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MEVZUATIN ADI :  

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE 

KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

R. G. TARİHİ / SAYISI : 02.07.2013 / 28695 

REV. TARİHİ / SAYISI : (-) 

 

 

 

AÇIKLAMA 

 
:  

Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara 

uyulur; 

 İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 

hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar; 

1) Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur. 

2) İşyerinde var olan koşullara uygun olur. 

3) Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olur. 

4) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar. 

5) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun şekilde CE 

işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurur. 

 Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri; riskin 

derecesi, maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel koruyucu 

donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir. 

 İşveren, kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda çalışanı 

bilgilendirir. 

 İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim 

verilmesini sağlar. 

 Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılır, bakımı ve temizliği 

yapılır. Talimatlar çalışanlar tarafından anlaşılır olmak zorundadır. 

 İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile 

kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımı belirler. 



 

 

 

 Belirtilen koşulları sağlayan kişisel koruyucu donanımlar, yönetelik Ek-3’te belirtilen 

işlerde ve benzeri işlerde, toplu korunma yöntemleri ile risklerin önlenemediği veya tam 

olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. Yönetmelik Ek-1’de örneği verilen 

tabloya göre riskler değerlendirilir ve çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden kişisel 

koruyucu donanım kullanılması gereken durumlar belirlenir. İşveren Yönetmelik Ek-2’de 

belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan gerekli olanları sağlar. Çalışanların bu kişisel 

koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi alır. 

 Çalışanlar, 6331 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine uygun olarak, iş sağlığı ve güvenliği 

ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerine 

sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmakla, korumakla, uygun yerlerde ve 

uygun şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEVZUATIN ADI :  

HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ 

R. G. TARİHİ / SAYISI : 05.07.2013 / 28698 

REV. TARİHİ / SAYISI : (-) 

  

AÇIKLAMA 

 
:  

1) Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar: 

a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri. 

b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri. 

c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik 

salonları ve benzeri yerler. 

ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler. 

d) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları. 

(2) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 

ve Yem Kanunu kapsamındaki iş yerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni 

eğitim konularını kapsamaz. 

Belge alan kişilerin çalıştırılması 

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde, Genel Müdürlük tarafından verilen 

belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının 

hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. 

Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur. 

Eğitimlerin veriliş şekli 

MADDE 6 – (1) Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. İş 

yeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri 

çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir. 

(2) Genel Müdürlük, iş kollarının özelliğine göre komisyonca belirlenen eğitim içeriklerinin 

eğitim formatına uygun olarak ülke genelinde verilmesini sağlar. Eğitimler sekiz saatten az 

olamaz. 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130705-3.htm


 

 

 

(3) Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumlarınca, katılımcılara eğitim sonunda e-yaygın 

sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi verilir. Belgeler, kişi hizmet verdiği sürece geçerli kabul 

edilir. 

(4) Genel Müdürlük, eğitim ile ilgili yapacağı masrafları karşılamak üzere eğitime 

katılanlardan ücret talep edebilir. Kurslarda, uygulama yapılması gerekir ise uygulama 

sırasında kullanılabilecek şahsi malzemeler katılımcılar tarafından tedarik edilir. 

Eğitim konuları 

MADDE 8 – (1) Eğitimlerin içerikleri, hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk sağlığı 

açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer 

enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl 

bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve 

korunma yollarını ihtiva edecek şekilde komisyonca belirlenir. 

(2) Eğitimlerin içeriğinde, iş kolunun özelliğine göre hijyen ve temizlik ilkeleri ile 

komisyonca bilgi verilmesinde fayda görülen başka etkenler ve konular da yer alır. 

Çalışmaya engel teşkil eden hastalıklar 

MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın 

olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve 

çalıştırılamazlar: 

a) Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler ile 

ishali bulunanlar. 

b) Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta 

tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına 

yakalananlar. 

c) 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar 

Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı 

durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar. 

(2) Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür. 

İyileşme hâlinin belirlenmesi 

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışmaya engel hastalığı 

bulunanlar, hastalıklarının iyileştiğini/bulaştırıcılığın olmadığını gösteren tabip/uzman tabip 

raporunu ibraz etmeleri durumunda çalışabilir veya çalıştırılabilirler. 

Eğitim hazırlık süreci 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin sahipleri ve 

işletenleri, Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içinde çalışanlarının Yönetmelikte 

belirtilen eğitimleri almalarını sağlar. 



 

 

 

MEVZUATIN ADI :  

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI 

KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

R. G. TARİHİ / SAYISI : 08.06.2010 / 27605 

REV. TARİHİ / SAYISI : 11.07.2013 / 28704 

  

AÇIKLAMA 

 
:  

MADDE 1 – 8/6/2010 tarihli ve  27605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak 

Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğin 41 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Diğer maddeleri 8/6/2015 tarihinde,” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 8/6/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

 

( İlgili yönetmelikte belirtilen nace kodları ile faaliyet gösteren firmalar; Kirlenmiş Sahalar 

Bilgi Sistemine kayıt olmakla ve Kirlenmiş Sahalar Ön Bilgi Formu doldurmakla 

yükümlüdür. Yükümlülük başlangıç tarihi 8.6.2015 tarihine ertelenmiştir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MEVZUATIN ADI :  

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE 

ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR 

YÖNETMELİK 

R. G. TARİHİ / SAYISI : 13.07.2013 / 28706 

REV. TARİHİ / SAYISI : (-) 

  

AÇIKLAMA  

 
:  

Mesleki eğitimin belgelendirilmesi 

MADDE 6 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun 

aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur: 

a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, 

sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi, 

b) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri 

Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli 

olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler, 

c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca 

verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi, 

ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici 

Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik 

kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi, 

d) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, 

e) Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve 

işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren 

kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim 

amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen 

belgeler, 

f) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği 

sağlanan belgeler, 



 

 

 

g) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav 

ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri, 

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair 

Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya 

başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve 

kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim 

modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu 

Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir. 

(3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilecekler hariç olmak üzere, 

kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar için gerekli olan mesleki eğitim belgeleri kurum 

ve kuruluşlarca önceden belirlenir ve işe alımlar bu esaslar da göz önünde bulundurularak 

yapılır. 

Mesleki eğitim zorunluluğunun denetlenmesi 

MADDE 7 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki 

eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, 

Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir. 

(2) İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim 

belgelerinin birörneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara 

göstermek zorundadır. 

Geçerli sayılan belgeler 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 85 inci maddesi 

kapsamında 31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve 

Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğe göre alınan 

mesleki eğitim belgeleri bu Yönetmelik kapsamında da geçerli sayılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MEVZUATIN ADI :  

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 

R. G. TARİHİ / SAYISI : 17.07.2013 / 28710 

REV. TARİHİ / SAYISI : (-) 

  

AÇIKLAMA  

 
:  

Genel Şartlar 

MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için; 

a) Ek-1’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik şartlarını yerine getirir. 

b) Acil çıkış yolları ve kapılarını her zaman kullanılabilir durumda tutar. 

c) İşyeri bina ve eklentileri ile işyerinde bulunan, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve 

araç-gereçlerin düzenli olarak teknik bakımlarını yapar, çalışanların sağlık ve güvenliklerini 

olumsuz etkileyebilecek aksaklıkları en kısa zamanda giderir ve gerekli kayıtları tutar. 

ç) İşyeri bina ve eklentileri ile ekipmanlarının, araç ve gereçlerinin, özellikle havalandırma 

sistemlerinin uygunhijyen şartlarını sağlayacak şekilde düzenli olarak temizliğini yapar ve 

gerekli kayıtları tutar. 

d) Risklerden kaynaklanan zararları önlemek veya ortadan kaldırmak amacıyla güvenlikle 

ilgili kullanılan, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım ve 

kontrolünü yapar ve ilgili kayıtları tutar. 

e) İşyeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartlarını 

sağlar. 

f) İşyerinin düzenini, sağlık ve güvenlik risklerine yol açmayacak ve çalışanların işlerini 

rahatça yapacakları şekilde sağlar. 

g) Acil durumları ve yangını önleyici ve bunların olumsuz sonuçlarını sınırlandırıcı gerekli 

tedbirleri alır, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım ve 

kontrolünü yapar, gerekli kayıtlarını tutar. 

ğ) Çalışanların barınma ihtiyacını karşılaması durumunda, barınma şartlarını çalışanların 

sağlığını ve güvenliğini koruyacak şekilde düzenler. 



 

 

 

(2)  İşveren birinci fıkrada belirtilen hükümleri yerine getirmek üzere, ihtiyaç duyduğu 

hallerde, temizlik, periyodik bakım ve kontroller için, yapılacak işe uygun kişi, kurum ve 

kuruluşlardan destek alabilir. 

Çalışanların bilgilendirilmesi 

MADDE 6 – (1) İşveren, Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen hususlar saklı kalmak kaydı 

ile çalışanları ve çalışan temsilcilerini, bu Yönetmelikte belirtilen konularda, işyerinde 

bulunan sağlık ve güvenlikle ilgili riskler ve alınan tedbirler hakkında bilgilendirir. 

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 

MADDE 7 – (1) İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda Kanunun 18 inci maddesine 

uygun olarak çalışanların veya çalışan temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MEVZUATIN ADI :  

KOKU OLUŞTURAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

R. G. TARİHİ / SAYISI : 19.07.2013 / 28712 

REV. TARİHİ / SAYISI : (-) 

  

AÇIKLAMA 

 
:  

MADDE 6 – (1) Koku emisyonuna sebep olan faaliyetleri yürütenlerin; bu faaliyetlerin 

kurulmaları ve işletilmeleri sırasında: 

a) İşletmenin kamuya ve çevreye olan zararlı etkilerinin mevcut en iyi üretim veya arıtım 

teknikleri uygulanarak azaltmak suretiyle koku oluşumunu önlemesi, 

b) Bu Yönetmelik gereği koku önleme tedbirlerini alması, 

c) Şikâyet olması halinde, bu Yönetmelik gereği koku önleme tedbir/ek tedbirlerini alması, 

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen koku emisyonu sınır değerlerinin aşılmamasını sağlaması, 

d) Yetkili merciler tarafından istenilmesi halinde; koku emisyonlarını bu Yönetmelikte 

belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ölçtürmesi, 

zorunludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MEVZUATIN ADI :  

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, 

YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

R. G. TARİHİ / SAYISI : 20.07.2013 / 28713 

REV. TARİHİ / SAYISI : (-) 

  

ÖZET 

 
:  

İşyeri hekimlerinin görevleri 

MADDE 9 – (1) İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile 

birlikte çalışır. 

(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri 

yapmakla yükümlüdür: 

a) Rehberlik; 

1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma 

ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak. 

2) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, 

kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, 

kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının işsağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel 

iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işvereneönerilerde 

bulunmak. 

3) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda 

işverene tavsiyelerde bulunmak. 

4) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde 

ergonomik vepsikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini 

dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres 

faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarınırehberlik 

faaliyetlerinde dikkate almak. 

5) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve 

tuvaletler dahil olmaküzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip  



 

 

 

denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme 

suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak. 

6) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve 

tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde 

bulunmak. 

7) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden 

olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların 

nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işvereneönerilerde bulunmak. 

8) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek. 

b) Risk değerlendirmesi; 

1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve 

uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve 

güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. 

2) Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön 

tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu 

bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmişolanlar gibi özel politika gerektiren 

grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk 

değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak. 

c) Sağlık gözetimi; 

1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile 

ilgili olarak çalışanlarıbilgilendirmek ve onların rızasını almak. 

2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak. 

3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak 

göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi 

sonuçları doğrultusunda; 

a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir, 

b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir, 

c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir, 

defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi 

halinde bu süreler kısaltılır. 

4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık 

muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak 

düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek. 



 

 

 

5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik 

hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun 

işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek 

hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki 

diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak. 

6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık 

tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile 

ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan 

sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak. 

7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde 

talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski 

görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev 

verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak. 

8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının 

yanı sıra gerekli hijyeneğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin 

yapılmasını sağlamak. 

9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği 

yaparak iş kazalarıve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın 

tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet 

planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planınıhazırlayarak 

işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve EK-3’te belirtilen örneğine 

uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak. 

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; 

1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak 

planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak 

veya kontrol etmek. 

2) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin 

sağlanmasıçalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek. 

3) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara 

genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının 

zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim 

vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak. 

4) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler 

konusunda bilgilendirmek. 

5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık 

değerlendirme raporunu işgüvenliği uzmanı ile işbirliği halinde EK-3’teki örneğine uygun 

olarak hazırlamak. 

 



 

 

 

d) İlgili birimlerle işbirliği; 

1) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının 

gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm 

sonuçlarını değerlendirmek. 

2) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak. 

3) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla 

işbirliği yapmak. 

4) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik 

programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi 

gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına 

katılmak. 

5) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek 

hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği 

içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına 

yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak. 

6) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak. 

7) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma 

izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek. 

8) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer 

aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak. 

9) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak 

ve bu kişilerle işbirliği yapmak. 

İşyeri hekiminin yetkileri 

MADDE 10 – (1) İşyeri hekiminin yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 

a) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken 

tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, işyeri hekimi tarafından belirlenecek makul bir süre 

içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin 

bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek. 

b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil 

müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak. 

c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve 

araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. 

ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla 

işyerinin içdüzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak. 



 

 

 

(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları işyeri ile ilgili 

mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara 

katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam 

beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri 

hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz. 

İşyeri hekiminin yükümlülükleri 

MADDE 11 – (1) İşyeri hekimleri, 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 hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla 

yükümlüdürler. 

(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden 

dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. 

(3) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün 

bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit 

edilen işyeri hekiminin yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki 

ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise31/5/2006 tarihli 

ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki 

kriterler esas alınır. 

(4) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri 

ile işyeri hekiminin görevleri başlıklı dokuzuncu maddede belirtilen hususlara 

ait çalışmalarını, iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılançalışmaları ve gerekli gördüğü diğer 

hususları onaylı deftere yazar. 

(5) İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu 

tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. 

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri 

MADDE 12 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için 

aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: 

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 

25 dakika. 

b) Diğer işyerlerinden: 

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika. 

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika. 

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika. 

 



 

 

 

(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan 

için tam günçalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının 

tam katlarından fazla olmasıdurumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde 

bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak 

görevlendirilir. 

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 çalışan için 

tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500 sayısının tam 

katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak 

birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir. 

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan 

için tam günçalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının 

tam katlarından fazla olmasıdurumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde 

bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak 

görevlendirilir. 

(5) İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet 

sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri 

arasında yolda geçen süreler haftalık kanuniçalışma süresinden sayılmaz. 

İşyeri hekimlerinin belgelendirilmesi 

MADDE 13 – (1) İşyeri hekimliği belgesi almak isteyen ve işyeri hekimliği sınavında 

başarılı olan adayların belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, her aday için 

açılacak dosyanın elektronik ortamda veya yazılıolarak eğitim kurumları tarafından, eğitim 

programlarına katılmadan doğrudan sınava girecek olan adayların ise Yönetmeliğin ilgili 

maddelerinde belirtilen niteliklere sahip olduklarını gösteren belgelerin şahsen veya posta 

yoluyla Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir. 

(2) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin 

getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır. 

(3) Eğitim kurumlarınca ibraz edilen belgelerin doğruluğundan eğitim kurumları, şahsen ibraz 

edilmesi gereken belgelerin doğruluğundan ise şahıslar sorumludur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Sağlık Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Çalışma Usûl ve 

Esasları 

Diğer sağlık personelinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri 

MADDE 14 – (1) İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler, bu 

Yönetmeliğe göre geçerli diğer sağlık personeli belgesine sahip olmak zorundadır. 

(2) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli 

görevlendirilmesi zorunlu değildir. 



 

 

(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma 

süreleri bölünerek birden fazla kişiye verilemez. 

(4) Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde 

görevlendirme yapılır. 

Diğer sağlık personeli belgesi 

MADDE 15 – (1) Diğer sağlık personeli belgesi, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) 

bendinde belirtilen unvana sahip kişilerden; 

a) Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça 

yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara, 

b) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlara, 

c) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara, istekleri halinde EK-

4’teki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir. 

Diğer sağlık personelinin görevleri 

MADDE 16 – (1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır. 

(2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir: 

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve 

yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli 

kayıtları tutmak. 

b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve 

işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak. 

c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin 

yaptırılmasını sağlamak. 

ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak. 

d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak. 

e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri 

hekimiyle birlikteçalışmak. 

f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek. 

g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak 

ve bu kişilerle işbirliği yapmak. 

Diğer sağlık personelinin yetkileri 

MADDE 17 – (1) İşyerinde görevli diğer sağlık personelinin yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 



 

 

a) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve 

araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. 

b) Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dâhilinde ilgili kurum 

ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak. 

(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen diğer sağlık personeli, çalıştığı işyeri ile ilgili 

mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara 

katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam 

beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle diğer sağlık 

personelinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz. 

Diğer sağlık personelinin yükümlülükleri 

MADDE 18 – (1) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, 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 hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki 

bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. 

(2) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 

yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. 

(3) Diğer sağlık personeli, görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve 

tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür. 

Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri 

MADDE 19 – (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine 

getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: 

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan 

başına yılda en az 35 dakika. 

b) Diğer işyerlerinden; 

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika. 

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika. 

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika. 

(2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli 

görevlendirilmesi şartıaranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin 

sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi 

halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir. 

(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde 

hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri 

arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz. 



 

 

Diğer sağlık personelinin belgelendirilmesi 

MADDE 20 – (1) Diğer sağlık personeli belgesi almak isteyen ve diğer sağlık personeli 

sınavında başarılı olan adayların belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, 

her aday için açılacak dosyanın elektronik ortamda veya yazılı olarak eğitim 

kurumları tarafından, eğitim programlarına katılmadan doğrudan sınava girecek olan 

adayların ise bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere sahip 

olduklarını gösteren belgelerin şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi 

gerekmektedir. 

(2) Bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin 

getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır. 

(3) Eğitim kurumlarınca ibraz edilen belgelerin doğruluğundan eğitim kurumları, şahsen ibraz 

edilmesi gereken belgelerin doğruluğundan ise şahıslar sorumludur. 

İşyeri hekimlerinin eğitimleri 

MADDE 32 – (1) İşyeri hekimlerinin eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere 

iki bölümden oluşur ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel 

Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi, teorik kısmı 180 saatten, uygulama 

kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz ve bu kısımlar ancak tek bir program 

dâhilinde uygulanabilir. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. 

Uygulamalı eğitimler, işyeri hekimleri için en az bir işyeri hekiminin görevlendirilmiş olduğu 

işyerlerinde yapılır. 

Diğer sağlık personelinin eğitimleri 

MADDE 33 – (1) Diğer sağlık personelinin eğitim programları uzaktan ve yüz yüze 

eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri 

Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi 90 saatten az olamaz. Teorik eğitimin 

en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. 

Yenileme eğitimleri 

MADDE 34 – (1) İşyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin, 

belgelerini aldıklarıtarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından 

düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılmasızorunludur. 

(2) Yenileme eğitim programlarının süresi işyeri hekimliği belgesi sahibi olanlar için 30 

saatten az, diğer sağlık personeli belgesi sahibi olanlar için 18 saatten az olamaz. Bu 

programlar, yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli 

eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir. 

(3) İşyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin temel eğitim programına 

katılmış olmaları durumunda, alınan bu eğitimler kişinin mevcut belgesiyle ilgili yenileme 

eğitiminden sayılır. 

 

 



 

 

Diğer sağlık personelinin durumu 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde 

sayılan unvanlara sahip olan ve diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecek kişilerde; 

a) 1/1/2015 tarihine kadar EK-4’teki örneğine uygun belgeye sahip olma şartı aranmaz, ancak 

bu kişilerin 1/1/2016 tarihine kadar söz konusu belgeye sahip olması zorunludur. 

b) 1/1/2015 tarihinden sonra görevlendirileceklerde EK-4’teki örneğine uygun belgeye sahip 

olma şartı aranır. 

İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendinin bir ve ikinci kısımlarında belirtilen işyerlerinde, iş sağlığı ve 

güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri 

aynı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olduğu gibi kamu sağlık hizmeti 

sunucuları tarafından düzenlenir. 

Sınava katılma hakkı 

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce eğitim alanlar girdiği 

sınav sayısına bakılmaksızın Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle 1 yıl içinde ilgili sınavlara 

katılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MEVZUATIN ADI :  

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ 

R. G. TARİHİ / SAYISI : 24.07.2013 / 28717 

REV. TARİHİ / SAYISI : (-) 

  

ÖZET 

 
:  

Genel yükümlülük 

MADDE 5 – (1) 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-1`de yer alan hususları dikkate 

alarak elle taşımadan kaynaklanan riskleri azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını 

sağlar ve gerekli düzenlemeleri yapar. 

İş ve işin yapıldığı yerin organizasyonu 

MADDE 6 – (1) İşveren, yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda; 

a) İşin mümkün olduğu kadar sağlık ve güvenlik şartlarına uygun yapılabilmesi için işyerinde 

gerekli düzenlemeleri yapar. 

b) Yapılan işteki sağlık ve güvenlik koşullarını değerlendirirken ek-1`de yer alan hususları ve 

yüklerin özelliklerini de göz önünde bulundurur. 

c) Özellikle çalışanların sırt ve bel incinme risklerini önlemek veya azaltmak için, ek-1`de yer 

alan hususlar doğrultusunda çalışma ortamının özellikleri ve yapılan işin gereklerine uygun 

önlemleri alır. 

Bireysel risk faktörleri 

MADDE 7 – (1) Elle taşıma işlerinde, özel politika gerektiren grupların etkilenebileceği 

tehlikelere karşı korunması için; 6331 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) 

bendi ile 15 inci maddesinin uygulanmasında ek-2`de belirtilen hususlar dikkate alınır. 

 



 

 

 

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi 

MADDE 8 – (1) İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların 

iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak aşağıdaki 

konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar: 

a) Bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler, 

b) Taşınan yükle ilgili genel bilgiler ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin en 

ağır tarafının ağırlık merkezi, 

c) Bu Yönetmelikte belirtilen hususları da dikkate alarak yüklerin doğru olarak nasıl 

taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler. 

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 

MADDE 9 – (1) İşveren; bu Yönetmelikte belirtilen konular ile ilgili çalışanların veya 

temsilcilerinin, 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak görüşlerini alır ve 

katılımlarını sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MEVZUATIN ADI :  

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA 

KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

R. G. TARİHİ / SAYISI : 24.07.2013 / 28717 

REV. TARİHİ / SAYISI : (-) 

  

ÖZET 

 
:  

Kadın çalışanların gece postasında çalıştırılma süresi 

MADDE 5 – (1) Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk 

saatten fazla çalıştırılamaz. 

İşyerine ulaşım 

MADDE 6 – (1) Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları 

içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu 

bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları 

uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle 

yükümlüdür. 

Sağlık gözetimi 

MADDE 7 – (1) Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan 

önce, gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu işyerinde 

görevli işyeri hekiminden alınır. 

(2) Ayrıca işveren, işin devamı süresince, çalışanın özel durumunu, işyerinde maruz kalınan 

sağlık ve güvenlik risklerini de dikkate alarak işyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla 

çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlar. 

Kadın çalışanların, eşlerinin de gece postasında çalışması durumu 

MADDE 8 – (1) Kadın çalışanın kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı 

bir işyerinde çalışıyor ise kadın çalışanın isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı 

gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir. 

(2) Aynı işyerinde çalışan eşlerin aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, 

imkan dahilinde karşılanır. 

 



 

 

 

Gebelik ve analık durumunda çalıştırılma yasağı 

MADDE 9 – (1) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren 

doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi 

mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında 

çalıştırılamazlar. 

(2) Ancak emziren kadın çalışanlarda bu süre, anne veya çocuğun sağlığı açısından gerekli 

olduğunun işyerinde görevli işyeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde altı ay 

daha uzatılır. 

(3) Bu çalışanların anılan sürelerdeki çalışmaları, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme 

Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere gündüz 

postalarına rastlayacak şekilde düzenlenir. 

Saklama yükümlülüğü 

MADDE 10 – (1) Gece postalarında kadın çalışan çalıştırmak isteyen işverenler, gece 

çalıştırılacak kadın çalışanların isim listelerini, iş müfettişlerince yapılan denetimlerde 

göstermek üzere işyerinde saklar. 

Uygulamada öncelik 

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle çalışanın tabi 

olduğu ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır. 

(2) 6331 sayılı Kanun kapsamında olup kendi özel mevzuatlarında hüküm bulunmaması 

halinde çalışanlar açısından bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 12 – (1) 9/8/2004 tarihli ve 25548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadın 

İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Sağlık raporlarının geçerliliği 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce kadın çalışanların gece 

postalarına ilişkin alınan sağlık raporları süresince geçerlidir. 

(2) 6331sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan geçiş sürelerine uygun olarak işyeri 

hekimi görevlendirme yükümlülüğü bulunmayan işyerlerinde 7 ve 9 uncu maddeleri uyarınca 

alınması gerekli sağlık raporları geçiş süresince kamu sağlık hizmet sunucularından da 

alınabilir. 

 

 

 



 

 

 

 

MEVZUATIN ADI :  

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN 

KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK 

R. G. TARİHİ / SAYISI : 28.07.2013 / 28721 

REV. TARİHİ / SAYISI : (-) 

  

ÖZET 

 
:  

Maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri 

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet eylem değerleri 

ve maruziyet sınır değerleri aşağıda verilmiştir: 

a) En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A) veya (Ptepe) = 

112 Pa [135 dB(C) re. 20 µPa](20 µPa referans alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan 

değer). 

b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A) veya (Ptepe) = 

140 Pa [137 dB(C) re. 20 µPa]. 

c) Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya (Ptepe) = 200 Pa [140 dB(C) re. 20 

µPa]. 

(2) Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın 

kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır. 

(3) Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz. 

(4) Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin 

olarak tespit edildiği işlerde, maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin 

uygulanmasında günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine, haftalık gürültü maruziyet düzeyi 

kullanılabilir. Bu işlerde; 

a) Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A) maruziyet sınır 

değerini aşamaz. 

b) Bu işlerle ilgili risklerin en aza indirilmesi için uygun tedbirler alınır. 

Maruziyetin belirlenmesi 

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde 

gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre 

gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarakmaruziyeti belirler. 



 

(2) Gürültü ölçümünde kullanılacak yöntem ve cihazlar; 

a) Özellikle ölçülecek olan gürültünün niteliği, maruziyet süresi, çevresel faktörler ve ölçüm 

cihazının nitelikleri dikkate alınarak mevcut şartlara uygun olur. 

b) Gürültü maruziyet düzeyi ve ses basıncı gibi parametrelerin tespit edilebilmesi ile 5 inci 

maddede belirtilenmaruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerinin aşılıp 

aşılmadığına karar verilebilmesine imkan sağlar. 

c) Çalışanın kişisel maruziyetini gösterir. 

(3) Değerlendirme ve ölçüm sonuçları, gerektiğinde kullanılmak ve iş müfettişlerinin 

denetimlerinde istenildiğinde gösterilmek üzere uygun bir şekilde saklanır. 

Risklerin değerlendirilmesi 

MADDE 7 – (1) İşveren; 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş 

Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca işyerinde gerçekleştirilen 

risk değerlendirmesinde, gürültüden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken; 

a) Anlık darbeli gürültüye maruziyet dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine, 

b) Maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerine, 

c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların 

sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine, 

ç) Teknik olarak elde edilebildiği durumlarda, işle ilgili ototoksik maddeler ile gürültü 

arasındaki ve titreşim ile gürültü arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine 

olan etkisine, 

d) Kaza riskini azaltmak için kullanılan ve çalışanlar tarafından algılanması gereken uyarı 

sinyalleri ve diğer seslerin gürültü ile etkileşiminin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan 

dolaylı etkisine, 

e) İş ekipmanlarının gürültü emisyonu hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan 

sağlanan bilgilerine, 

f) Gürültü emisyonunu azaltan alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına, 

g) Gürültüye maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da 

devam edip etmediğine, 

ğ) Sağlık gözetiminde elde edinilen güncel bilgilere, 

h) Yeterli korumayı sağlayabilecek kulak koruyucularının bulunup bulunmadığına, 

özel önem verir. 

Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması 

MADDE 8 – (1) İşveren, risklerin kaynağında kontrol edilebilirliğini ve teknik gelişmeleri 

dikkate alarak, gürültüye maruziyetten kaynaklanan risklerin kaynağında yok edilmesini veya 



 

en aza indirilmesini sağlar ve 8, 9, 10 ve 11 inci maddelere göre hangi tedbirlerin alınacağını 

belirler. 

(2) İşveren, maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasında, Kanunun 5 inci maddesinde yer alan 

risklerden korunma ilkelerine uyar ve özellikle; 

a) Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemlerinin seçilmesi, 

b) Yapılan işe göre mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun 

iş ekipmanının seçilmesi, 

c) İşyerinin ve çalışılan yerlerin uygun şekilde tasarlanması ve düzenlenmesi, 

ç) İş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve 

eğitimin verilmesi, 

d) Gürültünün teknik yollarla azaltılması ve bu amaçla; 

1) Hava yoluyla yayılan gürültünün; perdeleme, kapatma, gürültü emici örtüler ve benzeri 

yöntemlerle azaltılması, 

2) Yapı elemanları yoluyla iletilen gürültünün; yalıtım, sönümleme ve benzeri yöntemlerle 

azaltılması, 

e) İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulanması, 

f) Gürültünün, iş organizasyonu ile azaltılması ve bu amaçla; 

1) Maruziyet süresi ve düzeyinin sınırlandırılması, 

2) Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerinin düzenlenmesi, 

hususlarını göz önünde bulundurur. 

(3) İşyerinde en yüksek maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespiti halinde, işveren; 

a) Bu maddede belirtilen önlemleri de dikkate alarak, gürültüye maruziyeti azaltmak için 

teknik veya iş organizasyonuna yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve 

uygulamaya koyar. 

b) Gürültüye maruz kalınan çalışma yerlerini uygun şekilde işaretler. İşaretlenen alanların 

sınırlarını belirleyerek teknik olarak mümkün ise bu alanlara girişlerin kontrollü yapılmasını 

sağlar. 

(4) İşveren, çalışanların dinlenmesi için ayrılan yerlerdeki gürültü düzeyinin, bu yerlerin 

kullanım şartları ve amacına uygun olmasını sağlar. 

(5) İşveren, bu Yönetmeliğe göre alınacak tedbirlerin, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca 

özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumlarına uygun olmasını sağlar. 

Kişisel korunma 



 

MADDE 9 – (1) Gürültüye maruziyetten kaynaklanabilecek riskler, 8 inci maddede belirtilen 

tedbirler ile önlenemiyor ise işveren; 

a) Çalışanın gürültüye maruziyeti 5 inci maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem 

değerlerini aştığında, kulak koruyucu donanımları çalışanların kullanımına hazır halde 

bulundurur. 

b) Çalışanın gürültüye maruziyeti 5 inci maddede belirtilen en yüksek maruziyet eylem 

değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında, kulak koruyucu donanımların çalışanlar 

tarafından kullanılmasını sağlar ve denetler. 

c) Kulak koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterir ve bu 

madde gereğince alınan kişisel korunma tedbirlerinin etkinliğini kontrol eder. 

(2) İşveren tarafından sağlanan kulak koruyucu donanımlar; 

a) 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu 

Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve 29/11/2006 tarihli ve 26361 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine 

uygun olur. 

b) İşitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek şekilde seçilir. 

c) Çalışanlar tarafından doğru kullanılır ve korunur. 

ç) Çalışana tam olarak uyar. 

d) Hijyenik şartların gerektirdiği durumlarda çalışana özel olarak sağlanır. 

Maruziyetin sınırlandırılması 

MADDE 10 – (1) Çalışanın maruziyeti, hiçbir durumda maruziyet sınır değerlerini aşamaz. 

Bu Yönetmelikte belirtilen bütün kontrol tedbirlerinin alınmasına rağmen, 5 inci maddede 

belirtilen maruziyet sınır değerlerinin aşıldığının tespit edildiği durumlarda, işveren; 

a) Maruziyeti, sınır değerlerin altına indirmek amacıyla gerekli tedbirleri derhal alır. 

b) Maruziyet sınır değerlerinin aşılmasının nedenlerini belirler ve bunun tekrarını önlemek 

amacıyla, koruma ve önlemeye yönelik tedbirleri gözden geçirerek yeniden düzenler. 

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi 

MADDE 11 – (1) İşveren, işyerinde 5 inci maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem 

değerlerine eşit veya bu değerlerin üzerindeki gürültüye maruz kalan çalışanların veya 

temsilcilerinin gürültü maruziyeti ile ilgili olarak ve özellikle; 

a) Gürültüden kaynaklanabilecek riskler, 

b) Gürültüden kaynaklanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla alınan 

tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanacağı şartlar, 

c) 5 inci maddede belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri, 



 

ç) Gürültüden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve gürültü ölçümünün sonuçları 

ile bunların önemi, 

d) Kulak koruyucularının doğru kullanılması, 

e) İşyerinde gürültüye bağlı işitme kaybı belirtisinin tespit ve bildiriminin nasıl ve neden 

yapılacağı, 

f) Bakanlıkça sağlık gözetimine ilişkin çıkarılacak ilgili mevzuat hükümlerine ve 13 üncü 

maddeye göre, çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı ve sağlık 

gözetiminin amacı, 

g) Gürültü maruziyetini en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları, 

hususlarında bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar. 

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 

MADDE 12 – (1) İşveren, bu Yönetmeliğin kapsadığı konularda ve özellikle; 

a) 7 nci maddeye göre gerçekleştirilecek olan risk değerlendirmesi, 

b) 8 inci maddeye göre risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için alınacak önlemlerin 

belirlenmesi ve uygulanacak tedbirler, 

c) 9 uncu maddede belirtilen kulak koruyucularının seçilmesi, 

hususlarında çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar. 

Sağlık gözetimi 

MADDE 13 – (1) Gürültüye bağlı olan herhangi bir işitme kaybında erken tanı konulması ve 

çalışanların işitme kabiliyetinin korunması amacıyla; 

a) İşveren; 

1) Kanunun 15 inci maddesine göre gereken durumlarda, 

2) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli görüldüğü hallerde, 

3) İşyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla, 

çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 

b) 5 inci maddede belirtilen en yüksek maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz 

kalan çalışanlar için, işitme testleri işverence yaptırılır. 

c) Risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu gösterdiği yerlerde, 5 

inci maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz kalan 

çalışanlar için de işitme testleri yaptırılabilir. 

(2) İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, çalışanda tespit edilen işitme kaybının işe bağlı 

gürültü nedeniyle oluştuğunun tespiti halinde; 



 

 

 

a) Çalışan, işyeri hekimi tarafından, kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilir. 

b) İşveren; 

1) İşyerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir. 

2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir. 

3) Riskleri önlemek veya azaltmak için çalışanın gürültüye maruz kalmayacağı başka bir işte 

görevlendirilmesi gibi gerekli görülen tedbirleri uygular. 

4) Benzer biçimde gürültüye maruz kalan diğer çalışanların, sağlık durumunun gözden 

geçirilmesini ve düzenli bir sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 

 


