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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI



10/06/2003 Resmi Gazete Sayı : 25134

 122 Madde

 77 - 89 Maddeler Mülga

 23 Değişiklik



 Amaç:
İşverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak
çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma
ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını
düzenlemektir.

 Kapsam:
İstisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu
işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine
ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın
uygulanır.



 Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması
zorunludur.

 Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren çalışana 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.

 İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç
sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.

 Süresi bir ayı geçmeyen iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.



İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle
çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi
durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir.



Özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı
şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak
suretiyle kurulabilir.

a) İşçinin askerlik hizmeti hâlinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer
hâllerde,

b) Mevsimlik tarım işlerinde,

c) Ev hizmetlerinde,

d) İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan, aralıklı olarak gördürülen işlerde,

e) İSG bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen
zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde,

f) İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin öngörülemeyen
şekilde artması hâlinde,

g) Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları hâlinde.



 Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir.

 Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok
yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir. (2015)

 Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde
haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile
farklı şekilde dağıtılabilir.

 İşin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı
şekilde düzenlenebilir.



 Haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır

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

 Fazla çalışma süresi bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.

 Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü haller dışında altında maden
işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.

 Maden işlerinde çalışan işçilere haftalık otuz yedi buçuk saati aşan
her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma
ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak
üzere arttırılması suretiyle ödenir.



Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri
ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;

 Dört saat veya daha kısa süreli onbeş dakika

 Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar yarım saat

 Yedibuçuk saatten fazla süreli bir saat

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir.

Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde
kullandırılabilir.

Ara dinlenmeleri

çalışma süresinden sayılmaz. 



 Çocuk işçi: 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini
tamamlamış kişiyi,

 Genç işçi: 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi,

 Sanayiye ait işlerde çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır.

 Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri
günde yedi ve haftada otuzbeş saatten fazla olamaz.

 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate
kadar arttırılabilir.

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler
 Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler
 16 Yaşını Doldurmuş Fakat 18 Yaşını Bitirmemiş Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler



T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6331 SAYILI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI



İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir 
kanunda ele alındı.                                          

6331 sayılı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

30 Haziran 2012

İş Kanunu: 

• 3008 sayılı, 1936

• 931 sayılı, 1967

• 1475 sayılı, 1971

• 4857 sayılı, 2003



Amaç

İşyerlerinde iş sağlığı ve

güvenliğinin sağlanması ve

mevcut sağlık ve güvenlik

şartlarının iyileştirilmesi için

işveren ve çalışanların görev,

yetki, sorumluluk, hak ve

yükümlülüklerini düzenlemektir.



Kamu ve özel sektör gözetmeksizin tüm
çalışanlar kanun kapsamına alındı.

İstisnalar;

TSK, MİT, emniyet, genel kolluk kuvvetleri
Afet ve acil durum ekipleri, ev hizmetleri

Kendi nam ve hesabına tek başına çalışanlar
Hükümlü ve tutukluların infaz hizmetleri sırasında meslek edindirme vb. faaliyetler.





İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

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

29/06/2015

 Kapsam; 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan
işyerleri.

 Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren
vekilleri sağlık gözetimi ve çalışma ortamı gözetimi hariç olmak
üzere İSG hizmetlerini yürütebilir.

 İşveren veya işveren vekilleri çalışan başına aylık en az 10 dakika
ayırmak zorundadır.



İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Yönetmelik

24/12/2013

 Kapsam; kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere 10’dan az
çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri.

 İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük
miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas
kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır.

 SGK hizmet bedellerini üçer aylık dönemler halinde hesaplar.
Dönem sonundaki tutarı ikinci ayın sonunda işverene öder.



İşyerleri, yapılan işin niteliğine göre 
tehlike sınıflarına ayrılıyor. 

Tehlike sınıfları tespitinde; işyerlerinin yaptığı asıl iş esas alınır.

İşyeri hekimi, her tehlike sınıfında çalışabilir. 

A Sınıfı

Uzman

• Çok tehlikeli

B Sınıfı

Uzman

• Tehlikeli

C Sınıfı

Uzman

• Az tehlikeli



 Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye
sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü,
1/1/2020 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği
uzmanı görevlendirilmesi,

 Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip
iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2019
tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı
görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.

(18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Kanunun 35. maddesiyle değiştirilmiştir)



 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri
belirler ve işverene yazılı olarak bildirir.

 Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın,
patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi,
meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen
işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri
hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili
sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir.

 Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının
belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınır. (4/4/2015)

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

İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları;



Risk Değerlendirmesi
1. Risklerden kaçınmak.

2. Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

3. Risklerle kaynağında mücadele etmek.

4. İşyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim
metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze
çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz
etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.

5. Teknik gelişmelere uyum sağlamak.

6. Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla
değiştirmek.

7. Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve
çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve
genel bir önleme politikası geliştirmek.

8. Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre
öncelik vermek.

9. Çalışanlara uygun talimatlar vermek.



İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

29/12/2012

 Çok tehlikeli işyerlerinde 2 yılda bir,
tehlikeli işyerlerinde 4 yılda bir,
az tehlikeli işyerlerinde 6 yılda bir yenilenir.

 Risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenmesi:

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda
değişiklikler meydana gelmesi.

c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.

ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli
görülmesi.

f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin

ortaya çıkması.



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

20/7/2013

 Çok tehlikeli işyerlerinde 1 yılda bir,
tehlikeli işyerlerinde 3 yılda bir,
az tehlikeli işyerlerinde 5 yılda bir yenilenir.

 Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe
çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik
muayene tekrarlanır.

 İşyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, sağlık
raporu olmadan işe başlatılamaz.

 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu
hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir



İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları 
daha etkin ve güncel hale getirilecek.

İşyeri hekimi

Diğer sağlık personeli

İşveren
(3 iş günü)

SGK

Sağlık hizmeti 
sunucusu

(aile hekimi,
poliklinik, tıp 
merkezi, özel

hastane)
(10 gün)

Yetkili sağlık 
hizmeti sunucusu

(10 gün)





İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

18/01/2013

 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli
işlerin yapıldığı işyerlerini kapsar.

 Kurul; İşveren veya işveren vekili,
İş güvenliği uzmanı,
İşyeri hekimi,
İnsan kaynakları, personel, idari ve mali işlerle görevli bir kişi,
Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
Çalışan temsilcisi ya da baş temsilci.

 Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike
sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin 2 ay, az
tehlikeli işyerlerinde ise 3 ay olarak belirlenmesine karar verebilir.



İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

18/6/2013
 Acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli

işyerlerinde sırasıyla en geç 2, 4 ve 6 yılda bir yenilenir.

 Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana,
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana,
Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer
çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.

 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde bu
yükümlülüğü yerine getirmek üzere 1 kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

 İlkyardım Yönetmeliği’ne göre;
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışan için 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışan için 1 ilkyardımcı bulundurulmalıdır.

 İşyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır.



İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

30/3/2013

(1) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya
iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit
edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu
tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate
alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.

(2) Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli
kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların
olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit
edilmesi halinde iş durdurulur.

(3) Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik
gelişme, iş gücü kapasitesinin arttırılması, üretim metotlarında yenilik gibi
bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim ve/veya imalat planlarına, iş
programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati
tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri de işin durdurulma sebebi
sayılır. (2016)



T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Asbestle Çalışmalarda 
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik

25/1/2013

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI



 Amaç:
Çalışanların asbest söküm, yıkım,
tamir, bakım, uzaklaştırma
çalışmalarında asbest tozuna
maruziyetlerinin önlenmesi ve bu
maruziyetten doğacak sağlık
risklerinden korunması, sınır
değerlerin ve diğer özel önlemlerin
belirlenmesidir.

 Kapsam:
Asbest veya asbestli malzeme ile
yapılan çalışmalar, asbest tozuna
maruziyetin olabileceği tüm işler ve
işyerleri.

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik



Resmi Gazete Yayım

Tarih: 25 Ocak 2013

Sayı: 25839

Resmi Gazete Yayım

Tarih: 26 Aralık 2003

Sayı: 25328
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Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik



YÖNETMELİK

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 12 nci
Maddesi

6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun 30 

uncu Maddesi

83/477/EEC, 91/382/EEC,
2003/18/EC, 2009/148/EC
sayılı Avrupa Parlamentosu 

ve Konseyi Direktifleri

Dayanak



 Kullanım Yasağı

 Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri ve yetkili kişiler

 Risk değerlendirmesi

 Bildirim ve iş planı

 Sınır değer, Asbest ölçümleri, 

 Genel önlemler

 Çalışanların ve/veya temsilcilerinin bilgilendirilmesi

 Sağlık gözetimi, Kayıtların tutulması

 Eğitim programları

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik



Çıkarılması

İşlenmesi

Üretimi

Satılması 

İthalatı 

YASAKTIR!

Kullanım Yasağı



Asbest Söküm, Yıkım, Tamir, Bakım ve 
Uzaklaştırma İşleri

İşveren; asbest içerebilecek malzeme ve yerlerini
belirlemek için tesis, bina, gemi ve benzeri yapı ve
sistemlerde inceleme yaparak tedbirleri alır.

İşler; Asbest söküm uzmanı 
nezaretinde

Asbest söküm çalışanı 
tarafından yapılır.



Asbest Söküm Uzmanı Eğitimi   İSGÜM   

Eğitim + Sınav = Asbest Söküm Uzmanlığı Belgesi

ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ 
EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Asbest Söküm Uzmanı Eğitimi



Çalışan eğitimi  Asbest Söküm Uzmanı tarafından verilir

Eğitim = Kurs Bitirme Belgesi

• Kamu kurum ve kuruluşları,
• İşçi ve işveren sendikaları,
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
• Bakanlıkça işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi 

için yetkilendirilen kurumlar tarafından gerçekleştirilir.

ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ 
EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Asbest Söküm Çalışanı Eğitimi



Eğitim Konu Başlıkları Eğitim  Süresi

Asbestin Tanımı, Türleri, Karşılaşılan Malzeme ve İşler 1 Saat

Asbest ve İnsan Sağlığı 1 Saat

Asbest Sökümünde Çalışanların Hazırlanması 1 Saat

Asbest Maruziyetinden Korunma 1 Saat

Asbest Sökümünde Çalışma Platformları 1 Saat

Asbest Atıklarınının Bertarafı 1 Saat

ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ 
EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Asbest Söküm Çalışanı Eğitim Programı



ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ 
EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Asbest Söküm Çalışanı Eğitimi



Eğitim Konu Başlıkları Eğitim  Süresi

Asbestin Tanımı, Türleri, Karşılaşılan Malzeme ve İşler 1 Saat

Asbest ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 1 Saat

Asbest ve Diğer Mevzuattaki Değişiklikler 1 Saat

Asbest Maruziyetinden Çalışanları Korunma 1 Saat

Asbest Sökümünde Çalışma Platformları 1 Saat

 Asbest söküm uzmanı, her 5 yılın bitiminde EK-5’ teki programa uygun
olarak İSGÜM tarafından düzenlenecek 1 günlük (6 saatlik) yenileme
eğitimine katılır ve belgesi vize edilir.

 Bu eğitime bir yıl içinde katılmayanların belgesi iptal edilir.

ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ 
EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Asbest Söküm Uzmanlığı Yenileme Eğitimi



İşveren, asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda,
risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

Risk Değerlendirmesi

Asbestin türü Fiziksel özellikleri
Çalışanların 
maruziyet
derecesi

Çalışanlar ve 
temsilcilerin
görüşlerinin 

alınması

Belirlenecek
hususlar

Risk Değerlendirmesi



Risk değerlendirmesinde çalışılan ortam havasındaki asbest miktarının
belirlenmiş sınır değerin altında olduğunun ortaya çıkması halinde;

a) Sadece, kolay kırılmayan malzeme ile çalışılan, geçici ve kısa süreli tamir
ve bakım işlerinde,

b) Asbest liflerinin sıkı şekilde bağlı olduğu malzemenin bozulmadan ve
parçalanmadan uzaklaştırılması işlerinde,

c) İyi durumdaki asbestli malzemenin paketlenmesi işlerinde,

ç) Ortam havasının izlenmesi ve kontrolü işleri ile malzemelerde asbest
bulunup bulunmadığının tespiti için örnek alınması işlerinde,

bu Yönetmeliğin Madde 9 – Bildirim ve İş Planı,

Madde 16 – Sağlık Gözetimi,

Madde 17 – Kayıtların tutulması

HÜKÜMLERİ UYGULANMAYABİLİR.

Risk Değerlendirmesi



İŞ 
PLANI

İşin çeşidi ve 
tahmini süresi

İşin 
yürütüleceği yer

Kullanılacak 
metot

Kullanılacak 
ekipmanın 
özellikleri İşi yapanların 

korunmaları ve 
arındırılmaları

Ortamda veya
yakınında bulunan 

diğer kişilerin 
korunması

Bina ve tesislerden
bu malzemelerin
uzaklaştırılması 

işlemlerine ilişkin 
hususlar



İşyerinin ticari 
unvanı ve adresi

Asbestin türü
ve miktarı

Yapılacak işler 
ve işlemler

Çalışan sayısı

İşe başlama tarihi 
ve işin tahmini 

süresi

Asbest söküm
uzmanı belgesi

Asbest söküm
çalışanı belgesi

Bildirimdeki
Hususlar

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü



Çalışanların maruz kaldığı havadaki 
asbest konsantrasyonu, sekiz

saatlik zaman ağırlıklı ortalama 

değer max. 0,1 lif/cm³

Sınır Değer



a)
• Sınır değere uygunluk için düzenli olarak alınan asbest numunelerinde lif sayımı,

b)
•Numune alma metodunun; çalışanın kişisel maruziyetini gösterecek şekilde 
uygulanması ve numune alan kişinin korunması için de gerekli önlemlerin alınması,

c)
•Numune alma yerlerinin belirlenmesinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin 
görüşlerinin alınması,

ç)
•Numune alımı  ve analizinin, lif saymak için uygun araç gereçle donatılmış akredite ve
yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılması,

d)
•Numune alma süresinin, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile 8 saatlik çalışma 
süresinde (bir vardiya) çalışanın maruziyetini belirleyecek şekilde düzenlenmesi,

e)
•Lif sayımının, faz-kontrast mikroskobu ile DSÖ’nün 1997 yılında tavsiye ettiği metot 
veya eşdeğer sonuçları veren başka bir metotla yapılması.

* Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu 5 mikrondan büyük, eni 3 mikrondan
küçük ve boyu eninin 3 katından büyük olan lifler hesaba katılır.

Asbest Ölçümleri



 Gerekli işaretlemeler ve uyarı levhaları,

 Görevli olanlar dışındaki çalışanların girmemesi,

 Sigara içilmesi yasak olan alanların belirlenmesi,

 Yeme içme için ayrılan yerlerin, asbest tozu ile
kirlenme riski bulunan yerlerin dışında seçilmesi,

 Çalışanlara el, yüz yıkama yerleri ve duş imkanı.

Genel Önlemler



İşveren;

 Uygun solunum sistemi koruyucusu ve diğer kişisel
koruyucu donanım ile bunları kullanacak çalışanların ve
çalışma sürelerinin belirlenmesi ve kişisel koruyucuların
kullanılmasını sağlar.

 Sınır değerin aşılması ihtimali olan yerlere uyarı
levhalarının konulmasını sağlar.

 Asbest veya asbestli malzemeden çıkan tozun, tesis veya
çalışma alanı dışına yayılmasını önler.

Genel Önlemler



Uygun
kullanımı

İşyeri dışına 
çıkarılmaması 

Ayrı ayrı 
yerlerde

muhafaza
edilmesi

Gerekliyse
işyerinden 

yalnızca 
kapalı kaplar 

içerisinde
çıkarılması

Saklanması 
kontrol edilip
temizlenmesi

tamir ve
bakımı

Kişisel Koruyucu Donanım



En az sayıda çalışan,

Asbest tozu çıkarmayacak şekilde tecrit ve yayılımın önlenmesi,

Kullanılan ekipmanın düzenli temizlik ve bakım işleri,

Asbestli malzemelerin sızdırmaz paketlerde taşınması ve ayrı depo edilmesi,

Asbestli atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatındaki 
hükümlere göre işyerinden uzaklaştırılması ve yok edilmesi.

Sınır Değerlerin Aşılmasının Önlenmesi



1) Nedenlerin tespiti,

2) Önlemler,

3) Uygun önlemler
alınıncaya kadar 

etkilenmiş alanda 
çalışma yasağı.

Önlemlerin kontrolü için
ortam havasında tekrar 
asbest konsantrasyonu

ölçümü.

Maruziyetin diğer önlemlerle azaltılması 
mümkün değilse ve ancak solunum 

sistemi koruyucusu kullanılması 
gerekiyorsa,

1) Koruyucu ile çalışmalar süreklilik arz 
edemez,

2) Çalışmanın azami süresi önceden 
belirlenir ve kesinlikle aşılamaz,

3) Uygun dinlenme araları verilir.

Sınır Değerin Aşılması



Asbest tozunun neden olabileceği sağlık riskleri,

Sınır değerler ve yapılması gereken ölçümler,

Hijyen kuralları,

KKD kullanımı ve alınacak önlemler,

Asbest maruziyetini en aza indirmek  için alınan özel önlemler, 

Asbest ölçüm sonuçlarının sınır değer aşması durumunda 
alınacak acil durum önlemleri

Çalışanların ve/veya Temsilcilerinin 
Bilgilendirilmesi



Çalışanın genel sağlık durumu, fiziki
muayenesi ve diğer kontrolleri, en az iki
yılda bir akciğer radyografileri

Tetkik sonuçlarına göre kişinin asbestli
ortamda çalıştırılmaması da dahil her
türlü önlemle ilgili işverene bildirim

Asbest maruziyetinin bitmesinden sonra
çalışanın bilgilendirilmesi ve sağlık
gözetiminin devam edeceği sürenin tespiti

Çalışanın ve/veya işverenin sağlık
muayene ve tetkiklerinin yeniden
yapılmasını talep etme hakkı

İş
ye

ri
 H

e
ki

m
i

Sağlık Gözetimi



İşveren;

* Çalışanların yaptıkları işler,

* Çalışma süresi,

* Maruziyet düzeyi kayıtları

Maruziyetten sonra en az 40 yıl

Kayıtlar;

* İşyerinin çalışanlarıyla devri halinde  Devredilen işletmeye,

* Kapanması halinde  SGK İl Müdürlüğüne

Kayıtların Tutulması



İşveren ve/veya temsilcileri
 İş bitiminde işyerinde
asbest tozuna maruziyet
riskinin kalmadığını belirten
ve ölçüm sonuçlarını da
içeren bir belge

Belge

• Çalışma ve İş 
Kurumu İl 

Müdürlüğü

Teslim
Çalışanlar ve/veya
temsilcileri  Yapılan
bildirimle ilgili tüm
belgeleri talep etme ve
görme hakkı

Talep

İş Bitiminden Sonra..



T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
İLGİLİ MEVZUATLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI



ZARARLI MADDE VE KARIŞIMLARIN KISITLANMASI VE 
YASAKLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

26/12/2008

 Kapsam:

Sahip oldukları tehlikeli özellikler
nedeni ile insan sağlığı ve çevre
üzerinde olumsuz etkileri olan bazı
tehlikeli maddeler veya madde
gruplarının, kendi başına üretimi,
müstahzar içerisinde veya eşyada
kullanımı ve bunların piyasaya arzına
ilişkin kısıtlamaları kapsar.



Asbest Lifleri

(a) Krosidolit

CAS No 12001-28-4

(b) Amozit

CAS No 12172-73-5

(c) Antofillit

CAS No 77536-67-5

(ç) Aktinolit

CAS No 77536-66-4

(d) Tremolit

CAS No 77536-68-6

(e) Krizotil

CAS No 12001-29-5

CAS No 132207-32-0

1. Bu lifler ve kasıtlı olarak eklenen bu lifleri içeren eşyalar
üretilemez, piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.

2. Mevcut elektroliz tesislerinde kullanılan krizotil asbest içeren
diyaframlar hariç olmak üzere, krizotil asbest liflerinin kullanım
hükümlerine uymayan ürünler, kullanım amacıyla piyasaya arz
edilemez ve kullanılamaz.

3. 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,
c) Çocuk pudrası, 
olarak kullanılamaz.

4. Asbest içeren eşyalar ayrıca bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde 
belirtilen şartları sağlamadıkça piyasaya arz edilemez.

ZARARLI MADDE VE KARIŞIMLARIN KISITLANMASI VE 
YASAKLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK



*Asbest içeren eşyaların etiketi Türkçe olmalıdır.

ASBEST İÇEREN EŞYALARIN ETİKETLENMESİ 
HAKKINDA ÖZEL HÜKÜMLER



HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

18/03/2004

 Amaç:

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.



Tehlikeli İnşaat ve Yıkıntı Atıkları: 

İnşaat ve yıkıntı atıkları içerisinde bulunan asbest, boya, florasan ve
benzeri zararlı ve tehlikeli atıkları ifade eder.

Asbest içeren malzemelerin kullanıldığı 

binaların yıkımı, sökümü, tamiratı ve tadilatı

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 



İnşaat/yıkıntı atıkları içerisinde bulunan 

asbest, boya, florasan, civa, asit ve benzeri tehlikeli atıklar 

diğer atıklardan ayrı olarak toplanır

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 



 Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre yönetiminin
sağlanması,

 Atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri
dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının
azaltılması ve atık yönetiminin sağlanması,

 Çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve
özelliklere sahip, bu Yönetmeliğin kapsamındaki ürünlerin üretimi ile
piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin esaslar belirtilmiştir.

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
02/04/2015



Atık Listesi

 Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar

 Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar

 Boş basınçlı konteynerler dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli 
katı yapı (örneğin asbest) içeren metalik ambalajlar

 Asbest içeren fren balataları 

 Serbest asbest içeren ıskarta ekipman

 Yalıtım malzemeleri ve asbest içeren inşaat malzemeleri



TEŞEKKÜRLER..


