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MEVZUAT
BÜLTENİ
Çevre & İş Güvenliği

MEVZUATIN ADI

:

ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
R. G. TARİHİ / SAYISI

: 14.06.2013 / 28677

REV. TARİHİ / SAYISI

: (-)

ÖZET

:

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görev alabileceği çok tehlikeli işler ve görevlendirme
işlemleri
(1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görev alabileceği işyerlerinin tespitinde, NACE Rev.2
Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre altılı faaliyet kodu dikkate alınır.
(2) Üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanların
görevlendirilebilecekleri işler Ek-1’de yer alan tabloda belirtilmiştir.
(3) Ek-1’de belirtilen meslek unvanlarını haiz olan (C) sınıfı iş güvenliği uzmanının,
unvanı ile eşleştirilmiş olan kodlarda, mezuniyetinden itibaren en az üç yıl görev
yapmış olması ve
bu üç yıl
içinde
kişi
adına
asgari
750
günlük
primödenmiş olması durumunda ve İSG-KATİP üzerinden başvurulması halinde, başvurusu
Genel Müdürlükçe değerlendirilerek, onaylanır.
(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak görevlendirmelere ilişkin başvurular yalnızca İSGKATİP üzerinden Bakanlığa bildirilir ve işlemler bu program üzerinden sonlandırılır.

Yönetmeliğin eklerini incelemek için tıklayınız.

MEVZUATIN ADI

:

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
R. G. TARİHİ / SAYISI

: 15.06.2013 / 28678

REV. TARİHİ / SAYISI

: (-)

ÖZET

:

Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre aşağıdaki 4 risk grubunda sınıflandırılır:
a) Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik
etkenler.
b) Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek,
ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi
imkânı bulunan biyolojik etkenler.
c) Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike
oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi
imkânı olan biyolojik etkenler.
ç) 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.
Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, çalışanın sağlık ve
güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri
belirlemek için, çalışanın maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenir. Risk
değerlendirmesi, çalışanın biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını etkileyebilecek herhangi
bir değişiklik olduğunda yenilenir.
Risklerin azaltılması
İşveren, işyerinde biyolojik etkenlere maruziyet riskinin azaltılması için aşağıdaki önlemleri
alır:

Bakanlığın bilgilendirilmesi
Risk değerlendirmesi sonuçları, çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğunu
ortaya koyuyorsa, Bakanlıkça istenmesi halinde, işveren gerekli bilgileri (Risk
değerlendirmesinin sonuçları, Çalışanların biyolojik etkenlere maruz kaldığı veya kalma
ihtimali bulunan işler, Maruz kalan çalışan sayısı, Çalışma şekli ve yöntemleri de dâhil
olmak üzere alınan koruyucu ve önleyici tedbirler vb.) çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne
verir:
Hijyen ve kişisel korunma
İşverenler, çalışanların biyolojik etkenlerle çalışmaya bağlı sağlık veya güvenlik riskleriyle
karşılaştıkları bütün işlerde önlemler alırlar. (Bulaşma riskinin olduğu çalışma alanlarında
yiyip içmeleri engellenmesi, Çalışanlara uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel giysi
sağlanması, yeterli temizlik malzemesi temin edilmesi)
Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi
İşveren, işyerinde çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin olası sağlık riskleri,
maruziyeti önlemek için alınacak önlemler, hijyen, kişisel koruyucu donanım kullanımı
hakkında uygun ve yeterli eğitim almalarını sağlar
Özel durumlarda çalışanın bilgilendirilmesi
İşveren; biyolojik etkenlerle çalışma sırasında oluşan ciddi bir kaza veya olay durumunda
veya grup 4 biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda, işyerinde asgari takip edilecek
prosedürleri
içeren
yazılı
talimatları sağlar
ve
mümkün
olduğu
yerlerde
uyarıları görünür şekilde asar.
Biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesi
(1) İşverenler, grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesini,
yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler,
kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutar.
(2) Bu liste ve kayıtlar, maruziyet sona erdikten sonra en az onbeş yıl saklanır; mevzuatta
belirtilen enfeksiyonlara neden olabilecek biyolojik etkenlere maruziyet söz konusu
olduğunda, bu liste, bilinen son maruziyetten sonra en az kırk yıl boyunca saklanır:
Bakanlığa bildirim
MADDE 15 – (1) İşverenler, Grup 2-3-4- biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma
ve iş kurumu il müdürlüğüne ön bildirimde bulunur. Bu bildirim işin başlamasından en az
otuz gün önce yapılır.
Sağlık gözetimi
Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda işveren çalışanların, çalışmalara başlamadan önce
ve işin devamı süresince düzenli aralıklarla sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

MEVZUATIN ADI

:

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
R. G. TARİHİ / SAYISI

: 18.06.2013 / 28681

REV. TARİHİ / SAYISI

: (-)

ÖZET

:

İşverenin yükümlülükleri
Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana
gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden
değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.
Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları
Çalışanlar acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı
tedbirlere uymakla yükümlüdür.
Acil durumların belirlenmesi
İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir:
a) Risk değerlendirmesi sonuçları.
b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
d) Sabotaj ihtimali.
Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
(1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli
sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
(2) Arama, kurtarma ve tahliye, Yangınla mücadele,
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek
elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde,
tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha
görevlendirir.
(2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.
Dokümantasyon
(1) Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir:
a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.

ç) Belirlenen acil durumlar.
d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.
e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.
f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki:
Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının
bulunduğu yerler, İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler, Kaçış yolları, toplanma yerleri
ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı, Görevlendirilen
çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri,
İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki
kuruluşların irtibat numaraları
Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her sayfası
paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin
kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır. Acil durum planı kapsamında hazırlanan
kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.
Tatbikat
(1) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi
ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere
tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler
yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda
yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.
Acil durum planının yenilenmesi
(1) İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya
çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre
acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. Hazırlanmış olan acil durum planları;
tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört
ve altı yılda bir yenilenir.
Büyük endüstriyel tesislerde acil durum planı
Güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde hazırlanacak dahili acil durum planları bu
Yönetmelikte belirtilen acil durum planı hazırlığında dikkate alınarak kullanılır.
Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları
(1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için
diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak acil durum planı işverenlerce
ortaklaşa hazırlanır.
Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum planları
(1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde acil durum planlarının
hazırlanması konusunda işyerinin bütünü için asıl işveren, kendi çalışma alanı ve yaptıkları
işler ile sınırlı olmak üzere alt işverenler sorumludur.
Mevcut acil durum planları ve tatbikatlar
Hazırlanmış olan acil durum planları bir yıl içerisinde Yönetmeliğe göre gözden geçirilerek
revize edilir. İşyerlerinde gerçekleştirilmiş olan tatbikatlar süresince geçerli sayılır. Bu
Yönetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin eğitimleri, bu Yönetmeliğin yayımı
tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır.

