgili bilgiler bulunur. 

Atık Taşıma ve Kabul Belgesi 4 nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası düzenleyen kurumda kalır. 
Kalan üç nüshadan biri atık üreticisine, biri taşıyıcı kişi veya firmaya, biri de atığın geri 
kazanılacağı/depolanacağı tesis yetkilisine verilir. İnceleme ve denetim sırasında bu belgenin ilgili tüm 
taraflarca denetim elemanlarına gösterilmesi zorunludur. 

Hafriyat Toprağı ile İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıyıcılarının İzin Alma Zorunluluğu 
Madde 24 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi veya kuruluşlar 

mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, dışında ise mahallin en büyük mülki amirine başvurarak 
"Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" almakla yükümlüdürler. Bu amaçla 
yapılacak başvurularda istenecek belge ve bilgiler ilgili belediye tarafından belirlenir. İnşaat/yıkıntı atığı 
taşıyan araçlar sarı renkli olacak ve araçların üzerinde büyük harflerle "İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma 
Aracı" ibaresi yazılı olacaktır. Bu atıkları taşımak isteyen kişi ve kuruluşlar yeterli sayıda ve değişik 
ebatlarda sarı renkli konteyner ve kapları bulundurmakla yükümlüdürler. Bu atıkları taşımak amacıyla 
taşıma izni alan firmaların isimleri ve irtibat numaraları, geri kazanım veya depolama alanı/alanlarının 
yerleri ile bu alanlara ulaşacak yol güzergahı krokileri ilgili belediyeler tarafından halkın bilgileneceği 
şekilde ilan edilir. 

Hafriyat Toprağı ile İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Taşınması Sırasında Alınacak Önlemler 
Madde 25 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının taşınması sırasında çevrenin 

kirletilmemesi, trafiğin aksatılmaması ve can ve mal emniyeti için gerekli tedbirler öncelikle nakil 
işlemlerini gerçekleştiren kişi veya firma tarafından alınır. Taşıma sırasında oluşabilecek çevresel 
kirlenmeyi önlemek amacıyla araçların üzerleri uygun malzemeyle kapatılır. Araçlara kapasitenin 
üzerinde yükleme yapılmaz ve araçlar tekerleklerinde olabilecek çamur ve benzeri kirlilik 
temizlendikten sonra trafiğe çıkartılır. Belediye ve mahallin en büyük mülki amiri, atık taşıyan araçların 
şehir içi trafiğini olumsuz etkilememesi için bu araçların belirli saatler arasında trafiğe çıkmaları 
konusunda düzenleme yapma yetkisine sahiptir. 

  
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıklarının 
Geri Kazanılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar 

  
Hafriyat Toprağının Tekrar Kullanılması ve Geri Kazanılması 
Madde 26 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının öncelikle kaynağında azaltılması, ayrı 

toplanması, tekrar kullanılması ve geri kazanılması esastır. 
Hafriyat sırasında, bitkisel toprak ayrı olarak toplanır. Bitkisel toprak park, bahçe, yeşil alan 

yapımında rekreasyon amacıyla kullanılacak ve kesinlikle depolama sahasına gönderilmeyecektir. 
Bitkisel toprak dışındaki hafriyat toprağı ise öncelikle dolgu, rekreasyon, katı atık depolama 

alanında günlük örtü ve benzeri amaçla kullanılacak, tekrar kullanımlarının mümkün olmaması 
durumunda depolanarak bertaraf edilecektir. 

Kimyasal/pişebilirlik özelliklerinin uygun olması durumunda yüksek miktarlardaki hafriyat toprağı 
çimento sanayiinde kil hammaddesi olarak öncelikle kullanılacaktır. 
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İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Geri Kazanılması 
Madde 27 — Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir üretim, depolanacak atık miktarının 

azaltılması ve ekonomik değer yaratılması amacıyla inşaat/yıkıntı atıklarının geri kazanılması esastır. 
Yüksek kaliteli geri kazanım ürünleri elde edilmesi ve maliyetlerin azaltılması amacıyla atıkların 
oluştukları yerlerde ayrılması gerekmektedir. 

Geri kazanılamayan inşaat/yıkıntı atıkları gerekli ayrıştırma ve boyut küçültme yapıldıktan sonra 
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara göre katı atık depolama alanında günlük örtü 
malzemesi olarak kullanılabilir. 

Asfalt (Yol Kaplama) Atıklarının Geri Kazanılması 
Madde 28 — Yol, havaalanı pisti ve benzeri yapıların tadilatı/tamiratı ve yıkımı sırasında oluşan 

asfalt atıkları, diğer inşaat/yıkım atıklarından ayrı olarak toplanır, taşınır ve geri kazanılır. Asfalt 
atıklarının gelişigüzel yerlere atılması yasaktır. 

Asfalt atıklarının geri kazanılması esas olup, geri kazanım tesislerinde ikincil ürün haline getirilen 
asfalt atıkları düşük trafik yoğunluklu yollarda dolgu malzemesi olarak veya asfalt üretim tesislerinde 
öncelikli olarak kullanılır. 

İnşaat/Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Tesisleri 
Madde 29 — Geri kazanım tesisleri inşaat/yıkıntı atıklarının özelliklerine, miktarına ve hacmine 

bağlı olarak sabit veya geçici olarak planlanır. 
Taşkın riskinin yüksek olduğu yerlerde, yağmur sularının akışını engelleyecek vadilerde veya dere 

yataklarında, heyelan, çığ ve erozyon bölgelerinde geri kazanım tesislerinin kurulmasına ve 
işletilmesine müsaade edilmez. 

Geri kazanım tesisleri, yüzeysel su kaynaklarından en az 300 (üç yüz) metre uzaklıkta kurulur. 
Sabit tesislerin en yakın yerleşim birimine uzaklığı 200 (iki yüz) metreden az olamaz. Tesisin etrafı tel 
çit ile çevrilir. Geri kazanım tesisleri, inşaat/yıkıntı atıkları depolama sahalarında da kurulabilir. Geri 
kazanım tesislerinin bulunacağı sahanın zemini, su birikmeyecek ve yer altı suyu kirlenmeyecek 
şekilde betondan yapılır, tesisin çalışması sırasında gürültü ve toz emisyonları ile ilgili sınır değerler 
sağlanır. 

Geri kazanım tesislerinde inşaat/yıkıntı atıklarının kabul edileceği birim, işletme binası, kantar ve 
kontrol ünitesi ile yeterli sayıda ve kapasitede ayırıcı, kırıcı, elek, taşıma sistemleri ile geçici depolama 
alanı bulunmak zorundadır. Geri kazanım tesislerinde bulunması zorunlu ekipmanların kiralama 
yoluyla da temini mümkündür. Geri kazanım tesislerine izin alınması aşamasında bu ekipmanların 
mülkiyetlerine dair bilgi ve belgelerin izin vermeye yetkili mercilere sunulması gerekmektedir. 

Geri Kazanım Tesisleri İçin Yapılacak Başvurularda İstenecek Belgeler 
Madde 30 — Bu amaçla yapılacak başvurularda, 
a) 36 ncı maddenin (g) bendine kadar sıralanan bilgi ve belgeler, 
b) Geri kazanım tesisindeki ünitelerin yerleşim planları, 
c) Geri kazanım tesisi işletim projesi, 
d) İşin özelliğine uygun, en az bir tanesi üniversitelerin ilgili dört yıllık teknik bölümünden mezun 

olan teknik eleman olmak üzere çalıştırılacak personel sayısı ve özellikleri, 
e) Geri kazanım tesisinde kullanılacak makine ve araç-gereç listesi, her birinin teknik özellikleri ve 

kapasiteleri, 
f) Kapatılma ve sonrası için önerilen rehabilitasyon planı ve prosedürü, 
ile ilgili detaylı bilgi ve belgeler bulunacaktır. 
Geri kazanım tesisi izni almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlarca yukarıda belirtilen bilgi ve 

belgeler tamamlanır ve Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları İnceleme Kurulu’na sunulur. 
Geri Kazanım Tesislerine İzin Verilmesi ve İptali 
Madde 31 — Geri kazanım tesislerine izin vermeye ve verilen izni iptal etmeye 38 inci maddede 

belirtilen merciler yetkilidir. 
Geri Kazanım Tesislerine Atık Kabul Prosedürü 
Madde 32 — İnşaat/yıkıntı atıklarının geri kazanım tesislerine kabulü sırasında aşağıdaki esaslara 

uyulacaktır; 
a) Tesise kesinlikle katı, sıvı, zararlı ve tehlikeli atık kabul edilmeyecektir. 
b) Geri kazanım tesisi girişinde öncelikle atıkların taşıma ile ilgili dokümanları kontrol edilecek, 

belediye veya mülki amirin izin vermediği taşıyıcıların atıkları ile Atık Taşıma ve Kabul Belgesi 
bulunmayan taşıyıcıların atıkları tesise kabul edilmeyecektir. 

c) Gerekli evraklarının bulunduğu tespit edilen atıkların görsel incelemesi yapılarak taşıma ve 
kabul belgesindeki bilgiler ile uyumu kontrol edilecektir. 

d) Atıkların içinde, 39 uncu maddede belirtilen atıkların bulunması veya bunlarla karışmış olması 
durumunda atıkların kabulü yapılmayacak ve yetkili makama haber verilecektir. Bu durumda atık 
üreticileri ve taşıyıcılar hakkında ilgili kanunların belirlediği cezalar uygulanır. 
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e) Kabulü uygun görülen atıklar tartılacak; atığın miktarı, üretim yeri, getiriliş tarihi ve araç plakası 
gibi bilgilerin kaydından sonra araç sahaya gönderilecektir. 

f) Geri kazanım işleminden sonra geri kazanılan ürünün adı, miktarı, standardı, satış yeri, satış 
miktarı ve kullanım alanı gibi bilgiler de düzenli olarak kayıt altına alınacaktır. 

Geri Kazanım Ürünleri ve Kullanım Alanları 
Madde 33 — Geri kazanılmış ürünler, ilgili standartları sağlamak şartı ile gerekli işlemlerden sonra 

orijinal malzemeler ile birlikte veya ayrı olarak, yeni beton üretiminde, yol, otopark, kaldırım, yürüyüş 
yolları, drenaj çalışmaları, kanalizasyon borusu ve kablo döşemelerinde dolgu malzemesi olmak 
üzere, alt ve üst yapı inşaatlarında, spor ve oyun tesisleri inşaatları ile diğer dolgu ve rekreasyon 
çalışmalarında öncelikli olarak kullanılır. 

  
ALTINCI BÖLÜM 

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları 
Depolama Sahalarının Yer Seçimi, İnşası ve İşletilmesine İlişkin Esaslar 

  
Atıkların Depolanması 
Madde 34 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının tekrar kullanılamaması veya geri 

kazanılamaması durumunda bu atıklar kontrollü olarak depolanır. 
Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları, Yönetmelikte belirtilen idari ve teknik esaslar 

doğrultusunda, yalnızca projesinde belirtilen ve bu amaçla hazırlanmış/seçilmiş ve gerekli izinleri 
alınmış döküm sahalarında depolanabilirler. 

İzinsiz hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları için depolama sahası açılamaz ve işletilemez. 
İzinsiz açanlar, işletenler, döküm yapan üreticiler ve taşıyıcılar hakkında Kanunun belirlediği cezalar 
uygulanır. Ayrıca atığın bertarafının ve çevreye verdiği zararın tutarı hesaplanarak, zararı verenlerden 
peşin olarak tahsil edilir. 

Depolama Tesisleri 
Madde 35 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının depolanacağı sahaların planlaması 

yapılırken, sahanın topografyası, jeolojisi, hidrojeolojisi, jeoteknik ve tektonik özellikleri dikkate alınır. 
Depolama tesislerinin, toprak işlenmesine elverişli ve üretim potansiyeli yüksek olan arazilerle, sulu 
tarım ve bağ-bahçe olarak kullanılan arazilerin veya sınıfı ne olursa olsun iklim özelliklerinden 
yararlanılarak zeytinlik, fındıklık, fıstıklık, çay ve muz bahçeleri gibi plantasyona ayrılan arazilerde 
kurulması yasaktır. Ayrıca bu tesislerin, içme, sulama ve kullanma suları rezervuarlarının mutlak ve 
kısa mesafeli koruma alanlarında kurulmasına kesinlikle müsaade edilmez. Bu alanların dışında kalan 
orta mesafeli koruma alanlarında ise İl Mahalli Çevre Kurulunun onayı alınarak bu tür tesisler 
kurulabilir. Depolama tesisleri imar planları üzerinde işaretlenir. 

Taşkın riskinin yüksek olduğu yerlerde, yağmur sularının akışını engelleyecek vadilerde veya dere 
yataklarında, heyelan, çığ ve erozyon bölgelerinde depolama tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine 
müsaade edilmez. 

Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının depolanacağı sahaların en yakın yerleşim birimine olan 
uzaklığı 200 (iki yüz), mezarlıklara olan uzaklığı ise 100 (yüz) metreden az olamaz. Aynı sahada 
inşaat/yıkıntı atıklarının geri kazanım tesislerinin de kurulabileceği varsayılarak buna uygun planlama 
yapılır. 

Depolama tesislerinde, hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının kabul edileceği birim, işletme 
binası ve kantar bulunur ve depolama sahasının etrafı tel çit ile çevrilir. 

Taşocağı ve açık maden işletmeleri gibi, malzeme ve cevher alınmak suretiyle doğal zeminin 
bozulduğu yerlerde de izin alınmak suretiyle bu atıklar depolanabilir. 

Hafriyat Toprağı İle İnşaat/ Yıkıntı Atıkları Depolama Sahaları İçin Yapılacak Başvurularda 
İstenecek Belgeler 

Madde 36 — Bu amaçla yapılacak başvurularda, 
a) Ticaret sicil kaydı, 
b) Ticaret sicil gazetesi örneği, 
c) Belgeleri imzalamaya yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri, 
d) Arazinin mülkiyet durumunu gösterir belge, 
1) Orman arazileri için Orman Bölge Müdürlüğü, hazine arazileri için Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 

vakıf arazileri için Vakıflar Genel Müdürlüğü, il özel idaresine ait araziler için İl Özel İdare Müdürlüğüne 
müracaat edilerek, bu kurumlardan alan ve koordinatlar belirtilerek alınmış muvafakat belgesi, 

2) Özel şahsa ait taşınmazlar için tapu sahibinden alınmış noter tasdikli muvafakat belgesi, 
e) Mücavir alan sınırları içinde ve büyükşehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesinin; 

mücavir alan sınırları dışında ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün onay yazısı, 
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f) Arazinin topografik haritası, koordinatlı krokisi, nazım imar plan durumu ve uygulama imar 
durumu, 

g) Arazinin zemin etütleri, 
h) Depolama tesisindeki ünitelerin yerleşim planları, 
ı) Döküm alanı hazırlama, ihata edilmesi ve işletim projesi, 
j) İşin özelliğine uygun, en az 1 adedi dört yıllık üniversite mezunu teknik eleman olmak üzere 

çalıştırılacak personel sayısı ve özellikleri, 
k) En az 1 adedi dozer ve 1 adedi kompaktör olmak üzere depolama sahasında kullanılacak 

makine ve araç-gereç listesi, 
l) Dolgu işleminin bitiminde, döküm sahasını işletenler tarafından uygulanacak, Orman Bölge 

Müdürlüğü veya yetkili belediyenin park ve bahçeler müdürlüğü tarafından onaylanmış rehabilitasyon 
projesi, 

m) Kapatılma ve sonrası için önerilen rehabilitasyon planı ve prosedürü, 
ile ilgili detaylı bilgi ve belgeler bulunacaktır. 
Depolama tesisi izni almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlarca yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler 

tamamlanır ve Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları İnceleme Kurulu’na sunulur. 
Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları İnceleme Kurulu 
Madde 37 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım ve depolama tesislerine izin 

vermeye yetkili kurumlarca, bu amaçla yapılacak başvuruları incelemek ve sonuçlandırmak amacıyla 
Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları İnceleme Kurulu oluşturulur. Kurul, büyükşehir belediyesi olan 
yerlerde büyükşehir belediyesinden 3, tesisin sınırları içinde bulunduğu ilçe belediyesinden 1, İl Çevre 
ve Orman Müdürlüğünden 1; il belediyelerinde belediyeden 4, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden 1; 
ilçelerde ise ilçe belediyesinden 4, kaymakamlıktan 1; mücavir alan sınırları dışında ise İl Çevre ve 
Orman Müdürlüğünden 3, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden 2 olmak üzere 5 kişiden oluşur. 
Kurula en üst düzey yetkili başkanlık eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Gerekirse başkanın oyu çift 
sayılır. Kuruldan oy birliği veya oy çokluğu ile uygun kararının çıkması halinde depolama/geri kazanım 
tesisi izni verilir ve bir örneği Ek-3’te verilen Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Depolama/Geri 
Kazanım Tesisi İzin Belgesi düzenlenir. 

Depolama Tesislerine İzin Verilmesi ve İptali 
Madde 38 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları depolama tesislerine izin vermeye; 
a) İl ve ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde 

mahallin en büyük mülki amiri, 
b) İl belediye mücavir alan sınırları içindeki yerlerde il belediyeleri, büyükşehir belediyesi olan 

yerlerde büyükşehir belediyeleri, 
c) İl belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri mücavir alan sınırları dışında kalan ilçelerde ise ilçe 

belediyeleri, 
yetkilidir. 
Yapılacak olan denetimlerde usulüne uygun alınmadığı veya işletme planına uygun çalışmadığı 

tespit edilen depolama tesislerinin izin belgesi yukarıda belirtilen merciler tarafından iptal edilir ve 
yasal işlem yapılır. 

Depolanması Yasak Olan Atıklar 
Madde 39 — Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları depolama tesisleri ile geri kazanım 

tesislerine, 
a) Sıvıların ve sıvı atıkların, 
b) Arıtma çamurlarının, 
c) Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin, 
d) Tıbbi atıkların, 
e) Hayvan kadavralarının ve gübrelerinin, 
f) Radyoaktif madde ve atıkların, 
g) Tehlikeli ve zararlı atıkların, 
h) Evsel katı atıkların 
dökülmesi ve depolanması yasaktır. 
Atık Kabul Prosedürü 
Madde 40 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının depolama sahasına kabulü sırasında 

aşağıdaki esaslara uyulacaktır; 
a) Tesise kesinlikle katı, sıvı, zararlı ve tehlikeli atık kabul edilmeyecektir. 
b) Depolama sahası girişinde öncelikle atıkların taşıma ile ilgili dokümanları kontrol edilecek, 

belediye veya mülki amirin izin vermediği taşıyıcıların atıkları ile Atık Taşıma ve Kabul Belgesi 
bulunmayan taşıyıcıların atıkları tesise kabul edilmeyecek ve gerekli izinler alınana kadar araç tesiste 
bekletilecektir. 
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c) Gerekli evraklarının bulunduğu tespit edilen atıkların görsel incelemesi yapılarak taşıma ve 
kabul belgelerindeki bilgiler ile uyumu kontrol edilecektir. 

d) Atıkların içinde, döküm alanına kabul edilmesi ve dökülmesi yasak olan ve 39 uncu maddede 
belirtilen atıkların bulunması veya bunlarla karışmış olması durumunda atıkların kabulü yapılmayacak 
ve yetkili makama haber verilecektir. 

e) Kabulü uygun görülen atıklar tartılacak; atığın miktarı, üretim yeri, getiriliş tarihi ve araç plakası 
gibi bilgilerin kaydından sonra araç döküm sahasına gönderilecektir. 

Atıkların Depolanması 
Madde 41 — Atıkların depolanması aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır; 
a) Döküm sahasında hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları birbirleri ile karıştırılmadan ayrı 

alanlarda depolanacaktır. 
b) Depolanan malzemeler kompaktör ile günlük olarak sıkıştırılacaktır. 
c) Döküm sahasında oluşabilecek oturma, çökme ve kayma gibi zemin ve gövde hareketlerinin 

önlenmesi için en uygun yığın ve döküm boyutlandırması yapılacaktır. 
d) Döküm alanlarının yüzeyleri ve şev dibi çevresine insan ve diğer canlıların yaklaşmasını 

engelleyici önlemler alınacak ve uyarı levhaları konulacaktır. 
e) Yüzeyin topografik yapısına bağlı olarak, şevlerden büyük parça yuvarlanmasının çevrede 

tehlikeli ortam yaratması söz konusu ise şevden bırakılacak tane ve parça büyüklüğüne sınır 
getirilecektir. 

f) Döküm yığınlarının yüzeylerinde, aralarında ve çevrelerinde denetimsiz su birikmesine izin 
verilmeyecek, yıllık rejimde doğal su trafiği etkilenmeyecek şekilde gerekli önlemler alınarak, durum 
döküm yeri planları üzerinde de açıkça gösterilecektir. 

g) Döküm alanı olarak kullanılacak alanlarda sahanın hazırlanması söz konusu ise, bitkisel toprak 
yeniden değerlendirilmek üzere sıyrılacaktır. Sıyrılan bu toprak ile geçici depolanmak üzere sahaya 
getirilen diğer bitkisel toprak, hava ve su akımları veya başka nedenlerle dağılmayacak, yabancı 
maddeler ile karışmayacak ve niteliği bozulmayacak şekilde uygun bir alanda saklanacak ve gerekli 
koruma tedbirleri alınacaktır. 

h) Depolama tesisinde çalışma esnasında oluşacak gürültü kirliliği ile ilgili olarak 20 nci maddede, 
toz emisyonu ile ilgili olarak da 21 inci maddede belirtilen Yönetmeliklerde yer alan sınır değerlere 
uyulacaktır. 

ı) Depolama tesisine ulaşım ve depo iç yollarında geçiş her türlü hava şartlarında mümkün 
olacaktır. 

j) Depolama sahasına ulaşım ve iç yollarda araçlarla tozuma olmayacak şekilde tedbir alınır. 
Gerekirse çakıl serilir veya sulama sistemi uygulanır. 

k) Depolama sahası çıkışında, kirlenen araba tekerleklerinin yolları kirletmemesi için tekerlekleri 
temizleyecek ve yıkayacak tedbirler alınır. 

Depolama Sahalarının Kapatılması ve Rehabilitasyonu 
Madde 42 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları depolama sahalarının kapasitelerinin 

dolması veya herhangi bir nedenle döküm ve depolamanın sona ermesi halinde bu sahaların, insan ve 
diğer canlıların güvenliği, canlı yaşamının tesisi ve alanın tekrar kullanılabilmesi için doğal topografik 
yapıya uygun olarak rehabilite edilmeleri zorunludur. 

Depolama çalışmaları devam ederken, sahanın dolan veya daha sonra kullanılmayacak 
bölümlerinin rehabilitasyon faaliyetleri tüm projenin sona ermesi beklenmeden projesine uygun olarak 
öncelikle yapılır. 

Rehabilitasyon Projeleri 
Madde 43 — Rehabilitasyon projesi, çalışma alanında döküm işlemlerinin başlamasından önce 

hazırlanacak, çalışmaların tümü ile veya öngörülen şekli ile kısmen sonuçlanmasını müteakiben en 
geç 1 yıl içinde uygulamaya konulacaktır. Söz konusu alanın ne amaçla değerlendirileceği yerel 
koşullar da göz önüne alınarak belirlendikten sonra buna uygun projelendirme yapılacaktır. 

Bu projelerde, bitkilendirme planı, yaban hayatı koruma planı, yüzey suları yönetim planı ile 
bunlara ait çizim ve hesaplar yer alacaktır. Bu çalışmalarda esas olacak ana kriterler aşağıda 
sıralanmaktadır; 

a) Rehabilitasyon çalışmaları sonucunda, sahaya doğal görünüm kazandırılacaktır. 
b) Projenin uygulanması sonucunda ortaya çıkacak yapının veya oluşan yeni alanın kullanımı, 

yerel çevre koşulları ile tam uyum içinde olacak ve tüm canlılar için tartışmasız güvenli bir ortam 
sağlanacaktır. 

c) İnsanların dolaşımına açılan alanlarda 3.0 metreden yüksek kademe ve 5.0 metreden dar 
basamak bulunmayacaktır. 

d) Bütün şev yüzeyleri dayanma duvarı ile tutulmaksızın doğal hali ile stabil olacak şekilde 
düzenlenecektir. 
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e) Alanın dış çevresinde eğimli yüzey var ise taş ve parça yuvarlanmaları ile kaymalara karşı 
kesin önlem alınacaktır. 

f) Rehabilitasyon sırasında, atıkların şev açılarının değiştirilmesi söz konusu ise, verilecek yeni 
eğim örtü toprağının serilmesine, bitki örtüsünün gelişmesine izin verecek, erozyonu ve atıkların 
yüzeye çıkmasını önleyecek değerlerde olacaktır. 

g) Alan çevresi su trafiği açısından yeterince güvenli hale getirilecektir. Yörenin en yoğun yağış 
koşullarında, su toplama ve akma kanalları ile çevre doğal drenaj sistemi yeterli olacak şekilde 
planlanacak, çukur alanların su baskınına uğraması olasılığına karşı yeterli önlemler alınmış olacaktır. 

h) Alanın üzeri yapılacak bitkilendirme çalışmasına bağlı olarak bitkisel üst örtü toprağı ile 
kaplanacak ve ağaçlandırılacaktır. 

Doğal Afet Atıklarının Yönetimi 
Madde 44 — Başta deprem olmak üzere doğal afetler sonucunda oluşan yıkıntı atıklarının 

yönetiminden, mahallin en büyük mülki amirinin başkanlığında oluşturulacak Kriz Merkezi sorumludur. 
Merkez, olası bir doğal afet durumunda oluşabilecek atık miktarı, bunların kaldırılması ve taşınması 
için gerekli araç-gereç ve ekipman ile bu atıkların depolanacağı uygun alanları bu Yönetmelikte 
belirtilen esaslara göre önceden tespit eder ve gereken hazırlıkları yapar. Çalışmalar hakkında 
Bakanlığa düzenli olarak bilgi verilir. Mevcut taşıyıcı firmalar ile depolama ve geri kazanım tesisleri 
Kriz Merkezleri ile uyumlu çalışırlar. Doğal afetler sonucunda oluşan yıkıntı atıklarının taşınması ve 
depolanması faaliyetleri Kriz Merkezi tarafından yapılan planlamalar doğrultusunda, ilgili belediyenin 
sorumluluğunda belediye veya belediyenin yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar tarafından yürütülür. 

Denetleme 
Madde 45 — Bu Yönetmelik kapsamına giren bütün faaliyetlerin, bu Yönetmelik ve diğer çevre 

mevzuatına uygun olarak yapılıp, yapılmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa, aittir. Ayrıca depolama 
izni vermekle yetkili ve görevli kurumlar da bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme 
yetkisine sahiptir. 

Yönetmeliğe Aykırılık 
Madde 46 — Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 15 ve 16 ncı 

maddelerinde belirtilen merciler tarafından gerekli işlemler yapılır ve Kanunun 20, 21, 23, 24 ve 26 ncı 
maddelerinde belirtilen cezalar verilir. 

Geçici Madde 1- Mevcut hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım ve depolama 
tesisleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde, belediye sınırları ile 
mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri, belediye sınırları ve 
mücavir alan sınırları içindeki yerlerde belediyeler, büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir 
belediyelerine başvurarak gerekli izinleri alırlar. 

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde, belediye 
sınırları içindeki yerlerde belediyeler, büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediyeleri; 
belediye sınırları ile mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri, 
inşaat/yıkıntı atığı geri kazanım ve depolama tesislerini kurmak/kurdurmakla yükümlüdürler. 

Yürürlük 
Madde 47 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 48 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür. 

  



 425

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 426

 
 
 



 427

 

 

 

 

 

 

 

 



 428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şantiyeleri ilgilendiren Tebliğler ve Genelgeler 

• Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ   
• Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğe Ek Yapılması 

Hakkında Tebliğ   
• 4857 Sayılı İş Kanununun 65 İnci Maddesine Göre Uygulanacak Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma 

Ödeneğine İlişkin Tebliğ 
• İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği  

• Tehlikeli maddeler ile ilgili Genelgeler  
• İş Makinelerini Kullanacak Olanlara Verilecek, İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük 

Belgesi) İle İlgili Esaslar 
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KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KATEGORİZASYON REHBERİNE DAİR TEBLİĞ  ( 78  ) 

Amaç  
      Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 09/02/2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 09/02/2005 
tarihinde yürürlüğe girecek olan “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” kapsamındaki Kişisel 
Koruyucu donanımların CE belgelendirme işlemlerinin yapılabilmesi için hangi kategoriye dahil 
olduklarını belirlemektir.  
      Üreticinin Sorumluluğu 
      Madde 2- Bu Tebliğ, “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği”nin uygulanmasını kolaylaştırmak 
için çıkarılmıştır. Doğru uygunluk değerlendirme işlemini seçmek üreticinin sorumluluğundadır.  
      Kategori-0 
      Madde 3-“ Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” kapsamına girmeyen Kişisel Koruyucu 
donanımlar, Kategori-0 olarak sınıflandırılır.    
      Kategori- I 
      Madde 4- Tasarımcı tarafından, kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen, tedrici 
olarak ortaya çıkan ve zamanında farkedilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma 
sağlayan basit yapıdaki Kişisel Koruyucu donanımlar, Kategori-I olarak sınıflandırılır. 
      Kategori-I’e dahil olan Kişisel Koruyucu donanımların belgelendirilmesi, “Kişisel Koruyucu 
Donanım Yönetmeliği”nin 10 uncu maddesinde belirtildiği şekilde, üreticinin sorumluluğu kendi üzerine 
olarak, AT  uygunluk beyanı düzenlemesi esasına göre yapılır.  
      Kategori- II 
      Madde 5- Kategori-I ve Kategori-III’ün dışında kalan tüm Kişisel Koruyucu donanımlar, Kategori-II 
olarak sınıflandırılır. 
      Kategori-II’ye dahil olan Kişisel Koruyucu donanımların belgelendirilmesi, “Kişisel Koruyucu 
Donanım Yönetmeliği”nin 12 nci maddesinde belirtildiği şekilde, onaylanmış kuruluş tarafından model 
Kişisel Koruyucu donanım için AT tip inceleme belgesi düzenlendikten sonra, üretici tarafından AT 
uygunluk beyanı düzenlenmesi esasına göre yapılır.  
      Kategori-III 
      Madde 6- Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında 
fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye 
dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan karmaşık 
yapıdaki Kişisel Koruyucu donanımlar, Kategori III olarak sınıflandırılır.  
      Kategori-III’e dahil olan Kişisel koruyucu donanımlar Kişisel koruyucu donanımların  
belgelendirilmesi, “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği”nin  11 inci maddesinde belirtildiği şekilde, 
onaylanmış kuruluş tarafından model Kişisel Koruyucu donanım için AT tip inceleme belgesinin  
düzenlenmesini takiben, AT tip incelemesini yapan veya bir başka onaylanmış kuruluşun üretilen 
Kişisel Koruyucu donanımların kalite kontrolünü yaparak üreticiye kalite kontrol belgesini vermesinden 
sonra, üreticinin AT uygunluk beyanı düzenlemesi esasına göre yapılır.  
      Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklerine Uygunluk 
      Madde 7- Kişisel koruyucu donanımlar hangi belgelendirme kategorisinde olurlarsa olsunlar, 
“Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği”nin EK-II bölümünde belirtilen temel sağlık ve güvenlik 
gereklerine uygun olarak tasarlanmak ve üretilmek zorundadırlar.  
      Onaylanmış Kuruluşların Yükümlülüğü 
      Madde 8- AT tip incelemesini yapacak olan onaylanmış kuruluşun aşağıdaki hususları yerine 
getirmesi zorunludur:  

a. Tek parçadan oluşmuş Kişisel Koruyucu donanımın, ilgili temel sağlık ve güvenlik gereklerine 
uygun olduğunu teyid etmek,  
b. Birkaç parçadan oluşmuş Kişisel Koruyucu donanımın, parçalarının bazıları üzerinde yapılmış 
olan testleri gözönüne alarak, onaylanmış kuruluşun yapmış veya kabul etmiş olduğu testleri tekrar 
etmeden,  temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olduğunu teyit etmek ve parçaların 
birleştirilmesinden dolayı gereken ek testleri yapmak,   

 
 
 
Kategorizasyon Tablosu 
                                                           
78    Bu Tebliğ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 04.05.2004 Tarihli ve 25453 Sayılı  Resmi Gazete ile 
yayımlanmıştır 



 430

      Madde 9- “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” kapsamında bulunan ve tüm tasarımcı ve 
üretici, gerçek ve tüzel kişilerin dikkate almaları gereken ve Kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili olan 
Kategorizasyon Tablosu aşağıda verildiği gibidir: 
   
   

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) TİPİ BELGELENDİRME 
KATEGORİSİ 

GEREKÇE 
(BU TEBLİĞ EK’İNE 

GÖRE) 
 1. İŞİTMEYİ KORUYUCU DONANIMLAR  
1.1.İşitmeyi Koruyan Tüm Donanımlar 
(Kulak içine ve dışına takılanlar) 

II   

 2. GÖZ KORUYUCU DONANIMLAR  
2.1 Tüm göz koruyucuları ve filtreleri II   

  
Hariç olanlar (Kategori II dışında kalanlar) 
2.2 Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile
kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda 
ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, 
yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve 
üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri. 

III 3.3.4 

2.3 İyonlaştırıcı radyasyona karşı koruma sağlamak üzere 
tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri 

III 3.3.3 

2.4 Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve 
üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri   

III 3.3.7   

2.5 Yüzme ve/veya dalgıç gözlük ve maskeleri  I 3.1.1 
2.6 Sadece güneş ışığına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış 
ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri, özel veya mesleki kullanım 
için güneş gözlükleri (Düzeltici olmayan)) 

I 3.1.6 

2.7 Her türlü kayak gözlükleri, (Düzeltici olanlar hariç)  I 3.1.6 
2.8 Düzeltici güneş gözlükleri dahil, düzeltici gözlükler 
Açıklama: Güneş ışığı dışında koruma sağlayan (Örneğin: darbe, 
aşınma, fırlamaya karşı) düzeltici gözlükler sadece koruyucu 
özelliklerine göre söz konusu riske karşılık gelen KKD kategorisine 
göre sınıflandırılır. 

0 Tıbbi kullanım 

2.9  2 ve 3 tekerli motorlu araçlar için tasarlanmış ve üretilmiş baret 
siperlikleri 

0 2.5 

  3. YÜKSEKTEN DÜŞMEYE KARŞI KORUYUCU DONANIMLAR  
3.1 Yüksekten düşmeye karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve 
üretilmiş, özel veya mesleki kullanım için (yüksekte çalışma, tekneden 
düşme, dağcılık, kaya tırmanma, mağaracılık v.s.) tüm koruyucu 
donanımlar Açıklama: Bu kategori yüksekte ve destekli çalışma 
(emniyet kuşağı, bacak bantları, kemerler v.s.) donanımını da kapsar. 
Bu donanım emniyet kuşağı (Bacak bantları, omuz bağları v.s.) ve 
yapı veya kaya yüzeyinin tamamlayıcı parçası olan bağlama noktaları 
hariç, kişiyi yapıya bağlama amaçlı aksesuarları da kapsar.   
Örneğin:  
• Mesleki kullanım için kancalı ip, seyyar düşme 
engelleyicileri, karabinerler, enerji soğurucuları v.s.  
• Dağcılık, kaya tırmanması ve mağaracılık için; bağlayıcılar 
(basit halat) yukarı tırmanmak için halat (çift halat, sapan, tırmanma 
karabinerleri, ip mengeneleri, takozlar, pitonlar, buz pitonları, yapay 
tırmanma duvarlarında kullanılan yakalama gereçleri v.s.)  

III 3.3.6 

Hariç Olanlar: (Kategori III dışında kalanlar) 
3.2 Yüksekteki konumlara giriş ve çıkışlar için donanımlar (vinç 
sandalyesi, hız kontrol sistemi olmayan desandreler v.s) 

0 KKD değil 

3.3 Tırmanma, kaya tırmanması ve mağaracılık için donanımlar (buz 
baltası, çekiçler, hız kontrolü olmayan desandreler, iple tırmanma 
donanımı v.s) 

0 KKD değil 

3.4 Paraşütler, yamaç paraşütleri v.s ile kullanılmak üzere tasarlanmış 
ve üretilmiş  ve amaç dışı kullanımı olmayan destek donanımı 
(emniyet kuşağı v.s.) 

0 KKD değil 

4. BAŞ KORUYUCU DONANIMLAR  
 4.1 Spor kaskları dahil tüm baretler II  
Hariç olanlar: (Kategori II dışında kalanlar) 
4.2 Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile 
kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda 

III 3.3.4 
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ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, 
yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve 
üretilmiş baretler. 
4.3 Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve 
üretilmiş baretler. 

III 3.3.7 

4.4 Başın derisini korumak üzere tasarlanmış ve üretilmiş baretler. I 3.1.5 
4.5 Yarış kaskları dahil, 2 veya 3 tekerlekli motorlu araç binicilerini 
korumak üzere tasarlanmış ve üretilmiş baretler. 

0 2.5 

4.6 Silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri tarafından kullanılmak üzere 
özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş miğferler. 

0 2.1 

  5. YÜZÜ KISMEN VEYA TAMAMEN KORUYUCU DONANIMLAR  
 5.1 Tüm donanımlar II   
Hariç olanlar: (Kategori II dışında kalanlar) 
5.2 Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile 
kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda 
ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, 
yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve 
üretilmiş donanımlar 

III 3.3.4 

5.3 Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir 
sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş 
donanımlar 

III 3.3.5 

5.4 Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve 
üretilmiş donanımlar 

III 3.3.7 

5.5 Yarış siperlikleri dahil, 2 veya 3 tekerlekli motorlu araç binicilerinin, 
baretle birlikte kullanımı için tasarlanmış ve üretilmiş siperlikler.   

0 2.5 

6. KORUYUCU GİYSİLER  
6.1 Özel koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm giysiler 
ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar  

II   

Hariç olanlar: (Kategori II dışında kalanlar) 
6.2 Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş 
giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar  

III 3.3.7 

6.3 Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile 
kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda 
ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, 
yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve 
üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir)aksesuarlar  

III 3.3.4 

6.4 Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir 
sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş 
giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar  

III 3.3.5 

6.5 Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı sınırlı* koruma 
sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya 
ayrılabilir) aksesuarlar  
* Üretici, ürünün neye karşı ve ne kadar süre koruma sağladığını 
belirtecektir. 

III 3.3.3 

6.6 Atmosferden tam yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş 
giysiler ve/veya    (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar 

III 3.3.2’ye denk 

6.7 Mesleki kullanımda olağanüstü veya aşırı olmayan hava şartlarına 
karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya 
(sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar 

I 3.1.4 

6.8 Yüzeysel mekanik etkilere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp 
üretilmiş giysiler  ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar 

I 3.1.1 

 6.9 Kullanıcıları 50 oC’yi geçen sıcaklıklara veya tehlikeli darbelere 
maruz bırakmayan sıcak parçaların işlenmesinden doğan risklere karşı 
koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit 
veya ayrılabilir) aksesuarlar 

 
  
  
 
 

 
  

 3.1.3 

6.10 Kurşun geçirmez giysi ve yelek, biyolojik kirlenme veya 
iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruyan giysi dahil. Silahlı Kuvvetler 
ve Emniyet güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp 
üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar 

0 2.1 

6.11 Özel kullanım için olağanüstü veya aşırı olmayan hava 
koşullarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler 
ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar 

0 2.3 

6.12 Üniforma dahil normal giysi ve/veya (sabit veya ayrılabilir) 
aksesuarları veya spor kıyafetleri ve/veya aksesuarları (özel koruma 
sağlamayan) 

0 2.3 

 7.SOLUNUM SİSTEMİNİ KORUYUCU DONANIMLAR  
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7.1 Katı aerosollara, sıvı aerosollara ve gazlara * karşı koruma 
sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu 
donanımlar Atmosferden tam bir yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp 
üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar.  
Dalış yapmak için kullanılmak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm solunum 
sistemini koruyucu donanımlar. 
* Üretici, donanımın temel koruyucu  özelliklerini, koruma süresini veya 
etkin korumanın bitiş tarihini belirtmek zorundadır. 

III   

Hariç olanlar: (Kategori III’ün dışında kalanlar) 
7.2 Silahlı Kuvvetler veya Emniyet Güçlerince kullanılmak üzere özel 
olarak tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar

0 2.1 

7.3 Ameliyat Maskeleri * 
* Maskeler, mikrop veya virüse karşı koruması durumunda kategori 
III’te yer alırlar. (Bu nedenle, tıbbi kullanımdan ziyade kişisel koruyucu 
donanımdırlar)   

0 Tıbbi kullanım 

7.4 Koruma sağlamayan kozmetik maskeler 0 KKD değil 
8. AYAK, BACAK VE KAYMAYA KARŞI KORUYUCU DONANIMLAR  
8.1 Ayak ve bacağı korumak ve kaymayı engellemek üzere özel olarak 
tasarlanıp üretilmiş tüm donanımlar ve/veya (sabit ve ayrılabilir) 
aksesuarlar 

II   

Hariç olanlar: (Kategori II’nin dışında kalanlar) 
8.2 Tehlikeli voltajlı işlerde elektrik risklerine karşı koruma veya yüksek 
voltaja karşı yalıtım sağlamak üzere   tasarlanıp üretilmiş donanımlar 
ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. 

III 3.3.7 

8.3 Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile 
kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda 
ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, 
yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve 
üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar 

III 3.3.4 

8.4 Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir 
sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş 
donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. 

III 3.3.5 

8.5 Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı sadece sınırlı 
koruma* sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya 
(sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. 
* Üretici ürününün neye karşı koruma sağladığını ve ne kadar süre 
koruduğunu belirtecektir. 

III 3.3.3 

8.6 Dış etkilere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş spor 
malzemesi (özellikle spor ayakkabıları) ve/veya (sabit veya ayrılabilir) 
aksesuarlar 

I 3.1.5 

8.7 Mesleki kullanımda olağanüstü veya aşırı olmayan hava 
koşullarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş 
donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.  

I 3.1.4 

8.8 Özel ve/veya spor amaçlı kullanımda hava koşullarına karşı 
koruma sağlamak üzere tasarlanmış donanımlar ve/veya (sabit veya 
ayrılabilir) aksesuarlar 

0 2.3 

8.9 Biyolojik kirlenme veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruma 
sağlayan donanımlar da dahil Silahlı Kuvvetler veya Güvenlik 
Güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş 
donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar 

0 2.1 

8.10 Yürürken, koşarken v.s. darbe emen veya iyi bir tutunma veya 
denge* sağlayan bazı ayakkabılar özellikle spor ayakkabıları. Bu 
hususlar rahatı artırıcı olarak değerlendirilir. 
* Futbol ve rugby botları ve koşu ayakkabıları bu gruba dahildir. 

0 KKD değil 

9. EL VE KOL KORUYUCU DONANIMLAR  
9.1 Kolu ve/veya eli korumak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş 
bütün donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. 

II  

Hariç olanlar: (Kategori II dışında kalanlar) 
9.2 Tehlikeli voltajlı işlerde elektrik risklerine karşı koruma veya yüksek 
voltaja karşı yalıtım sağlamak üzere   tasarlanıp üretilmiş donanımlar 
ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. 

III 3.3.7 

9.3 Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile 
kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda 
ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, 
yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve 
üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. 
İtfaiyecilerin donanımları dahil. 

III 3.3.4 

9.4 Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir III 3.3.5 
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sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş 
donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. 
9.5 Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı sınırlı* koruma 
sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit 
veya ayrılabilir) aksesuarlar. 
* Üretici, ürünün neye karşı ve ne kadar süre koruma sağladığını 
belirtecektir. 

III 3.3.3 

9.6 Mesleki olarak kullanılan zayıf temizlik malzemelerine (bulaşık, 
temizlik v.s.) karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş 
donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. 

I 3.1.2 

9.7 Etkileri yüzeysel mekanik hareketlere (dikişte iğne batması, bahçe 
işleri, kirli işler, spor v.s.) karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp 
üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. 

I 3.1.1 

9.8 Mesleki kullanımda, 50 oC’yi geçen sıcaklıklara veya tehlikeli 
darbelere ve olağanüstü soğuk hava koşullarına maruz bırakmayan, 
sıcak parçaların mesleki olarak işlenmesinden doğan ısı ve risklere 
karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya 
(sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. 

I 3.1.3 ve 3.1.4 

9.9 Sağlık tesislerinde tıbbi kullanım için eldivenler ve parmak 
koruyucuları.  

0 Tıbbi Kullanım 

9.10 Özel kullanımda nem, aşırı olmayan sıcak veya soğuğa karşı 
koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş eldivenler. 

0 2.3 

9.11 Biyolojik kirlenme ve iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruma 
sağlayan donanımlar dahil, Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Güçlerince 
kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya 
(sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. 

0 2.1 

 10.BOĞULMAYI ÖNLEMEK VEYA CAN YELEĞİ OLARAK KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ DONANIMLAR  
10.1 Sadece sığ sularda kullanılan ve oyuncak olarak addedilmeyen 
yüzme gereçleri ve şişme can yeleği dahil, boğulmayı önlemek veya 
can yeleği olarak kullanılmak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm 
donanımlar 

II   

Hariç olanlar: (Kategori II dışında kalanlar) 
10.2 Gemi ve uçak* yolcularınca acil durumlarda kullanılan can 
simitleri ve can yelekleri. 
* Gemi ve uçak terimi; Yolcu uçaklarını ve IMO (Uluslararası Denizcilik 
Örgütü) Sözleşmelerine tabi deniz araçlarını belirtir. Balıkçılık, eğlence 
ve iş tekneleri dahil değildir. 

0 2.4 

 11. ELEKTRİKSEL RİSKLERE KARŞI KORUYUCU DONANIMLAR  
11.1 Not: Elektriksel risklere karşı donanımlar donanımlar yukarıdaki 
tablolarda verilmiştir. 
Hatırlatma: Tehlikeli voltaj; Alternatif akımda 50 volt, doğru akımda 75 
volta eşit veya daha yüksek voltaj demektir. 

III 3.3.7 

Hariç olanlar: (Kategori III dışında kalanlar) 
11.2 Elle tutulan yalıtım araçları 0 KKD değil 

  
 Yürürlük 
      Madde 10- Bu Tebliğ, “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” ile birlikte 09/02/2005 tarihinde 
yürürlüğe girer.  
      Yürütme 

      Madde 11- Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.  
  
  
 
 
 
 
 
 EK 
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“KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ”NİN  
İLGİLİ HÜKÜMLERİ  
1. KKD’nin Tanımı: (Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Madde 4-d)  
      KKD (Kişisel Koruyucu Donanım): Kişisel Koruyucu Donanım, bir veya birden fazla sağlık ve 

güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla 
tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi, ifade eder.  

KKD aşağıdakileri de kapsar: 
1. Kişiyi aynı anda bir veya daha fazla muhtemel risklere karşı korumak amacıyla üretici tarafından 

bir bütün haline getirilmiş bir çok cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş bir donanımı, ifade eder. 
(KKD Yön.Md.4, 2 nci paragraf)  

2. Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın, taşınan veya giyilen donanımla 
birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi, ifade 
eder. (KKD Yön.Md.4,  3 üncü paragraf)  

3. KKD’nin rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla 
kullanılan değiştirilebilir parçaları da KKD sayılır. (KKD Yön.Md.4,     4 üncü paragraf)  

4. Tehlikeye maruziyet süresince kullanıcı tarafından sürekli olarak kullanılmayı veya giyilmeyi 
amaçlamasa da farklı bir ilave bir dış cihazla birleştirilmesi için KKD ile bağlantılı olarak piyasaya 
arz edilen herhangi bir sistemi, o cihazın bütünleyici bir parçası olarak kabul edilecektir. (KKD 
Yön.Md. 4, 5 inci paragraf)  

  
2. KKD Yönetmeliğinin Kapsamı Dışında Olup, Bu Tebliğde Kategori-0 Olarak Atıfta Bulunulan 

KKD’ler:  
      Piyasaya arz, malların serbest dolaşımı ve güvenlik açısından bu Yönetmeliğin Kişisel Koruyucu 
Donanımlar ve EK-I’de belirtilen ürünler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.(KKD Yön.Md.2, 2 nci 
paragraf) 
1. Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş Kişisel 
Koruyucu Donanımlar (miğferler, kalkanlar vb.) (EK-I, 1 inci şık)  
2. Nefsi müdafaada kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar (aerosol kanisterleri, kişisel caydırıcı 
silahlar vb.) (EK-I, 2 nci şık)  
3. Aşağıda belirtilen etkenlere karşı kişisel kullanım için tasarlanmış ve üretilmiş KKD’ler.  
a. Olumsuz atmosferik koşullar (başlık, mevsimlik giysi, ayakkabı, şemsiye v.b.),  
b. Islanma ve su (bulaşık eldivenleri vb.),  
c. Isı (eldiven ve vb.) (EK-I, 3 üncü şık),  
4. Uçak veya deniz araçlarında, kişilerin kurtarma ve korunması amacıyla imal edilen ve sürekli 
kullanılmayan KKD’ler.(EK-I, 4 üncü şık)  
5. İki veya üç tekerlekli motorlu araç sürücüleri için başlıklar ve göz siperleri (EK-I,   5 inci şık)  
  
3.KKD Yönetmeliği Kapsamında Olan Kategoriler: 
3.1 Kategori-I Olarak Sınıflandırılan KKD’ler: Bu kategoriye giren KKD’ler kullanıcıyı, özellikle; 
3.1.1 Yüzeysel mekanik etkiler (bahçıvan eldivenleri, dikiş yüksüğü v.b), 
3.1.2 Zayıf ve etkisi kolayca geçebilen temizlik maddeleri (seyreltik deterjan çözeltileri ve benzeri 
çözeltilere karşı korunan eldivenler), 
3.1.3 50 oC’nin üzerinde olmayan sıcak maddelerle çalışmalarda oluşan riskler veya tehlike 
yaratmayan diğer etkiler (mesleki işlerde kullanılan eldivenler, önlükler vb.), 
3.1.4 Doğal atmosferik etkenler (bulaşıklar, mevsimlik elbiseler, ayakkabılar vb.), 
3.1.5 Vücudun hayati bölgelerini etkileyen ve etkileri kalıcı lezyonlara neden olmayan küçük darbeler 
ve titreşimler (kafa derisini koruyan hafif baretler, eldivenler, hafif ayakkabılar vb.), 
3.1.6 Güneş ışığı (güneş gözlükleri), 
risklerine karşı korurlar.  
3.2 Kategori-II Olarak Sınıflandırılan KKD’ler: Bu gruba kategori-I ve kategori-III’ün dışında kalan tüm 
KKD’ler girer.(KKD Yön.Md.12) 
3.3 Kategori-III Olarak Sınıflandırılan KKD’ler: Bu kategoriye giren KKD’ler şunlardır: 
3.3.1 Katı partikül ve sıvı aerosollardan veya tahriş edici, tehlikeli, zehirli ya da radyotoksik gazlardan 
korunmak için kullanılan filtreli solunum sistemi koruyucuları, 
3.3.2 Su altına dalmada kullanılanları da içeren, atmosferden tam yalıtım sağlayan koruyucu solunum 
araçları, 
3.3.3 Kimyasal maddelere veya iyonlaştırıcı radyasyona karşı sınırlı bir koruma sağlayan araçlar, 
3.3.4 Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, 
alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek 
sıcaklıktaki ortamlarda kullanılacak acil durum ekipmanları, 
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3.3.5 Eksi 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen düşük sıcaklıktaki ortamlarda 
kullanılacak acil durum ekipmanları, 
3.3.6 Yüksekten düşmelere karşı kullanılan donanımlar  
3.3.7 Elektrik tehlikesi ve tehlikeli voltaja karşı veya yüksek gerilin işlerinde kullanılan yalıtıcı özellikli 
donanımlar 
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KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARTLARA 
DAİR TEBLİĞE EK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ  ( 79  ) 

  
 
 
Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlar 
  
Madde 1 — 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu 
Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ’in 2 nci maddesinde verilen listeye, 
aşağıdaki ek listede belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartlar eklenmiştir. 
  
SIRA NO:                                              TS EN NO/ADI                                                 
 198 TS EN 144-3 
  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Gaz Tüpü Vanaları-Azot ve Oksijen Dalma Gazları İçin Çıkış Bağlantıları 
  
 199 TS EN 250 
  Solunumla İlgili Donanım-Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Dalma Aparatı-Özellikler, Deneyler, 
İşaretleme 
  
 200 TS EN 270/A1 
  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Bir Başlıkla Birlikte  Basınçlı Hava Hatlı Solunum Cihazı-Özellikler, Deney 
İşaretleme Tadil 1 
  
 201 TS EN 271/A1 
  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Basınçlı Hava Hattı veya Güç Destekli Temiz Hava Hortumu Bulunan Başlıklı 
Solunum Cihazları-Aşındırıcı ile Parlatma İşlerinde Koruyucu Olarak Kullanılan-Kurallar, Deney, İşaretleme Tadil 1 
  
 202 TS EN 352-5 
  İşitme Koruyucuları-Güvenlik Kuralları ve Deneyler-Bölüm 5-Aktif Gürültü Azaltma Kulaklıkları 
  
 203 TS EN 352-6 
  İşitme Koruyucuları-Güvenlik Kuralları ve Deneyler-Bölüm 6: Elektriksel Ses Girişli Kulaklıklar 
  
 204 TS EN 352-7 
  İşitme Koruyucuları-Güvenlik Kuralları ve Deneyler-Bölüm 7: Seviyeye Bağımlı Kulaklıklar 
  
 205 TS EN 353-1 
  Kişisel Koruyucu Donanım-Yüksekten Düşmeye Karşı-Bölüm 1: Rijit Bir Çapa Halatını İçeren Kılavuzlanmış Tipte 
Düşme Önleyici 
 206 TS EN 353-2 
  Kişisel Koruyucu Donanım-Yüksekten Düşmeye Karşı-Bölüm 2: Esnek Bir Çapa Halatını İçeren Kılavuzlanmış 
Tipte Düşme Önleyici 
  
 207 TS EN 354 
  Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikten Düşmeye Karşı-Bağlama Tertibatı 
  
 208 TS EN 355 
  Kişisel Koruyucu Donanım-Yüksekten Düşmeye Karşı-Enerji Absorplayıcılar 
  
 209 TS EN 360 
  Kişisel Koruyucu Donanım-Yüksekten Düşmeye Karşı-Geri Sarmalı Tipte Düşme Önleyiciler 
  
 210 TS EN 381-10 
  Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin- Bölüm 10: Vücudun Üst Kısmına İlişkin Koruyucular İçin 
Deney Metodu 
  
 211 TS EN 381-11 
  Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin-Bölüm 11: Vücudun Üst Kısmına İlişkin Koruyucular İçin 
Kurallar 
 212 TS EN 405 
  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Gazlara veya Gazlara ve Partiküllere Karşı Koruyucu Valflı Filtreli 
Yarım Maskeler-Özellikler, Deney ve İşaretleme 
  
 213 TS EN 465/A1 
  Koruyucu Giyecekler-Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruma-Koruyucu Giyeceğin (Tip 4 Ekipman) 
Farklı Parçaları Arasındaki Spreye Dayanıklı Bağlantılar ile Kimyasal Koruyucu Giyeceğe Ait Performans 
Özellikleri Tadil 1 
  
                                                           
79   Bu Tebliğ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 12 Ocak 2005 Tarihli ve 25698 Sayılı  Resmi Gazete ile 
yayımlanmıştır.   
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 214 TS EN 466-1 (TS EN 466 Numara Tadili) 
  Maddelere Karşı Koruma-Giyeceğin (Tip 3 Ekipman) Farklı Parçaları Arasındaki Sıvıya Dayanıklı 
Bağlantılar ile Kimyasal Koruyucu Giyeceğe Ait Performans Özellikleri 
  
 215 TS EN 466/A1  
  Koruyucu Giyecekler-Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruma-Bölüm 1: Koruyucu Giyeceğin (Tip 3 
Ekipman) Farklı Parçaları Arasındaki Sıvıya Dayanıklı  Bağlantılar ile Kimyasal Koruyucu Giyeceğe Ait Performans 
Özellikleri Tadil 1 
  
 216 TS EN 467/A1 
  Koruyucu Giyecekler-Sıvı kimyasal Maddelere Karşı Koruma-Performans Özellikleri-Vücudun Bir 
Kısmına Kimyasal Koruma Sağlayan Giyecekler Tadil 1 
  
 217 TS EN 470-1/A1 
  Koruyucu Giyecekler-Kaynak ve Kaynakla İlgili İşlemlerde Kullanılan Bölüm 1: Genel Özellikler Tadil 
1 
  
 218 TS EN 531/A1 
  Koruyucu Giyecekler-Isıya Maruz Kalan Çalışanlar İçin Tadil 1 
  
 219 TS EN 795/A1 
  Yüksekten Düşmeye Karşı Koruma-Ankraj Cihazları-Özellikler ve Deneyler Tadil 1 
  
 220 TS EN 943-1 
  Sıvı Aerosoller ve Katı Parçacıklar Dahil Sıvı ve Gaz Halindeki Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu 
Giyecekler-Bölüm 1: Kimyasal Maddelere Karşı Havalandırmalı ve Havalandırmasız "Gaz Sızdırmaz" (Tip 1) ve 
"Gaz Sızdırmaz Olmayan" (Tip 2) Koruyucu Elbiseler 
  
 221 TS EN 960/A1 
  Kafa Kalıpları-Emniyet Şapkaları Deneylerinde Kullanılan Tadil 1 
  
 222 TS EN 966/A1 
  Hava Sporları İçin Başlıklar Tadil 1 
  
 223 TS EN 1384/A1 
  Koruyucu Başlıklar-Binicilikte Kullanılan Tadil 1 
  
 224 TS 2429 EN 397/A1 
  Endüstriyel Emniyet Şapkaları (Baretler) Tadil 1 
  
 225 TS EN ISO 6942 
  Koruyucu Giyecekler-Isı ve Yangına Karşı Koruma- Deney Metodu: Işıma Yoluyla Yayılan Isı 
Kaynağına Maruz Kaldığında Malzeme ve Malzeme Takımlarının Değerlendirilmesi 
  
 226  TS 8435 EN 17l 
  Kişisel Göz Koruması-Kızıl Ötesi Filtreler-Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım 
  
 227 TS EN 13274-7 
  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 7: Parçacık Filtre Nüfuziyetinin Tayini 
  
 228 TS EN 13274-8 
  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 8: Dolomit Tozuyla Tıkanmanın Tayini 

 229 TS EN 13794 
  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kaçış İçin Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre solunum Aparatı-
Kurallar, Deneyler, İşaretleme 
  
 230 TS EN 13819-2 
  İşitme Koruyucuları-Test Etme-Bölüm 2: Fiziksel Test Metotları  
  
 231 TS EN 13819-1 
  İşitme Koruyucuları-Test Etme-Bölüm 1: Fiziksel Test Metotları  
  
 232 TS EN 13949 
  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Basınçlı Azot ve Oksijenle Kullanılan Açık Devre Kendi Kendine 
Yeterli Dalma Aparatı-Kurallar, Deneyler, İşaretleme 
 233 TS EN ISO 13998 
  Koruyucu Giyecekler-Çakılarla Kesmeye ve Delmeye Karşı Koruyucu Önlükler, Pantolonlar ve 
Ceketler 
  
 234 TS EN 14120 
  Koruyucu Giyecekler-Tekerlekli Spor Donanımı İçin Bilek, Avuç İçi, Diz ve Dirsek koruyucuları-
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Kurallar ve Deney Metotları 
  
 235 TS EN ISO 14460/A1+T1 
  Otomobil Yarışçıları İçin Koruyucu Giyecekler-Isı ve Aleve Karşı Koruma-Performans Kuralları ve 
Deney Metotları Tadil 1 
  
 236 TS EN ISO 14877 
  Granüler Aşındırıcıların Kullanıldığı Aşındırıcı Tahrip Edici İşlemler İçin Koruyucu Elbise 
  
 237 TS EN ISO 15025 
  Koruyucu Elbise-Isı ve Aleve Karşı Korunma-Sınırlı Alev Yayılması İçin Test Metodu 
   
 

   Yürürlük 
Madde 2 — Bu Tebliğ, Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği ile birlikte  9/2/2005 
tarihinde yürürlüğe    girer. 
 Yürütme 
 Madde 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 
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4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 65 İNCİ MADDESİNE GÖRE UYGULANACAK KISA ÇALIŞMA VE 
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ ( 80  ) 

(Tebliğ No: 1)  
 

 
1- Bu Tebliğin amacı; 4857 sayılı İş Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak çıkarılan ve 
31.03.2004 tarih ve 25419 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma 
Ödeneğine İlişkin Yönetmelik"in uygulanmasında karşılaşılan tereddütlerin ortadan kaldırılarak, 
ilgililerin gereksiz başvuru ve işlemlerde bulunmalarını önlemektir. 
2- İşverenin yaptığı bildirim, öncelikle Türkiye İş Kurumu tarafından sebep ve şekil yönünden 
değerlendirilir. 
3- Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının genel ekonomik krizin 
varlığını kabul eden açıklaması bulunmadan, genel ekonomik kriz gerekçesi ile yapılan başvurulara, 
Türkiye İş Kurumu tarafından, kısa çalışma talebinin uygun bulunmadığı bildirilir. 
4- Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki zorlayıcı sebep tanımına girmeyen kısa çalışma, faaliyetin 
kısmen veya tamamen durdurulma hallerinde işverenin bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu tür 
bildirimler 4857 sayılı İş Kanununun 65 nci madde kapsamı dışında kabul edilir. 
Zorlayıcı sebeplerle bağdaşmadığı halde, nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı 
gibi işyeri ekonomik kriz sebeplerine dayalı olarak yapılan başvurular için uygunluk tespiti 
yapılmayacaktır. Bu tür başvurular da Türkiye İş Kurumunca yanıtlanır. 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce zorlayıcı sebepler içinde değerlendirilen başvurular, uygunluk 
tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilir. 
Tebliğ olunur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
80    Resmi Gazete: 26.08.2004 Tarihli ve 25565 Sayılı 



 440

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN RİSK GRUPLARI LİSTESİ TEBLİĞİ  ( 81  ) 
 
Madde 1 — 16.12.2003 tarihli, 25318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık Birimleri ve 
İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi 
uyarınca oluşturulan Komisyonun görüşleri doğrultusunda işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından 
yer aldığı risk grupları listesi Bakanlıkça, Madde 2’de yer aldığı şekilde belirlenmiştir. 
Madde 2 — Risk Grupları Listesi 
 

I inci Risk Grubu 
 
1. Mantar, saz ve kamıştan sepet vb. eşya imali 
2. Gazete, mecmua yönetim yerleri, yayın evleri 
3. Kereste ve her türlü inşaat malzemesi ve pencere camı toptancılığı 
4. Her türlü makine ve taşıtlarla yedek parçaları toptancılığı 
5. Her türlü madeni ve cam eşyası, elektrik malzemesi ve cihazları, radyo, buzdolabı ve benzeri eşya 
toptancılığı 
6. Ev ve bürolara mahsus mobilyalarla halı ve kilim vb yer döşemeleri toptancılığı 
7. Mensucat, giyecek ve ayakkabı toptancılığı 
8. Yiyecek maddeleri, içki, tütün ve sigara toptancılığı 
9. İlaç, tuvalet malzemesi, kağıt, kitap ve kırtasiye, optik malzemeleri oyuncak ve spor eşyası, 
mücevherat, yukarıdaki gruplardan birine girmeyen diğer mamullerin toptancılığı ile ihracat ve ithalat 
işleriyle ilgili ticarethaneler 
10. Her türlü yiyecek maddeleri satılan mağaza ve işyerleri 
11. Eczaneler ve tuvalet malzemesi satılan işyerleri 
12. Kumaş, elbise, ayakkabı ve diğer giyecek eşyası satan mağaza ve işyerleri, kullanılmış eşya satan 
yerler 
13. Her türlü mobilya ve mefruşat ile soba, radyo, buzdolabı, çamaşır makinesi ve benzeri ev eşyası, 
müzik aletleri satılan mağaza ve işyerleri 
14. Küçük el aletleri, boya, mutfak eşyası, porselen ve camdan eşya, küçük elektrik cihazları ve 
malzemesinin perakende olarak satıldığı yerler 
15. Araba, bisiklet, motosiklet ve diğer taşıma araçlarıyla yedek parçalarının perakende olarak satıldığı 
işyeri ve mağazalar 
16. Perakende olarak odun, kömür, tütün ve buz satış yerleri, işyerleri, kitapçı ve kırtasiyeciler, 
çiçekçiler, mücevherat ve süs eşyası, fotoğraf makinesi, oyuncak ve spor malzemeleri ve benzeri 
maddelerin satıldığı işyerleri 
17. Bankalar, para ve tahvil borsaları ve her türlü kredi, banka ve para muamelatı yapan dernek, 
kooperatif ve müesseseler 
18. Hayat, yangın, nakliyat, kaza, can ve mal üzerine her türlü sigorta işleri yapan müesseseler, 
sigorta acenteleri 
19. Gayrimenkul işletenler, simsarlar, emlak komisyoncuları 
20. Nakliyat komisyoncuları ve nakliyat acenteleri 
21. Kar amacı gütmeyen ilmi araştırma işleri 
22. Dini kuruluşlar, kiliseler ve sinagoglar 
23. Meslek ve esnaf kuruluşları ticaret ve sanayi odaları, işçi ve işveren sendikaları ve benzeri 
kuruluşlar 
24. Müzeler ve kütüphaneler 
25. Siyasi kuruluşlar ve yukarıda tasnif edilmeyen çeşitli dernekler ve benzeri kuruluşlar 
26. Noter, avukat, baro ve hukuki istişare büroları 
27. Ticari müşavirler, hesap uzmanları, muhasebe büroları ve benzeri hizmetler 
28. Mühendis, mimar büroları 
 

 
II nci Risk grubu 

 
1. Terziler (Hususi dikişler) 
2. Diğer giyim eşyası imalatı, baston ve şemsiye imalatı 
3. Her tür saat tamiri 
4. Süpürge ve fırça imali 
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5. Suni çiçekçilik, işlemecilik, sırmacılık ve bunlara benzer süsleme mahiyetinde diğer el işleri 
6. Mürekkepli ve kurşun kalemler, cetvel tahtası, tampon ve benzeri büro eşyası imalatı 
7. Tahıl, pamuk, yün ve diğer zirai mahsullerle canlı hayvan, ham deri, odun ve tomruk, kereste toptan 
satış yerleri, depoları 
8. Her türlü eşya ve maddelerin satıldığı büyük mağazalar 
9. Hayvan arabaları ve hayvanlarla yapılan yük nakliyatı 
10. Terminaller, park yerleri ve garajlar gibi karayolu nakliyatını kolaylaştıran hizmetler 
11. Makinesiz deniz nakil vasıtalarında (mavna, şat ve benzerleri) yapılan bütün işler 
12. Kundura boyacılığı 
13. Çarşı ve mahalle bekçiliği ile özel güvenlik hizmetleri 
14. Kadastro ve haritacılık hizmetleri 
15. Sinemalar, sinema stüdyoları, film çevirme ve dağıtım işleri, sinema filmlerinin tamiri 
16. Tiyatro, opera ve konserler, radyo difizyon postaları, televizyon ve bunlarla ilgili hizmetler 
17. Hamamlar ve banyolar 
18. Hazır gıdaların ambalajlandığı yerler 
19. Mayonez, ketçap ve salata sosu üretim yerleri 
20. Mamul süngerden eşya imali 
21. Cenaze hizmetleri 
 

III üncü Risk grubu 
 
1. Ağaç dikme, yeniden orman yetiştirme ve ormanları koruma, zamk ve reçine, yabani kauçuk, usare, 
ağaç kabuğu, ot, yabani meyve ve çiçek, yosun, yaprak çamlardaki iğne yaprak ve saz gibi insan eliyle 
yetiştirilmemiş olan maddelerin toplanması, mangal kömürünün ormanda yakılması işleri, kültür 
mantarcılığı 
2. Her türlü iş ve gelir getiren hayvanların (Adatavşanı, devekuşu, domuz, kürklü hayvan, süt, yün, 
kümes hayvanları ile yumurta, bal, ipek böceği, kozası vs.) yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı ve bunlarla ilgili 
bakım, güdüm terbiye kırkım, sağım ve ürünlerinin elde edilmesi, toplanması, saklanması ile 
hayvansal gübre işleri, sokak hayvanı barınakları. 
3. Meyve ve sebze ile bal işleme yerleri, konservecilik, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve 
sebze suları imali 
4. Meyve, sebze kurutmacılığı ve manipülasyonu. 
5. Balık ve diğer su gıda ürünlerinin konserveciliği ve işleme yerleri 
6. IV üncü grup dışında kalan tarımla ilgili diğer faaliyetler 
7. Ekmek, ekmek çeşitleri ve simit fırınları 
8. Gofret, bisküvi vb imalatı 
9. Pasta, börek, yufka ve benzeri hamur işleri sanayii, hamur ve süt tatlıları üreten işyerleri 
10. Kakao ve çikolata imali 
11. Şekerleme, karamela, lokum, helva, bulama, ağda, pekmez imali ve benzeri diğer şekerli 
maddeler, toz şekerden küp şeker ve pudra şekeri üreten yerler ve sakız imalatı 
12. Tahin imalathaneleri 
13. Çay manipülasyonu, çay fabrikaları, depolama ve ambalajlama yerleri 
14. Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması (fındık, fıstık, ceviz ve badem vb kırma ve kavurma işleri dahil) 
15. Diğer yiyecek ve içecek maddelerinin imali ile çeşitli muamelelere tabi tutulması (Kuru kahve, sofra 
tuzu, baharat, doğal bitkilerin içecekleri vs.) 
16. Meşrubat, gazoz, kola ve karbondioksitle muameleye tabi tutulmuş her türlü meyve suları gibi 
alkolsüz içkilerin imali, ambalajlanması ve depolaması. 
17. Maden suları ve sodalarının hazırlanması 
18. El tezgahlarında yapılan her türlü dokuma işleri 
19. Halı ve kilim yıkama ve temizleme, vb. işleri 
20. İplik büküm ve sarım işleri, makara, bobin, masura ve yumak imali, şerit kaytan, kurdela gibi ufak 
tuhafiye eşyası imali 
21. Çorap imali 
22. Çoraptan gayri trikotaj eşyalarının imali kumaş atıkları ve eski kumaşlardan yün imal yerleri 
23. Keten, jüt, pamuk, kağıt, hasır ve benzeri elyaftan halat, ip, sicim, ağ gibi eşyaların imalatı 
24. Çamaşır, gömlek, kravat, korse, kemer, eldiven ve benzeri eşya imalatı 
25. Şapka ve kasket imalatı 
26. Döşemecilik (mobilya ve oto döşeme atölyeleri dahil) 
27. Yorgancılık 
28. Çadır, çuval, yelken imalatı (dokuma yapmaksızın) 
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29. Dokuma yapmaksızın diğer hazır eşya imali (bayrak, perde, çarşaf, battaniye ve benzeri) 
30. Kundura kalıbı, elbise askısı, tahta sap, kulp, kafes, raf, çubuk, oyma işleri, tabut, resim ve ayna 
çerçevesi ve benzeri imali 
31. Odun, paçavra ve diğer dokulardan kağıt hamuru imali ve bu hamurun kağıt, karton, mukavva ve 
presli dokular haline getirilmesi 
32. Kağıt, karton ve mukavvadan kutu, kesekağıdı ve diğer mahvazalar, kart zarf ve duvar kağıdı imali, 
kağıt hamurundan tabak, bardak ve diğer mutfak levazımı gibi preslenmiş eşya imali. 
33. Çiğ deri kurutma ve bağırsak temizleme ve işleme yerleri (Sucuk, bumbar hariç) 
34. Emülsiyon ve palamut hülasası fabrikaları, palamut değirmenleri, palamut temizleme işleri ve 
meyan kökü, şerbetçi otu vb. bitkilerin manipülasyonu 
35. Her tür mum ve balmumu imali 
36. Kol, duvar ve diğer tür saat imalatı 
37. IV. grup dışında kalan tomrukçulukla ilgili diğer faaliyetler 
38. Deniz ve göllerde tuz çıkarılması (sofra tuzu imali hariç) 
39. Suların toplanması, tasfiye, dağıtım ve su şebekelerinin işletilmesi ve aynı işletme tarafından 
yapılan bakım ve tamir işleri 
40. Maden cevherleri külçe halinde veya çubuk, levha, boru gibi ilk şekillerde işlenmiş maddeler, 
maden cevheri depolanması ve toptancılığı 
41. Et konserve ve fabrikaları, pastırma, sucuk, salam, bumbar ve sosis imali 
42. Taze ve dondurulmuş etin muhafazası (Müstakilen) 
43. Kaymak, krema, dondurma, frigo, koko, eskimo, tereyağı ve yoğurt imali. Boza üretim yerleri, 
dondurma külahı üretim yerleri 
44. Süt tozu, konsantre süt imali, süt pastörize ve sterilize tesisleri 
45. Beyaz peynir imali 
46. Kaşar, gravyer gibi diğer peynirlerin imali 
47. Eritilmiş sade yağ imali 
48. Balık ve diğer deniz gıda maddelerinin muhafazası, tütsüleme ve kurutulması 
49. Un değirmenleri 
50. Çeltik fabrikaları 
51. Un, bulgur, bakliyat ve sebze unları ve bunlara benzeyen diğer gıda maddelerinin işlenmesi, 
ambalajlanması 
52. Buz imali 
53. Makarna, şehriye, irmik, gofret, bisküvi ve benzeri yiyecek maddeleri imali 
54. Gıda katkı maddeleri ile nişasta, dekstrin ve glikoz vb. imali ve paketlenmesi 
55. Çeşitli hayvan yiyeceklerinin hazırlanması 
56. Malt likörleri hariç, her tür sofra şarapları ile likör şarapları, tabii ve suni köpüren şaraplar, mistel 
kokulu ve tıbbi şarapların imali, diğer tahammür etmiş içkilerin imali 
57. Malt ve bira gibi maltlı içkilerin imali 
58. Yaprak tütünü ayıklama, temizleme, kurutma cinslerine ayırma, balyalama, ambalajlama ve bakma 
işleri 
59. Yalnız şehir hatlarında işleyen gemilerde yapılan bütün işler 
60. Motor, yelken veya sair makinelerle işleyen küçük deniz nakil vasıtalarında yapılan işler 
61. Akar sular üzerinde sal ile ve suya bırakmak suretiyle nakliyat 
62. Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler 
63. Hava alanları bakımı ve uçuşa hazırlık işleri, hava alanlarında yer hizmetleri ve bakım işleri 
64. Özel okullar, çocuk yuva ve bahçeleri 
65. Kaplıca ve içmeler 
66. Nebatat ve hayvanat bahçeleri, park, bahçe ve mezarlık tanzim ve bakım işleri 
67. Dans yerleri ve dans okulları her türlü spor kulüpleri, spor sahaları, ateş poligonları, jimnastik 
salonları, yüzme havuzları, plajlar, koşu mahalleri ve diğer eğlence yerleriyle sergiler ve bunlarla ilgili 
hizmetler 
68. Sirkler ve cambazhaneler 
69. Yemek üretimi yapan yerler, lokantalar, gazinolar, kahveler, pastahane, çayhane, barlar gibi 
yemek yenen ve içki içilen yerler 
70. Oteller, pansiyonlar, hanlar, talebe yurtları, kamp sahaları ve bunlarla ilgili işler 
71. Erkek ve kadın berberleri, manikür, pedikür ve benzeri hizmetler 
72. Fotoğraf stüdyoları, film developman ve basım işleri, fotoğraf filmi renklendirme ve boyama yerleri, 
her türlü film ve film banyosunda kullanılan kimyasal maddelerin üretim yerleri 
73. Mürekkep imali 
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74. Deri ve deri yerine kaim olan sair maddelerden kundura ve giyim eşyası hariç saraciye eşyalarının 
imali 
75. İlaçlar, ilaç hammaddesi ve tıbbi müstahzarlar imali serum ve aşı hazırlama işleri (steril katgüt, 
hidrofil pamuk dahil) 
76. Kokular ve tuvalet maddeleri imali 
77. Alçı taşı çıkarılmasından ayrı olarak işletilen alçı tozu ve alçıdan eşya imali 
78. Sandal, kayık ve benzeri küçük deniz vasıtalarının imali ve tamiratı 
79. Otomobil, kamyon, motor ve tenteleri elektrik aksamı tamiri gibi ihtisasa taalluk eden tamirat ve 
revizyon işleri 
80. Motorlu vasıtaların yıkama, yağlama ve bakım işleri, oto lastik tamir atölyeleri 
81. Hayvan ve el arabaları imal ve tamiratı 
82. Piyano, telli ve nefesli sazlar ile kayıt için kullanılan her türlü kaset imalatı 
83. Kemik, boynuz, fildişi, kehribar, lüle taşı erzurum taşı ve diğer maddelerden süs eşyası, düğme, 
fermuar, tarak, fırça ve benzeri eşya imali 
84. Demiryolları ile yük ve yolcu nakliyatı ve bunlarla ilgili hizmetler, yataklı ve lokantalı vagonlar 
85. Şehir içi ve banliyö otobüs, tramvay, troleybüs işletmeleri 
86. Şehirlerarası otobüs işletmeleri 
87. Taksi işleten idareler ve bununla ilgili hizmetler 
88. Ardiyeler, depolar, soğuk hava depoları, antrepolar ve emanetçiler, hurda depoları 
89. Hububat siloları 
90. Trafik kontrolü ile ilgili işler 
91. Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumları, görme özürlülere mahsus yurtlar, hayır müesseseleri ve 
benzeri kuruluşlar 
92. İlancılık, fotokopi, teksir, ozalit işleri, modelcilik gibi ticari hizmetler 
93. Bitkisel yemleri ve hazır preparatlardan karma yemleri üreten tesisler 
94. Suni inci, boncuk vb üretim yerleri 
95. Asbest kullanılmayan balata imal yerleri 
96. Dondurulmuş gıda üretim yerleri 
97. Çocuk mamaları ve ek besinleri üretim yerleri 
98. Melamin eşya imal yerleri 
99. Gaz maske fabrikaları 
100. Kozmetik fabrikaları, kolonya vb. malzemelerin üretim yerleri 
101. Çakıl, kum, curuf, çimento vb. maddelerden motor gücü kullanmadan yapı, yalıtım döşeme vb. 
malzemeleri imal yerleri 
102. Tünel ve metro işletmesi 
103. Saf su ve asitli su üretim yerleri 
 

IV üncü Risk grubu 
 
1. Kamu veya özel sektöre ait olup, işletme şekli ne olursa olsun, tamamen veya kısmen tarımsal 
üretim için yapılan açıkta veya cam muhafaza içindeki (seralar) işler, kabuklu veya kabuksuz 
meyvecilik, tohum, sebze ve çiçek yetiştirme çay, kahve ve kauçuk tarlalarındaki işler, mısır tanelerini 
koçandan ayırma, ot balyalama, harman dövme ve bunlarla ilgili faaliyetler, kontrat esası üzerine 
yapılan her türlü ilaç serpme (uçakla ilaçlama dahil), mahsul toplama, meyve ve ambalajlama, ağaç 
budama, sulama sistemlerinin işletilmesi işleri 
2. Kerestenin kesilmesi, tomruk, testerelik kereste, çatal, ağaç gövdesi yumruları, kütük, kağıt hamuru 
imaline mahsus odun, sırık, kazık, yontulmuş demir yolu traversi, maden ocaklarına mahsus kereste, 
ormanda kesilen yakacak odun, kimyevi takdire elverişli odun, mekik ve benzeri bloklar ile ormandan 
elde edilen diğer kaba, yuvarlak, yontulmuş veya yarılmış maddeler veya odun ham maddeleri, tomruk 
nakletme işleri 
3. Denizlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması ve dalyan işleri 
4. Nehir ve göllerde balık ve diğer su hayvanlarının, bitkilerinin avlanması, toplanması ve üretilmesi 
5. Kil, kum ve çakıl ocakları, kum yıkama ve eleme tesisleri 
6. Taş ocaklarından ayrı olarak işletilen kireç ocakları ve kireç imali 
7. Tüm maden arama işleri (petrol ve tabii gaz arama işleri hariç) 
8. Müstakilen yapılan maden ve curuf temizleme, ayıklama işleri 
9. Pamuk ipliği imali ve pamuklu dokuma sanayii, pamuk işleme fabrikaları ve atölyeleri (çırçır) 
10. Yün (Tabii ve suni) ipliği imali ve yünlü dokuma sanayii 
11. İpek ipliği imali ve ipekli dokuma sanayii (suni ipek naylon ve benzeri sentetik elyaftan dokumalar 
dahil) 
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12. Keten, kenevir ve jütten iplik imali ve dokuma sanayii 
13. Karışık iplik ve dokuma fabrikaları 
14. Halı ve kilim vb. yer döşemeleri sanayii 
15. Parke, kontraplak, kaplamalık ağaç, reçine ve suni tahta imali 
16. Ahşap mobilya sanayii , her tür ağaç eşya imal, işleme ve tamir yerleri 
17. Saz ve kamıştan mobilya sanayii 
18. Madenden mobilya sanayii 
19. Her türlü organik nitelikte madde üreten fabrikalar 
20. Kauçuktan mamul eşyanın tamiri (otomobil lastiklerine diş açılması dahil) 
21. Diğer kauçuk ve lastik mamulleri imali 
22. Çini, porselen, fayans ve seramik ve pişmiş topraktan kap kacak imali 
23. Posta, tel veya radyo, GSM ile haberleşme ve baz istasyonlarında yapılan hizmetler 
24. Plastik hammadde imali 
25. Suni ipek ve diğer sentetik elyaflar ile plastik maddelerin imali 
26. Yakılacak ispirto imali 
27. Ağır metal tuzlarının üretimini yapan tesisler 
28. Solvent kullanmak suretiyle ekstraksiyon yapan bütün nebati ve hayvani ham yağ ve rafine yağ 
elde edilen tesisler ve entegre yağ tesisleri 
29. Zeytinyağı ve diğer nebati yemeklik yağların tasfiyesi ve çeşitli muamelelere tabi tutulması. 
30. Şeker pancarı ve kamışından şeker imali, şeker fabrikaları 
31. Diğer gruplarda yer almayan inorganik nitelikteki maddelerin üretildiği yerler 
32. Mezbahalar, tavuk ve kümes hayvanları kesme yerleri 
33. Asfalt ve dam tecrit malzemeleri, yağlamaya mahsus olup, petrol tasfiyehanelerinde elde 
edilmeyen yağlar ve gresler imali 
34. Tuğla, kiremit, boru, pota, künk, ateş tuğlası ve benzeri inşaat ve mimari malzemesi imali 
35. Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi imalatı, öğütme ve paketleme prefabrik konut 
malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim yerleri, volkanik taş işleyerek elde edilen hafif 
malzeme yapı fabrikaları, hazır beton tesisleri 
36. Kürk imali, işlemesi ve boyaması 
37. Kağıt fabrikaları ve kereste vb. lifli maddelerden kağıt hamuru üretim tesisleri 
38. Demir tel ve çubuktan eşya imalatı (Çivi, zincir, vida vs. gibi) 
39. Soğuk demircilik ve kaynak işleri 
40. Sobacılık ve teneke eşya imali 
41. Metalden gayri maddelerden diğer imalat 
42. Demiri ısıtıp döğerek şekillendirme veya presleme suretiyle muhtelif eşya imali, çilingir atelyeleri ve 
sahra demirciliği 
43. Bakırdan eşya imali 
44. Alüminyum eşya imali 
45. Her tür elektro mekanik ve elektro manyetik yöntemle madeni eşya imali, işleme, montaj, tamir, 
emayeleme, plastik ve diğer maddelerle kaplama yerleri, emaye eşya imali 
46. Kıymetli madenler, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ve inciler kullanılmak suretiyle mücevherat, altın 
ve gümüş eşya imali, kıymetli ve yarı kıymetli taşların perdahlanması madalya ve madeni para basma 
işleri 
47. Ziraat makineleri imali ve tamiratı (pulluk, biçer döğer, selektör ve benzeri ziraatte kullanılan 
makineler) 
48. Ziraatten gayri makinelerin imal ve tamiratı (çamaşır makinası, buz dolabı, tartı aletleri yazı ve 
hesap makineleri vb.) ( Elektrik cihazları hariç) 
49. Elektrik enerjisi üretim, tahvil ve dağıtım ile ilgili makinelerin imal ve tamiri 
50. Motorsiklet, bisiklet, üç tekerlekli çocuk bisikletleri ile bisiklet parçaları imalat ve tamiratı 
51. Selüloit ve plastikten muhtelif eşyaların imali, selüloz fabrikaları 
52. Kurtarma gemilerinde yapılan bütün işler 
53. Lokomotif, vagon ve tramvay arabaları imal ve tamiratı 
54. DDY cer depoları ve müstakil revizörlükleri 
55. Otomobil, kamyon, römork, otobüs gibi motorlu nakil vasıtalarının imal ve montaj işleri 
56. Motor, fren, şanzuman, dingil, dişli, şasi gibi motorlu taşıt parçaları ve teferruatının imali 
57. Uçak ve planör, uçak motorları, pervane, tekerlek gibi sair aksamın imal, montaj ve tamiratı 
58. Petrol ve tabii gazın boru hattı vasıtasıyla nakli 
59. Teleferik işletmesi 
60. Rakı imali 
61. Diğer içkilerin imali (içki imalinde kullanılan ispirto ve suma imali dahil) 
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62. Sigara, puro, sigarillos, içilen ve çiğnenen türden tütün, pipo tütünü, enfiye ve tömbeki imali 
63. Dokuma yapmaksızın boya, apre işleri, yazmacılık ve basmacılık işleri 
64. Linolyum ve diğer sert, satıhlı zemin döşemeleri, (plastik hariç) suni deri, muşamba ve kaplanmış 
kumaşlar, hasır, lif, keçeler, paspaslar ve her türlü elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali, çöp 
ve paçavraların elyaf haline getirilmesi 
65. Kauçuk hariç, deri, suni deri, plastik, ağaç vs. malzemeden kundura, tozluk, getr imali, kundura 
sanayii için kesilmiş hazır malzeme imali, sayacılık 
66. Kundura tamircileri (kundura imal eden tamirciler de bu gruba dahildir.) 
67. Dokuma, deri, kürk vs. maddelerden elbise, palto-pardösü, gibi hazır elbise imali 
68. Tomruğun işlenmesi, bıçkıhaneler, ağaç travers fabrikaları 
69. Marangozluk, doğramacılık ve ahşap sabit tesisler imali 
70. Sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj imali 
71. Matbaacılık, baskı yerleri 
72. Klişecilik, çinkografi (müstakilen) 
73. Şehirlerde havagazı dağıtımı ile ilgili olmayan kök fırınları 
74. Kauçuk ayakkabı imali 
75. Sabun, deterjan ile çamaşır suları ve sodası ve diğer temizlik maddeleri sanayii, nişadır, çivit imal 
yerleri 
76. Tutkal, jelatin, zamk ve diğer yapıştırıcı madde imali 
77. Kibrit imali 
78. Montaj işleri (imalat yapmaksızın makine ve tesisat montajı) 
79. Hassas ölçü ve kontrol aletleri, laboratuvar alet ve cihazları, tıbbi, cerrahi ve dişçiliğe mahsus 
aletlerle bilumum protezler ve ortopedik teçhizat ve malzemelerin imali 
80. Hassas filmlerle camlar da dahil olmak üzere optik aletleri, objektifler, fotoğraf makine ve 
malzemesi imalatı 
81. Oyuncak, spor ve atletizm eşyası, benzeri eşya imalatı. Plastik, pleksiglas, polyester gibi 
maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon, ambalaj malzemeleri vb. yapan yerler 
82. İnşaat işinden müstakilen yapılan badanacılık, yağlı boyacılık, cila, binaların parke, muşamba veya 
naylon vb ile döşenmesi işleri 
83. Sıhhi tesisat, kalorifer, gaz su ve elektrik tesisatı (bina içi tesisat) 
84. Yol, spor ve hava alanları inşaatı, tamirat ve bakım işleri (Yol inşaatı ile ilgili variyant inşaatı dahil) 
85. Elektrik işletmeleri, elektrik enerjisinin üretimi ve dağıtım işleri (Santral inşası ve şebeke inşaatı 
hariç) 
86. Havagazı üretimi, havagazı ve tabii gazın dağıtım işleri, havagazı ve kok fabrikaları 
87. Sıtma mücadele işleri (D.D.T. ve mazotlama işleri) 
88. Hem yük hem yolcu taşıyan gemilerde yapılan bütün işler 
89. Yük gemilerinde yapılan bütün işler 
90. Kamyonla yapılan yük nakliyatı (Aynı işveren tarafından yaptırılan tahmil ve tahliye işleri dahil) 
91. Tankerle karada yapılan nakliyat 
92. Yolcu gemilerinde yapılan bütün işler 
93. Gemi tahmil ve tahliye işleri (su üzerinde, iskele veya rıhtımda) 
94. Dalgıç gemilerinde yapılan bütün işler 
95. Uçaklarda yapılan bütün işler (Havacılık kulüpleri dahil) 
96. Nakliyat yapmaksızın tahmil ve tahliye ve hamallık işleri 
97. Elbise ve çamaşır yıkama, temizleme, boyama ve ütüleme işleri 
98. Deri yakma ekstrakları (zırnık) üretim yerleri 
99. Kullanılmayan et ve hayvan cesetlerinin izalesi ve geri kazanım için yakma tesisleri 
100. Evsel ve endüstriyel katı atıkların geri kazanımı 
101. Tornacılık ve tesviyecilik 
102. Evlerde kullanılan da dahil olmak üzere elektrik cihazları, izole tel, kablo, duy, anahtar ve diğer 
elektrik malzemesi imalatı 
103. Araştırma laboratuvarları hariç her türlü kontrol laboratuvarları (gıda, çevre, kimya, biyoloji, 
inşaat, ziraat vb) 
 

V inci Risk grubu 
 
1. Sünger avcılığı ve su altında yapılan diğer işler 
2. Maden kömürü işletmeciliği 
3. Linyit kömürü işletmeciliği 
4. Diğer kömürlerin işletmeciliği (Tüm kömür yıkama, eleme, briketleme yerleri dahil) 
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5. Demir cevheri üretimi (Aynı işveren tarafından yaptırılan, bu işin fer'i ve tamamlayıcı mahiyetindeki 
yıkama, ayıklama, izabe, sevk gibi tüm yardımcı işler dahil) 
6. Krom üretimi 
7. Bakır üretimi 
8. Kurşun üretimi 
9. Manganez üretimi 
10. Diğer madenlerin üretimi, tüm madenlerin zenginleştirme yerleri 
11. Petrol ve tabi gaz kuyularının açılması 
12. Taş ocaklarında yapılan işler (Taş çıkarma, kırma ve taş ocağında yapılan kesme işleri) 
13. Mermer ocakları, blok mermer işleme yerleri 
14. Kükürt, fosfat, nitrat, borat, potas, sodyum, arsenik, cıva, ihtiva eden cevherler gibi kimya 
sanayiinde ve suni gübre imalinde kullanılan maddelerin topraktan çıkarılması ve bunlarla ilgili bütün 
işler 
15. Asfalt, bitum, asbest, alçı taşı, amyant, mika, kuvars, zımpara ve lüle taşı gibi metal olmayan 
maddelerin çıkarılması ve bunlarla ilgili işler. Asbest katkılı yapı ve mamullerin üretimini yapan 
fabrikalar 
16. Tabakhaneler, deri perdahlama ve boyama işleri, ham deri işleme yerleri 
17. Otomobil ve bisiklet lastikleri imali 
18. Mühimmat ve patlayıcı maddeler imalatı, patlayıcı madde sanayi, sentetik yakıt, azot peroksit imal 
ve dolum tesisleri, patlayıcı madde depoları ve patlayıcı madde nakil işleri 
19. Cam ve camdan mamul eşya ve ayna imalatı. (Gözlük ve optik camları hariç) 
20. Petrol rafinerileri ve petrokimya tesisleri 
21. Gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, hidroklorik asit, klor vb. kimyasal maddeler üretim yerleri ile azot 
sanayi ve gübre fabrikaları, kimyevi gübreler imali 
22. Taş yontma, öğütme ve kırma işleri 
23. Boya, vernik ve cilalar ile organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri 
24. Gaz, benzin ve diğer akaryakıtlar, ham petrol ve müştaklarından yağlamaya mahsus yağlar ve 
muhtelif maddelerin elde edilmesi 
25. Kimyevi tuzlar, asitler, bazlar ve alkoller gibi kimyevi maddelerin imali, alkol üretim ve tasfiye 
yerleri, fermantasyon ile alkollü içki üreten fabrikalar veya malt tesisleri 
26. Diğer kimyevi ana maddelerin sanayii ve basınç altında her türlü sınai ve tıbbi gazın sıvılaştırılarak 
dolum işleri 
27. Yüksek fırınlarda eritmekten yarı ikmal edilmiş hale gelinceye kadar bütün işlemleri ihtiva etmek 
üzere demir ve çelik imalatı yani dört köşe veya yuvarlak çubuklar, levha, plak, şerit, tüp, ray, rot gibi 
esas şekillere haddelemek, kalay kaplaması (teneke imali), kaba dökümler ve döğme metal imalatı 
28. Demir ve çeliği tav fırınlarında ısıtmak suretiyle müstakilen yapılan haddeleme ve laminaj işleri 
29. Demirden gayri metallerin izabesi tasfiyesi ve bunların külçe, bar, dört köşe kalın çubuk, levha, 
şerit daire ve haddeden geçirilerek elde edilecek diğer esas şekillerde imali 
30. Demirden gayrı metallerin tav fırınlarında ısıtılması suretiyle müstakilen yapılan haddeleme ve 
laminaj işleri 
31. Taş, asbest ve grafitten eşya imali 
32. Tıbbi, cerrahi, diş ve benzeri sağlık hizmetleri, hastaneler, sanatoryumlar, klinikler ve sağlık yurtları 
33. Bina, liman, iskele, köprü, baraj, ve benzeri inşaat dolayısıyla müstakilen yapılan tetkik ve deneme 
mahiyetindeki sondaj işleri 
34. Çimento ve klinker imali 
35. Nikelaj kaplama ve galvanoplasti işleri, kalaycılık 
36. Font ve diğer madenleri eritip kalıplara dökmek suretiyle muhtelif eşya imali, maden döküm 
atölyeleri ve haddehaneler 
37. Dekovil ve tramvay yolu inşaat ve tamiratı 
38. Bina inşaatı ve tamiratı, bina yıkımı işleri 
39. İskele, liman, mendirek inşaat ve tamiratı 
40. Bina dışı elektrik, gaz, telgraf, telefon, tesisatı ve havai hat boru hattı inşaat, tamirat ve bakım işleri 
41. Bataklık kurutma işleri 
42. Deniz tankerlerinde yapılan bütün işler 
43. Köprü, kanalizasyon, baraj, su regülatörü ve varyant su yolu, kuyu ve su işleri ile ilgili inşaat ve 
tamiratı 
44. Demiryolu, metro, tünel ve yeraltı inşaatı ve tamiratı 
45. Isıtma ve enerji amacıyla buhar üretimi ve dağıtım işleri 
46. Çöp ve kanalizasyon hizmetleri, tehlikeli atık yakma tesisleri, katı atık depolama tesisleri 
47. Baca ve cam temizleyicileri, haşarat ve hayvan itlaf ve dezenfeksiyon işleri 
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48. Kaya tuzu çıkarılması 
49. LPG dolum tesisleri ile dökme LPG ve tüp depolama tesisleri 
50. Akaryakıt depolama tesisleri 
51. Akaryakıt ve LPG satış yerleri ile petrol ürünleri ve makine yağları satış yerleri 
52. Pil, batarya ve akü imal yerleri 
53. Vapur ve gemi inşa ve tamiratı, tersaneler, hususi tipte deniz vasıtalarına mahsus makinelerin 
imali, gemi bozma tezgahları ve söküm yerleri, liman atelyeleri 
54. Asfalt ve zift üretme işleme, kaynatma ve eritme yerleri ile depoları 
55. Araştırma laboratuvarları 
56. Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri (aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler, şenlik 
maytapları, tabanca mantarları benzerleri) 
57. Sanayide kullanılan boya ve kimyevi maddeler, petrol ve kömür türevleri toptancılığı 
58. Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları, koklaştırılmaları ve bunlardan elde edilen türevleri damıtma 
işleri 
59. Radar, X ışınları ve diğer zararlı radyasyon yayan ışınlarla çalışma yapılan yerler 
60. Tıbbi tedavi laboratuvarları ile bitkisel, hayvansal, gıda ürünlerinin ışınlanması ile mikrodalga, lazer 
ve benzeri radyoaktif maddelerle çalışılan işler 
61. Tabi ve suni aşındırıcı taşların ve çeşitlerinin üretim işleri 
62. Zirai mücadele ilaçları, insektisit, rodendisit, mollusit vb maddelerin imali, depolama, ambalaj ile 
toptan ve perakende satış yerleri 
63. Kurşundan harf dökümü yapılan yerler 
64. Yangın söndürme ve itfaiye hizmetleri 
Madde 3 — Bir işyerinde muhtelif işlerin yapılması durumunda, işyerinde yapılan asıl iş risk grubu 
tayininde temel alınır. 
Tebliğ olunur. 
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Tehlikeli maddeler ile ilgili Genelgeler :  
 
27.8.1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
uyarınca yürürlüğe giren genelgeler. 
 
 
 
29.5.1992 Tarihli , 05376 sayılı Genelge 
 
Dünyadaki tehlikeli sanayi atıklarının büyük kısmının gelişmiş ülkeler tarafından üretildiği bilinmektedir. 
Ancak tehlikeli atıkların oluştuğu ülkelerde bertarafının ekonomik gerekçelerle ve alan yetersizliği 
nedeni ile güç olması yönünden gelişmekte olan ülkelere ham madde adı altında kanun dışı yollarla 
ihraç edildiği bilinmektedir. Türkiye de bu olumsuz gelişmeden önemli ölçüde etkilenmekte olduğundan 
1989 yılında Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolü (Basel) Sözleşmesini 
imzalamış ve onaylama sürecini başlatmıştır. Bu nedenle hazırlanmakta olan ulusal mevzuatımız, 
Basel Sözleşmesinde yer alan “Ülkelerin atık ihlalini yasaklama hakkının kullanılması” hükmünü de 
göz önüne alarak hazırlanmakta olup her türlü atığın ülkemize ithalinin yasaklanmasını öngörmektedir. 
 
Bu arada uluslararası platformda, özellikle OECD teşkilatı tarafından tehlikeli atıkların sınırlar ötesi 
taşınımı konusunda Basel Sözleşmesine aykırı olarak atık listeleri oluşturma ve bunlara hammadde 
kodları vererek ticaretlerinin kanuni hale getirilmesi konusunda yoğun çalışmalar sürdürülmektedir. 
 
Bu yönde 1992 yılı OECD C (92) 39 sayılı Konsey Kararına ilişkin ülkemiz çekincesinin kaldırılması 
için tarafımızdan yapılan deklarasyonla Türkiye’ye atık ihtilalinin yasak olduğu bildirilmiştir. Atıkların 
sınırlar ötesi taşınımının kontrolü için gerekli iç mevzuat halen taslak halindedir. Kaldı ki diğer ülkelerin 
de bu yönde paylaştığı sıkıntı atıkların ham madde tanımına sokulmasıdır. OECD ülkeleri de atık 
tanımına ortak bir sisteme ulaşmamışlardır ve atıklar için verilmiş özel GTİP (Gümrük Tarife İstatistik 
Pozisyon) numaraları bulunmamaktadır. Bu nedenle tehlikeli atıklar ithalatta hammadde gibi işlem 
görmekte GTİP numaraları almakta ve kontrolsüz olarak ülkemize getirilmektedir. 
 
OECD ülkelerinde yaptığımız açıklamalara rağmen Bakanlığımız yoğun atık ithali talepleri ile 
karşılaşmış bulunmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanununun geçici 2. Maddesinde “Her türlü yakıt, atık, 
artık ve kimyasal maddenin ithali Çevre Bakanının onayına tabidir” hükmü bulunmaktadır. 
 
Bakanlığım bu konudaki ulusal ve uluslararası çalışmaları ve sözleşmeleri Çevre Kanununun verdiği 
yükümlülükler doğrultusunda yakından izlenmektedir. Karşılaşılan yoğun atık ithali talepleri ve bu 
atıkların hammadde gibi ülkemize sokulmak istendiği göz önünde bulundurularak, konuya gereken 
hassasiyetin gösterilmesi ve gelişmelerden Bakanlığımın behemahal haberdar edilmesi hususunda 
gereğini önemle arz /rica ederim. 
 
ÇEVRE BAKANI 
 
 
 
9.9.1997 Tarihli, 1997/12 sayılı genelge 
 
İlgi a)19/Kasım/1996 Tarih ve b.19.0.ÇKÖ.0.08.00.01/3327-7634(1996-21)Sayılı Genelgemiz. 
 
b)Türk Standartları Enstitüsünün 30/7/1997 Tarih ve 1755 Sayılı fax’ı. 
 
Bilindiği üzere 27/8/1995 Tarih ve 22387 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 13’üncü Maddesi gereğince, tehlikeli atık taşıyacak araç ve 
firmaların bağlı bulundukları Valiliklerden lisans almaları gerektiği bu lisansın alınmasında uyulacak 
teknik ve idari esaslar Ek: 1’de verilen İlgi(a) genelgemiz ile bildirilmiştir. 
 
Aynı genelge ile, tehlikeli atıkların taşınmasında kullanılacak araçların teknik donanımları, araçların 
etiketlenmesi ve yüklenmesine ilişkin hususların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan 
ve 22/Ekim/1976 tarih 15742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli 
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Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılması gerektiği 
ifade edilmiştir. 
 
Genelgenin yayımlandığı tarihten bu yana gerek illerdeki uygulamaları değerlendirmek, gerekse 
lisanslandırma prosedüründe karşılaşılan problemleri belirleyerek, çözüm getirmek amacıyla 
Bakanlığımızda ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda özellikle tehlikeli atık 
taşıyacak araçların teknik özelliklerinin uygun olduğunu gösteren belgeyi verecek kurumun 
belirlenmesindeki sıkıntı vurgulanmış ve bu doğrultuda gerekli altyapıya sahip olan Türk Standartları 
Enstitüsü’ nün bu belgeyi verebileceğini belirtir Ek:2’de sunulan yazıları Bakanlığımıza gönderilmiştir. 
 
Bu bağlamda ilgi (a) genelge çerçevesinde tehlikeli atık taşımacılığında gözönünde bulundurulacak 
önemli hususlar yeniden aşağıda verilmektedir. 
 
Araç ve Firmaların Lisanslandırılma Esasları 
 
Madde 1- Araç lisansı için aracın bağlı bulunduğu valiliklere yapılacak başvuruda aşağıdaki bilgi 
belgeler bulundurulacaktır: 
 
a) Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası, 
 
b)Aracın tipi, 
 
c)Plaka numarası ve şasi numarası, 
 
d)Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, 
 
e)Taşınacak tehlikeli atıkların tehlikeli sınıf (grup) numaraları, 
 
(Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmeliği’ne göre belirlenecektir), 
 
f)Araçta taşınacak tehlikeli atıkların tehlikeli özelliğini gösterir etiket örnekleri, 
g)Taşınacak atıkların herbiri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği, kaza anında insan ve çevre 
sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirlerin yeraldığı “Türkçe Bilgi 
Formları” ile kazaya ilk müdahale ve ilk yardım için gerekli malzemeler,  
 
h)Tehlikeli atık taşıyacak herbir araç için Türk standartlar Enstitüsü tarafından “Tehlikeli Maddelerin 
Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre 
aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir “Uygunluk Belgesi” 
 
Madde 2-Aracın bağlı olduğu firmanın lisanslandırılması için aşağıdaki bilgi belgelerle Valiliğe 
başvurulur: 
 
a)Firmanın adı, adresi, telefon numarası, 
 
b)Firma sahibinin / sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası, 
 
c)Tehlikeli atık taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı, 
 
d)Lisans alacak araçların plakaları, 
 
e)Tehlikeli atık taşımacılığı için USD ( Uluslar arası Sürücüler Derneği) veya UND (Uluslar arası 
Nakliyeciler Derneği)’den alınmış uluslararası sürücü eğitim sertifikası, 
 
f)Taşınacak tehlikeli atıkların , “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliği” ne 
göre tehlike grup numarası. 
 
Lisans Başvurusunun Valiliklerce Değerlendirilmesi Esasları 
 
Madde 3 -Tehlikeli atık taşıyacak araç ve bu araçların bağlı bulundukları firmaların lisans başvuruları 
sırasında aşağıdaki belgeler istenir. Bu belgelerin değerlendirilerek uygun görülmesi halinde araç ve 
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firmalara ilgili Valilikçe lisans verilir. Araçların lisanslandırılmasında bu araçların bağlı bulundukları 
firmanın da lisans esaslarını yerine getirerek lisans belgesi alması gerekir. 
a)Tehlikeli atık taşıyacak her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından “Tehlikeli Maddelerin 
Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre 
aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir “Uygunluk Belgesi” 
 
b)Madde 1 ve Madde 2’de belirtilen ve Araç ve Firmaların lisanslandırılması için gerekli belge ve 
bilgilerle birlikte, TSE’den her bir araç için alınmış uygunluk belgesi, 
 
c)Firmada eğitim sertifikasına sahip sürücülerin sayı ve sertifika örnekleri 
 
Tehlikeli Atıkların Karayolunda Taşınmaları Sırasında Yapılacak Denetimlerin Esasları 
 
Madde 4-Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılmakta 
olan denetimler sırasında aşağıdaki belgeler istenir: 
 
a)Valilik tarafından onaylanmış araca ve bağlı bulunduğu firmaya ait lisans belgelerinin noter 
tarafından tasdiklenmiş birer örneği, 
 
b)Taşıdığı tehlikeli atığın fiziksel ve kimyasal özelliği ile kaza anında yapılacak ilk yardım ve 
müdahaleye ilişkin bilgileri içeren “Türkçe Bilgi Formu” 
 
c)Taşıyacağı tehlikeli atığın adı ve özelliğine göre kaza anında yapılacak ilk yardım ve müdahalede 
gerekli olan malzeme ve gereçler, 
 
d)Aracı kullanan şoförün USD (Uluslar arası Sürücüler Derneği) veya UND (Uluslar arası Nakliyeciler 
Derneği)’den almış olduğu “Eğitim Sertifikası” 
 
e)Ek 3’te verilen ve tehlikeli atığın üretildiği sanayinin bulunduğu Valilik tarafından onaylanmış “Ulusal 
Atık Taşıma Formu” 
 
Yukarda belirtilen hususların uygulanması konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
 
ÇEVRE BAKANI 
 
 
 
9 KASIM 1996 Tarihli, 1996/21 sayılı genelge 
 
Bakanlığımızca hazırlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 
Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan yönetmelik, tehlikeli sanayi atıklarının 
üretimi, toplanması, geçici olarak depolanması, taşınması, geri kazanımı, bertarafı, uluslararası 
ticaretine ilişkin teknik ve idari esasları kapsamaktadır. Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak 
araçların teknik donanımları, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, araçların etiketlenmesi ve 
yüklenmesine ilişkin hususlar ise, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan 22 Ekim 1976 
tarih ve 15742 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile 
Taşınması Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile belirlenmiştir. 
 
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 11, 12 ve 13’üncü Maddeleri doğrultusunda tehlikeli 
atıkların insan ve çevre sağlığına zarar taşınması hususunda; 
 
-Atığın özelliğine uygun araçlarla taşınması ve aynı araçta aynı kap içinde atık taşınması durumunda 
taşınacak atığın anılan Yönetmeliğin Ek-5’inde verilen aynı (y-) kodunda olması, 
 
-Atıkların yurtiçinde taşınması durumunda Yönetmelik Ek:9-B’de verilen atık taşıma formlarının, uluslar 
arası taşımacılıkta ise E: 9-A’ da verilen uluslar arası taşımacılık formlarının doldurularak gerekli 
prosedürün uygulanması, 
 
-Atık taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, taşımak istedikleri atığın çeşidini, hangi özellikte ve ne 
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miktarda olduğunu ve kullanacakları aracın bu işe uygunluğunu gösteren belge ve dökümanlarla 
birlikte Valiliğe başvurmaları ve lisans almaları, 
gerekmektedir.  
 
Araçların ve Firmaların Lisanslandırılması 
 
Madde 1: 
 
a)Lisans almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, taşımak istedikleri tehlikeli atığın çeşidini, hangi 
özellikte ve ne miktarda olduğunu, ne tür bir araçla taşıyacaklarını belgelemek ve nakil işleminde 
kullanılan aracın bu işe uygunluğuna dair bilimsel kuruluşlar veya Valiliğin uygun göreceği diğer 
kuruluşlardan alacağı belge ve dökümanlar ile Valiliğe başvurmak zorundadır. 
 
b)Lisans, başvuran firmaya ve araca verilir. Lisans alan firma, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile 
Taşınması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre, taşıdığı yükün özelliğine tehlike etiket ve işaretlerini 
aracında kullanmak zorundadır. 
 
c)Lisans devredilemez, 3 yıl için geçerlidir ve bu süre sonunda yenilenmesi gerekir.Lisans almaya 
esas konularda bir değişiklik olması durumunda lisansın yenilenmesi gerekir. Taşımacılıkta öngörülen 
kuralları yerine getirmeyen firmaların lisansı, Valilikçe iptal edilir.  
 
Lisans Alacak Araçlarda Aranacak Hususlar 
Madde 2: 
 
a)Araçların, taşınan atığın özelliğine göre “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında 
Yönetmelik” te verilen donanımlara haiz olduğunun tespit edilmesi,  
 
b)Araçların, kaza halinde, müdahale ve ilk yardım amacıyla gerekli malzemelere sahip olması,  
 
c)Taşınacak atığın fiziksel ve kimyasal özelliği, kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek 
olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için alınacak tedbirlerin yer aldığı Türkçe bilgi formlarının ve 
gerekli malzemenin araçta bulundurulması zorunludur. 
 
Bu maddedeki yükümlülüklere uymayanlar hakkında Çevre Kanunu’nunda yer alan idari para cezaları 
uygulanır.  
 
Lisans Alacak Firmalarda Aranacak Hususlar 
 
Madde 3: 
 
a. Tehlikeli yük taşımacılığı yapacak sürücülerin bu konuda eğitim sertifikasına sahip olması, 
 
b. Kaza ve arızalardan sonra uygulamak üzere alınacak tedbirlere ilişkin belgenin araçlarda bulunması 
ve sürücülerinin bu konuda eğitimli olması, 
 
c. Firmanın bu amaçla kullanacağı araçlara lisans alması, 
 
d. Tehlikeli yük taşımacılığı için lisans alacak firmanın, bu amaçla kullanacağı lisanslı araçlarının 
plakalarını Valiliklere bildirmesi, zorunludur.  
 
Bu madde’deki yükümlülüklere uymayanlar hakkında Çevre Kanunu’nda yer alan idari para cezaları 
uygulanır.  
 
Valiliğin Lisans Vermesi  
 
Madde 4: 
 
Yukarıdaki maddelerde belirtilen hususları sağlayan araç ve firmalara Ek-1 ve Ek-2’de yer alan 
belgelere göre lisans verilir. 
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Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  
 
ÇEVRE BAKANI 
 
Ek 
1- Araçlar için Lisans belgesi 
2- Firmalar için lisans belgesi  
3- Dağıtım Listesi  
 
 
 
1.5.1998 Tarihli, 1998/6 sayılı genelge 
 
Son günlerde süratle yaygınlaşma eğilimi gösteren Belediyelerce sokak hayvanlarının zehirlendiği, 
vurulduğu ve hatta arabalarının içine atılmak suretiyle preslenerek öldürüldükleri hakkında haberler, 
basın ve televizyonlardan izlenmektedir. Bakanlığımız tarafından başta evcil hayvanlar olmak üzere 
tüm hayvanların insan ve doğa kaynaklı mağduriyetlerinin önlenmesini, gözetilmelerini, bakımlarını, 
kötü muamelelerden uzak tutulmalarını, üremelerini, canlarının ve sağlıklarının korunmasını sağlamak 
amacıyla Hayvanları Koruma Kanun Tasarısı hazırlanmış ve tasarı ilgili komisyonlarda görüşülerek 
TBMM Genel Kuruluna sevk edilmiştir. 
 
Bilindiği gibi 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin 4. fıkrasında “Salgın ve bulaşıcı insan 
ve hayvan hastalıklarının önüne geçmek, yayılmasına mani olmak için mahsus kanun, nizamname 
veya talimatnameleri mucibince /tatbik edilen tedbirler hakkında hükümet teşkilatı ile birlikte çalışmak”, 
14.fıkrasında “Kanun ahkamına tevfikan başıboş hayvanları tutmak, muhafaza etmek”, 29.fıkrasında 
“kanun ve belediye kararlarının mecbur tuttuğu ahvalde veya ihtiyari olarak müracaat vaki olduğu 
taktirde insan, hayvan, eşya ve emlak hakkında harçlı, tıbbi, baytari, fenni muayeneler yapmak ve 
şeraiti sıhhiye raporu vermek”. 
 
53.fıkrasının B bendine varidatı ikiyüzbin liradan fazla Belediyeler için; “Ehli hayvan hastalıklarının 
tedavisi için hayvan hastanesi tesis etmek ve işletmek”, 59.maddesinde “Hayvanat bahçeleri yapmak 
ve idame etmek ve yaptırıp işletmek”, hükümleri gereği Kanunun yürürlüğe girdiği 1930 tarihinde 
oldukça çağdaş ve korumacı düzenlemeler getirilmiştir. 
 
Diğer taraftan 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu sadece kuduz çıkan yerlerde 
hayvanlarla ilgili düzenlemeleri kapsamakta olup hayvanların rutin itlafı ile ilgili herhangi bir hüküm 
taşımamaktadır. Tüm hayvanların potansiyel kuduz muamelesine tabi tutulması onların yaşama 
haklarını hiçe sayan kabul edilmez bir anlayıştır. Bu çerçevede hayvanların yaşama haklarına saygılı 
ancak onların aşırı derecede üremelerini de kontrol altına alacak çözümlerin uygulanması 
gerekmektedir. Bakanlığımızca bu amaçla hazırlanan Hayvanları Koruma Kanun Tasarısının 
yasalaşmasından sonra Belediyelere maddi yardım söz konusu olabilecek olup bu süre içersinde 
çağdaş çözümlere yönelinmesi açısından belediye bütçesinden pay ayrılması sorunu bir oranda 
çözebilecektir. 
 
Ayrıca kuduz ihtimali bulunan durumlarda belediye ve köylerde ilgili veteriner müdürlükleri ve sorumlu 
veterinerlerin bilgisi dahilinde öncelikle teşhis ve müşahade ile işlemleri yapmaları ve sözkonusu 
sorumlu birimlerin,hayvanların insanlık dışı şekilde imhalarına fırsat tanımamaları için gerekli takibatta 
bulunmalarının sağlanması gerekmektedir. 
 
Diğer taraftan bazı belediyelerde uygulanmakta olan hayvanları toplanarak şehir dışına bırakmaları 
olayı da hayvanların yiyecek bulmaları ve yaşama alışkanlıklarının devamını sağlaması yönünden son 
derece yanlış olup böyle bir uygulama ile yiyecek bulamayan hayvanların ya açlık nedeniyle ölecekleri 
veya diğer vahşi hayvanlarca telef edileceği açıktır. Böyle bir uygulama, hayvanların uyuşturularak ya 
da vurularak itlafından daha vahim sonuçlar doğuracaktır. 
 
Ayrıca bilhassa ülkemizde başıboş hayvanların zehirlenmesinde kullanılan “striknin” maddesi 
hayvanların iskelet kaslarında kas titremeleri ve tetanik spazmlara yol açarak , bunların en nihayetinde 
solunum kaslarının felç olması ile ölüme neden olmaktadır. Ölüm süresi 1-2 saat içinde olduğu gibi 2 
gün içinde de olabilmektedir. Diğer yandan bazı zehirli maddeler de hayvanın iç organının 
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parçalanmasına sebebiyet vererek ölümü oluşturmaktadır. Bu yönleriyle zehir kullanarak hayvan itlafı 
hayvanlara acı ve ızdırap vermekte olup hazırlanmış olan Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ile bu 
tür uygulamalar men edilmiştir. Ayrıca zehirlenen hayvanların diğer hayvanlar tarafından tüketilmesi 
sonucunda istenmeyen yaygın ölüm vakaları olabilmekte ve ekolojik zincire zarar veren uygulamalar 
sergilenmektedir.  
 
Sonuç olarak hayvanların yaşama haklarına saygılı ancak onların aşırı derecede üremelerini ve 
kontrol altına alacak 2000’li yıllara yakışacak çağın gerektirdiği çözümlerin uygulanması gerektiği 
düşünülmektedir. Kedi köpek gibi hayvanlar kemiricilerle beslenirler ve kemiriciler üzerinde bir nevi 
kontrol görevi yaparlar. Bu tür hayvanların öldürülmesi, kuduzun yayılmasında birinci derecede rol 
oynayan kemirici hayvan populasyonunda aşırı bir artışa neden olabilir.  
 
Bu nedenle, bu hayvanların sayılarını kontrol altına alarak koruyabilmek için koruma park ve 
barınakları kurulması, bu tesisler kuruluncaya kadar , hayvanların alındıkları yerler kaydedilmek 
suretiyle toplanması ve bilhassa kısırlaştırma , aşılama işlemlerine tabii tutulması , ameliyat sonrası 
bakımlarının (erkekler için ortalama 5 gün , dişiler için 10-15 gün )yapılması ve iyileşmelerini 
müteakiben işaretlenerek yine alındıkları ortama bırakılmaları, imkanlar dahilinde sahiplendirme 
yapılması gibi çağdaş çözümlerin üretilmesi bakımından ; Bölge Veteriner Fakülteleri ile işbirliği 
halinde İliniz Belediye Veteriner Müdürlüklerinin yönlendirilmesi sağlanarak uygulamanın bu yönde 
yapılmasını temini ile sonucu hakkında Bakanlığımıza ivedilikle bilgi verilmesini ayrıca bu hususlar ile 
ilgili ihtiyaç duyulduğunda Bakanlığımız ile irtibata geçilmesini rica ederim.  
 
ÇEVRE BAKANI 
 
 
4 EYLÜL 1998 Tarihli, 1998/10 sayılı Genelge 
 
Ülkemizde katı atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafına ilişkin yükümlülükler 
1580 ve 3030 sayılı yasalar ile belediyeler ve büyükşehir belediyelerine verilmiştir.  
 
Belediye yasalarında atık yönetimine ilişkin teknik detay yer almadığından, 2872 sayılı Çevre Kanunu 
çerçevesinde, Bakanlığımızca Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 14.3.1991 tarih ve 20814 
sayılı), Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 20.05.1993 tarih ve 21586 sayılı) ve Tehlikeli 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 27.08.1995 tarih ve 22387 sayılı) hazırlanmış ve yürürlüğe 
girmiştir. 
 
 
Yukarıda belirtilen mevzuattaki kriter ve esasların sağlanması, yapılan çalışmaların uygunluğunun 
yetkili otoritelerce onaylanması, çevre ve insan sağlığının korunması bakımından büyük önem 
arzetmektedir. Bu doğrultuda belediyeler ve yetkilerini devrettikleri kişi ve kuruluşlar aşağıda belirtilen 
hususlara uymakla yükümlüdürler.  
 
1. İlgili yönetmelikler gereği, belediyelerin tehlikeli atıkları ve tıbbi atıkları evsel atıklarla karışmayacak 
şekilde toplamaları ve bertaraf etmeleri gerekmektedir. Belediyelerin atık yönetimini bir bütün olarak 
ele alıp, evsel, tıbbi ve tehlikeli atıkların yönetimi için entegre projeleri hazırlamaları ve uygulamaları 
gerekmektedir.  
 
2. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince; 
 
· Ek 1’de verilen şemada yer aldığı üzere katı atıklarda ekonomik değere haiz cam, plastik, metal, 
kağıt gibi atıkların öncelikle ayrılarak geri kazanılmaları esastır. Bu amaçla, illerde transfer 
istasyonlarının, katı atıkların sıkıştırılarak depolanmasından önce, atıkların türlerine göre ayırımlarının 
sağlanacağı geri kazanım tesisleri olarak planlanmaları ve kurulmaları gereklidir. Bu tesisler 
kurulmadan önce, o bölgede ayırım işlemine tabi tutulacak atıkların miktar ve kompozisyonun 
mevsimsel olarak değişmeleri dikkate alınarak geri kazanım tesislerinin planlanması ve kurulması, 
ayırmanın yüksek verimde gerçekleştirilmesi bakımından son derece önemlidir :  
 
· Cam, kağıt, metal gibi atık malzemelerin geri kazanım tesislerinde ayrılmasından sonra, kalan 
organik atıklardan kompost-sera toprağı elde edilecek, böylece nihai bertaraf amacıyla kullanılacak 
düzenli depolama alanının kullanım ömrü arttırılacaktır.  
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· Geri kazanılmayan atıklar ise nihai bertaraf tesislerde bertaraf edilecektir.  
 
3- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince, sağlık kuruluşları tıbbi atıkları kaynağında ayrı 
toplamak ve geçici depolamakla, belediyeler ve yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar da bu atıkların 
taşınması ile nihai bertaraflarından sorumludurlar.  
 
1. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince, atık ücretleri; 
· Atıklarını tesislerinde gerekli tedbirleri alarak geçici olarak depolamakla, 
 
· Geri kazanılabilecek nitelikteki atıklarının, bu amaçla Bakanlığımdan lisans almış geri kazanım 
tesislerinde geri kazanılmasını sağlamakla, kazanılmayan artıkların ise lisanslı nihai bertarafını 
sağlamakla,  
 
· Atıkların nihai bertarafı için lisanslı tesis bulunamadığı durumlarda, ya da atıkların miktarlarının az 
olması gibi nedenlerle nihai bertaraf tesislerine taşımanın ekonomik olmaması durumunda, 
Yönetmeliğin 20 inci maddesinde belirtildiği şekilde ilgili Valilikten lisans almış “Ara Depolama 
Tesislerinde“ verilen izin süreleri dahilinde depolamakla,  
 
· Nihai bertaraf gerektiren atıklarını, Belediyelerin ya da atık ücretlerinin ayrı ayrı ya da birlikte kurmuş 
oldukları gerçek veya tüzel kişiliğe haiz, Bakanlığımdan lisans almış tesislerde bertaraf ettirmekle 
yükümlüdürler.  
 
1. Nihai bertaraf yöntemleri olarak ilgili yönetmeliklerde düzenli depolama öncelikli yöntem olarak 
önerilmekte, yakma yöntemleri ise düzenli depolama alanı için uygun yer bulunmaması durumunda en 
son tercih edilecek yöntem olarak verilmektedir. Bunun nedeni gerek yatırım, gerekse işletme 
maliyetlerinin yakma tesislerinde çok yüksek olması, en gelişmiş yakma teknolojilerinde dahi, dioksin 
ve furan gibi son derece kanserojen özelliğe sahip emisyonların insan sağlığına zarar vermeyecek 
limitlerde arıtımının henüz sağlanamaması, standart ölçüm metotları için gerekli cihazların ve bu 
cihazlarla ölçüm ve izlemelerin son derece pahalı olmasından dolayı bu yöntemin nihai bertaraf 
amacıyla kullanılması, Bakanlığımca da uygun bulunmamaktadır.  
 
Bütün bu olumsuzlukların yanı sıra, Ülkemizin de taraf olma süreci içinde olduğu “İklim Değişikliği 
Sözleşmesi” nde yer alan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için, her türlü yakmadan 
kaynaklanan emisyon miktarlarının azaltılması gerekmekte olup, bu amaçla nihai bertaraf tesisi olarak 
düzenli depolama tesislerinin planlanması ve kurulması sağlanacaktır.  
 
Ayrıca yukarıda belirtilen hususlar, ilgili yönetmelikler ve çevre politikamız doğrultusunda 
Bakanlığımızca hazırlanan ve bütün belediyelere 15 Haziran 1998 tarihli yazımız ekinde gönderilmiş 
olan “Belediyeler İçin Çevre El Kitabı” nda detaylı olarak yer almaktadır.  
 
2. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesi gereğince kullanılmış akü pil, çeşitli 
çözücüler, atık yağ, kullanılmış lastik gibi tehlikeli atıkların geri kazanıldığı, işlendiği tesisler 
Bakanlığımdan lisans almakla yükümlüdür. Bugüne kadar lisans başvurusunu yapmış olan ve lisanslı 
tesisler dışında il sınırlarınız içinde bulunan geri kazanım tesislerine Çevre Kanunu doğrultusunda 
yasal işlemlerin ivedilikle uygulanması, sonuçtan bilgi verilmesi gerekmektedir.  
 
3. Belediyeler ve yetkilerini devrettikleri kişi ve kuruluşlar kuracakları geri kazanım, transfer istasyonları 
ve nihai bertaraf tesislerinin (düzenli depolama ve diğer yöntemler) yerleri için 23.06.1997 tarih ve 
23028 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
uyarınca “Çevresel Etkileri Önemsizdir” kararı, ya da “Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu Belgesi” 
almadan inşaata başlamayacaklardır.  
 
4. Düzenli çöp depolama alanlarının inşaatlarının yapılması esnasında depo alt ve üst yüzey 
geçirimsizlik sisteminin (kil, çakıl ve folye serilmesi gibi), sızıntı suyu drenaj ve gaz dren sistemlerinin 
oluşturulmasının her aşamasında, ikinci bir işleme başlamadan önce, Vali veya Vali tarafından 
görevlendirilecek bir yetkilinin başkanlığında oluşturulacak bir teknik komisyon tarafından gerekli test 
ve kontroller yapılacak, bu kontroller sonucunda yapılan işlemlerin, ilgili Yönetmeliklere uygunluğunu 
gösterecek bir “Rapor“ hazırlanacaktır. Bu “Rapor” Bakanlığımca değerlendirilerek uygun görüş 
alınması durumunda işletme ruhsatı verilecektir.  
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5. Bu Genelge’nin 7 nci maddesinde belirtildiği şekilde uygun görüş alarak inşaatı tamamlanan yeni 
düzenli çöp depolama alanları hizmete girdikten sonra, eski çöp sahaları rehabilite edilecektir. Düzenli 
atık depo sahalarının işletilmeleri ise onaylanan işletme planlarında öngörüldüğü şekilde yapılacaktır.  
 
6. Valilerin, İl sınırları içindeki katı atıkların yönetimine ilişkin planları ve mevcut duruma ilişkin bilgileri 
ilgili belediyelerce, her yılın Aralık ayı sonuna kadar Ek- 2’de verilen “Kontrol Listesi”nin doldurulması 
sağlanarak Bakanlığıma bilgi vermeleri gerekmektedir. Beyan edilen bilgiler ayrıca Bakanlığıma 
gönderilecektir.  
 
7. Organik evsel atıklardan kompost üreten belediyelerin, kompostun kullanım amacına uygunluğunu 
belgelemek amacıyla, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 36 ve 37 inci maddeleri çerçevesinde, 
ilgili parametrelere ilişkin analizlerin üç aylık periyotlarla bir üniversitede ya da kamu kuruluşunda 
yaptırılması ve bu sonuçlar doğrultusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan uygun görüş alınması 
gerekmektedir. Bu konudaki uygulamalar hakkında bilgiler aynı periyotlarla ilgili Vali tarafından 
Bakanlığıma gönderilecektir.  
 
8. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliklerinde, atık depo sahalarının iskana açılmaları ve yerleşim alanlarına olan mesafelerine 
ilişkin bazı sınırlamalar yeralmaktadır.  
 
Bu bağlamda katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin Katı Atık Depo Tesislerinin Yer Seçimi ile ilgili 
24’üncü maddesine göre “depo tesisleri, en yakın yerleşim bölgesine uzaklığı 1000 metreden az olan 
yerlerde inşaa edilemez” ve “katı atık depo alanları işletmeye açıldıktan sonra iskana açılmayacak 
şekilde planlanır ve etraflarına bina yapılmasına müsaade edilemez” hükümleri bulunmaktadır. 
14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan ve 
17.05.1993 tarih ve 1993/6 sayılı Genelge Ek’inde Valiliklere gönderilen “Katı Atık Depo Sahaları 
Yönetimi ile ilgili Yönerge“ye göre de mevcut mevzuata göre belediyelerin kullanılmış çöp alanlarını il 
nazım planlarına işlemeleri ve bu sahaları 40 yıl süre ile kesinlikle iskana açmamaları gerekmektedir. 
 
Ayrıca, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin yerseçimi ile ilgili 27’inci maddesine göre “depo 
tesisinin en yakın meskun bölgeye mesafesi 3000 metreden az olamaz. Bu mesafenin sağlanmaması 
durumunda kısaltılması, Mahalli Çevre Kurulunun uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile 1000 
metreden az olmamak koşulu ile mümkündür.“ Aynı Yönetmeliğin çevre emniyeti ile ilgili 29’uncu 
maddesine göre ise “depo tesislerinin bulunduğu alanlar en az 50 yıl süre ile iskana açılamaz ve 20 yıl 
süre ile denetlenir” hükümleri yer almaktadır.  
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 32 inci maddesinin c bendine göre “nihai depo tesislerinin en 
yakın yerleşim bölgesine uzaklığı 3000 metreden, en yakın havaalanına uzaklığı ise 5000 metreden 
az olamaz”, aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine göre ise de “nihai depolama tesisleri, imar planında 
belirtilerek, yerleşim bölgesi olmaması sağlanır” hükümleri yer almaktadır.  
 
Yukarıda belirtilen mevzuatın uygulanması açısından son derece önemli olan bu hususun Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı ve Belediyelerce yerine getirilmesini temin, evsel ve tehlikeli atık geri kazanım 
tesisleri ile bu tür atıkların depolama alanlarının ve diğer bertaraf tesislerinin imar planında yerlerinin 
belirlenmesi, iskana açılmayacak şekilde plan işlenmesi gerekmektedir. Bu yönetmeliklerde öngörülen 
mesafeler doğrultusunda yerleşim alanları ile depolama alanlarının düzenlenmesi, çevre ve insan 
sağlığına olabilecek risklerin önlenmesi bakımından son derece önemlidir. Mevcut tesislerin yerlerine 
ilişkin bilgiler, İçişleri Bakanlığı ve Valilikler kanalıyla belediyelerden temin edilebilecektir. Sözkonusu 
tesislerin işletmeye açılma ve kapatılmalarına ilişkin yeni bilgiler Bakanlığıma ulaştıkça, Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı’na tarafımızdan da ayrıca iletilecektir.  
 
Genelgenin Valiler tarafından tüm belediyelere dağıtımının sağlanması, yukarıda belirtilen hususlara 
titizlikle uyulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.  
 
ÇEVRE BAKANI 
 
EK 
1. Evsel ve sıvı atıkların bertarafı şeması 
2. Kontrol Listesi ( 16 sayfa ) 
 



 456

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 457

 
 
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN DEĞİŞİK 42 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE MİLLÎ EĞİTİM 
BAKANLIĞINCA TESBİT EDİLEN, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEYA MAKİNE 
MÜHENDİSLERİ ODALARI, TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ EĞİTİM 
BAKANLIĞINCA İŞ MAKİNELERİNİ KULLANACAK OLANLARA VERİLECEK, İŞ MAKİNELERİ 
KULLANMA SERTİFİKASI (OPERATÖRLÜK BELGESİ) İLE İLGİLİ ESASLAR ( 82  )  
 
İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) Verecek Kuruluşlar 
Madde 1- İş makinelerinin (forklift, loder. greyder, dozer, vinç ve benzeri) sürücülerinin eğitimleri ve 
eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olanların sertifikaları Millî Eğitim Bakanlığı, Karayolları 
Genel Müdürlüğü veya Makine Mühendisleri Odaları'nca, tarım sektöründe kullanılan iş makinelerinin 
(biçerdöver ve benzeri) eğitimleri ve eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olanların sertifikaları ise 
Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca verilir. 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İş Makineleri Kullanım (Operatörlük) Kursu Açılması ve Belge Tanzimi 
Madde 2- Genel, katma veya özerk bütçeli kamu kurum ve kuruluşları, bunların kurdukları birlikler ile 
döner sermaye işletmeleri, iş makineleri kullanma (operatörlük) kursları için gerekli başvuruyu kursun 
özelliğine göre illerdeki Millî Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca uygun görülecek taşra 
birimi, Karayolları Bölge Müdürlükleri ya da Makine Mühendisleri Odası Şubelerinden herhangi birine 
yaparlar. 
Yukarıda belirtilen kuruluşlar gerekli olan evrakı tanzim ettikten sonra farklı fonksiyonları olan her iş 
makinesi türü için ayrı olmak kaydıyla Valilikten yazılı olarak "öğretime başlama" izni taleb eder. 
Öğretime başlama izni ile ilgili işlemler ve kursların denetim ve gözetim işlemleri İl Millî Eğitim 
Müdürlüklerindeki halk eğitimi çalışmalarından sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürü (Halk 
Eğitimi Başkanı) tarafından yürütülür. 
Kurs sonrasında yapılacak sınavlarda başarılı olanlara iş makinesi kullanma sertifikası (operatörlük 
belgesi) verilir. Sertifika, Millî Eğitim Müdürlüğü-Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca uygun görülecek 
taşra birimi, Millî Eğitim Müdürlüğü-Karayolları Bölge Müdürlüğü ya da Millî Eğitim Müdürlüğü-Makina 
Mühendisleri Odası Şube yetkililerince birlikte onaylanır. 
Özel Kurum ve Kuruluşlarca İş Makineleri Kullanım (Operatörlük) Kurslarının Açılması, Belge Tanzimi 
Madde 3-İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi ) vermek üzere kurs açmak isteyen 
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre 
yönetilen tüzel kişiler , Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin ilgili madde hükümlerine ve 4 
üncü maddede belirtilen esaslara göre Millî Eğitim Bakanlığından kurum açma ve öğretime başlama 
izni alırlar. 
Bu kurslar, motorlu taşıt sürücüleri kursları bünyesinde Millî Eğitim Bakanlığından izin alarak program 
ilavesi şeklinde açılabileceği gibi, bağımsız birer kurum şeklinde de açılabilir. 
Kurslara devam eden kursiyerlerden, eğitim sonunda millî eğitim müdürlüğünce yapılan sınavda 
başarılı olanlara İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) verilir. Sertifika millî eğitim 
müdürlüğünce onaylanır. 
İş Makineleri Kullanım (Operatörlük) Kursu Açılması İçin Kamu ve Özel Kuruluşlarca Yerine Getirilmesi 
Gereken İşlemler 
Madde 4-İş makinesi kullanım (Operetörlük) kursu açmak için başvuruda bulunan kamu ve özel 
kurumlar aşağıdaki işlemleri eksiksiz olarak yerine getirirler. 
a)Verilecek programa uygun olmak üzere azami 10 kursiyer için bir iş makinesi istenir. Özel 
kuruluşlarca açılacak kurslardan iş makinesinin kurum veya kurucu adına kayıtlı olduğuna dair noter 
tasdikli ruhsatnamesi veya iş makinesinin en az bir yıl süre ile kiralandığına dair noter tasdikli kira 
sözleşmesi istenir. Kamu kuruluşları için iş makinesinin kurum ve kuruluşa ait olduğu veya bir başka 
kurum veya kuruluştan temin edildiğine dair yetkili makamlarca verilen yazılı belge geçerli sayılacaktır. 
Ancak, kamu kurum veya kuruluşları özel kurum veya kuruluşlardan iş makinesi kiralama yoluna 
gittiklerinde; en az bir yıllık noter tastikli sözleşme şartı aranır. 
b)Uygulama dersleri şantiye, inşaat alanı, makine parkı veya tarlada yapılır.  
Bu yerin eğitim için kullanılmasında sakınca bulunmadığına dair, 625 sayılı Kanun kapsamında açılan 
kurslar için, özel öğretimden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, bayındırlık 
müdürlüğü ve sağlık müdürlüğü yetkililerince hazırlanan teknik rapor bulunmalıdır. 
Kamu kuruluşlarında açılacak kurslarda, bu yerin eğitim için kullanılmasında sakınca bulunmadığına 
dair, resmi kurumların kendi mühendis ve doktorlarınca hazırlanan rapor ile birlikte ilgili millî eğitim 
müdür yardımcısının (Halk Eğitim Başkanı) uygun görüş raporu geçerli belge sayılacaktır. 
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c)Uygulama derslerinde azami 10 (on) kursiyer için bir öğretici görevlendirilir. 
d)Eğitimi verilecek farklı fonksiyonları olan her iş makinesi türüne (Biçer-Döver, skreyper, ekskavatör, 
paletli traktör (dozer), yükleyici... ve diğer iş makineleri) ait programlar, 23.9.1985 tarih ve 2196 sayılı 
Tebliğler Dergisinde yayımlanan "program çerçevesi"ne göre hazırlanarak onaylatmak üzere Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilir ya da Millî Eğitim Bakanlığınca daha önceden kabul edilmiş programlar 
uygulanır. 
f)Özel kursların kapatılması veya operatörlük belgesi verme programının iptali ile ilgili işlemler 625 
sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 15 inci maddesine ve Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 
Yönetmeliği'nin değişik 14 üncü maddesine göre yapılır. 
Faaliyetteki motorlu taşıt sürücüleri kursları da, iş makineleri kullanım (Operatörlük) belgesi vermek 
istemeleri halinde yukarıda belirtilen işlemleri yerine getirirler. 
İş Makineleri Kullanım (Operatörlük) Kurslarına Başvuru, Kayıt Kabul ve Devam İşlemleri 
Madde 5-Kurslara katılacak adaylarda aranacak şartlar: 
a)Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş olmak. 
b)Öğrenim şartı: En az ilkokul mezunu olmak. 
c)Sağlık şartı : " Operatörlük yapmasına engel durumunun olmadığına dair " 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu'nun değişik 41-c maddesine uygun olarak alınmış sağlık kurulu raporu bulunmak. 
d)Cumhuriyet Savcılığı Belgesi :2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 41-e maddesine 
uygun olarak, ceza almadığına dair belgesi bulunmak. 
e) 2 adet fotoğraf. 
f)İkamet belgesi. 
Yukarıdaki belgeleri tamamlayan kursiyerlerin kayıtları yapılır. Kursiyerler eğitim programının 
tamamına devam etmek zorundadırlar.  
Kurslarda Eğitim Programları, Ders Konuları ve Süresi  
Madde 6-Programın uygulanmasında aşağıda belirtilen konulara ve sürelere uyulur. 
a)İş makinesinin teknik yapısına ve kullanma amacına göre başlıca özellikleri (Aracın tanıtılması, 
motor güç aktarma organları, hidrolik, pnömatik . . . gibi ) ve sistemlerinin öğretilmesi : 12 saat, ( 2 gün 
) 
b)İş makinesinin her türlü ataşman ve ekipmanın tanıtılması, yerinde ve doğru şekilde kullanılmasının 
öğretilmesi : 10 saat ( 2 gün ) 
c)İş makinesinin işyerinde, arazide ve karayolunda emniyetli, ekonomik ve verimli şekilde tekniğine 
uygun kullanılması ve aracın ayarları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması : 12 saat ( 2 gün ) 
d)İş makinesinin günlük, haftalık, aylık ve 6 aylık bakımının öğretilmesi : 6 saat (1gün ) 
e)İş makinesinin arıza belirtilerinin öğretilmesi, sürücü tarafından giderilebilecek küçük onarımlarının 
anlatılması : 10 saat ( 2 gün ) 
f)İş makinesinin özelliğine göre makine enerji tasarrufu ve çevre ilişkisinin anlatılması: 6 saat ( 1 gün ) 
g) İş makinelerini taşıma kurallarıyla ilgili olarak, Karayolları Genel Müdürlüğü yetkili birimlerinden 
alınacak " özel yük taşıma izin belgesi " hakkında genel bilgiler: (2 saat) 
h)Her türlü inşaat çalışmaları sırasında yapılacak trafik işaretlemeleri hakkında genel bilgiler: (2 saat ) 
Bu maddede belirtilen ders saati süreleri asgari olup, iş makinesinin özelliğine göre, ayrıca 6-12 saat 
daha eğitim verilebilir. 
Eğitim Programlarının Uygulanması 
Madde 7- Eğitim programının tamamı uygulamalı ve araç başında işlenir. Ancak, kapalı olan ve yapısı 
itibarı ile çalışma şekli ve tekniği gösterilebilecek şekilde anlatılamayan sistem, devre, parça ve 
bölümler; çizimlerle, şema ve benzeri araç-gereçlerle derslikte teorik olarak anlatılacaktır. 
Kurslar için hazırlanan dönem planları ve ders dağıtım çizelgeleri ile kursa katılacak adayların listeleri 
kamu ve özel kurs olma özellikleri dikkate alınmak kaydıyla Millî Eğitim Müdürlüklerince, onaylandıktan 
sonra eğitime başlanır. 
Kurslarda Öğretici Olarak Görevlendirileceklerin Nitelikleri. 
Madde 8- Kurslarda öğretici olarak görevlendirileceklerde şu nitelikler aranır. 
a)Asgari iki yıllık meslek yüksek okulu motor veya makine bölümü mezunu olmak ve iş makineleri 
konusunda eğitim aldığını belgelendirmek. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca açılacak kurslarda ise, tarım makineleri bölümü mezunu ziraat 
mühendisi veya ziraat teknik lisesi, makine ağırlıklı ziraat meslek lise mezunu olmak. 
b)Öğreticilik yapma niteliğine sahip olduğuna dair belgesi bulunmak. 
Tarım sektöründe kullanılan iş makinesi kullanacaklara öğreticilik yapacakların belgeleri Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığının ilgili birimlerince, 
Diğer iş makinelerini kullanacaklara öğreticilik yapacakların belgeleri Karayolları Genel Müdürlüğü 
veya Makine Mühendisleri Odasınca,  
" . . . . . . . . . . programında öğreticilik yapabilir. " ifadesi yazılarak onaylanacaktır. 
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c)625 sayılı Kanuna göre faaliyette bulunan Operatörlük Kurslarında bu maddede belirtilen belgelerle 
birlikte Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nin 37 nci maddesindeki belgelerin Milli Eğitim 
Bakanlığına gönderilerek öğreticiler için ön izin belgesi alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak 
kurslarda öğreticiler için Millî Eğitim Bakanlığından ayrıca ön izin belgesi alınmaz. 
Bu kurslarda ayrıca 625 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik, Yönerge ve 
diğer emirler uygulanır.  
d)Özel veya kamu kuruluşunda görevli olup, şartları taşıyanlar, bu kurslarda görev almak istemeleri 
halinde iş yerlerinden, " Ders saati ücretli olarak çalışmasında sakınca bulunmadığına" dair muaffakat 
belgesi almaları gerekir. 
Kurs Bitirme Sınavları ve Sertifikaların Düzenlenmesi. 
Madde 9- Kursun başlangıcında düzenlenen listeye göre eğitimlerini tamamlayanlar dönem sonunda 
sınava alınırlar. Sınavlar en az 3 kişiden oluşan bir komisyon tarafından yapılır. 
Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak kurslardaki sınavlarda sınav kurulu millî eğitim müdür 
yardımcısı veya şube müdürünün (Halk Eğitim Başkanı) başkanlığında, kurs müdürü, dersin usta 
öğreticisi, ile kurs ve sertifikanın özelliğine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygun görülecek taşra 
birimi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Makine Mühendisleri Odası şube temsilcisinden oluşur. 
625 sayılı Kanuna göre faaliyette bulunan kurslarda yapılacak sınavlarla ilgili sınav kurulu millî eğitim 
müdür yardımcısı veya şube müdürünün (özel öğretime bakan) başkanlığında,kurs müdürü ve dersin 
usta öğreticisinden meydana gelir. 
Sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki bölümde düzenlenir.  
a)Yazılı sınav: 
Sınav Kurulu, ders programına göre en az 20 soruluk bir test ve buna ait cevap anahtarı hazırlar. 
Sınav, kurul üyelerinin gözetim ve denetiminde yapılır. Her sınav salonunda azami 20 kursiyer 
bulunur. 
Yazılı sınavda başarılı olanlar uygulama sınavına alınırlar. 
b)Uygulama sınavı: 
Sınav, aracın bulunduğu yerde ve araç üzerinde yapılır. 
Önce sözlü sınav yapılır. En az 10, en çok 20 soru sorulur. Ancak, sınavda kaç soru sorulacağı 
kurulca önceden kararlaştırılır. Ayrıca sorularla ilgili uygulamalar yaptırılır. 
Sözlü sınavdan sonra, kurul üyelerince tesbit edilecek şekil ve sürede kursiyere araç kullandırılır. Araç 
kullanma işi, kursun uygulama derslerini gerçekleştirdiği alanda yapılır.  
c)Değerlendirme: 
Sınav kurulu üyeleri, yazılı ve uygulama sınavlarını 100 puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirirler. Puan 
ortalamasına göre; yazılı sınavdan 70, uygulama sınavından (sözlü ve araç kullanma sınavlarının not 
ortalamasından) 70 puan alan kursiyerler başarılı sayılırlar. 
Değerlendirme tamamlandıktan sonra, sonuçlar kurul üyeleri tarafından "not cetvelleri"ne geçirilip 
imzalanır ve kurs müdürlüğüne tutanakla verilir. 
Kurs müdürü, başarılı olan kursiyerlere, ekteki Ek:1'e uygun operatörlük belgesini tanzim ederek ilgili 
birimlere onaylattıktan sonra imza karşılığında kursiyerlere verir. Sınav sonuçları ve sertifika alanların 
listesinin bir sureti millî eğitim müdürlüğüne yazı ile verilir. 
Operatörlük kursuyla ilgili bütün iş ve işlemlere ait evrak, kurs müdürlüğü tarafından ayrıca 
dosyalanarak kurumda muhafaza edilir. 
Sınavlarda Ödenecek Ücret 
Madde10-Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan operatörlük kurslarının sınavlarında görev alan kurul 
üyelerine ödenecek ücretler ile buna dair esaslar, bu kuruluşların sınav ve ders ücretleriyle ilgili 
mevzuat hükümlerine göre tesbit edilir ve uygulanır. 
Özel kurslarca açılan Operatörlük Kursları sınavlarında mesai saatleri dışında görev alan millî eğitim 
müdürlüğü temsilcilerine, 8 x gece öğrenimi yapan ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenlere ödenen 
ders saati ücreti kadar bir ücret ödenir. Ücretler millî eğitim müdürlüğünce belirlenmiş olan bir banka 
hesap numarasına kurs müdürlüğü tarafından yatırılır. Görevlilerin ücretleri bir tutanakla ödenir. 
Diğer hususlar 
Madde 11-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü veya Makine Mühendisleri Odası 
tarafından yapılan uygulamalar sonucu ortaya çıkacak durumlara göre, bu Esaslar'a aykırı olmamak 
şartıyla, Millî Eğitim Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak yeni düzenlemeler yapılabilir. 
Madde 12- İş Makinesi Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi ) almış olanlardan, G sınıfı sürücü 
belgesi almak isteyenler;  
a)Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında trafik ve çevre bilgisi dersi ile ilk yardım derslerine devam edip 
yapılacak sınavlarda başarılı olarak "G " sınıfı sertifika almaları, 
b)Bu sertifikalarını " G " sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilmek üzere trafik tescil kuruluşlarına müracaat 
etmeleri gerekir. 
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Madde 13- Karayolları yapısına zarar verecek durumda olmaları itibariyle aşağıda belirtilen iş 
makinelerini kullanmak üzere " G " sınıfı sürücü belgesi verilemez.  
a)Her türlü paletli veya madeni tekerlekli iş makineleri, 
b)Keçi ayağı, tırnaklı, bandajları ve benzeri iş makineleri. 
Madde 14- Bu esasların yayımından önce iş makineleri kullanma (operatörlük) kursu açma ve 
öğretime başlama izni almış kamu ve özel kuruluşları bu alandaki faaliyetlerini, bu Esasların 
yayımından itibaren bir yıl süre ile devam ettirirler. Ancak bir yıl sonrasında kurs açma ve öğretime 
başlama iş ve işlemleri bu Esaslar çerçevesinde yürütülmeye başlanır. 
Yürürlükten Kaldırma 
Madde 15-Bu Esasların yayımından itibaren 21 Haziran 1992 tarih ve 21261 sayılı Resmi Gazete'de 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan "Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 87 nci Maddesi 
Gereğince İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi) ve G Sınıfı Sürücü Belgesi 
Alacaklarla İlgili Esasları Kapsayan Tebliğ " ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel 
Müdürlüğünün 23.9.1992 tarih, 62122 sayılı yazısı ekinde valiliklere gönderilen Esaslar yürürlükten 
kaldırılmıştır.  
Yürürlük 
Madde 16- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


