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ÖNSÖZ
Değerli Meslek Mensuplarımız
Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insan haklarından biridir. İş sağlığı
güvenliği noktasında alınan tedbirler insan hayatına dönük olduğu içinde ayrıca
önem taşımaktadır.
Günümüzde iş sağlığı ve güvenliğinde kuralcı yaklaşımdan ziyade iyileştirici ve
geliştirici bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği açıktır. İş dünyasının da bu konuya
uyulması gereken bir zorunluluktan ziyade sağlık ve güvenliği destekleyen, verimlilik
ve kaliteyi artıran bir araç olarak görmesi gerekir. Ancak böyle bir kültür oluştuğu
takdirde iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli iyileşme ve gelişme sağlamak
mümkün olacaktır.
Bu çerçevede Meslek Mensuplarına Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Yol Haritası ,
Meslek Mensuplarımız arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında uygulamaya yönelik
bilgi ve ofislerimize yönelik risk analizi örneğinin paylaşımına katkıda bulunmayı ve
çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Bu çalışmayı hazırlayan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası , İş
Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanımız SMMM Dr. Gülsüm Öksüzömer
Yılmaz’a teşekkür ederim.
Saygılarımla,
YAHYA ARIKAN
BAŞKAN
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I.

İŞVERENLERİN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE
İZLEYECEKLERİ YOL HARİTASI NEDİR ?

6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu çerçevesinde 31.12.2012 tarihi itibariyle
yapılması gerekenler aşağıda listelenmiştir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Temel İSG eğitimi.
Risk analizi.
Acil eylem planlarının hazırlanması.
Çalışan temsilcisi seçmek
Firma denetiminin yapılması.
Denetim sonucu eksikliklerin belirlenmesi ve rapor halinde sunumu.
Eksikliklerin uygun terminlerde tamamlanmasının takibi.
50 kişi üzerinde ki firmalarda aylık kurul toplantısı yapılması, tutanakların
tutulması.
Yıllık İSG planının hazırlanması.
İSG onaylı defterin tutulması ve gerektiğinde ilgili kurumlara sunulması.
Yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanıp Bakanlığa sunulması.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları
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1. TEMEL İSG EĞİTİMİ
Çalışanları Bilgilendirme Yükümlülüğü
• İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla
işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate
alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir:
- İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici
tedbirler.
- Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.
- İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye
işleri konusunda görevlendirilen kişiler.
• İşveren;
- 12 nci maddede belirtilen ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma
riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı
alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirir.
- Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların birinci
fıkrada belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların
işverenlerine gerekli bilgileri verir.
- Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici
tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde
edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlar.
Çalışanları Eğitme Yükümlülüğü
• İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu
eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş
ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde
verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir,
gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
• Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.
• Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer
alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler
çalıştırılamaz.
• İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan
önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları
ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir
sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan
önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
• Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde
karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları
içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak
üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.
• Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı
çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
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• Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.
Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık
çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma
veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.
2. RİSK ANALİZİ YAPMAK
Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm ve Araştırma Yükümlülükleri
• İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar
dikkate alınır:
- Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
- Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
- İşyerinin tertip ve düzeni.
- Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren
gruplar ile kadın çalışanların durumu.
• İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve
güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı
belirler.
• İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve
üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma
düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde
uygulanabilir nitelikte olmalıdır.
• İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu
ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm,
inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.
EK 1. Meslek Mensuplarının ofislerine yönelik örnek Risk Analizi
3. ACİL EYLEM PLANLARININ HAZIRLANMASI
Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlk Yardımla İlgili
Yükümlülükler
İşveren;
• Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate
alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek,
çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil
durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı
tedbirleri alır.
• Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve
değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.
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• Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler,
yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate
alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri
konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi
görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve
ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
• Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele
konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli
düzenlemeleri yapar.
Tahliye Yükümlülüğü
• Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda
işveren;
- Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere
gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli
talimatları verir.
- Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma
sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam
etmelerini isteyemez.
• İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve
yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri
durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik
donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir
durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları
müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.
4. ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİ SEÇMEK
Çalışan Temsilcisi Görevlendirme Yükümlülüğü
• İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz
önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar
arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama
yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir:
- İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.
- Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.
- Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.
- Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.
- Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.
- İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.
• Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan
temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir.

6

• Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden
kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden
gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.
• Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek
elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için
işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.
• İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri
çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.
5. FİRMA DENETİMİNİN YAPILMASI
İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi tarafından işyerinin tüm fiziki şartlarının
denetlenmesidir.
6. DENETİM SONUCU EKSİKLİKLERİN BELİRLENMESİ VE RAPOR HALİNDE
SUNUMU
İşyerinde kullanılan makine ve teçhizatın dökümü, işçi özlük dosyalarının
kontrol edilmesi işyerinin yüzölçümünden hareketle Risk değerlendirmesi
kriterleri dikkate alınarak raporların hazırlanması gerekmektedir.
7. EKSİKLİKLERİN UYGUN TERMİNLERDE TAMAMLANMASININ TAKİBİ
8. 50 KİŞİ ÜZERİNDE Kİ FİRMALARDA AYLIK KURUL TOPLANTISI
YAPILMASI, TUTANAKLARIN TUTULMASI
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturma Yükümlülüğü
• Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin
yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda
bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına
uygun kurul kararlarını uygular.
• Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;
- Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise,
faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve
koordinasyon asıl işverence sağlanır.
- Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması
gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir
temsilci atar.
- İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin
oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten
yetkili bir temsilci atar.
- Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan
sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl
işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.
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• Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce
birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin
çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri
bilgilendirir.

9. YILLIK İSG PLANININ HAZIRLANMASI
10. İSG ONAYLI DEFTERİN TUTULMASI VE GEREKTİĞİNDE İLGİLİ
KURUMLARA SUNULMASI
Noter ya da Çalışma Genel Müdürlüklerinde İSG defteri onaylatılmalıdır.
11. YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORLARININ HAZIRLANIP BAKANLIĞA
SUNULMASI.
II.

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NDAKİ İDARİ PARA
CEZALARI
6331 sayılı Kanunun;
• 4 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü
tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin
sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale
getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapma,
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını
izleme, denetleme ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlama,
yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı
ayrıikibin Türk Lirası,
• 6 ncı maddenin birinci fıkrası gereğince belirlenen nitelikte iş güvenliği
uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her
bir kişi için beşbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,
diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene ikibinbeşyüz Türk Lirası,
aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,
aynı fıkrada yer alan;
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- Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini
yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün
ihtiyaçlarını karşılama,
- İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve
koordinasyonu sağlama,
- Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel
konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve
kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen
çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirme,
yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene her bir ihlal için ayrı
ayrıbinbeşyüz Türk Lirası,
- Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen
tedbirleri yerine getirme yükümlülüğüne aykırı hareket eden işverene yerine
getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı bin Türk Lirası,
• 8 inci maddede yer alan
- İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine
getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin
gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.
- Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının
tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve
güvenlik birimi kurar. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre
belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.
hükümlerine aykırı hareket eden işverene her bir ihlal için ayrı ayrıbinbeşyüz
Türk Lirası,
• 10 uncu maddenin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan
veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay
için dörtbinbeşyüz Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri
yerine getirmeyen işverene binbeşyüz Türk Lirası,
• Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardımla ilgili yükümlülüklerin
yer aldığı 11 inci madde ve tehlike durumunda çalışanları tahliye
yükümlülüğünün yer aldığı 12 nci madde hükümlerine aykırı hareket eden
işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam
ettiği her ay için aynı miktar,
• 14 üncü maddenin;
- Birinci fıkrasında belirtilen;
a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli
incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenleme.
b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı
halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan,
işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek
bunlar ile ilgili raporları düzenleme.
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yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı
ayrıbinbeşyüz Türk Lirası,
- İkinci fıkrasında belirtilen;
a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.
b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen
meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen
işverene ikibin Türk Lirası,
- Dördüncü fıkrasında belirtilen; sağlık hizmeti sunucularının kendilerine
intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının ise
meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirme yükümlülükleri yerine getirmeyen sağlık hizmeti
sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına ikibin Türk Lirası,
• 15 inci maddenin;
- Birinci fıkrasında belirtilen; sağlık gözetimine tabi tutulmalarını ve sağlık
muayenelerinin yapılmasını sağlama,
- İkinci fıkrasında belirtilen; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık
raporu olmadan işe başlatılamaz.
Şeklindeki yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, sağlık gözetimine tabi
tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için bin Türk Lirası,
• 16 ncı maddede belirtilen çalışanların bilgilendirilmesi ile ilgili
yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene, bilgilendirilmeyen her bir
çalışan için bin Türk Lirası,
• 17 nci maddede belirtilen çalışanların eğitimi ile ilgili yükümlülüklerini
yerine getirmeyen işverene her bir çalışan için bin Türk Lirası,
• 18 inci maddede belirtilen çalışanların görüşlerinin alınması ve
katılımlarının sağlanması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen
işverene, her bir aykırılık için ayrı ayrı bin Türk Lirası,
• 20 nci maddenin;
- Birinci fıkrasında belirtilen, işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve
çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek
kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği
durumda atama yoluyla, maddede belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini
görevlendirme,
- Dördüncü fıkrasında belirtilen, görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan
temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlamama ve görevlerini yerine
getirebilmeleri için gerekli imkânları sağlama,
yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene bin Türk Lirası,
- Üçüncü fıkrasında belirtilen; çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok
edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverenden
alınmasını istedikleri tedbirleri almayan işverene binbeşyüz Türk Lirası,
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• 22 nci maddede belirtilen iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurma
yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir aykırılık için ayrı ayrıikibin
Türk Lirası,
• 23 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca; birden fazla işyerinin bulunduğu iş
merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde yönetim, iş
sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyonu sağlamak, iş sağlığı ve
güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli
tedbirleri almaları için işverenleri uyarmak, bu uyarılara uymayan işverenleri
Bakanlığa
bildirmekle
yükümlüdür.
Burada
belirtilen
bildirim
yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetimlere beşbin Türk Lirası,
• 24 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya
eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve
denetiminin yapılmasına engel olan işverene beşbin Türk Lirası,
• 25 inci maddede belirtilen yükümlülüklere göre işyerinin bir bölümünde
veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi
yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettiren işverene fiil
başka bir suç oluştursa dahi onbin Türk Lirası, altıncı fıkrasında belirtilen
yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ihlale uğrayan her bir çalışan için
bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,
• 29 uncu maddede belirtilen; büyük kaza önleme politika belgesi
hazırlamayan işverene ellibin Türk Lirası, güvenlik raporunu hazırlayıp
Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren,
işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan
işyerinde faaliyete devam eden işverene seksenbin Türk Lirası,
• 30 uncu maddede öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri
yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten
itibaren aylık olarak bin Türk Lirası,
idari para cezası verilir.
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IV.

MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK RİSK ANALİZİNE
ÖRNEK FORMU

V.

Risk Değerlendirme No:
Tarih:
İşveren:
İşyeri Adresi:
Yapılan İş Nedir?
(Kısaca açıklayınız)
İşçi sayısı:

Erkek

Kadın

Çocuk

Çırak

Öğrenci

VI.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ NEDENLERİ NELERDİR?
1. Daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması
2. Yeni bir makina veya ekipman alınması
3. İş organizasyonunda ve iş akışında değişiklikler yapılması
4. Yeni hammadde ve yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi
5.

Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veye mevcut mevzuatta değişiklik

yapılması
6. Yeni tekniklerin geliştirilmesi
7. İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi
8.

İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama ve patlama gibi
işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması

9. Diğerleri (Tanımlayınız)
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BİLGİ VE VERİ TOPLAMA
Yürütülen işler ve bu işlerin süresi ve sıklığı
Alınmış Olan Eğitimler (ISO 9000, 14000,
18000, 17025 ve 45000 serisi gibi)
işin

yürütümü için hangi

ön izinler

gereklidir?

1234-

işin yürütümü sırasında kullanılan makina ve

1-

ekipman

234-

Bu

makina ve ekipmanların kullanım

talimatları

123-

Kaldırılacak veya taşınacak malzemeler

123-

Kullanılan Kimyasallar

123-

Diğerleri (Tanımlayınız)

Son 5 yılda meydana gelmiş olan iş kazaları ve meslek hastalıkları
İş Kazaları
Tarih

Ölümlü

Meslek Hastalıkları
Yaralanmah

Tarih

Ölümlü

Maluliyet
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AŞAĞIDAKİ TABLOLARIN DEĞERLENDİRMEYE ALINMASI
ZORUNLU OLMAYIP, İŞVERENİN İNİSİYATİFİNDE
BULUNMAKTADIR
EK TABLO I (BELİRLİ BİR TEHLİKELİ OLAYIN MEYDANA GELME
OLASILIĞI)

VII.

Hemen hemen kesin (Çoğu durumda kuvvetle olması beklenir)
Muhtemel (Çoğu durumda muhtemelen olacaktır)
Mümkün (Bazen olabileceği beklenmektedir)
Muhtemel Değil (Zayıf bir ihtimalle olabileceği beklenir)
Nadiren (Ancak istisnai durumlarda olabilir)

VIII.

EK TABLO II
(TEHLİKELİ OLAYIN SONUÇLARININ ORTAYA ÇIKARDIĞI
ZARAR, HASAR, VEYA YARALANMANIN ŞİDDETİ)

Önemsiz (Yaralanma yok, düşük mali kayıp)
Düşük (İlk yardım tedavisini ve bulunduğu yerden derhal
uzaklaştırılmayı gerektirir, orta düzeyde mali kayıp)
Orta (Tıbbi müdahaleyi ve dışarıdan yardımla bulunduğu yerden
uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek düzeyde mali kayıp)
Yüksek (Ağır yaralanma, üretim yeteneğinin kaybı, zarar
verilmeksizin bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek
düzeyde mali kayıp)
Çok yüksek (Ölüm, bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, çok
yüksek düzeyde mali kayıp)
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IX.

EK TABLO III (RİSKLERİN AĞIRLIK ORANLARI)
Olasılık

Zararın Şiddeti
Önemsiz

Düşük

Orta

Yüksek

Çok yüksek

Y

Y

A

A

A

kesin
Muhtemel

0

Y

Y

A

A

Mümkün

D

0

Y

A

A

D

D

0

Y

A

D

D

0

Y

Y

Hemen hemen

Muhtemel
değil
Nadiren

Risklerin Ağırlık Oranları (Sonuç) :
A: Aşırı Yüksek Risk; Derhal müdahale gerektirir
Y: Yüksek Risk; Üst yönetimin dikkati zorunludur
O: Orta Risk; Yönetimin sorumluluğu açıkça belirlenmelidir
D: Düşük Risk; Rutin süreçler vasıtasıyla yönetilmelidir
Uyarı: Kontrol önlemlerinin uygulanması sonucunda risk ağırlık oranı hala yüksek veya aşırı
yüksek ise, yapılan iş sürdürülmeme
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MEVCUT TEHLİKELER NELERDİR?
X.

1. Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle düşme

16. Aydınlatma

2.

Yüksekten Düşme

17. Ekranlı araçlarla çalışma

3.

Cisimlerin Düşmesi

18. Temel konfor koşulları (Sıcaklık, nem ve havalandırma)

4.

Gürültü ve titreşim

19.

5.

Uygun olmayan duruş ve çalışma şekilleri

tozlar)
20. Biyolojik ajanlar (Mikroorganizmalar, bakteriler, virüsler)

6.

Radyasyon ve ultraviyole ışınlar

21. Rutin çalışma

7.

Seyyar el aletlerin kullanımı

22. İşyeri yerleşim planı

8.

Sabit makina ve tezgahların kullanımı

23. İş stresi

9.

Hareketli erişim ekipmanları (Merdivenler,Platformlar)

24. Kapalı yerlerde çalışma

Kimyasal faktörler (Toksik gaz ve buharlar, organik solventler ve

10. Mekanik kaldırma araçları

25. Yalnız çalışma

11. Ürünler, emisyonlar ve atıklar

26. Motorlu araçların kullanımı, taşımacılık ve yollar

12. Yangın, parlama ve patlama

27. Su üzerinde veya yakınında çalışma

13. Elle taşıma işleri

28. Şiddet, hakaret veya tacize maruz kalma

14. Elektrikli aletler

29. İstenmeyen insan davranışları (Dikkatsizlik, yorgunluk,
aldırmazlık, anlama güçlüğü, öfke, kavga etmek)
30. İşyeri koşullarına göre diğer tehlike kaynakları

15. Basınçlı kaplar
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Tehlike
No.

Mevcut Tehlikeler

Mevcut Kontrol
Önlemleri

Risk Değerlendirmesi Sonucu
Zarar,
Tehlikel Riskin
Hasar
i Olayın Ağırlığı
veya
Meydan (R=ŞxO)
Yaralan
a
manın
Gelmesi
Şiddeti
Olasılığı

Alınması Gerekli ilave Önlemler

XI.

Adı Soyadı

Mesleği

Değerlendirmeyi Yapan Kişi(ler)in
Unvanı

imzası

Tarih

Mesleği

Denetimi Yapan Kişi(ler)in
Unvanı

imzası

Tarih

1.
2.
3.
XII.

Adı Soyadı
1.
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Tehlikeye maruz kalanlar kimlerdir?
1. Akademik personel
2. Bakım personeli
3. Yükleniciler (Taşeronlar)
4. Teknik personel
5. Büro personeli
6. Denetim personeli
7. Ziyaretçiler
8. Temizleme personeli
9. Acil durum personeli
10. Diğerleri
(Özel tıbbi rahatsızlığı olanlar, engelliler, işe yeni başlamış olanlar, çocuklar,
çıraklar vb.)
XIII.

Mevcut Kontrol Önlemleri Nelerdir? (Halihazırda bulunan ve
üstlenilen tüm kontrol önlemlerinin listesi)
1. Lokal havalandırma
2. Makina koruyucuları
3. Kişisel koruyucuların kullanımı
4. Yangına karşı korunma
5. Mevcut acil durum süreçleri
6. Diğerleri (Tanımlayınız)
XIV.

Risklerin indirgenmesi için alınması gerekli ilave önlemler nelerdir?
1. Risklerin kaynağında yok etmeye çalışmak
2. Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek
3. Toplu koruma önlemlerini, kişisel koruma önlemlerine tercih etmek
4. Mühendislik önlemlerini uygulamak
5. Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak
6. Diğerleri (Tanımlayınız)
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