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ÖNSÖZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli kulla-
narak, çalışma barışının ve sosyal güvenliğin sağlanması yolunda, sunduğumuz hizmetlerin uluslararası 
normlara, iş hayatının gereklerine ve değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve sürekli iyileştirilmesidir. 

Bu amaçla, görevde bulunduğumuz 2,5 yıl boyunca, sosyal tarafların katılımlarıyla pek çok idari  ve
yasal düzenleme hayata geçirilmiştir.

Çalışma hayatını etkileyen ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve 
Avrupa Birliği ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarına uyum çalışmaları doğrultusunda 4857 
Sayılı İş Kanunu hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Bu Kanun uyarınca çıkarılan yeni Yönetmelikler, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 
Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde Avrupa Birliği Konsey Direktifleri de esas alınarak hazırlanmıştır.  

Çalışma barışının tesisi ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teftiş hizmetlerini
yürüten Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, sektör bazında “Proje Teftişlerini” yeni yaklaşım ışığın-
da, sosyal tarafların da etkin katılımıyla yürütmektedir. Her proje teftişi sonucunda bir “Değerlendirme 
Raporu”  hazırlanmaktadır.

Son iki yılda gerçekleştirilen proje teftişleri sonucu hazırlanan değerlendirme raporları; elde edilen
verilerin işçi, işveren ve diğer ilgili taraflarla paylaşılması, daha sonra yapılacak eğitim ve değerlendirme
çalışmalarında kullanılabilmesi düşüncesiyle, kitap haline getirilmiştir.

Bu çalışmaların yürütülmesinde ve elinizdeki bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen başta Bakanlı-
ğımız İş Teftiş Kurulu Başkanlığı yöneticileri olmak üzere, tüm İş Müfettişlerine, Bakanlığımız çalışanları-
na ve diğer ilgili taraflara teşekkür ederim.

Bu kitabın, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılacak çalışmalara katkıda bulunması temennisi ile 
sağlıklı ve güvenli çalışmalar dilerim.

Saygılarımla.
                            Murat BAŞESGİOĞLU         

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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TEŞEKKÜR

Çalışma barışının sağlanması için görev yapan İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın çalışma hayatını denetlemekle yetkili birimidir. Başkanlığımız, çalışanların 
sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi ve işyerlerinde iş kazaları ile meslek hastalıklarının 
önlenmesi amacıyla programlar dahilinde işyerlerinde denetimlerini sürdürmektedir.

Asbestli veya asbest içeren ürünleri üreten ya da işleyen işyerlerinde asbest maruziyetine bağlı 
meslek hastalıklarının önlenebilmesini için gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasını 
sağlamak, işyerlerinde asbest yerine daha az zararlı  maddelerin geliştirilerek üretimde kullanılması 
için işverenlere önerilerde bulunmak, 15.04.2006 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Asbestle 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”in beraberinde getirdiği 
yükümlülükler ve yeni bir takım kurumsal düzenlemeler hakkında bu geçiş döneminde işverenleri 
bilgilendirmek ve bu hususta meslek örgütlerinin de sektörde teknoloji, sağlık ve güvenlik 
konularındaki gelişmelere katılımını sağlamak amacıyla bu işyerlerinin bir proje kapsamında 
denetime alınmasına karar verilmiştir.

Kurul Başkanlığımızda, proje koordinatörlerince konu ile ilgili yapılan hazırlıklar neticesinde 
“Asbest veya Asbestli Malzeme ile Üretim Yapılan İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje 

Denetimi” adlı proje hazırlanmıştır. Projeyi uygulamak üzere İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığında 
oluşturulan Proje Ekibi, 2005 yılı Şubat ayında çalışmalarına başlamıştır. Aynı ay boyunca süren 
denetimlerle ülkemizdeki asbestli veya asbest içeren ürünleri üreten ya da işleyen işyerlerinin 
durumu, bu işyerlerindeki ortak problemler, mevzuatlara aykırılıklar tespit edilmiş, işverenler ve 
çalışanlar ile ilgili veriler toplanmış, sonuç olarak ortaya çıkan durum hakkında çözüm önerileri 
getirilmiş ve işverenler yeni mevzuat hakkında bilgilendirilmiştir.

Asbestli veya asbest içeren ürünleri üreten ya da işleyen işyerlerindeki problemlerin ve bu 
problemlerle ilgili alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve bu sektördeki işveren ve çalışanlarda iş 
sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşmasında büyük katkı sağlayan “Asbest veya Asbestli Malzeme 
ile Üretim Yapılan İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi” projesinin hazırlanmasında 
ve uygulanmasında görev alan Bakanlık Baş İş Müfettişleri, İş Müfettişleri ve İş Müfettişi 
Yardımcılarına, katılımı olan tüm taraflara, verilerin elde edilmesine yardımcı olan tüm işveren 
ve çalışanlara emek, katkı ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

                                      Faik ARSEVEN
  İş Teftiş Kurulu Başkanı
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1. BÖLÜM: PROJE BİLGİLERİ:

Proje Adı :  Asbest İle Üretim Yapılan İşyerlerinde 
 İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Teftişi

Projenin Amacı :  Ülke genelinde asbest ile üretim yapılan işyerlerinde; sektöre 
 özel tehlikeleri belirleyerek, meslek hastalıklarının önlenebilmesi 
 için iş sağlığı ve güvenliği konularında alınabilecek önlemleri 
 saptamak ve işyerlerinde bu önlemlerin alınmasını sağlayarak 
 çalışma şartlarını iyileştirmek ve bu sektörde yapılacak teftişler 
 için sistematik bir yöntem sağlamaktır.

Projenin Önemi :  Bu proje, işverenlerin 15.04.2006 tarihinde yürürlüğe girecek 
 olan “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
 Hakkında Yönetmelik”in beraberinde getirdiği yükümlülükler 
 hakkında bilgilendirilmesi, bu Yönetmeliğin uygulanması 
 öncesinde yapılan proje teftişleri sırasında karşılıklı bilgi 
 alışverişinde bulunulması ve işyerlerinde asbestle veya asbeste 
 ikame maddelerle yaptıkları çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği 
 olgusunun geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Proje Yürütücüsü : FAİK ARSEVEN    (İş Teftiş Kurulu Başkanı)

Proje Koordinatörü : G.ZAFER YAVUZARSLAN  (İş Teftiş Kurulu Başkan Yrd.) 

Çalışma Takvimi 
   Proje Başlangıç Tarihi  :   01.02.2005
   Ön Hazırlık Çalışması :   01.02.2005 – 04.02.2005
   Uygulama Tarihi :    07.02.2005 – 25.02.2005
   Değerlendirme :    01.03.2005 – 29.03.2005

Teftişe Alınan 
İşyeri Sayısı    : 17 
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Projede Görev Alan 
Müfettişler :  

  MAHMUT KOCABEYOĞLU   (Baş İş Müfettişi) 
   ZİYA ÜZEL     (Baş İş Müfettişi)               
   SERKAN ÇETİNCELİ    (İş Müfettiş Yrd.) 
   H. MEHMET İNAM    (İş Müfettiş Yrd.) 

Görev Yapılan İller  : Adana, Bursa, Düzce, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin

İnceleme Konuları  : •Proje kapsamındaki işyerlerinin dosyalarında, geçmiş yıllarda yapılan  
 teftiş raporları, İSGÜM ölçüm raporları, kurma izni, işletme belgesi ve   
 işyeri bildirgeleri ile ilgili inceleme
  
 • Sağlık birimi, ilk yardım malzemesi ve bunların yeterliliği, sağlık 
 gözetimine ilişkin kayıtlar, sağlık raporları, çalışanların laboratuar 
 tetkik ve tahlilleri

 •İşverenlerin işyerlerinde görevlendirmek zorunda oldukları işyeri  
 hekimi, işyeri hemşiresi, iş güvenliği uzmanı gibi kişilerin istihdam edilip  
 edilmedikleri ve bu kişilerin yapmış oldukları çalışmalar.

 • İşyerlerinde çalışan işçi sayıları ve işçilerin sosyal sigorta kayıtları
 
 • Kullanılan kimyasallar (asbest, ikame elyaflar, solventler ve diğer   
 kimyasallar), işverenin bunlarla yapılan çalışmalarla ilgili yapmış   
 olduğu risk değerlendirmesi, risk değerlendirme raporlarının yeterliliği   
 ve malzeme güvenlik bilgi formları.

 • Asbestsiz üretim için işyerlerinde asbest yerine kullanılan yada   
 kullanılması  planlanan maddeler.

 • Asbestin ve asbestli ürünlerin depolanma şartları ile etiketlenmesi ve   
 ambalajlanması

 • Asbestli atıkların toplanma ve yok edilme şekilleri,

 •Çalışanlara yaptıkları işlerle ilgili verilen eğitimler ve uzmanlık  isteyen  
 işlerde çalışan işçilere ait (ateşçi, operatörlük v.s.) belgelerin varlığı.

 • Elektrik, aydınlatma, topraklama, yıldırımlık tesisatları ile bunların   
 proje, bakım ve kontrol raporlarının varlığı ve uygun yapılıp yapılmadığı. 

 • Makine ve ekipmanın yerleşimi ve çalışma şartları içinde ortaya   
 çıkardığı riskler.
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 • Her türlü basınçlı kabın ve kaldırma araçlarının bakım ve kontrol   
 raporlarının  varlığı ve bunların uygun yapılıp yapılmadığı.

 • İşyerlerinin arazi ve bina durumları, yardımcı ve sosyal tesisleri ile  
 mevcut yangın savunma önlemleri.

Toplanan Bilgiler :  İşyerleri ve üretim şekilleri hakkında genel bilgi 

 • İşyerlerinde kullanılan kimyasallar ve 2004 yılına ait asbest ithalat   
 bilgileri,

 • Asbest yerine kullanılan maddeler,

 • Asbestin temin edildiği ithalatçı firma ve ülkeler,

 • İşyerlerinde imal edilen ürünler ve miktarları,

 • Nihai üründe asbest miktarı ve oranı (%),

 • Makine ve teçhizat listeleri,

 • İşyerlerinde çalışan işçi sayıları,

 • Asbeste maruz kalan işçi sayısı, 

 • İşyerlerinde saptanan iş sağlığı ve güvenliği yönünden noksanlık ve   
 mevzuata aykırılıklar.

 • İş kazası ve meslek hastalıkları istatistikleri.
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2. BÖLÜM: PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR:

2.1. ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMASI: 

Projede görev alan müfettişlerce 01.02.2005 – 04.02.2005 tarihlerinde yapılan ön hazırlık 
çalışmaları kapsamında;

• İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca daha önce gerçekleştirilmiş olan Asbest Projesi kapsamında yapılan 
çalışmalar, asbest ile üretim yapılan sektörlerde yapılan teftişler ve Bakanlığımız bünyesindeki 
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGÜM) tarafından yürütülen çalışmaların incelenmesi 
sonucunda; asbest ile üretim yapılan sektörler ve bu sektörlerde üretim yapan işyerleri belirlenmiş, 
bu işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıyan iş ve işlemler hakkında genel bilgi 
edinilmiştir. 

• Asbest ve asbestle yapılan çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği hakkında literatür ve mevzuat 
araştırması yapılarak ön hazırlık raporu hazırlanmıştır.

• Raporlandırmada ve değerlendirmede kullanılmak üzere her işyeri için “Asbest Bilgi Formu” ve 
“İşyeri Bilgi Formu” hazırlanmıştır.

2.2. TEFTİŞ ÇALIŞMASI:  
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen “Asbest ile Üretim Yapılan İşyerlerinin İş Sağlığı 
ve Güvenliği Proje Teftişi”  İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığında görevli müfettişlerden oluşan 
ikişer kişilik  iki heyet halinde yürütülmüştür. 

Proje kapsamında işyerlerinde yapılan teftişlerde;

• Mevzuata aykırılıklar tespit edilmiştir. 

• İşverenler, işveren vekilleri, teknik sorumlular ve çalışanlar özellikle asbestle yapılan çalışmalarda 
görülen tehlikeler, ortaya çıkabilecek riskler ve alınması gereken önlemler ile 26.12.2003 tarih ve 
25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik” hakkında bilgilendirilmiştir.

• Çalışanların maruz kaldıkları risklerin önlenmesi veya kabul edilebilir düzeye indirilmesi için 
asbest yerine kullanılabilecek sağlık yönünden daha zararsız olan maddelerin araştırılması ve bu 
doğrultuda araştırma ve geliştirme (AR•GE) çalışmalarına hız verilmesi önerilmiştir.

2.3. RAPOR ÇALIŞMASI: 
Heyetlerce yapılan genel teftişler sonucu her işyeri için Bakanlığımızın 1998/9 sayılı Genelgesi 
esaslarına göre genel  teftiş raporları düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra teftişlerde ve sonrasında 
yapılan çalışmalarda elde edilen bilgiler ışığında proje kapsamında asbest ile üretim yapılan 
sektörlere özel değerlendirmeleri ortaya koyan  “Genel Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır.
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3. BÖLÜM: ASBEST İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

3.1. ASBEST MİNERALLERİ

Asbest, çeşitli silikat minerallerinin milyonlarca yıl önce yüksek basınç, sıcaklık ve kimyasal 
etkilere maruz kalması sonucunda oluşturduğu kristalize bir grup minerale verilen isimdir. Asbest 
mineralleri silisyum, oksijen, hidrojen ve çeşitli metallerden oluşur. 

Dünyanın en zengin asbest yataklarına sahip ülkeler Güney Afrika, Kanada ve Rusya’dır. 
Türkiye’deki mevcut asbest yataklarından asbest çıkarılması yürürlükteki mevzuat hükümleri 
gereğince yasaklanmıştır. 

Asbestin genel özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

• Isıya dayanıklıdır.

• Yüksek gerilme direncine sahiptir.

• Isı ve elektrik iletkenliği çok düşüktür.

• Kimyasallara karşı dayanıklıdır.

• Sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.

• Çeşitli maddelerle birlikte kolay şekillenebilir.

Asbest Türleri

Mineralojik özelliklerine göre iki farklı asbest grubu bulunmaktadır. Bunlar amfibol grubu asbestler 
ve serpantin grubu asbestlerdir. Amfibol grubuna giren asbestler (amosit, antofillit, krosidolit, 
tremolit, aktinolit) asbest türleri arasında insan sağlığı açısından en tehlikeli olanlarıdır. Bu gruba 
giren asbest türleri sert, iğnemsi yapıda ve kırılgandır. Serpantin grubunda yer alan krizotil türü 
asbestin lifleri esnek, dayanıklı ve ipeğimsidir. Serpantin grubunda yer alan krizotil asbest amfibol
grubunda yer alan asbest türlerine göre daha az tehlikeli olduğu kabul edilmektedir. 

Asbest türleri arasında en çok kullanılanlar krizotil (beyaz asbest) , amosit kahverengi asbest) ve 
krosidolit (mavi asbest) türü asbestlerdir. 

Amosit (Kahverengi asbest)

Amosit (Kahverengi asbest) liflerisert,sivriuçluvekırılganyapıdadır.
Yüksek çekme dayanımına sahiptir ve ısıya dayanıklıdır. Bina 
inşaatında yalıtım amacıyla ve demir donatının üzerini kaplamak 
suretiyle yangından korumak maksadıyla kullanılmaktadır. Isı 
yalıtım malzemelerinde, borularda, döşemelerde ve kaplama 
malzemelerinin yapımında uzun yıllar tercih edilmiştir.

Krosidolit (Mavi asbest)  

Krosidolit (mavi asbest) lifleri sert, iğnemsi yapıdadır ve tüm asbest 
türleri içerisinde en güçlü olanıdır. Asitlere karşı çok yüksek 
mukavemet göstermektedir. 1880’lerin ortalarına kadar daha 
çok kaplama malzemeleri yapımında, 1920’lerin ortalarından 
başlayarak 1950’li yıllara kadar ısı yalıtım malzemelerinin 
imalatında kullanılmıştır. Özgül ağırlığının yüksek olması nedeniyle 
krosidolit spreyli (püskürtülerek) yalıtım işlerinde uzun yıllar tercih 
edilmiştir. Bu tür avantajlarına karşın asbest türleri arasında insan 
sağlığı açısından en tehlikeli olanıdır.
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Krizotil (Beyaz asbest)

Krizotil (beyaz asbest), asbest lifleri arasında en esnek yapıda 
olanıdır. Çok yüksek sıcaklıklara karşı dayanımı yüksektir ve pamuk 
ipliği gibi kolayca örülebilme, dokunabilme özelliklerine sahiplidir. 
Krizotilin alkali etkilere karşı direnci, asbestli çimentodan mamul 
yapı ürünlerinin üretiminde tercih edilmesine neden olmuştur. Diğer 
asbest formları gibi krizotil de reçine ve polimerler gibi organik 
maddeleri absorbe edebilmektedir ve çimento gibi bağlayıcı özelliğe 
sahiptir. Dünyada üretilen asbestin % 95’i Krizotil türüdür.

3.2. ASBESTİN KULLANIM ALANLARI

İnşaat, tekstil, otomotiv, kimya ve şeker endüstrilerinde değişik özelliklerde asbestli malzemeler 
kullanılmaktadır. Asbestin bu sektörlerde kullanılmasının ana sebepleri yüksek sıcaklığa ve 
pasa mukavemet edebilmesi, tutuşmazlık özelliği, katıldığı madde ve malzemelerin mekanik 
dayanıklılık ve sertleşebilirlik özelliğini önemli ölçüde artırmasıdır.

Asbest, sağlamlığı, ısıya karşı yüksek dayanımı, korozif etkilere karşı direnci ve izole edici 
özelliği nedeniyle özellikle 1900-1980’li yılları arasında ticari ürünlerinde  sıklıkla kullanılmıştır. 
Amerika Birleşik Devletlerinde asbestli ürünlerin en çok kullanıldığı dönem, 1940’ların başından 
1970’lerin sonuna dek süren süreci kapsar. Bu süreçte asbest özellikle 2.Dünya Savaşı sırasında 
gemi yapımında ve diğer endüstrilerde yaklaşık 3600 ticari ürünün içeriğinde kullanılmıştır. 
Savaşın bitmesini takip eden yıllarda  asbest özellikle binalarda yanmaz malzemelerin üretiminde, 
ısı ve ses yalıtımlarında ve dekoratif amaçlarla kullanılmıştır. Asbestin insan sağlığına zararlarının 
ortaya çıkması ile birlikte kullanım giderek azalmıştır.

Asbestli çimento’dan mamul boru ve levha üretiminde kullanılan asbest dünya asbest tüketiminin 
% 70’ini oluşturmaktadır. Asbestli çimento ateşe ve suya daha dayanıklıdır. İnşaat sektöründe 
kullanılan asbestin ortalama % 75’i basınca dayanıklı boru imalinde kullanılmakta olup, kalanı 
düz ve oluklu tip levha ve izolasyon malzemesi üretiminde kullanılmaktadır. 
Asbest ; 

• Asbestli çimentodan boru ve levha üretiminde takviye amaçlı,

• Otomotiv sektöründe balata ve conta imalatında ısı ve mekanik kuvvetlere dayanıklık          

   artırıcı olarak,

• Tekstil ve kâğıt endüstrisinde yanmayı güçleştirici olarak,

• Vinil yer karolarında kullanılan sentetik plastiğin aşınmaya karşı direncini artırıcı          

   madde olarak,

• Yol yüzey kaplamalarında birleştirici olarak,

• Reçine ve plastiklerde dolgu malzemesi olarak,

• Pil kutularında, muhafazalarında, asit pompalarında valf ve contalarda direnç sağlayıcı   

      olarak,

• Gıda, ilaç ve kimya sektöründe filtre malzemesi olarak,

• Binalarda, borularda, kazanlarda izolasyon amacıyla kullanılmaktadır.
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Asbestli tekstil ürünü

Asbestli yalıtım kaplaması  

Asbestli çimentodan üretilmiş oluklu tip çatı kaplaması 
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Asbest kullanım alanları ve ürüne kazandırdığı önemli özellikler Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1 Asbestin Kullanım Alanları ve Ürünlere Kazandırdığı Özellikler

Uygulama Alanı Kullanılan Asbest Türü Ürüne Kazandırdığı Önemli Özellikler 

Asbestli çimentodan mamul borular Krizotil, Krokidolit

• Yüksek direnç 
• Gerilme ve sıkışma direnci 
• Alkali etkilere ve ısıya dayanıklılık 
• İmalat sırasında suyun tamamen ayrışması

Asbestli çimentodan mamul 
levhalar Krizotil, Krokidolit

• Yüksek gerilme direnci 
• Kimyasal etkileri ve ısıya dayanıklılık 
• Çürüme, aşınma yada yanmaya karşı 
yüksek performans

Kaplama malzemeleri Krizotil

• Kimyasal etkilere, eğilmeye, bükülmeye ve 
ısıya dayanıklılık 
• Oksidasyon ve çürümeyi azaltıcı özellik 
• Yüksek akışkanlık 
• Düşük maliyet

Sürtünme malzemeleri Krizotil
• Isıya mukavemet 
• Düşük ısı iletkenliği 
• Düşük maliyet

Ambalaj ve ambalaj dolgu 
malzemesi Krizotil

• Esneklik 
• Basınç altında bozulmama 
• Isı izolasyonu 
• Aşınma, yırtılma, kopma, parçalanma ve 
kimyasal etkilere karşı dayanıklılık

Kağıt Krizotil

• Kimyasal etkilere, aşınma, yanmaya ve 
ısıya dayanıklılık 
• Yüksek gerilme direnci ve sertlik 
• Kolay işlenebilme

Plastik malzemeler Krizotil

• Isıya dayanıklılık 
• Sertlik 
• Kolay işlenebilme 
• Gelişmiş dielektrik direnci

Çatı kaplama malzemeleri Krizotil

• Eğilmeye ve bükülmeye dayanıklılık 
• Oksidasyon ve bozulmayı azaltıcı özellik 
• Yüksek akışkanlık 
• Düşük maliyet

Tekstil malzemeleri Krizotil

• Isıya ve kimyasal etkilere dayanıklılık 
• Esneyebilme 
• Düşük ısı izolasyonu 
• Yüksek elektrik direnci
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Binaların dış cephe kaplamalarında asbestli malzeme kullanımı

Asbestli levha
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3.3. DÜNYADA ASBEST KULLANIMIYLA İLGİLİ SINIRLAMALAR 

Asbest liflerinin sağlık açısından taşıdığı riskler sebebiyle dünya genelinde pek çok ülke, bu 
maddenin yerine kullanılabilecek sağlığa daha az zararlı yeni maddelerinde geliştirilmesiyle 
birlikte asbest türlerine yasaklama getirmektedir. 

Asbestin kullanımına yasaklama getiren bazı dünya ülkeleri aşağıda sıralanmıştır:
Asbestin Kullanımını Yasaklayan Ülkeler (1)
• Arjantin:           (2000 yılında amfibol grubu, 2001 yılında krizotil yasaklanmıştır.)
• Avusturya:     (1990 yılında krizotil türü asbest bazı kullanım alanları istisna tutularak   
 yasaklanmıştır.)
•  Avustralya:    (2003 yılında krizolit türü asbestin ithalatı, kullanımı ve bunları   
 içeren ürünlerin satışı yasaklanmıştır. Krosidolit ve amozit daha önce   
 yasaklanmıştır.) 
•  Belçika:             (1998 yılında istisnalar konularak krizotil türü asbest yasaklanmıştır.)
•  Danimarka:     (1986 yılında krizotil türü asbestin kullanımına bazı istisnalar konularak    
 yasaklama getirilmiştir.) 
•  Finlandiya:   (Krizotil türü asbest ,bazı istisnai işler belirlenerek, 1992 yılında      
 yasaklanmıştır. Bu yasaklama 1993 yılında yürürlüğe girmiştir.) 
•  Fransa:           (1996 yılında bazı istisnalar konularak krizotil türü asbest    
 yasaklanmıştır.)
•  Almanya:        (1993 yılında krizotil •bazı istisnalar mevcut•, amozit ve     
 krosidolit  türü asbest lifleri yasaklandı. Yalnızca halen mevcut tesisat veya 
 kurulumlarda bulunan alkali•klor elektroliz için krizotil içerikli    
 diyaframlar bu yasaklamadan  muaf tutulmaktadır. Ancak bu da 2011  
 yılından sonra yasaklanacaktır.) 
•  Yunanistan*
•  Güney Kıbrıs*
•  Çek Cumhuriyeti*
•  Malta*
•  Macaristan*:    (Amfibol grubu asbest 1988 yılında yasaklanmıştır.)
•  Litvanya*:         (Asbest kullanımını sınırlandıran ilk kanun 1998 yılında yayımlanmış ve  
 2004   yılında yasaklama kabul edilmiştir.)
•  Portekiz*
•  Slovakya*:       (2002 yılında asbesti yasaklayan Avrupa Direktiflerine uyum sağlamayı   
 taahhüt etmiştir. 
•  Estonya*
•  Honduras:             (2004 yılında bazı istisnalarla asbest yasaklanmıştır.)
•  İrlanda:                (2000 yılında krizotil bazı istisnalarla birlikte yasaklanmıştır.)
•  İtalya*
•  Japonya:           (1995 yılında krosidolit ve amozit türü asbest ,01.10.2004 tarihinde   
  binalarda ve sürtünme malzemelerinde krizotilin kullanımı 
 yasaklanmıştır. Bu yasaklama Japonyanın krizotil asbest tüketiminin
  % 90 oranında azalmasını sağlamıştır.)
•  Kuveyt:                 (1995 yılında tüm asbest türleri yasaklanmıştır.)
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• Letonya*
• Lüksemburg*
• Hollanda:            (Krizotil türü asbestin çeşitli kullanım alanlarına yasaklama ilk olarak   
 1991 yılında getirilmiştir.)
• Norveç:       (Bazı istisnalarla birlikte 1984 yılında tüm asbest türleri yasaklanmıştır.)
• Polonya:               (1997 yılında asbest yasaklanmıştır.)
• Suudi Arabistan:   (1998 yılında asbest yasaklandı.
• Slovenya:              (1996 yılında asbestli çimento ürünleri yasaklandı.
• İspanya:                 (2002 yılında krizotil yasaklandı.
• İsveç*
• İsviçre:                (1989 yılında istisnalar konularak krosidolit, amozit ve krizotil türü asbest   
 yasaklandı.
• İngiltere:           (1999 yılında krizotil yasaklandı. (Bazı önemsiz sayılabilecek    
 uygulamalara muafiyet getirildi.)
• Uruguay

• Şili

Krizotil türü asbestin kullanımı konusunda değişiklik yapmayı planlayan ülkeler: (2)

• Güney Afrika                                                                                                                                      

(1) Bazı ülkelerde önemsiz olarak nitelendirilebilecek işlerde krizotilin kullanımına muafiyet 
getirilmiştir.
(2) 21.06.2004 tarihinde Güney Afrika asbest kullanımına 3 ila 5 yıllık bir süreç sonunda son 
verileceği ilan edildi

* 01.01.2005 tarihi Avrupa Birliği ülkelerinde krizotil türü asbestin kullanımı için son tarih olarak 
belirlenmiştir. 

3.4. ASBESTİN SAĞLIK AÇISINDAN TAŞIDIĞI RİSKLER

Asbest bazı endüstri kollarında vazgeçilmesi zor bir madde olmasına karşın sağlık açısından çok 
büyük risk taşımaktadır. 
Asbest insan vücuduna solunum  ve sindirim yoluyla alınmaktadır. Sindirim yoluyla alınan 
asbest lifleri insan vücudundan atılabilmektedir ancak asbest lifleri solunduğunda akciğerde, 
zamanla normal dokunun yerini alarak tedavisi mümkün olmayan sonuçların doğmasına 
neden olabilmektedir. Asbest, kimyasal etkilere  ve  mikro organizmalara dayanıklı olma özelliği 
nedeniyle vücudun savunma sistemi tarafından elimine edilmesi imkânsız hale gelebilmektedir.

Asbestin solunumu yoluyla kişide oluşan hastalıklar:
Asbestozis: Akciğerlerde asbest liflerinin birikmesi sonucunda oluşur.
Akciğer kanseri: Asbestin bütün türleri akciğer kanserine neden olabilmektedir. 
Mesothelioma: Akciğerleri çevreleyen plevral boşluğunun serosal bağlantılarında oluşur. 
Plevra lezyonları (İyi huylu): Asbeste uzun süreli maruziyet sonucu plevra kalınlaşması şeklinde 
görülür. Bu tür lezyonlar solunum fonksiyonlarının azalmasına neden olur.
Bu hastalıklara tüm asbest çeşitleri neden olabilmektedir. Meydana gelebilecek hastalığın türü 
ve ağırlığı özellikle lif türüne ve lif boyutuna bağlıdır. Uzun lifli asbest çeşitleri kısa lifli asbest 
çeşitlerine göre, amfibol grubu asbest türleri ise serpentine grubuna (krizotil) göre daha çok risk 
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taşımaktadır. Sigara içimi riski artırmaktadır. Asbeste maruz kalan çalışanlardan sigara içenlerin 
akciğer kanserine yakalanma ihtimali, içmeyenlere göre 75 kat daha fazladır.
İngiltere’de yapılan araştırmalara göre, asbeste geçmiş yıllardan beri süregelen maruziyet sonucu 
ortaya çıkan Asbestozis, Akciğer Kanseri ve Mesothelioma vakalarının her yıl 3000 kişinin 
ölümüne neden olduğu tahmin edilmektedir.

3.5. ALTERNATİF (İKAME) MADDELER

Asbeste maruziyetin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ikame maddelerin araştırılmasına 
hız vermiştir. 1986 sayılı ILO sözleşmesinde de asbestin yerine zararsız veya sağlığa daha az zararlı 
maddelerin kullanılması öngörülmektedir. Asbest yerine kullanılabilecek yapay bazı elyaflar ilgili 
sektörlerde kullanılmaya başlanmıştır.

Yaklaşık 60 yıldan beri Avrupa’da yapay mineral yünler (taşyünü, camyünü, cürufyünü) yapıların 
ısı, ses ve yangın yalıtımları için büyük çapta kullanılmaktadır. 

Bugün Avrupa’da ikame malzeme olarak toplam 40.000 ton seramik yünü üretilmekte ve bunun 
10.500 tonu sadece Almanya’da tüketilmektedir. Seramik yünleri, ateş tuğlası ve yalıtım harçları 
gibi klasik sanayi yalıtım malzemeleriyle birlikte kullanıldığında enerji tüketimini yarı yarıya 
indirmesi nedeniyle özellikle ısı yalıtımında ve kuvvetlendirici malzeme olarak ısıtma tesisleri, 
fırınlar, yangın kapıları gibi alanlarda kullanılmaktadır. 

Endüstride kullanılan ikame maddeler genel olarak başlıca beş grupta toplanabilir:

• Silika Grubu: Yüksek saflıkta amorf silika (SiO2) grubudur. 12600 C sıcaklığa dayanıklı olup, 
yangına karşı yüksek dayanım göstermektedir. Kimyasal maddelerin etkilerine karşı dayanıklı ve 
elektriğe karşı dirençlidir.

• Kaplanmamış Cam Elyaf Grubu: Genellikle E türü baz•silikat camdan yapılmış olup, 6000 C 
sıcaklığa kadar dayanıklıdır. Kimyasal maddelerin etkilerine karşı dayanıklılığı ve elektriğe karşı 
direnci oldukça fazladır. 

• Kaplanmış Cam Elyaf Grubu: Bu grup çok değişik türde elastomerik özel maddelerle kaplanmıştır. 
Kaplamaların çoğu yangına dayanıklıdır ve en çok 3150 C  sıcaklığa dayanır.  

• Aromatik Poliamid Bileşikler: Bunlar tek başlarına bir karışım olabileceği gibi, özelliklerini 
güçlendirmek için başka maddelerle de karışım oluşturabilmektedirler. En önemli karışım cam 
elyafıdır. Bu grup en çok  300-3500 C sıcaklığa dayanır.

• Seramik Grubu: Sürekli liflerden oluşan alüminyum•bor silikatlardan ya da kısa silika•alüminyum 
liflerden meydana gelmektedir. Bu grup en çok  1000-13000 C sıcaklığa dayanır.

Bu grupların yanı sıra termal ve sertlik özellikleri olan ve asbest yerine kullanılabilecek PBT 
(Polybenzimidazole) türü maddeler de kullanılmaktadır.
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4. BÖLÜM: ASBESTLİ ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

4.1.İlgili Avrupa Birliği Direktifleri ve Asbest Kullanımının Avrupa Birliği Ülkelerinde 
Yasaklanması 

Avrupa Birliği mevzuatı incelendiğinde, asbest ile ilgili başlıca iki Avrupa Birliği Direktifinin 
mevcut olduğu anlaşılmaktadır.

Bu Direktifler aşağıda belirtilmiştir: 

• Asbest veya asbestli malzeme ile çalışılan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin 
yer aldığı 83/477/EEC sayılı Avrupa Birliği Direktifi.

• Asbestin kullanılması ve piyasaya arzı ile ilgili hükümlerin yer aldığı 76/769/EEC sayılı Avrupa 
Birliği Direktifi.

4.1.1.Asbeste Maruziyete Bağlı Risklerden Çalışanların Korunması’na ilişkin 83/477/EEC 
sayılı Avrupa Birliği Direktifi

Avrupa Birliğine üye ülkelerde işçileri asbeste maruziyetten korumak için hazırlanan ve halen 
yürürlükte olan ülke mevzuatları, ilk olarak 19 Eylül 1983 tarih ve 83/477/EEC sayılı Konsey 
Direktifi dikkate alınarak hazırlanmıştır. “Kontrollü Kullanım’’ rejimini güçlendirmek için bahsi 
geçen Direktifte değişiklikleri öngören 25.06.1991 tarih ve 91/383/EEC sayılı ve 27.03.2003 tarih 
ve 2003/18/EEC sayılı Konsey Direktifleri çıkarılmış ve uyumlaştırılmıştır. Bu değişikliklerden 
bazıları belirli prosedürler takip edilerek, asbestli ürünlerin güvenle kullanılmasına olanak 
tanımıştır. 

1999 yılının Temmuz ayında krizotil türü asbestin yasaklanması baştan aşağı tüm gidişatı 
değiştirmiştir. Bu yasaklama; bakım, onarım, yıkım, elektrik tesisatçılığı ve asbestin atılması 
işlerinde çalışan ve halen risk altında olan işçilerin daha sıkı kontrollerle korunması gerekliliğini 
daha açık bir şekilde ortaya koymuştur. 

83/477/EEC sayılı Konsey Direktifinde yapılan değişiklikler ve sebepleri aşağıdaki şekilde 
sıralanmıştır: 

• Özellikle asbestli atık ürünlerin toplanması ve bertarafı işinde çalışanlarla, asbeste maruz kalma 
ihtimali olan bakım ve onarım işçileri için ek koruyucu tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

• Krizotil türü asbeste maruziyet limit değerlerinin belirlenmesi için yapılmış detaylı araştırmalarla, 
en son teknik gelişmeler ve Dünya Sağlık Teşkilatı’nın ortamdaki lif konsantrasyonunun 
ölçümünde önerdiği metotların ışığı altında limit değerler ve lif sayım metodu hakkında yeni 
kriterlerin belirlenmesi, aynı işlemlerin ikame maddeler içinde uygulanması şarttır.

• Krizotil türü asbestin pazarlanmasını ve kullanılmasını yasaklayan 1999/77/EC sayılı Konsey 
Direktifi, bu asbest türünün son kullanım tarihini 01.01.2005 olarak belirlemiştir. Bu yasaklamayla 
işçilerin asbeste maruziyetlerinin önemli ölçüde azaltılması amaçlanmaktadır.

• Asbestin risklerinden tüm işçilerin korunması amacıyla daha önce kapsam dışı tutulan deniz ve 
hava taşımacılığı sektöründe çalışan işçilerin de kapsam içine alınması gerekmektedir.

• Asbest türlerinin tanımına açıklık getirmek için her bir asbest türü bilimsel numaralarıyla (CAS: 
Chemical Abstract Service) ve mineralojik terimlerle ifade edilmesi gerekmektedir.

• Asbest veya asbestli malzeme ile yapılan çalışmalarda meydana gelen değişiklikler için bildirim 
yükümlülüğü getirilmesi gerekmektedir.
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• Asbeste maruziyetin fazla olması, maruziyet miktarının tahmininin güçlüğü sebebiyle asbestin 
çıkarılması, asbestli veya asbest içerikli ürünlerin üretilmesi veya işlenmesinin ortadan kaldırılması 
gerektiği kanısına varılmıştır.

• Hangi miktarlarda asbeste maruziyetin kanser riskini ortaya çıkardığı bilinmediği için, işçilerin 
işyeri ortamında maruz kalacakları asbest konsantrasyonu limit değerlerinin düşürülmesi uygun 
görülmüştür.

• Herhangi bir asbestli malzemenin söküm işinden önce işverenin asbestin bulunduğu veya bulunma 
ihtimali olan binaların yıkımında veya tesisatın sökümü işinde çalışacak ve etkilenebilecek işçileri 
durumdan haberdar etmesi ve bu işlemleri işe başlamadan önce kayıt altına alması hususunun 
hükme bağlanması gerekmektedir.

• Komisyona asbest içeren malzemelerin söküm ve yıkım işlerinin, bu tür işlerde alınacak güvenlik 
tedbirlerini çok iyi bilen uzman üstlenicilere yaptırılması konusunda öneriler gelmiştir.

• Asbeste maruziyetin sağlık yönünden zararları konusunda, asbeste maruz kalan veya kalma 
ihtimali bulunan bütün işçilere uygun ve yeterli özel eğitimin verilmesi; bu eğitimde üzerinde 
durulacak konuların ve eğitimin niteliklerinin belirlenmesi gerekmektedir.

• Kanserojen maddelere maruz kalınan işlerde çalışanları korumaya yönelik olarak hazırlanan 
90/394/EEC sayılı Konsey Direktifinde belirtilen sağlık gözetimi ve tutulacak tıbbi kayıtların 
içeriği ilgili hükümlerde belirlenen şartlarla uyumlaştırılması gerekmiştir.

• En son tıbbi gelişmelerin ışığı altında, asbeste maruz kalan işçilerin asbeste bağlı oluşacak 
patolojinin erken tanısının konulabilmesi için sağlık gözetimleri için gerekli önerilerin 
güncellenmesi sağlanmıştır.

4.1.2.Bazı Tehlikeli Kimyasal Maddelerin ve Karışımlarının Pazarlanması ve Kullanımı’na 
ilişkin 76/769/EEC sayılı Avrupa Birliği Direktifi:   

Bazı tehlikeli kimyasal maddelerle ve bunların karışım veya solüsyonlarından oluşan preparatların 
pazarlanmasına ve kullanılmasına sınırlandırmalar getiren 76/769/EEC sayılı Konsey Direktifi 
asbest türleri içinde bazı yasaklar ve sınırlandırmalar getirmiştir. 

Bu Direktif hükümleri; 

• Bu maddelerin demiryolu, karayolu, denizyolu veya havayoluyla taşınması işlerinde,

• Bu maddelerin veya preparatların üye olmayan ülkelere ihraç edilmesi işlerinde,

• Bu maddelerin herhangi bir işleme tabi tutulmaması şartıyla, gümrüklerdeki kontrol, teftiş ve 
nakliye işlerinde uygulanmayacaktır.

Ayrıca bu Direktif ekinde pazarlama ve kullanılma konusunda getirilen sınırlandırmaların, araştırma 
ve geliştirme (AR•GE) işlerinde veya analiz işlemlerinde uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Direktif ekinde amfibol grubu asbest liflerinden krosidolit, amosit, antofillit, aktinolit ve tremolit 
türü asbest liflerinin veya bunları içeren ürünlerin piyasaya arzı ve kullanımı yasaklanmıştır. 
Bunların yanı sıra Direktifin son haliyle krizotil türü asbest liflerinin veya bunları içeren ürünlerin 
de piyasaya arzı ve kullanımı yasaklanmıştır. 
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Ancak; üye ülkelerin, kullanımda olan elektroliz tesislerini, mevcut asbest içerikli ürünlerin 
kullanım süreleri bitinceye veya asbest içermeyen alternatif ürünler kullanılmaya başlanıncaya 
kadar kabul edebileceği; bu konuda yapılacak değişikliğin 1 Ocak 2008 tarihine kadar komisyonca 
görüşüleceği hükme bağlanmıştır. Daha önceden hangi tür asbest lifi olursa olsun bu tür lifler 
kullanılarak imal edilmiş ürünler kullanım süreleri tamamlanana dek kullanılabilecektir. Ancak 
üye ülkeler kendi bünyelerinde, sağlığın korunması maksadıyla, kullanım sürelerinin dolmasını 
beklemeksizin bu tür ürünlerin kullanımını yasaklayabilir. 

4.1.3. Avrupa Birliğinde Asbestin Yasaklanma Süreci

83/477/EEC ve 76/769/EEC sayılı Direktifler ve bu Direktiflerde değişiklikleri öngören Direktiflerle 
Avrupa Birliğine üye ülkelerde 01.01.2005 tarihinden itibaren asbestli uygulamaların tamamına 
yasaklama getirilmiştir. 

01.01.2005 tarihinden itibaren uygulanacak olan bu yasaklamaya karar verilirken; krizotil türü 
asbestin ve buna alternatif maddelerin sağlık üzerindeki etkileri konusunda Toksisite, Ekotoksisite 
ve Çevre Bilim Komitesinin görüşleri dikkate alınmıştır. Ayrıca krizotil türü asbestli uygulamaların 
buna ikame, daha az riskli maddelerle yapılabilir olması, krizotil türü asbestin, kanser riskine 
sebep olabileceği, sınır değerinin belirlenememiş olması yasaklamanın diğer sebepleridir.  

Yasaklanma süreci aşağıda özetlenmiştir. 
• 83/478/EEC sayılı Konsey Direktifi ile 79/769/EEC sayılı Direktifte yapılan değişiklikle (5. 
değişiklik) krosidolit türü asbestin ve krosidolit içeren ürünlerin üç istisnai durum dışında 
piyasaya sürülmesi ve kullanılması yasaklanmıştır.
• 85/610/EEC sayılı Konsey Direktifi ile 79/769/EEC sayılı Direktifte yapılan değişiklikle (7. 
değişiklik), asbest lifleri içeren oyuncakların, perakende olarak halka satılan toz halindeki 
nihai ürünlerin, sigara içilirken kullanılan aksesuarların, katalitik ısıtıcıların, boya ve cilaların/
verniklerin, püskürtme yolu ile kullanılacak malzeme ve müstahzarların piyasaya arzı ve kullanımı 
yasaklanmıştır. 
• 91/659/EEC sayılı Konsey Direktifi ile 79/769/EEC sayılı Direktifin Ek•1’inde yapılan değişiklikle 
tüm amfibol türü asbestlerin ve bunları içeren ürünlerin piyasaya sürülmesi ve kullanılması 
yasaklanmıştır. Bunun yanı sıra Krizotil türü asbest içeren toplam 14 kategoride listelenen 
ürünlerin piyasaya arzı ve kullanılması yasaklanmıştır.
• 1999/77/EC sayılı Direktifle, üye ülkelerde krizotil türü asbestle yapılacak yeni çalışmalara 
01.01.2005 tarihinden sonra izin verilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu tarihe kadar üye ülkeler 
kendi ülkelerinde bu Direktife uyum amacıyla gerekli yeni mevzuatı yürürlüğe koyacaklardır.

2.2 Ülkemizde Asbestle İle İlgili Milli Mevzuat

Ülkemizde asbestle ilgili düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

1. 1475 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca çıkartılan ve 24.12.1973 tarih ve 14752 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı İşlerde ve İşyerlerinde 
Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük”,

2. 11.07.1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazetede, Çevre Bakanlığınca yayınlanan Zararlı 
Tehlikeli Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği ile bu Yönetmelikte değişiklikler 
yapan yönetmelikler,
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 3. 4857 sayılı İş Kanununun 78inci maddesi uyarınca çıkartılan, “Asbestle Çalışanlarda Sağlık 
ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” (Bu Yönetmelik, 19.9.1983 tarihli ve 83/477/EEC 
sayılı Konseyi Direktifi ile bu Direktifte değişiklik yapan Direktifler dikkate alınarak, asbeste 
maruziyetin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması, sınır değerlerin 
ve diğer özel önlemlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış ve 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anılan Yönetmelik 17.04.2006 tarihinde yürürlüğe girecektir.)

 4.2.1 Asbestin İthalatı

Ülkemizde asbest ithalatı Çevre ve Orman Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın tebliğ ve 
genelgeleri ile Bakanlığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi tarafından yapılan inceleme ve 
araştırma sonucu düzenlenen belgelere göre gerçekleştirilmektedir. 

4.2.2 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu/ Güvenlik Bilgi Formu

 İş mevzuatı gereğince her işveren, işçilere işyerinde kullanılan tehlikeli kimyasal maddeler 
nedeniyle karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve alınacak önlemlere ilişkin bilgi ve eğitim 
vermekle yükümlüdür. Ayrıca işveren risk değerlendirmesini yaparken imalatçı, ithalatçı veya 
satıcılardan sağlanacak malzeme güvenlik bilgi formlarını dikkate alacaktır.

İşyerlerinde kullanılan asbestin ve diğer kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formlarının 
istenilen şekilde bulundurulması iş sağlığı ve güvenliği yönünden son derece önemlidir. 

Çevre Bakanlığının çıkarmış olduğu 11.03.2002/24692 tarih ve sayılı tebliğ tehlikeli kimyasalların 
Güvenlik Bilgi Formlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile formda yer alacak bilgileri 
ve formun şeklini belirlemektedir. 

Kimyasal madde üreticileri veya tedarikçileri, işverenin talep etmesi halinde Güvenlik Bilgi 
Formları ile ilgili tüm bilgileri vermek zorundadır. 

Buna göre güvenlik bilgi formunun düzenlenmesinde;

• Güvenlik bilgi formu uygun eğitim almış kişiler tarafından düzenlenir.

• Güvenlik bilgi formlarını hazırlamakla yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişiler, bunları 
belirtilen özelliklere sahip kişilere düzenletmek zorundadır.

• Güvenlik Bilgi Formları adı geçen Tebliğde verilen örnek formata uygun ve öngörülen bilgileri 
açık, anlaşılır ve kısaca kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

• Güvenlik Bilgi Formlarında, Tebliğde belirtilen standart başlıklar ile bunların altında yer alması 
öngörülen alt başlıkların adları ve numaraları değiştirilmeden sırası ile yazılmalıdır.

Güvenlik Bilgi Formunda;
1) Madde ve Şirket/ İş Sahibinin Tanıtımı,
2) Bileşimi /İçindekiler Hakkında Bilgi,
3) Tehlikelerin Tanıtımı,
4) İlk Yardım Tedbirleri,
5) Yangınla Mücadele Tedbirleri,
6) Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler,
7) Kullanma ve Depolama, 
8) Maruz Kalma kontrolleri / Kişisel Korunma,
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9) Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,
10) Kararlılık ve Reaktivite,
11) Toksikolojik Bilgi,
12) Ekolojik Bilgi,
13) Bertaraf Bilgileri,
14) Taşımacılık Bilgisi,
15) Mevzuat Bilgisi,
16) Diğer Bilgiler 

olarak numaralandırılmış ve adlandırılmış, 16 standart altında toplanan bilgiler verilmelidir.  

4.2.3 Asbestin Kullanımına ve Pazarlanmasına İlişkin Yürürlükteki Mevzuat

Asbestle Çalışanlarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi asbestin 
kullanımına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Bu madde de Asbestin püskürtülerek (sprey) 
kullanılması ve asbest içeren, yoğunluğu 1 gr/cm3’den az olan, yalıtım veya ses yalıtımı malzemesi 
ile çalışılması yasaklanmıştır. Ayrıca asbestin kullanılması ve pazarlanması ile ilgili yürürlükteki 
diğer mevzuata aykırı olmamak şartıyla; asbestin çıkarılması, asbest ürünlerinin veya asbest ilave 
edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi sırasında işçilerin asbest liflerine maruz kalabileceği işler 
de yasaklanmıştır. 

Yürürlükteki diğer mevzuat Çevre Bakanlığı tarafından 11.07.1993 tarih ve 21634 sayılı R.G.’de 
yayınlanmış olan Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliğidir. Bu Yönetmeliğin 
adını ve asbest kullanımı ile ilgili  hükümlerini değiştiren 25/07/2001 tarih ve 24473 sayılı R.G.de 
yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ve değişiklikleri aşağıda 
belirtilmiştir. 

“YEDİNCİ BÖLÜM : Özel Hükme Tabi Maddeler

Asbest Kullanımı İle İlgili Hükümler

Madde 37 • (Değişik madde: 25/07/2001 • 24473 S. R.G. Yön./1 md.)(*)

Asbest lifleri ve asbest lifleri ihtiva eden topraklara ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulması 
zorunludur.

Amfibol grubu asbest lifleri olarak tanımlanan;
a) Krosidolit, CAS No 12001 • 28 • 4
b) Amozit, CAS No 12172 • 73 • 5
c) Antofillit, CAS No 77536 • 67 • 5
d) Aktinolit, CAS No 77536 • 66 • 4
e) Tremolit, CAS No 77536 • 68 • 6

türü asbest lifleri çıkarılamaz, üretilemez, herhangi bir ürün üretiminde ve üretim dışında 
herhangi bir amaçla kullanılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez.

Amfibol grubu asbest liflerini ihtiva eden ürünler kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez ve 
kullanılamaz.

Serpantin grubu asbest lifi olarak tanımlanan krizotil türü asbest, CAS No: 12001•29•5 (Beyaz 
asbest);
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a) Oyuncakların,
b) Püskürtme yolu ile kullanılacak malzeme ve müstahzarların,
c) Perakende olarak halka satılan toz halindeki nihai ürünlerin,
d) Tütün içmek için kullanılan pipo, ağızlık, sigara filtresi gibi ürünlerin,
e) Katalitik filtreler ve sıvılaştırılmış gaz ile çalışan katalitik ısıtıcılarda kullanılan yalıtım 
gereçlerinin,
f) Boyalar ve cilaların/verniklerin,
g) Sıvılar için kullanılacak filtrelerin/süzgeçlerin,
h) Kaplama ağırlığının %2’sinden fazla olacak şekilde, yol yüzey kaplamalarının,
i) Sıvalar, koruyucu kaplamalar, dolgular, sızdırmazlık malzemeleri, bağlayıcılar, zamklar, tutkallar, 
yapıştırıcılar, dekoratif tozlar ve apre malzemelerinin,
j) Yoğunluğu 1 g/cm³’den az olan yalıtım veya ses geçirmezlik malzemelerinin,
k) Hava filtreleri/süzgeçleri ve doğal gaz veya havagazı isale, dağıtım ve kullanımında kullanılan 
filtrelerin/süzgeçlerin,
l) Plastik yer ve duvar kaplamalarının altına konacak yalıtım astarlarının,
m) Tüketiciye sunulduğunda, ortama lif yayılmasını önleyecek şekilde muameleye tabi tutulmayan 
tekstil ürünlerinin,
n) Çatı keçelerinin,
üretiminde kullanılamaz.
Krizotil türü asbest liflerinin kullanım hükümlerine uymayan ürünler kullanım amacıyla piyasaya 
arz edilemez ve kullanılamaz.
Amfibol grubu asbest lifi ihtiva eden topraklar ile serpantin grubu asbest lifi ihtiva eden topraklar 
çıkarılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez,
özellikle;
a) Badana ve sıva, çatı ve zemin toprağı şeklinde taban ve çatı örtüsü,
b) Yol, pekmez, çanak, çömlek yapımında katkı malzemesi,
c) Çocuk pudrası,
olarak kullanılamaz.

NOT : (*) 25/07/2001 tarih ve 24473 sayılı R.G.de yayımlanan Yönetmeliğin 1. maddesi ile 
değiştirilen madde için Tarihçeye bakınız.

TARİHÇE : 1 • 25/07/2001 tarih ve 24473 sayılı R.G.de yayımlanan Yönetmeliğin 1. maddesi ile 
değiştirilen madde metni:

 Madde 37 • Asbest lifleri içeren aşağıdaki ürünlerin piyasaya sürülemez.
 • Oyuncaklar,
 • Perakende olarak halka satılan toz ürünler,
 • Tütün içmekte kullanılan ürünler (Pipo, ağızlık, vb.),
 • Sıvı gazlarla çalıştırılan teshin araçları için yapılmış veya içerisine monte edilmiş  
   katalitik filtre veya izolasyon sistemleri,
 • Boyalar ve parlatıcılar,
 • Fışkırtılarak veya püskürtülerek kullanılan madde ve ürünler,
 • Sıvı filtreler.
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Asbest Kullanımı İle İlgili Kısıtlamalar
Madde 38 • (Mülga madde: 25/07/2001 • 24473 S. R.G. Yön./2 md.)(*)
NOT : (*) 25/07/2001 tarih ve 24473 sayılı R.G.de yayımlanan Yönetmeliğin 2. maddesi ile 
yürürlükten kaldırılan madde için Tarihçeye bakınız.
TARİHÇE : 1 • 25/07/2001 tarih ve 24473 sayılı R.G.de yayımlanan Yönetmeliğin 2. maddesi ile 
yürürlükten kaldırılan madde metni:
 Madde 38 • Krisotil (beyaz asbest) içeren, aşağıdaki ürün ve malzemeler yerini aynı görevi 
üstlenebilecek malzemeler alana kadar kullanılabilir.

 • Asbestli çimento boruları,
 • Asit ve ısıya dayanıklı sızdırmaz malzemeler (conta vb.) keçe ve salmastralar ve   
   yumuşak madde kompensatörleri, çatı levhaları,
 • Motorlu taşıtların fren ve debriyajındaki asbestli balatalar,
 • Plastik yer ve cephe kaplamaları, çatı kaplamaları,
   Amfibol tipi asbest türlerinin her çeşit malzeme üretiminde kullanılması 1 Ocak 1996   
  yılına kadar serbest olup, bu tarihten sonra kullanılamaz.
Asbestli Ürünlerin Etiketlenmesi ve Ambalajlar İle İlgili Kurallar
Madde 39 • 1. Asbest içeren bütün ürünler veya paketler aşağıda tanımlanan etiketleme kurallarına 
uymalıdır.
a) Etiket en az 5 cm. yüksekliğinde 2.5 cm. genişliğinde olmalıdır,
b) Etiket iki bölümden oluşmalıdır.
• Üst kısımda (h1=%40 H) siyah zemin üzerine beyaz olarak yazılmış ‘’a’’ harfi bulunmalıdır.
• Alt kısımda (h2=%60 H) kırmızı zemin üzerine siyah veya beyaz olarak büyük harflerle 

‘’DİKKAT ASBEST İÇERİR’’ ve küçük harflerle ‘’asbest tozunun solunması sağlık için tehlikelidir’’ 
ve ‘’güvenlik tavsiyelerini inceleyiniz’’ cümleleri açık bir şekilde bulunmalıdır. (Bkz.Şekil 1).
Not: Burada yer alan şekil için lütfen ilgili Resmi gazeteye bakınız
Şekil 1: Asbestli Ürün veya Paketlerde Kullanılacak Etiket
c) Eğer ürün krosidolit minerali içeriyorsa büyük harflerle yazılan ‘’DİKKAT ASBEST İÇERİR’’ 
cümlesi ‘’KROSİDOLİT İÇERİR•MAVİ ASBEST’’ şeklinde yazılmalıdır.
d) Etiketin ürün üzerine doğrudan baskısı sözkonusu ise kontrastı sağlamak için etikette tek renk 
kullanımı yeterlidir.
2. Önceki bölümde tanımlanan etiket aşağıdaki kurallara uygun olarak kullanılmalıdır.
a) En küçük birimlerde bile etiket bulunmalıdır. Asbest veya asbestli bileşenler içeren paketler 
aşağıda verilen şekillerden biri ile etiketlenebilir:

• Paket boyu yeterli büyüklükte ise etiket, pakete sabit bir şekilde yapıştırılır veya pakete doğrudan 
baskı ile yerleştirilir.

• Paket boyu etiket yapıştırma veya doğrudan baskıya imkan vermiyorsa, etiket pakete kopmayacak 
şekilde bağlanır.

b) Asbest ve asbest içeren ürünlerin paketlerinde, ürünün asbest olduğunu tanımlayan etiket 
dışında uygun tehlike işaretleri ve semboller yönetmeliğe uygun olarak etiket halinde temiz, 
okunaklı ve silinmeyecek şekilde hazırlanır, paket üzerine yapıştırılmalı, basılmalı veya 
bağlanmalıdır.
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c) Paketlenmesi uygun olmayan asbest içeren ürünler için etiket yukarıda belirtildiği gibi 
hazırlanır, ya doğrudan yapıştırılır ya baskı ile yerleştirilir ya da bağlanır.

Asbestle temas etmiş her türlü ambalaj malzemesi başka amaçla kullanılamaz. Bu tür ambalaj 
malzemeleri, daha büyük bir plastik torbada biriktirilerek asbetli atıkların bertarafı ile ilgili 
kurallar doğrultusunda bertaraf edilmelidir.

Asbest Liflerinin Depolanması(*)

NOT : (*) “Asbestin Depolanması” olan madde başlığı, 25/07/2001 tarih ve 24473 sayılı R.G.de 
yayımlanan Yönetmeliğin 3. maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Madde 40 • (Değişik madde: 25/07/2001 • 24473 S. R.G. Yön./3 md.)(*)

Asbest lifleri, depolandığı yerlerde ortama toz ve lif saçılmasını önleyecek tedbirler alınarak, diğer 
tehlikeli kimyasallar ve malzemelerden ayrı olarak depolanır.

NOT : (*) 25/07/2001 tarih ve 24473 sayılı R.G.de yayımlanan Yönetmeliğin 3. maddesi ile 
değiştirilen madde için Tarihçeye bakınız.

TARİHÇE : 1 • 25/07/2001 tarih ve 24473 sayılı R.G.de yayımlanan Yönetmeliğin 3. maddesi ile 
değiştirilen madde metni:

 Madde 40 • Asbest depolanan bölümler iyi havalandırılmalı ve diğer malzemelerin 
depolandığı yerlerden ayrı tutulmalıdır.

4.2.4 Türkiye’de Asbestli Atık Yönetimi:

Ülkemizde tehlikeli atık yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Çevre Kanunu ve 15.05.1994 
tarih ve 21935 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve 
Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi’nin 3 üncü maddesine dayanılarak “Tehlikeli 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hazırlanmıştır.  

Yönetmelik tehlikeli atıkların toplanması, tesis içinde geçici olarak depolanması, ara depolanması, 
taşınması, geri kazanılması, nihai bertarafı ile ithalat ve ihracatına ilişkin hukuki ve teknik esasları 
kapsamaktadır. Yönetmeliğe göre tehlikeli atıkların Türkiye’nin yetkisi altında bulunan sahalara ve 
serbest bölgelere ithalatı yasaktır. Ancak ekonomik değere haiz bazı atıkların ithal izinleri, uygun 
görülecek süre ve şartlarda Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan Tebliğler doğrultusunda, 
Çevre ve Orman Bakanlığınca verilmektedir.

Söz konusu atıkların sahip oldukları tehlikeli özellikler nedeniyle kısa ve uzun vadede çevre ve 
insan sağlığı açısından önemli riskler taşıdığından bu tür atıkların evsel katı atıklardan daha sıkı 
standartlarla yönetilmeleri gerekmektedir. Nihai bertaraf tesisleri, ilgili yönetmelikler (Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği, Su Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği) doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması 
yönünde Çevre ve Orman Bakanlığınca lisanslandırılmaktadır.

Asbestli ürünlerin atıkları Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ekindeki listede tehlikeli 
atıklar sınıfında yer almaktadır. Listede belirtilen asbestli atıklar aşağıdaki tabloda özet şeklinde 
verilmiştir.
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Tablo 2 Tehlikeli atık sınıfına giren asbestli atıklar

Kod Atık

06 07 01 Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar 

06 13 04 Asbest üretimi atıkları

10 13 09 Asbest içeren asbestli çimento üretimi atıkları

15 01 11 Tehlikeli gözenekli kalıplar içeren (örneğin asbest) boş basınçlı konteynırlar 
içeren metalik ambalajlar

16 01 11 Patlayıcı bileşenler (örneğin hava yastıkları) asbest içeren fren balataları

16 02 12 Serbest asbest içeren ıskarta ekipman  

17 06 01 Asbest içeren yalıtım malzemeleri

17 06 05 Asbest içeren inşaat malzemeleri

Bu atıklar düzenli depolama işlemi ile lisanslı kuruluşlar tarafından bertaraf edilecektir. 
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5.BÖLÜM: İŞYERLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE TEFTİŞ İSTATİSTİKLERİ

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde Türkiye genelinde yürütülmüş olan proje teftişi kapsamında 
toplam 17 işyeri programa alınmıştır. Gayri faal olması sebebiyle 3 işyerinde teftiş yapılamamış 
olup 14 işyeri teftişe tabi tutulmuştur. Bu bölümde yer alan istatistiklerde teftişi yapılmayan 
işyerleri dikkate alınmamıştır.
Aşağıdaki tabloda teftiş programına alınan işyerleri ve kurulu oldukları iller verilmiştir. 

Tablo 3 Teftişi yapılan işyerleri ve bulundukları iller

İşyeri Unvanı Kurulu bulunduğu il

.................................. ADANA

.................................. BURSA

.................................. DÜZCE

.................................. İSTANBUL

.................................. İSTANBUL

.................................. İSTANBUL

.................................. İSTANBUL

.................................. İZMİR

.................................. İZMİR

.................................. İZMİR

.................................. İZMİR

.................................. İZMİR

.................................. İZMİR

.................................. KOCAELİ

.................................. KOCAELİ

.................................. KONYA

.................................. MARDİN
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5.1. Türkiye’de Asbestin Kullanım Alanları
Teftişi yapılan işyerlerinde krizotil türü asbestin aşağıda belirtilen ürünlerin üretiminde 
kullanıldığı tespit edilmiştir: 
• Kampana disk, fren, debriyaj balataları

Asbestli balata

Kampana disk, fren, debriyaj balataları
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• Conta
• Asbestli çimentodan boru 
Asbestli çimentodan üretilen borular; kentlerin içme suyu tesislerinde, tarımsal sulama tesislerinde, 
kanalizasyonlarda, sanayide sıvı atıkların atılmasında, kimya sanayinde, telefon ve elektrik kablo 
kanallarında olarak, ısı naklinde, nemli ve aşındırıcı gazların atılmasında ve baca yapımında
kullanılmaktadır.
• Asbestli çimentodan ısı izolasyon levhası

• Düz ve oluklu tipte çatı kaplaması

Asbestli çimentodan üretilmiş boru

Asbestli çimentodan levha üretimiAsbestli çimentodan levha 
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• Düz ve Oluklu Tipte Çatı Kaplaması

Teftişi yapılan işyerlerinin üretim konularına göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

SM :  Sürtünme malzemeleri üretimi (debriyaj ve fren balataları)
C :    Conta imalatı
ÇB :  Çimento boru imalatı
ÇL :  Çimento ısı izolasyon levhası üretimi
A : Çatı kaplama malzemesi üretimi 

Not : Gayri faal olan işyerleri dikkate alınmıştır.

Asbestli çimentodan oluklu tipte çatı kaplaması
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5.2 Asbest Bilgi Formlarındaki Bilgilerin İstatistiki Değerlendirmesi

Bu kısımda verilen bilgilerde ve istatistiklerde teftişi yapılamayan .................. işyerlerine ait veriler 
dâhil edilmemiştir.
Asbest ithalatı Rusya, Kanada, Estonya, Ukrayna veYunanistan dan yapılmaktadır. 2004 yılında 
ithal edilen asbest miktarı toplam 10357 tondur. 
2004 yılına ait asbest ithalat yüzdelerinin üretim konularına göre dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Nihai ürünlerdeki asbest yüzdesi Tablo 4 de verilmiştir. 

Tablo 4 İşyerlerinde üretilen nihai ürünlerde asbest yüzdesi

İşyeri Unvanı Üretim Konusu Nihai üründeki asbest miktarı (%)

................................................................. A 12

................................................................. SM Debriyaj balata: 60 
Rulo ve fren balata: 20

................................................................. SM 30–40

................................................................. SM 30–40

................................................................. SM 20

................................................................. SM 22

................................................................. ÇL 65–70

................................................................. SM 30–40

................................................................. SM
Kauçuklu balata: 55 
Asbestli balata: 60               
Debriyaj balata: 6

................................................................. ÇB 13–15

................................................................. C 70–80

................................................................. SM 40

................................................................. A 12

................................................................. ÇL 10

................................................................. SM 45
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Tablo 5’ te asbest yerine kullanılan ikame maddeler sektörlere göre gösterilmiştir.

Tablo 5 İşyerlerinde çeşitli üretim konularında asbestsiz üretimlerde kullanılan ikame maddeler

Üretim konusu İkame madde

Sürtünme malzemeleri üretimi                          
(debriyaj ve fren balataları )

Çelik yünü, kaya yünü, demir yünü, cam yünü, taş yünü, 
selüloz elyaf, kevlar

Conta imalatı ••

Çimento boru imalatı Akrilik elyaf (dolanit)

Çimento ısı izolasyon levhası üretimi Seramik yünü

Çatı kaplama malzemesi üretimi                      Selüloz yünü

Aşağıdaki grafik, asbestin işyerlerinde kullanım sürelerine ilişkin yüzde dağılımını vermektedir.

Aşağıdaki grafik asbestli üretimde çalışan işçi sayılarının çalışma sürelerine göre dağılımını 
göstermektedir.
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5.3.İşyerlerine ait genel bilgiler ve istatistikî bilgiler

Bu bölümde teftişi yapılan 14 adet işyerine ait bilgiler yer almaktadır.

5.3.1 İşçi Sayısı

Proje kapsamında teftişe tabi tutulan işyerlerinde 1308 erkek ve 79 kadın olmak üzere toplam 
1387 işçi çalıştığı saptanmıştır. İşyerlerinde çoçuk işçi çalıştırılmamaktadır.

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine ekli cetvelde 119. sırada belirtilen, asbest tozları ile yapılan 
her çeşit imalat ile (dam tecrit malzemesi, çimento ve asbest esaslı borular, kauçuklu ve plastikli 
yer döşemeleri imali, çeşitli sanayi ürünleri, kişisel koruyucular gibi) asbest hamuru hazırlama 
ve şekillendirme işlerinde kadınların ve genç işçilerin (16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını 
bitirmemiş işçiler) çalıştırılması yasaktır. 

İşyerlerinde çalıştığı saptanan 79 kadın işçi satış, büro ve yemekhane işlerinde çalıştırılmaktadır.

Alt işverenlik uygulamasının sektörde fazla yaygın olmadığı, sadece 2 firmada alt işveren tarafından 
bazı işlerin yürütüldüğü saptanmıştır. Alt işverenler tarafından 181 erkek  ve 2 kadın işçi olmak 
üzere toplam 183 işçi çalıştırılmaktadır. Ayrıca işyerlerinden sadece birinde 15 öğrencinin staj 
yaptığı saptanmıştır.

Aşağıdaki grafikte çalışan işçi sayıları kadın ve erkek olmak üzere ayrı ayrı verilmiştir. 

5.3.2 Kurma İzni ve İşletme Belgesi

Teftişi yapılan işyerlerinden bir işyerinin kurma izni, on işyerinin İşletme Belgesinin bulunduğu 
tespit edilmiştir. 

5.3.3 İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına İlişkin Bilgiler

Proje kapsamında yapılan teftişlerde 14 işyerinde son bir yıl içerisinde biri ölümlü, diğerleri  
yaralanma ile sonuçlanan toplam 51 iş kazasının meydana geldiği saptanmıştır. İş kazaları 
nedeniyle 913 iş günü kaybedilmiştir. 

Bu proje kapsamında teftişi yapılan işyerlerinde, bugüne dek asbeste maruziyetten  kaynaklanan 
meslek hastalığının tespit edilmediği beyan edilmiştir.  
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5.3.4 Yapılan Teftişlerde Tespit Edilen Mevzuata Aykırı Hususlar (Noksanlıklar) Hakkında Bilgiler

Yapılan teftişlerde tespit edilen mevzuata aykırı husus sayısına göre işyerlerinin yüzde olarak 
dağılımı aşağıda grafikte sunulmuştur.
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Saptanan mevzuata aykırı hususlar (noksanlıklar) konularına göre aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 5 Mevzuata Aykırı Hususlar

                      Organizasyonel ve İdari Hususlar Tesbit Oranı

1 Risk değerlendirmesi 14/14 , %100

2 Malzeme güvenlik bilgi formları 14/14, %100

3 Çalışanların eğitimi 13/14, %92,85

4 Operatörlük belgesi 1/14,%7,14

5 İş güvenliği uzmanı 2/14, %14,28

6 İş sağlığı ve güvenliği kurul toplantısı 1/14,%7,14

 
Sağlık Birimi, Sağlık Kontrolleri, İşyerinde Genel Sağlık Şartları

7 Sağlık raporu 13/14, %92,85

8 Çalışan işçilerin odiogramı 3/14, %21,42

9 Sağlık gözetimi 4/14, %28,57

10 Portör muayenesi 3/14, %21,42

11 İşyeri hemşiresi 6/14, %42,85

12 İlk yardım kursu görmüş eleman 1/14,%7,14

13 Sağlık birimi 3/14, %21,42

14 Kayıtların saklanması 1/14,%7,14

15 Yıllık çalışma planı 3/14, %21,42

16 Yıllık değerlendirme raporu 3/14, %21,42

 
Ölçüm ve Kontroller

17 İşyeri toz ölçümü 1/14,%7,14

18 İç ortam hava kalitesi ölçümlemesi 4/14, %28,57

19 Asbest lif konsantrasyonunun ölçümü 1/14,%7,14

20 Gürültü ölçümü 2/14, %14,28

 
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler

21 Paratoner 1/14,%7,14

22 Paratoner kontrolü 2/14, %14,28

23 Makina ve ekipmanın topraklama kontrolleri 13/14, %92,85

24 Boya tabancası statik elektrik topraklaması 3/14, %21,42

25 Statik elektriğe karşı önlem 1/14,%7,14

26 Elektrik tesisatının kontrolü 13/14, %92,85

27 Ekipmanların yerel havalandırma tesisatı ve silolarda toz      
kaçaklarına önlem 10/14, %71,42
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28 Havalandırma tesisatının kontrolü 8/14,%57,14

29 Kanca güvenlik mandalı 1/14, %7,14

30 Kaldırma araçlarının kontrolü 2/14, %14,28

31 Asansörün kontrolü 1/14,%7,14

32 Yük asansörünün kat kapı ve kontakları 2/14, %14,28

33 Forkliftin geri vites ikazı 2/14, %14,28

34 Kompresörün yeri 3/14, %21,42

35 Kompresörün periyodik kontrolü 5/14, %35,71

36 Buhar kazanının kontrolü 1/14,%7,14

37 Kazan dairesi 1/14,%7,14

38 Kazan emniyet donanımı 1/14,%7,14

39 Zımpara taşı koruyucu 2/14, %14,28

40 Kayış kasnak koruyucusu 3/14, %21,42

41 Torna tezgâhında güvenlik 1/14,%7,14

42 Bıçak koruyucusu 2/14, %14,28

 
İşyeri Genel Çalışma Ortamı ve Şartları

43 Durdurucu tertibat 1/14,%7,14

44 Yalıtkan malzeme 1/14,%7,14

45 İşyerinin bakımı 1/14,%7,14

46 Tehlikeli alan 1/14,%7,14

47 Zeminde kapatılmayan alanlar 1/14,%7,14

48 Platform korkulukları 2/7, %14,28

49 Korkuluk 1/14, %7,14

50 Boya yapılan bölümde özel tedbirler 1/14,%7,14

51 Tankların bulunduğu yerde boş hacimler 1/14,%7,14 

52 Toz kaçakları 1/14,%7,14

53 Toz yayılımının önlenmesi 5/14, %35,71

54 Kimyasal gaz ve buharlar 1/14,%7,14

55 Toz maruziyetinin önlenmesi 7/14, %50

56 İşyeri temizliği 3/14, %21,42

57 Asbestin depolanması 11/14, %78,57

58 Kimyasal maddelerin depolanması 2/14, %14,28

59 Asbestli ürünlerin etiketlenmesi ve ambalajları 1/14, %7,14
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60 İstifleme 1/14, %7,14

61 Asbestlı atıklar 5/14, %35,71

62 Asbestli atıkların bertarafı 2/14, %14,28

63 Asbest torbaları 1/14,%7,14

64 Uygun drenaj sistemi 1/14,%7,14
 

Kişisel Koruyucu Ekipman ve Genel İş Güvenliği Tedbirleri

65 Kişisel koruyucu donanımların kullanımı 1/14,%7,14

66 İş elbisesi 3/14, %21,42

67 Toz maskesi 3/14, %21,42

68 Koruyucu gaz maskesi 2/14, %14,28

69 Koruyucu gözlük 1/14,%7,14

70 Koruyucu eldiven 1/14,%7,14

71 Seyyar yangın söndürme cihazları 2/14, %14,28

72 Yangın söndürücülerin yeri 2/14, %14,28

73 Yangın alarm ve tahliye denemeleri 6/14, %42,85

74 Çalışma ortamında sigara kullanımı ve yeme•içmenin önlenmesi 3/14, %21,42

75 İş elbiselerinin değişimi ve temizliği 6/14, %42,85 

 
Sosyal Tesisler

76 Uygun duş tesisi 1/14,%7,14

77 Çift elbise dolabı 2/14, %14,28

 
Parlayıcı, Patlayıcı Ortamlar

78 Su püskürtmeli soğutma sistemi 1/14,%7,14

79 Kaçak gaz algılama sistemi 1/14,%7,14

80 Parlayıcı ortamların sınıflandırılması 2/14, %14,28

81 Aydınlatma tesisatı 2/14, %14,28

82 Alev geçirmez elektrik motoru 2/14, %14,28

83 Etanş armatür 5/14, %35,71

84 Basınçlı gaz tüpleri 1/14,%7,14

Yukarıda verilen tabloda sıralanan noksanlıkların mevzuat alt yapısı ile işyerlerinde görülme 
sıklıklarına ilişkin istatistikî bilgileriyle birlikte aşağıda ayrıntılı biçimde sunulmuştur. 
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ORGANİZASYONEL VE İDARİ HUSUSLAR

1•  RİSK DEĞERLENDİRMESİ : (14/14 , %100)

İşveren asbestin türü ve fiziksel özellikleri ile çalışanların maruziyet şekli, maruziyet miktarı 
ve maruziyet süresini belirleyerek risk değerlendirmesi yapmamıştır.

İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli 
kimyasal madde bulunması halinde, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini 
belirlemek üzere, risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılarak, 
gerekli önlemler alınmadan tehlikeli kimyasal maddelerle çalışılması yasaktır.

İşveren, risk değerlendirmesi yapmak gerekli önlemlerden hangilerinin alınmış olduğunu 
belirlemekle yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yazılı belge haline getirilerek, istenildiğinde 
yetkili kişilere gösterilmek üzere işyerinde bulundurulacaktır.

Risk değerlendirmesi, kimyasal maddelerle çalışılan tüm işleri kapsayacaktır.

Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirilmesi yapılarak 
belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra başlanacaktır.

Risk değerlendirmesi yapılırken, işveren özel risk altındaki işçilerin sağlık ve güvenliklerini dikkate 
alacak ve kanserojen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu istekleri de dikkate alınacaktır.

(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:6; 
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik Madde: 5)

2•  MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI : ( 14/14, %100 )

Kullanılan asbestin ve diğer kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formları yoktur.

İşveren, işçilere tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan malzeme güvenlik bilgi 
formları, hakkında bilgi sağlamakla yükümlüdür.

Kimyasal madde üreticileri veya tedarikçileri, işverenin talep etmesi halinde malzeme güvenlik 
bilgi formları ile ilgili tüm bilgileri vermek zorundadır. 

İşveren risk değerlendirmesini yaparken imalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak malzeme 
güvenlik bilgi formlarını dikkate alacaktır.

(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 
6•a/2 ;10• a/4)

3•  ÇALIŞANLARIN EĞITIMI : ( 13/14, %92,85 )

İşçilere asbest ve riskleri hakkında yeterli periyodik eğitim verilmemiştir.

İşveren, asbest içeren tozlara maruz kalan veya kalma ihtimali bulunan bütün işçilere uygun ve 
yeterli eğitimi sağlamak zorundadır.

Sağlık ve güvenlik açısından özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir. 
İşverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya 
bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş 
sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak zorundadır.
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Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık 
Eğitim Programı hazırlanır.

Yeni bir risk ortaya çıktığında veya risklerde değişiklik olduğunda eğitim yenilenecek ve belirli 
aralıklarla tekrarlanacaktır.

İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında 
saklanır.

(Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik Madde: 13; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik Madde: 10; Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik 4, 7, 9, 10, 11/k, 16, 17)

4•  OPERATÖRLÜK BELGESİ : ( 1/14,%7,14 )

Forklifti kullanan işçinin operatörlük belgesi yoktur.

İşyerinde kullanılan iş makineleri, bu belgeyi vermede kanunen yetkili kurum veya kuruluşlardan 
alınmış “ Operatörlük Belgesi” bulunan işçiler tarafından kullanılacaktır. “Operatörlük Belgesi” 
olmayan ve bu eğitimi almayan işçilere iş makineleri kullandırılmayacaktır. 

(İş Kanunu Madde: 77; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Değişik 42. Maddesi gereğince 
MEB’nca tesbit edilen, KGM Veya Makine Mühendisleri Odaları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
ve MEB’nca İş Makinelerini Kullanacak Olanlara Verilecek, İş Makineleri Kullanma Sertifikası 
(Operatörlük Belgesi) İle İlgili Esaslar Madde: 1•2•3•4•5•6•7•8•9•12•13 )

5•  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: ( 2/14, %14,28 )

İşyerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis çalışmamaktadır.

Sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin 
yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis 
edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için 
gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini 
yürütmek üzere, işyerinin risk grubuna ve işçi sayısına göre bir veya daha fazla iş güvenliği 
uzmanını görevlendirmek ve bu görevlerin yapılması için gerekli yer araç•gereç ve personeli 
temin etmekle yükümlüdürler.

İşverenler, işyerinde görev yapan iş  güvenliği uzmanının çalışma şartları ile yetki ve sorumlulukları 
konusunda çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdür.

İşverenler, iş güvenliği uzmanının görevini etkili bir şekilde yapmasının sağlamak için işletme 
içinde gerekli planlama ve düzenlemeleri yapmasına imkân sağlar.

(İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görevleri Yetki ve Sorumlulukları 
ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde:5)
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6•  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL TOPLANTISI: ( 1/14,%7,14 )

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu en son 28.12.2004 tarihinde toplanmıştır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek, işyerinde işçi sağlığı 
ve iş güvenliğine ilişkin tehlike ve tedbirleri değerlendirmek, tedbirleri incelemek ve işveren veya 
işveren vekiline tekliflerde bulunmak, işyerinin niteliğine uygun bir işçi sağlığı ve iş güvenliği iç 
yönetmeliği taslağı hazırlamak ve işverenin veya vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin 
uygulanmasını izlemek, makine ve tezgâhlarda gerekli koruyucuların güvenlik verici bir şekilde 
yerleştirilmesi, uygulanan çalışma usulleri, kullanılan hammadde, malzeme ve kişisel korunma 
araçları, işyerinin temizliği gibi işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayacak bir düzen 
kurulması için işverene veya vekiline tekliflerde bulunarak tesislerin bakım ve onarımlarında 
gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve kontrol etmek, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim 
ve öğretimini planlamak, işyerinin özelliklerine göre işçilerin periyodik sağlık muayene ve 
kontrollerinin yapılıp yapılmadığını izlemek için bu kurul en az ayda bir defa toplanarak çalışma 
ortamını risklerden arındırıcı çalışmalar yapmak zorundadır. 

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Madde: 8)

İŞYERİNDE GENEL SAĞLIK ŞARTLARI, SAĞLIK BİRİMİ, 

SAĞLIK KONTROLLERİ, 

7•  SAĞLIK RAPORU: ( 13/14, %92,85 )

İşçilerin Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği ekinde belirtilen örneğe uygun sağlık raporları 
yoktur. 

Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışacak işçilerin işe girişlerinde işin niteliğine ve şartlarına göre bedence 
bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fiziki muayene ve gerektiğinde laboratuar bulgularına 
dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur.  İşin devamı süresince de bu 
işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti 
zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların 
bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya 
belediye hekimleri tarafından verilir.

Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen 
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği EK•II de 
verilmiştir.

(İş Kanunu Madde: 86  –  Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Madde: 5, Ek II)

8•  ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ODYOGRAMI: ( 3/14, %21,42 )

Gürültülü bölümlerde çalışan işçilerin odyogramları çektirilerek meslek hastalığı yönünden 
incelenmemiştir.
Gürültülü işlerde çalışacak işçiler işe alınırken genel sağlık muayeneleri yapılacak, özellikle duyma 
durumu ve derecesi ölçülecektir. Ayrıca gürültülü işlerde çalışan işçilerin, periyodik olarak, genel 
sağlık muayeneleri yapılacaktır. Duyma durumunda azalma ve herhangi bir bozukluk görülenler 
ve kulak ve sinir hastalığı bulunanlar ve hipertansiyonlu olanlar çalıştıkları işlerden ayrılacaklar, 
kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.     
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 78)
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9•   SAĞLIK GÖZETİMİ: ( 4/14, %28,57 )

Bazı işçilerin periyodik akciğer radyografileri çektirilerek meslek hastalığı yönünden 
incelenmemiştir.

Sağlık gözetimi, maruziyet başlamadan önce yapılacak ve daha sonra da düzenli aralıklarla 
sürdürülecektir. İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün 
olacak şekilde gerekli düzenleme yapılacaktır. Çalışanlar, kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına 
ait bilgileri alma hakkına sahiptir. Kanserojen maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkan meslek 
hastalıkları Bakanlığa bildirilecektir.

Tozlu işlerde çalışan işçilerin, periyodik olarak, sağlık muayeneleri yapılacak ve her 6 ayda bir göğüs 
radyografileri alınacaktır. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları ile cilt hastalığı görülenler, bu 
işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır. 

(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön. Madde: 12, 
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik Madde: 16, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 76/5, 76/6)

10•  PORTÖR MUAYENESİ: ( 3/14, %21,42 )

Yemekhanede çalışan işçilerin portör muayeneleri yaptırılmamıştır. 

Gıda işlerinde çalışan işçilerin taşıyıcı hastalıklarının olup olmadığının belirlenmesi amacıyla; 
periyodik olarak 6 ayda bir kez portör taramasından geçirileceklerdir.

(İş Kanunu Madde:77, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:57/7; Umumi Hıfz. Kanunu 
Madde: 126)

11•  İŞYERİ HEMŞİRESİ : ( 6/14, %42,85 )

İşyerinde, işyeri hemşiresi veya sağlık memuru bulunmamaktadır.

İşyeri sağlık biriminde; en az bir işyeri hekimi ile birlikte bir işyeri hemşiresi veya sağlık memuru 
görevlendirilmesi zorunludur. İşyeri hemşiresi veya sağlık memuru olarak görevlendirileceklerin 
Bakanlıkça verilmiş işyeri hemşiresi veya sağlık memuru sertifikasına sahip olmaları gerekir.

(İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik Madde: 7, 27)

12•  İLK YARDIM KURSU GÖRMÜŞ ELEMAN : ( 1/14,%7,14 )

İşyerinde, ilk yardım kursu görmüş olan, bir işçi bulunmamaktadır.

İlk yardım odaları, ilk müdahale odaları ve ilk yardım istasyonlarının bakım, temizlik ve alet 
muhafazaları için, bir hemşire veya sağlık memuru görevlendirilecek, bunların sağlanamadığı 
hallerde, bu görevleri yapacak ilk yardım kursu görmüş yeterli bir eleman bulundurulacaktır.        
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 106)

13•  SAĞLIK BİRİMİ: ( 3/14, %21,42 )

İşyeri sağlık birimi yeterli araç ve gereçlerle donatılmamıştır.

Sağlık birimi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülebilmesine ve çalışacak personel sayısına 
yetecek büyüklükte, kolay ulaşılabilir, tercihen tek katlı bir binada veya kurulacağı binanın giriş 
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katında olmalıdır. Sağlık biriminde yeterli aydınlatma, havalandırma, ısıtma, soğuk ve sıcak su 
tesisatı bulunmalı, sağlık biriminin tabanı kolay temizlenebilen ve yıkanabilen nitelikte olmalıdır. 
Sağlık birimi İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik Ek•1de belirtilen araç ve gereçler ile donatılır. Bu araç ve gereçler aşağıda 
sıralanmıştır: 

a) Tıbbi Malzemeler: Sfingomanometre, Steteskop, Oftalmoskop, Otoskop, Kulak küreti, Abeslan, 
Beden Derecesi, Cerrahi dikiş seti (Tam gün hekim çalışan işyerlerinde zorunludur), Pansuman 
malzemesi, Enjeksiyon malzemesi, Tartı, Muayene masası, Paravan, İlaç dolabı, Tıbbi malzeme 
dolabı, Sedye, Oksijen tüpü, Buzdolabı

b) Büro Malzemeleri: Bilgisayar, Yazı masası ve koltuk, Hasta sandalyesi, Kırtasiye malzemesi Dosya 
dolabı

(İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik Madde: 7 Ek–1)

14•  KAYITLARIN SAKLANMASI : ( 1/14,%7,14 )

Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel kayıtları işyerinde saklanmamaktadır. 

Sağlık ve güvenlik yönünden riskli olan işlerde çalışanların güncellenmiş listesi, bunların 
maruziyet durumlarını belirten kayıtlar ile çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıt 
sistemi maruziyetin sona ermesinden sonra en az kırk yıl süre ile saklanacaktır.

(Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik Madde: 17)

15•  YILLIK ÇALIŞMA PLANI: ( 3/14, %21,42 )

İşyeri hekimince yıllık çalışma planı hazırlamamıştır.

Sağlık birimi, işyerinde yürütülecek sağlık hizmetleri ile ilgili olarak yıllık çalışma planı 
hazırlayarak işverenin onayına sunar. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir. Ayrıca, bu plan 
çalışanların temsilcilerine ve varsa iş sağlığı ve güvenliği kuruluna gönderilir.

Yıllık çalışma planında işyeri ortamındaki özellikle toza, gürültüye ve kullanılan diğer kimyasal 
maddelere maruziyetten kaynaklanan olası mesleki risklere karşı planlanan önlemlere yer 
verilecektir. 

(İş Kanunu Madde: 77; İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde:8)

16•  YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU: ( 3/14, %21,42 )

Sağlık birimi tarafından İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle 
Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin ekinde belirtilen örneğe uygun yıllık 
değerlendirme raporu hazırlanmamıştır.

Sağlık birimi, işyerinde yürütülen sağlık hizmetleri ile ilgili olarak yapılacak teftişlerde incelenmek 
üzere her yıl İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliğin ekinde belirtilen örneğe uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve 
bir nüshasını Genel Müdürlüğe gönderir.

(İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik Madde:9 Ek–2)
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ÖLÇÜM VE KONTROLLER

17•  İŞYERİ TOZ ÖLÇÜMÜ: ( 1/14,%7,14 )

İşyerinde toz ölçümü yapılmamıştır

İşveren belirlenmiş limit değerlerin aşılıp aşılmadığını belirlemek için düzenli olarak işyeri 
ortamında toz ölçümü yapacaktır. 

(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 
8/d; Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak 
Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 15)

18•  İÇ ORTAM HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLEMESİ: ( 4/14, %28,57 )

İşyeri iç ortam hava kalitesi ölçümlemesi yapılmamıştır.

İşveren işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan 
risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için öncelikle ikame yöntemi 
uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz 
veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılacaktır. Ancak işveren alınan 
önlemlerle koruma ve önlemenin yeterince sağlandığını başka bir şekilde ortaya koyamadığı 
hallerde; işçilerin sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçümünü 
sağlayacaktır. İşyerinde işçilerin kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda 
herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanacaktır. 

(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 
8 /d)

19•  ASBEST LİF KONSANTRASYONUNUN ÖLÇÜMÜ: ( 1/14,%7,14 )

İşyeri ortam havasındaki asbest ölçümü yapılmamıştır.

İşveren belirlenmiş limit değerlerin aşılıp aşılmadığını belirlemek için düzenli olarak işyeri 
ortamında havasındaki lif ölçümü yapacaktır. Ölçüm için numune alınırken, işçilerin asbest veya 
asbestli malzemeden kaynaklanan toza kişisel maruziyetlerini gösterecek şekilde olacaktır. Lif 
sayımı, faz•kontrast mikroskobu (PCM) kullanılarak Dünya Sağlık Teşkilatı’nın 1997 tarihinde 
tavsiye ettiği metotla veya eşdeğer sonuçları veren başka bir metotla yapılacaktır. Numune analizleri 
belirtilen metotların uygulanabileceği, uygun araç ve gereçlerle donatılmış laboratuarlarda 
yapılacaktır. Numune alma süresi, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile 8 saatlik çalışma 
süresinde (bir vardiya) işçinin maruziyetini belirleyecek şekilde olacaktır. Havadaki asbestin 
ölçülmesinde, uzunluğu 5 mikrondan daha büyük, eni 3 mikrondan daha küçük ve boyu eninin 
3 katından büyük olan lifler hesaba katılacaktır. 

(İş Kanunu Madde: 77; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik Madde: 8/d; Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde 
ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 15)
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20•  GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ: ( 2/14, %14,28 )

İşyerinde gürültü ölçümü yapılarak gürültü haritası hazırlanmamıştır.

İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde işveren 
işçilerin maruz kaldığı gürültü düzeyini değerlendirecek ve gerekiyor ise gürültü ölçümü yapacaktır. 
Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde, gürültü derecesi 80 desibeli geçmeyecektir. Daha 
çok gürültülü çalışmayı gerektiren işlerin yapıldığı yerlerde, gürültü derecesi en çok 95 desibel 
olabilir. Ancak, bu durumda işçilere başlık, kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç 
ve gereçler verilecektir.    

İşyerlerinde gürültü çıkaran makinaların monte edilmeleri sırasında, işyeri tabanı, titreşimi ve 
sesi azaltacak malzeme ve sistemle yapılacaktır. Gürültülü işyerlerinin duvarları, sesin yansımasını 
önleyecek malzeme ile kaplanacak ve bu binalar, çift kapılı, çift pencereli inşa edilecektir. Duvarlar, 
ses geçirmeyen malzeme ile yapılacaktır. 

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 22, 78)

MEKANİK ve ELEKTRİKLİ EKİPMAN ve TESİSLER

21•  PARATONER : ( 1/14,%7,14 )

İşyerinde paratoner tesisatı yoktur.

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği veya depolandığı binalar, 
yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılacaktır. Paratonerler ve 
yıldırıma karşı alınan koruyucu tertibat yılda en az bir defa, ehliyetli bir elemana kontrol ettirilecektir. 
Düzenlenen belge ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere işyerinde saklanacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 343 • Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle 
Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 57)

22•  PARATONER KONTROLÜ : ( 2/14, %14,28 )

İşyerindeki paratonerin periyodik topraklama kontrolü yaptırılmamıştır. 

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği veya depolandığı binalar, 
yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılacaktır. Paratonerler ve 
yıldırıma karşı alınan koruyucu tertibat yılda en az bir defa, ehliyetli bir elemana kontrol ettirilecektir. 
Düzenlenen belge ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere işyerinde saklanacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 343 • Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle 
Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 57)

23•  MAKİNE VE EKİPMANIN TOPRAKLAMA KONTROLLERİ : (13/14, %92,85 )

Elektrikle çalışan makine ve ekipmanların gövde güvenlik topraklama kontrolleri 
yapılmamıştır. 

Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacak ve bağlandığı cihazın izolesinde 
meydana gelecek en büyük kaçağı (kısa devreyi) iletecek kapasitede olacak veya devrede, 
gerektiğinde o cihazı devreden çıkaracak, uygun bir devre kesme tertibatı bulunacak ve 
topraklama tesisatı, uygun bir şekilde korunacaktır. Elektrik iletkenlerinin mahfazaları, metal 
mahfaza boruları, elektrik teçhizatının metal koruyucuları ve diğer gerilim altında bulunmayan 
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yalıtılmış kısımları, uygun bir şekilde topraklanacaktır. Alternatif veya doğru akım ile çalışan 
çıplak metal kısımlı elektrik cihazları, uygun bir şekilde topraklanacaktır. Topraklama sisteminin 
uygunluğu yılda bir defa direnç ölçümü yapılarak kontrol edilerek, belgelendirilecektir. 

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 295,296,297,353 ;Topraklama Yönetmeliği 
Madde:10•EK/P)

24•  BOYA TABANCASI STATİK ELEKTRİK TOPRAKLAMASI : (3/14, %21,42 )

Boya tabancasının statik elektrik topraklaması yapılmamıştır.

Tabanca boyası yapılan tesislerde boyanacak veya verniklenecek metal parçalar, boyama hücrelerinin 
bütün metal kısımları ile davlumbazlar, kaplar, emme tertibatı ve boya tabancaları, uygun bir şekilde 
topraklanmış olacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 340 )

25•  STATİK ELEKTRİĞE KARŞI ÖNLEM: (1/14,%7,14 )

Toz toplama silolarının statik elektrik topraklaması yapılmamıştır.

Patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde, statik elektrik 
yüklerinin meydana gelmesine karşı nemlendirme, topraklama, iyonizasyon, silindirlerin ayarı 
vb. gibi uygun tedbirler alınacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:334)

26•  ELEKTRİK TESİSATININ KONTROLÜ : ( 13/14, %92,85 )

İşyeri elektrik ve aydınlatma tesisatının periyodik kontrolü yaptırılmamıştır.

İşyerinin; aydınlatma devresi de dahil olmak üzere bütün elektrik tesisatı, bir yılı geçmeyen süre 
içinde periyodik olarak yetkili teknik elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulacak, 
kontrol sonuçlarının uygun olduğunu belirten belge düzenlenerek işyerinde bulundurulacaktır.

(Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak 
Tedbirler Hakkında Tüzük Madde:40; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:353,354)

27• EKİPMANLARIN YEREL HAVALANDIRMA TESİSATI ve SİLOLARDA TOZ 
KAÇAKLARINA ÖNLEM: ( 10/14, %71,42 )

Yerel havalandırma tertibatı yoktur / yetersizdir.

İşyerlerindeki cihaz, alet, tezgah, makina ve tesislerden çıkan toz, duman, buğu, ısı, gaz ve koku, 
çalışılan ortama yayılmadan, uygun havalandırma tesisatı ile çıktığı yerden emilerek dışarı 
atılacaktır.

Bu işlemler halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.

Zehirli toz, duman ve buharlı işyerlerinde, yerel havalandırma olmalıdır. Kanserojen maddeler 
kaynağından yerel havalandırma sistemi ile çalışılan ortamdan dışarı atılmalıdır.  

(Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik Madde: 7/e–4; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 59/6, 191)
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Toz toplama siloları yüzeyinde biriken asbest tozları

Yerel havalandırma sistemi mevcut ekipman

Yerel havalandırma sistemi yetersiz ekipman
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28•  HAVALANDIRMA   TESİSATININ KONTROLÜ: ( 8/14,%57,14 ) 

İşyeri havalandırma tesisatı yeterlik bakımından yetkili elemanlarca kontrol edilmemiştir.

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

Havalandırma tesisatının günlük bakım ve temizliği ile üç ayda bir de genel kontrol ile temizliği 
yapılacak ve onarımlardan sonra, tesisatın kuruluş karakteristiği bozulmayacaktır.

(Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak 
Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 15; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 200)

29•  KANCA GÜVENLİK MANDALI : (1/14, %7,14 )

İşyerinde bulunan vinçlerin kancalarında güvenlik mandalları yoktur.

Kaldırma araç ve makinelerinin yük kancaları; demir, dövme, çelik veya benzeri uygun malzemeden 
yapılmış olacak, yüklerin kurtulup düşmelerini önlemek için, bunlardan güvenlik mandalı veya 
uygun güvenlik tertibatı bulunacaktır.(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:436)

30•  KALDIRMA ARAÇLARININ KONTROLÜ: ( 2/14, %14,28 )

Kaldırma araçlarının periyodik kontrolleri yaptırılmamıştır.

Kaldırma makineleri ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol 
edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, 
yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi 
düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır. Kaldırma makineleri, işletme ağırlığının 

Yeterli bakımı yapılmamış ve toz kaçaklarına sebebiyet verebilecek yerel 
havalandırma sistemi
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en az 1,5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak ve 
bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 376, 378)

31•  ASANSÖRÜN KONTROLÜ : ( 1/14,%7,14 )

İşyerindeki asansörün periyodik kontrolü yaptırılmamıştır.  

İşyerlerinde kullanılacak insan ve yük asansörlerinin, yürürlükteki mevzuatın ve tekniğin 
öngördüğü şekilde imal ve inşaa edilerek kurulması ve bakımlarının yapılması şarttır. Asansörlerin 
imali, inşası, kurulması, muayene ve bakımı, bu işlerin fenni, teknik ve kanuni sorumluluğunu 
taşıyabilecek nitelik ve ehliyeti bulunduğu Hükümet veya belediyelerce kabul edilen teşekkül 
veya şahıslara yaptırılacaktır. Her işveren, asansörlere ait kullanma iznini ve periyodik muayene 
raporlarını, işyerinde bulundurmak ve denetlemeye yetkili memurların her isteyişinde göstermek 
zorundadır.
Asansör makine dairesi veya boşlukları, geçit olarak kullanılamaz ve buralara hiç bir şey depo 
edilmeyecektir. Bu yerlere girilmesini sağlayacak kapılar, her zaman kilitli bulundurulacaktır.
Bütün asansör kabinlerinde, taşıyabilecekleri en çok yük açıkça gösterilecektir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 25)

32•  YÜK ASANSÖRÜNÜN KAT KAPI VE KONTAKLARI: ( 2/14, %14,28 )

Yük asansörlerinin katlarda kontakla donatılmış kapıları yoktur.

İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın işçilerin 
sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Yük asansörünün 
durduğu katlarda kapısı olacaktır ve bu kapılar açıldığında sistemin elektrik enerjisini keserek 
otomatik olarak durmasını sağlayacak tertibat yapılacaktır.
(İş Kanunu Madde: 77, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 
Madde: 5)

33•  FORKLİFTİN GERİ VİTES İKAZI : ( 2/14, %14,28 )

Fokliftin geri vites ikaz sistemi yoktur.

Motorlu arabaların geri viteslerinde klakson, çan veya zil sesleri, işyerindeki diğer sinyal seslerinden 
farklı, diğer makinaların meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli ve tiz olacak ve 
aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu arabalar için aynı ses tonu kullanılacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 456, 457, 459)

34•  KOMPRESÖRÜN YERİ : ( 3/14, %21,42 )

Kompresörün yeri uygun değildir. 
Atölye içindeki seyyar kompresör dayanıklı bir bölme içinde değildir. Sabit kompresörlerin 
depoları, patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede olacak, seyyar kompresörler, çalışan işçilerden 
en az 10 metre uzaklıkta veya dayanıklı bir bölme içinde bulunacaktır. 
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 249)
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35•  KOMPRESÖRÜN PERİYODİK KONTROLÜ: ( 5/14, %35,71 )

Kompresörün periyodik kontrolü yaptırılmamıştır.

Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere; kompresörlerin montajından sonra 
ve çalıştırılmasından önce, kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan 
sonra, periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce 
kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları, sicil kartına veya defterine 
işlenecektir. Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede müsaade edilen en 
yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır. Basınçlı kapların hidrolik basınç testleri, en yüksek 
çalışma basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 227, 244)

36•  BUHAR KAZANININ KONTROLÜ: ( 1/14,%7,14 )

Buhar kazanının kontrolü yaptırılmamıştır.

Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan 
önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik 
olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve deneyleri, ehliyeti 
Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları 
sicil kartına veya defterine işlenecektir. Kazanların hidrolik basınç deneyleri, çalışma basıncının 
en çok 1,5 katı ile yapılacak, kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar, uygunluk 
sağlanıncaya kadar kullanılmayacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 207,209)

37•  KAZAN DAİRESİ: ( 1/14,%7,14 )

Buhar kazanı işyeri ortamı içerisinde yer almakta olup, yangına ve patlamaya karşı dayanıklı 
bir bölmeye yerleştirilmemiştir.

İşyerinde kullanılan bütün kazanlar, yangına ve patlamaya karşı dayanıklı ayrı bir bölmede veya 
binada olacak ve kazan dairesinin üstündeki katta, işçi çalıştırılmayacaktır.

Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerle çalışılan işyerlerindeki kazan dairelerinin diğer 
atölyelere açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır.

Kazan dairelerinin tavanı, gerektiğinde kazan üzerine çalışmaya kolaylaştıracak yükseklikte 
olacaktır.

Kazan daireleri sürekli olarak havalandırılacaktır, Tabii havalandırmanın yeterli olmadığı hallerde, 
uygun havalandırma tesisatı yapılacaktır.(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:213)

38•  KAZAN EMNİYET DONANIMI: ( 1/14,%7,14 )

İşyerindeki kazanın göstergelerinde sınır değerler gösterilmemiştir.

Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak 
ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır. 
Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek 
büyüklükte olacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 204) 
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39•  ZIMPARA TAŞI KORUYUCU : ( 2/14, %14,28 )

Taşlamanın yan koruyucu kapakları çıkarılmıştır.

Zımpara taşları, taştan fırlayabilecek parçalara karşı, uygun koruyucu içine alınacaktır.  Zımpara 
taşı koruyucusu, milin ucunu, sıkma somununu ve flanşlarını içine alacak teknik gereklere göre 
zımpara taşının çevresini ve yanlarını kapatacak nitelikte yapılmış ve tezgahın gövdesine sağlam 
bir şekilde bağlanmış olacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 172,173)

40•  KAYIŞ KASNAK KORUYUCUSU : ( 3/14, %21,42 )

İşyerinin muhtelif yerlerinde bulunan makina kaplinlerinin, zincirlerin ve kayış kasnak 
tertibatlarının koruyucuları yoktur.

İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; 
iş ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan önce hareketli 
parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile 
donatılacaktır.

İşçilerin sağlık ve güvenliği açısından önemli bir tehlike oluşturabilecek, iş ekipmanının parçalarının 
kırılması, kopması veya dağılması riskine karşı uygun koruma önlemleri alınacaktır.

Tahrik makinalarının bütün hareketli kısımları ile transmisyon tertibatı ve bütün tezgâh ve 
makinaların tehlikeli olan kısımları, uygun şekilde korunmuş olacaktır.

(İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde: 6 ; Ek•I; 2.8, 2.7, 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:142)

41•  TORNA TEZGÂHINDA GÜVENLİK: ( 1/14,%7,14 )

Torna tezgâhının siperliği yoktur.

Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldıracak uygun 
güvenlik tertibatı ile donatılacaktır.

 Otomatik torna tezgâhları ile otomatik tezgâhların operasyon noktaları, uygun şekil ve nitelikte 
koruyucu içine alınacaktır. İşçilerin kayış veya aynayı tutarak elle fren yapmaları önlenecektir. Geçit 
ve ara yollara bakan tezgâhlarda talaş fırlamalarına karşı gerekli tedbirler alınacaktır. Rovelver ve 
otomat tezgâhlarında çubuk halinde olan malzemeler, uygun koruyucu içine alınacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 170, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde: 6/2 EK I–2.5;)

42•  BIÇAK KORUYUCUSU : ( 2/14, %14,28 )

Mahya makinası kesme testerelerinin yan koruyucu kapakları çıkarılmıştır.

Her makine ve tezgahta, talaş kaldıran, şekillendiren, ezen, delen, kesen veya başka şekilde işlem 
yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli olan yerler gibi operasyon noktası denilen bölgeler, 
herhangi bir kazanın meydana gelmesini önleyecek şekilde korunacak ve bunun için gerekli 
bütün tedbirler alınacaktır.

İşçilerin sağlık ve güvenliği açısından önemli bir tehlike oluşturabilecek, iş ekipmanının parçalarının 
kırılması, kopması veya dağılması riskine karşı uygun koruma önlemleri alınacaktır.
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İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; 
iş ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan önce hareketli 
parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile 
donatılacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 158, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde: 6 (Ek•I; 2.7, 2.8))

İŞYERİ GENEL ÇALIŞMA ORTAMI ve ŞARTLARI :

43•  DURDURUCU TERTİBAT : ( 1/14,%7,14 )

CTP bölümündeki deneme ünitesi yuvarlama tezgâhının durdurucu tertibatı yoktur.

Tezgah üzerinde yuvarlanan borunun tezgah sonundan düşmemesi için stoper konulacaktır. 
Fıçı, varil ve benzeri büyük yuvarlak kaplar, eğik düzlemlerden indirilirken takozlar, kaldıraçlar, 
halat ve ipler kullanılacak ve işçiler, eğik düzlemin alt başında ve indirilen kapların önünde 
durmayacaklardır. 

Ağır parçaların boru veya çubuk ve benzeri yuvarlak parçalar üzerinde yürütülerek taşındığı 
hallerde, bunlar el ile itilmeyecek, kaldıraçlarla veya benzerleri ile hareket ettirilecektir.

(İş Kanunu 77, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:487, 488)

44•  YALITKAN MALZEME: ( 1/14,%7,14 ) 

İşyerindeki elektrik panolarının önünde yalıtkan malzeme yoktur.

Toprak ile potansiyel farkı 42 volttan fazla olan alternatif gerilimli elektrik tabloları, özel yerlerde 
bulundurulacak ve bu yerlerin tabanı, akım geçirmeyen malzemeden yapılmış veya bu cins 
malzeme ile kaplanmış olacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 274)

Koruyucu kapakları çıkarılmış mahya makinesi
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45•  İŞYERİNİN BAKIMI : ( 1/14,%7,14 )

İşyeri tavanında yer yer akıntılar olup, duvar ve tavanların bakımı yapılmamıştır. 
İşyerlerindeki atölyeler, geçit, depo ve ambarlar ile bakım odalarının duvar, taban, tavan, pencere, 
kapı ve diğer yerleri, her zaman için temiz ve bakımlı bir şekilde bulundurulacaktır.
Çalışılan yerler, günde en az bir kere temizlenmiş olacaktır. Gündüz ve gece devamlı olarak 
çalışılan işyerlerinde bu temizlik, ya işin başlamasından önce veya bitiminden sonra yahut yapılan 
işin gereğine göre ara dinlenmelerinde yapılacak ve her halde çalışma sırasında yapılmayacaktır.
Temizlik, ister aspirasyon yoluyla, ister diğer yollarla yapılsın, toz kaldırılmaması için, gerekli 
tedbirler alınacak, bunun için, önce çalışma artıkları atıldıktan sonra, yıkama, fırçalama yapılacak 
veya ıslak bezler kullanılacaktır.
Duvarlar ve tavanlar, sık sık temizlenecektir. Gerektiğinde sıva, badana ve boyalar yenilenecektir.
(Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik Madde: 7/e–8; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 26)

46•  TEHLİKELİ ALAN : ( 1/14,%7,14 )

Noryanın temizlik amacıyla kullanılan girişi uygun değildir.

Yapılan işin özelliği nedeniyle malzeme veya işçilerin düşme riski bulunan tehlikeli alanlara, görevli 
olmayan kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle engellenecektir. Tehlikeli alanlara girme yetkisi 
olan kişilerin korunması için uygun önlemler alınacak, bu alanlar açıkça belirlenecektir.

(İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde: 
6 (EK•II; 16) )

47•  ZEMİNDE KAPATILMAYAN ALANLAR : ( 1/14,%7,14 )

Turbomikser çukuru ve dik pompa çukuru üzerleri kapatılmamıştır.

Teknik nedenlerle döşemelerde çukur,delik,merdiven başları, menholler ve kanallar gibi tehlike 
gösteren seviye farkı bulunduğu hallerde,gerekli tedbirler alınacaktır.

Açık ve kapalı çalışma alanlarında, yayaların ve araçların güvenli şekilde hareketlerini sağlayacak 
düzenleme yapılacaktır.
( İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 10, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve 
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde: 6 (EK•II; 16) )

48• PLATFORM KORKULUKLARI: ( 2/7, %14,28 )

Karışımın hazırlandığı bölümdeki platformun korkuluğu yoktur.

Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının (yükleme boşaltma rampaları ile bir kişinin 
durabilmesine imkan vermeyecek darlıktaki yerler hariç) serbest bulunan bütün tarafları, en az 
90 santimetre yükseklikte etekli korkuluklarla çevrilecektir. İşyerlerinde kullanılacak korkuluklar; 
sağlam bir şekilde ahşap boru veya metal profilli malzemeden yapılacak, yüzeyleri pürüzlü ve 
köşeleri keskin olmayacaktır. Korkulukların, tabandan yüksekliği en az 90 santimetre olacaktır. 
Korkuluklar, en çok 2 metrede bir dikme konulmak suretiyle tabana veya elverişli diğer bir yere 
sağlam bir şekilde tespit edilecek ve üst seviyesi ile taban arasındaki mesafenin yarı hizasına 
da, bir ara korkuluk çekilecektir. Korkuluğun tümü, herhangi bir yönden gelebilecek en az 100 
kilogramlık bir yüke dayanabilecek şekilde yapılacaktır. 

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 11,14)
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49•  KORKULUK : ( 1/14, %7,14 )

Su havuzunun yanındaki geçit amacıyla kullanılan kısımda korkuluk yoktur. 

Kuyu ve havuzların kenarları,sağlam bir korkulukla çevrilecektir.

İşyerindeki geçitlerin genişliği, oradan geçecek işçilerin miktarına ve malzeme hareketine uygun 
olarak ayarlanacak ve bu genişlik 120 santimetreden az olmayacaktır. Geçitlerin tabanı sağlam, 
arızasız ve kaymaz şekilde yapılmış olacak, ayrıca geçitler işaretlenecektir.

Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının serbest bulunan bütün tarafları,en az 90 
santimetre yükseklikte etekli korkuluklarla çevrilecektir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde : 10, 11)

50•  BOYA YAPILAN BÖLÜMDE ÖZEL TEDBİRLER : (1/14,%7,14 )

Tabanca boyacılığı yapılan boyahane bölümü sac hazırlama ünitesi içerisinde olup 
tecrit edilmemiştir. Sac hazırlama bölümünde günlük ihtiyaçtan fazla boya ve çözücü 
bulundurulmaktadır.

Tabanca boyacılığı, tecrit edilmiş özel bölümlerde her türlü güvenlik tedbirleri alınmış olarak 
yapılacaktır. Boya püskürtme yerlerinde bir günlük iş için yeterli miktardan fazla uçucu ve parlayıcı 
sıvılar depolanmayacaktır. Bunlar özelliklerine göre iyice kapalı kaplarda bulundurulacak ve 
boşalan kaplar derhal püskürtme yerlerden çıkarılarak dışarıda uygun bir yere taşınacaktır.

(Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak 
Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 166, 168; Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda 
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 7/e–1; Kimyasal Maddelerle 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 7/b–6)

Resim 5.12 İş yeri ortamında yapılan diğer işlerden 

tecrit edilmiş boya yapılan bölüm
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51• TANKLARIN BULUNDUĞU YERDE BOŞ HACİMLER : ( 1/14,%7,14 )

Solvent tanklarının bulunduğu yerde patlayıcı ortamın oluşabileceği boşluk mevcuttur.

Solvent tanklarının bulunduğu yerde patlayıcı ortamın oluşabileceği boş hacim olmayacaktır. Bu 
tankların etrafında hiçbir şekilde boş hacim kalmayacaktır.

(İş Kanunu Madde: 77, TS 12820 Madde: 1.4 )

52•  TOZ KAÇAKLARI: ( 1/14,%7,14 )

Vakumlu temizlik kabininin ve torba açma makinesinden işyeri ortamına toz yayılmaktadır.

İşyeri ortamına asbest tozlarının yayılmaması için vakumlu temizlik kabininin ve otomatik torba 
açma makinesinin izlosyanları iyileştirilecektir. 

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun 
yöntemlerle yapılacak, uygun makina ve ekipman sağlanacaktır. Bu maddelerin üretiminde 
ve kullanılmasında teknik imkânlara göre tam kapalı sistemler kullanılacaktır. Kapalı sistemle 
çalışmanın teknik olarak mümkün olmadığı hallerde çalışanların maruziyeti mümkün olan en az 
düzeye indirilecektir.

Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, teftiş ve gözetim 
sağlanacaktır.

Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması 
ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

(İş Kanunu Madde: 77, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik Madde: 7, 8/a; Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 7)

53•  TOZ YAYILIMININ ÖNLENMESİ: ( 5/14, %35,71 )

İşyeri ortamına yüksek miktarda toz yayılmasına sebep olan işler kapalı otomatik sistemle 
yapılmamaktadır.

İşyeri ortamına yüksek miktarda asbest tozlarının yayılmasına sebep olan iş ekipmanları, bunları 
kaynağında tutacak ve/veya çekecek uygun sistemlerle donatılacaktır. Bu işler, teknik imkânlara 

Tam kapalı ve otomatik torba açma makinesi



57

göre, kapalı ve otomatik sistemde yapılarak asbest liflerinin çalışma ortamına yayılması 
önlenmelidir.

(Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik Madde: 7/e–3; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik Madde: 7/b–2, 8/b–1; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 76/1)

54•  KİMYASAL GAZ VE BUHARLAR : ( 1/14,%7,14 )

CTP bölümünün FW reçine tankının kapakları açık tutulmaktadır.

Kimyasaldan çıkan koku ve buharın ortama yayılmaması için tankın kapakları sürekli kapalı 
tutulacaktır. Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak 
uygun yöntemlerle yapılacak, uygun makina ve ekipman sağlanacaktır. Bu maddelerin üretiminde 
ve kullanılmasında teknik imkânlara göre tam kapalı sistemler kullanılacaktır.

Buğu, duman çıkaran işlerin yapıldığı yerlere, bunları çekecek yeterlikte bacalar ve menfezler 
yapılacak ve yapılan işin niteliğine göre, bu tedbirlerin yetmediği hallerde diğer teknik tedbirler 
alınacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 21; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 8/b–2)

55•  TOZ MARUZİYETİNİN ÖNLENMESİ : ( 7/14, %50 )

İşyerinde toz çıkaran işler diğer çalışmalarla aynı bölümde yapılmakta olup tecrit edilmemiştir 
İşçiler toza maruz kalmaktadırlar ve torba açma işi elle yapılmaktadır.

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden riskler aşağıdaki 
önlemlerle ortadan kaldırılacak veya en az düzeye indirilecektir;
1) İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılacaktır.
2)Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun 
yöntemlerle yapılacak, uygun makina ve ekipman sağlanacaktır. Bu maddelerin üretiminde 
ve kullanılmasında teknik imkânlara göre tam kapalı sistemler kullanılacaktır. Kapalı sistemle 
çalışmanın teknik olarak mümkün olmadığı hallerde çalışanların maruziyeti mümkün olan en az 
düzeye indirilecektir.
3) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, teftiş ve gözetim 
sağlanacaktır.

Kalıplara karışımı açıkça boşaltan ve asbest tozlarına maruz kalan çalışan
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4) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda işçi ile yapılacaktır.
5) İşçilerin maruz kalacakları madde miktarları ve maruziyet süreleri mümkün olan en az düzeyde 
olacaktır.
6)Üretim alanında yapılan iş için gerekli olan miktardan fazla tehlikeli kimyasal madde 
bulundurulmayacaktır.
7) İşyerleri ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz bulundurulacaktır.
8) İşçilerin kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanacaktır.
9) Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, 
taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

 (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 
7, 8/a; Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik Madde: 7)

56•  İŞYERİ TEMİZLİĞİ: ( 3/14, %21,42 )

İşyeri temizliği süpürge ile yapılmaktadır ve ıslak yöntemle veya vakumlu süpürgelerle 
temizlik yapılmamaktadır.

İşyerlerindeki atölyeler, geçit, depo ve ambarlar 
ile bakım odalarının duvar, taban, tavan, pencere, 
kapı ve diğer yerleri, her zaman için temiz ve 
bakımlı bir şekilde bulundurulacaktır.

Çalışılan yerler, günde en az bir kere temizlenmiş 
olacaktır. Gündüz ve gece devamlı olarak çalışılan 
işyerlerinde bu temizlik, ya işin başlamasından 
önce veya bitiminden sonra yahut yapılan işin 
gereğine göre ara dinlenmelerinde yapılacak ve 
her halde çalışma sırasında yapılmayacaktır.

Temizlik yapılırken toz kaldırılmaması 
için, gerekli tedbirler alınacak, bunun için, 
önce çalışma artıkları atıldıktan sonra, 
yıkama, fırçalama yapılacak veya ıslak bezler 

Sanayi tipi vakumlu elektrikli süpürge

Üretimde kullanılmak üzere açıkta bekletilen asbest
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kullanılacaktır. Temizliğin etkili olabilmesi için işyeri tabanında biriken asbest lifleri vakumlu 
süpürgeler kullanılmalıdır.

 (Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik Madde: 7/e–8; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 26)

57•  ASBESTIN DEPOLANMASI: ( 11/14, %78,57 )
İşyerinde asbest, diğer kimyasallarla bir arada depolanmaktadır
Asbest veya toz çıkaran asbestli malzemeler, sızdırmaz uygun paketler içerisinde taşınacak ve 
diğer tehlikeli kimyasallar ile malzemelerden ayrı olarak depolanacaktır.

(Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik Madde: 7/e–12; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik Madde: 7/b–9; Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği Madde: 40)

58• KİMYASAL MADDELERİN DEPOLANMASI: ( 2/14, %14,28 )
Karışım hazırlama bölümünde kullanılan kimyasal maddeler açıkta depolanmaktadır.

Asbestin uygun olmayan depolanma şekli

Diğer kimyasal maddelerle birlikte depolanan asbest paketleri
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Kullanılan kimyasal hammaddeler, sızdırmaz uygun paketler içerisinde taşınacak ve diğer tehlikeli 
kimyasallar ile malzemelerden ayrı olarak depolanacaktır. Atıkların işçiler tarafından güvenli bir 
şekilde toplanması, depolanması ve uzaklaştırılıp zararsız hale getirilmesinde açıkça ve görünür 
şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplar kullanılacaktır.
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde: 7/b–9)

59•  ASBESTLİ ÜRÜNLERİN ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLARI: (1/14, %7,14)
İşyerinde üretilen asbestli levhalar etiketlendirilmemiştir.
Asbest içeren bütün ürünler veya paketler etiketleme kurallarına uymalıdır. Buna göre:
a) Etiket en az 5 cm. yüksekliğinde 2,5 cm. genişliğinde olmalıdır. 
b) Etiket iki bölümden oluşmalıdır. 
• Üst kısımda  siyah zemin üzerine beyaz olarak yazılmış  “ a “ harfi bulunmalıdır.
• Alt kısımda  kırmızı zemin üzerine siyah veya beyaz olarak büyük harflerle “DİKKAT ASBEST 
İÇERİR” ve küçük harflerle “asbest tozunun solunması sağlık için tehlikelidir ve güvenlik 
tavsiyelerini inceleyiniz”  cümleleri açık bir şekilde bulunmalıdır. 
c) Eğer ürün krosidolit minerali içeriyorsa büyük harflerle yazılan “DİKKAT ASBEST İÇERİR” 
cümlesi ” KROSİDOLİT İÇERİR  •   MAVİ ASBEST “ şeklinde yazılmalıdır.
d) Etiketin ürün üzerine doğrudan baskısı söz konusu ise konrastı sağlamak için etikette tek renk 
kullanımı yeterlidir.
Önceki bölümde tanımlanan aşağıdaki kurallara uygun olarak kullanılmalıdır.
a) En küçük birimlerde bile etiket bulunmalıdır. Asbest veya asbestli bileşenler içeren paketler 
aşağıda verilen şekillerden biri ile etiketlenebilir.
• Paket boyu yeterli büyüklükte ise etiket, pakete sabit bir şekilde yapıştırılır veya pakete doğrudan 
baskı ile yerleştirilir.
• Paket boyu etiket yapıştırma veya doğrudan baskıya imkân vermiyorsa, etiket pakete kopmayacak  
şekilde bağlanır.
c) Asbest ve asbest içeren ürünlerin paketlerinde, ürünün asbest olduğunu tanımlayan etiket dışında 
uygun tehlike işaretleri ve semboller yönetmeliğe uygun olarak etiket halinde temiz, okunaklı ve 
silinmeyecek şekilde hazırlanıp,  paket üzerine yapıştırılmalı, basılmalı veya bağlanmalıdır.
d) Paketlenmesi uygun olmayan asbest içeren ürünler için etiket yukarıda belirtildiği gibi 
hazırlanır, ya doğrudan yapıştırılır ya baskı ile yerleştirilir ya da bağlanır.

Açıkta bulundurulan asbest ve diğer kimyasal hammaddeler
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Kanserojen maddelerin güvenli şekilde depolanması, taşınması veya işlem görmesi için bu 
maddeler açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplarda bulundurulacaktır.

Atıkların işçiler tarafından güvenli bir şekilde toplanması, depolanması ve uzaklaştırılıp 
zararsız hale getirilmesinde açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplar 
kullanılacaktır.

(Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmel ik  Madde: 7/e–12, 13; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde: 10/b; Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği Madde: 39)

60•  İSTİFLEME: ( 1/14, %7,14 )
Asbest ambarında depolanan ürünler dengesiz istiflenmektedir.
İşyerlerinde malzemeler, aydınlatmayı engellemeyecek, makine ve tesisatın çalışmasını 
güçleştirmeyecek, geçitlerde gidiş ve gelişi aksatmayacak ve yangın söndürme tesisatının 
kullanılma ve çalışmasını engellemeyecek ve devrilmeyecek şekilde ve ağırlıklarına dayanacak 
taban üzerine ve ancak 3 metre yükseklikte istiflenecektir. Ağır çuval ve torbalar, dört köşesi 
çaprazlama olarak ve en çok 5 sırada bir, 1 torba eksik konularak istif edilecektir.  
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 489, 490)

Asbestli ürünlerin etiketlenme şekli

Uygun olmayan asbest istifiUygun asbest istifi
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61•  ASBESTLI ATIKLAR : (5/14, %35,71 ) 
Asbest atıklarının toplanması, depolanması ve uzaklaştırılıp zararsız hale getirilmesinde 
açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplar kullanılmamakta ve asbestli 
atıklar açıkta bekletilmektedir.
Asbestli atıkların işyerinde toplanması, işyerinden uzaklaştırılması ve gömülerek zararsız hale 
getirilmesi çalışmalarında gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Atıkların işçiler 
tarafından güvenli bir şekilde toplanması, depolanması ve uzaklaştırılıp zararsız hale getirilmesinde 
açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplar kullanılacaktır.
Asbestli atıkların kapalı torbalara alınması ve işyerinden uzaklaştırılmasında asbestli atığın 
ortama yayılmaması sağlanacaktır. Asbestli atıklar toprağa gömülecektir. Boş asbest torbaları da 
gömülmeli ve hiçbir suretle tekrar kullanılmamalıdır. 
(Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik Madde: 7/13; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik Madde: 7/b–9; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 59/4)

62•  ASBESTLİ ATIKLARIN BERTARAFI : ( 2/14, %14,28 ) 
Asbestli atıklar işyerindeki atık sahasına atılmaktadır.
Asbestli atıkların işyerinde toplanması, 
işyerinden uzaklaştırılması ve zararsız hale 
getirilmesi çalışmalarında gerekli sağlık ve 
güvenlik önlemleri alınmalıdır. 
Asbestli atıklar toprağa gömülecektir. Boş 
asbest torbaları da gömülmeli ve hiçbir 
suretle tekrar kullanılmamalıdır. 
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
Madde: 7/b–9; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Tüzüğü Madde: 59/4)

63• ASBEST TORBALARI: ( 1/14,%7,14 )
Asbest torbaları işyerinde tekrar kullanılmaktadır.
Asbestli atıkların kapalı torbalara alınması ve işyerinden uzaklaştırılmasında asbestli atığın 
ortama yayılamaması sağlanacaktır. Asbestli atıklar toprağa gömülecektir. Boş asbest torbaları da 
gömülmeli ve hiçbir suretle tekrar kullanılmamalıdır. 
(Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik Madde: 7/13; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik Madde: 7/b–9; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 59/4)

64•  UYGUN DRENAJ SİSTEMİ: ( 1/14,%7,14 )
Sistemde kullanılan su uygun şekilde drene edilmemektedir.
İşyerlerinde artık ve birikinti suların aktığı ve toplandığı yerler, uygun bir şekilde drene edilerek 
işyeri zeminine ve çevreye kontrolsüz yayılımı önlenecektir. 
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:28)

Asbest atıklarının uygun olmayan şekilde toplanması
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KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN :

65• KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KULLANIMI: ( 1/14,%7,14 )
Bazı işçiler kendilerine verilen koruyucu malzemeleri kullanmamaktadırlar. 
Her işveren, 11.2.2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Koruyucu 
Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Ek•III’de belirtilen işlerde ve benzeri 
işlerde, toplu koruma yöntemleri ile risklerin önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı 
durumlarda, aynı yönetmelikte Ek•II’de belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan işçilerin sağlık 
ve güvenlikleri için gerekli olanları Ek•I’de örneği verilen tabloya göre değerlendirecek ve işçilere 
verecektir.
İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi 
alacaktır.
İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun 
olarak kullanmakla yükümlüdür.
İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene 
bildirecektir.
İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olacak, 
temizlik ve bakımı yapılacak ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilecektir.
(Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde: 8)

66•  İŞ ELBİSESİ : ( 3/14, %21,42 )

İşyerindeki bazı işçiler kendilerine verilmiş olan iş elbiselerini kullanmamaktadır.

İşçilerin kendi elbiselerine zarar verecek veya bunları sokakta giyilmez bir halde kirletecek işlerde 
çalışan işçilere, işin gerektirdiği şekil ve nitelikte koruyucu giyim eşyası olarak birer iş elbisesi 
veya iş gömleği giydirilecektir. İşçilerde verilen bu elbiseleri giyecektir.

Zehirli tozlarla çalışan işçilerin giydiği iş elbiselerinde kol kapakları, pantolon paçalarında dubleler 
ve cep gibi, tozun birikebileceği kısımlar bulunmayacaktır. İşbaşında yırtık, sökük, sarkıntılı elbiseler 
giyilmeyecek, döner veya diğer hareketli makinalardaki çalışmalarda, boyunbağı, anahtarlık, saat 
zinciri gibi sarkan ve yüzük, bilezik ve kol saati gibi metal eşya kullanılmayacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 526, 527)

67•  TOZ MASKESİ : ( 3/14, %21,42 ) 

Tozlu işlerde çalışan bazı işçiler kendilerine verilmiş olan toz maskelerini 
kullanmamaktadır.

Her işveren, toplu koruma yöntemleri ile risklerin önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı 
durumlarda, kişisel koruyucu donanımlardan işçilerin sağlık ve güvenlikleri için gerekli olanları 
işçilere verecektir.

İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi 
alacaktır. İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata 
uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

Toz çıkaran işlerde çalışan işçilere, işin özelliğine ve tozun niteliğine göre uygun kişisel korunma 
araçları ile maskeler verilecektir. İşveren verilen bu maskelerin işçiler tarafından kullanımını 
sağlamakla yükümlüdür.
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(Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik Madde: 7/e–7; Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında 
Yönetmelik Madde: 8 Ek: II; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 26, 59/7, 76/3, 533)

68•  KORUYUCU GAZ MASKESİ: ( 2/14, %14,28 ) 

Zararlı kimyasal gaz ve buharlara maruz kalınan işlerde çalışanlar gaz maskesi 
kullanmamaktadır.
İşçilere ortamda mevcut olan zararlı buharları teneffüs etmemeleri için uygun tipte gaz maskesi 
verilecektir.
İşçilerin kullanacakları maske ve solunum cihazları yaptıkları işin riski göz önünde bulundurularak 
seçilecektir. 
Solunum cihazları ve maskeler, her kullanılıştan sonra dezenfekte edilecek ve kullanılmadıkları 
zaman, temiz, serin, kuru ve kolayca erişilebilir bir yerde düzgün bir şekilde saklanacaktır.
(Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik Madde: 7/e–7; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik Madde: 8/b–3;İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 533, Kişisel 
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde: 6/a, b, c; 7) 

69•  KORUYUCU GÖZLÜK : ( 1/14,%7,14 )

Çapak taşlama işinde çalışan işçiler gözlük kullanmamaktadır.

Her işveren, toplu koruma yöntemleri ile risklerin önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı 
durumlarda, kişisel koruyucu donanımlardan işçilerin sağlık ve güvenlikleri için gerekli olanları 
işçilere verecektir.

İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi 
alacaktır.
İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun 
olarak kullanmakla yükümlüdür. 
Gözler için tehlikeli olan işlerde çalışan her işçiye, gözün korunması için işe en uygun gözlükler 
verilecek ve işçiler bu gözlükleri kullanacaklardır.
Koruyucu gözlükte veya yüz siperinde veya çeşitli maskelerde kullanılan cam veya saydam plastik 
malzeme, işe uygun ve dayanıklı olacak ve normal görmeyi bozacak duruma gelen gözlük veya 
siperler kullandırılmayacaktır.
Kesme, zımba, perçin, kalafat, raspa ve kuru taşlama gibi işlerde çalışan işçilere, parça veya çapak 
sıçramalarına karşı, kırılmaz saydam plastikten veya tel kafesten yapılmış gözlük verilecektir. 
(Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde: 8, İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 524)

70•  KORUYUCU ELDİVEN: ( 1/14,%7,14 )

Bazı işçiler kendilerine verilen koruyucu eldivenleri kullanmamaktadırlar
Her işveren, 11.2.2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Koruyucu 
Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Ek•III’de belirtilen işlerde ve benzeri 
işlerde, toplu koruma yöntemleri ile risklerin önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı 
durumlarda, aynı yönetmelikte Ek•II’de belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan işçilerin sağlık 
ve güvenlikleri için gerekli olanları Ek•I’de örneği verilen tabloya göre değerlendirecek ve işçilere 
verecektir.



65

İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi 
alacaktır.
İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun 
olarak kullanmakla yükümlüdür.
İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene 
bildirecektir.
İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olacak, 
temizlik ve bakımı yapılacak ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilecektir.
(Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Madde: 8)

YANGINA KARŞI GÜVENLİK : 

71•  SEYYAR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI: ( 2/14, %14,28 )
Hammadde deposunda, sac hazırlama kısmında ve üretilen mamullerin depolandığı 
bölümlerde yangın söndürme cihazları yoktur.
Yangınlarına karşı; söndürme araçları olarak, su veya kum dolu kovalar ve sodyum bikarbonat 
tozlu, karbon dioksitli, köpüklü, asitli veya benzeri tiplerde seyyar yangın söndürme cihazları 
bulundurulacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 123, 127, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık 
ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde 8 Ek.2 / 5)

72•  YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERİN YERİ : ( 2/14, %14,28 )

İşyerinde yangın söndürücüler kolay erişilir şekilde yerleştirilmemiştir.
İşyerlerinde yangın başlangıçlarında kullanılmak üzere, otomatik püskürtücüler bulunan yerler 
de dahil, seyyar yangın söndürme cihazları bulundurulacaktır. Bu cihazlar, işyerinde çıkabilecek 
yangınların çeşidine ve yapılan işin özelliği ile işyerlerindeki maddelerin cinsine etkili nitelikte 
olacaktır. Yangın söndürme cihazları, görünür ve erişilir yerlere konulacak ve önlerinde engel 
bulundurulmayacaktır.  
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 123)

73•  YANGIN ALARM VE TAHLİYE DENEMELERİ:  ( 6/14, %42,85 )
İşyerinde yangın, alarm tatbikatı yapılmamaktadır. 
İşyerlerinde 6 ayda bir alarm ve tahliye denemeleri yapılacak, bu denemeler, yetkili ve tecrübeli bir 
şef, işyeri bekçileri ve yeteri kadar yardımcılardan kurulu bir ekibin gözetimi altında yapılacak ve 
işyeri yangın planına uygun olarak tertiplenecektir. Yeterli sayıda işçiye, yangın söndürme cihaz 
ve teçhizatının kullanılması hususunda belirli görevler verilecek ve bunlar bir yangın ekibi teşkil 
etmek üzere gerekli eğitime tabi tutulacaklardır
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:131, Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle 
Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 61)

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ :

74• ÇALIŞMA ORTAMINDA SİGARA KULLANIMI ve YEME•İÇMENİN ÖNLENMESİ ( 
3/14, %21,42 )

Çalışma ortamında sigara içilmekte ve gıda maddeleri tüketilmektedir.
Kanserojen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan yerlerde çalışanların sigara içmeleri, yemeleri 
ve içmeleri önlenecektir. Kanserojen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma ihtimali 
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bulunan yerler uygun ikaz levhaları ve güvenlik işaretleri ile belirlenecektir. Bu yerlerde sigara 
kullanılmasının ve yeme, içmenin yasak olduğunu belirten ikaz levhaları bulunacaktır.
(Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik Madde: 7/10, 12/a)

75• İŞ ELBİSELERİNİN DEĞİŞİMİ VE TEMİZLİĞİ: ( 6/14, %42,85 )
İş elbiseleri işçiler tarafından yıkanmak amacıyla işyeri dışına çıkarılmaktadır. İşçiler öğle 
yemeklerini iş elbiselerini değiştirmeden yemektedirler.
İşyerinde kullanılan iş elbiseleri hiçbir suretle işyerinden dışarı çıkarılmayacak ve işyerinde 
temizlenmesi sağlanacaktır. 
Asbestle çalışılan işyerlerinde çalışma aralarında işçiler kullandıkları iş elbiselerini üzerlerinden 
çıkartarak temiz elbiseler giyecektir veya kullandıkları iş elbiseleri vakumla temizlenecektir. 
(İş Kanunu Madde: 77, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yön. Madde: 7/b–8)

SOSYAL TESİSLER:

76• UYGUN DUŞ TESİSİ: ( 1/14,%7,14 )

İşyerindeki duş tesisleri uygun değildir.

İşveren, işin özelliği bakımından yalnız el ve yüz temizliğinin yeterli olmadığı hallerde veya 
kirli, tozlu ve yorucu işlerden sonra veya gerektiğinde işçilerin yıkanmalarını, temizlemelerini 
sağlamak için, duş tesisleri yapmak, kurmak ve işçilerin yararlanmalarına hazır bulundurmakla 
yükümlüdür. Duş kabinlerinin taban ve duvarları, kolaylıkla temizlenecek malzemeden yapılacak, 
yan duvarların ve kapıların yüksekliği 170 santimetreden az olmayacak, yerlerdeki kirli suların 
kolayca akması için, gerekli tedbirler alınacak, sağlık şartlarına önem verilecektir.

Duş kabinlerinde yeterli havalandırmaya elverişli aspirasyon ve vantilasyon tertibatı yapılacak, 
koku ve pislik önlenecektir.

Duş kabinleri, mevsime göre yeteri kadar ısıtılacak, bu sıcaklık 25°C den aşağı olmayacak ve 
yeterli şekilde aydınlatılacaktır.

Kadın ve erkeklerin birlikte çalıştıkları işyerlerinde, kadın ve erkek duş kabinleri, birbirinden ayrı 
bulunacak ve işçilerin, dışarıdan görülmesi önlenecektir.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 40, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve 
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Madde: 8 Ek–2 13,2)

77•  ÇİFT ELBİSE DOLABI : ( 2/14, %14,28 )

İşyerinde işçilerin, iş elbiseleri ile harici elbiselerini ayrı yerlerde saklayabilecekleri çift gözlü 
elbise dolabı yoktur.

Tehlikeli tozlu ve kirli işlerde çalışılan yerlerde, iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde 
saklanabilmesi için, işçilere, yan yana 2 bölmeli, bulunmayan hallerde, 2 ayrı dolap verilecektir.

(Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik Madde: 12/b; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 43)



67

PARLAYICI, PATLAYICI ORTAMLAR

78•  SU SOĞUTMA SİSTEMİ (SU PÜSKÜRTMELİ) : ( 1/14,%7,14 )

İşyerinde bulunan yerüstü LPG tankının soğutma amaçlı su sistemi yoktur.
Yerüstü depolama tankının üstünde, tankın ısınarak iç basıncın yükselmesi durumunda tankı 
soğutabilecek, otomatik soğutma tertibatı (su püskürtmeli) bulunmalıdır. Bunun için sistem 
gerekli ve uygun nitelikte (basınç algılayıcısı•presostad ve selenoid valf v.b.) elemanlar ile 
donatılmalıdır.    
(Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak 
Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 127)

79•  KAÇAK GAZ ALGILAMA SİSTEMİ: ( 1/14,%7,14 )

İşyerinde bulunan yerüstü LPG tankının gaz alarm dedektörü bulunmamaktadır.

Bu kısımlarda yerden 20 cm yükseklikte, exproof gaz dedektörlü alarm sistemi bulunacaktır. 
Dedektör gaz  kaçağını algıladığında, alarm sistemi, tesisin yangın söndürme ve aydınlatma sistemi 
dışındaki bütün elektriğini kesebilmeli ve gidiş ve dönüş hattındaki gaz akışını durdurmalıdır.

(İş Kanunu Madde: 77, Türk Standartları Enstitüsü Standardı: 11939/2,1,12)

80• PARLAYICI ORTAMLARIN SINIFLANDIRILMASI: (2/14, %14,28)
İşyerinde parlayıcı ve patlayıcı ortamların sınıflandırmaları (solvent karıştırma makinesinin 
bulunduğu bölüm, ortamda yüksek toz konsantrasyonun bulunduğu bölümler, vb) 
yapılmamıştır.

Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerler “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların 
Korunması Hakkında Yönetmelik” te Ek•I’de belirtildiği şekilde sınıflandırılacaktır:

Bölge 0: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı 
ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler

Bölge 1: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı 
ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler

Bölge 2: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma 
koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile 
patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler.

Bölge 20: Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık 
sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerler

Bölge 21: Normal çalışma koşullarında havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların ara sıra 
patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler

Bölge 22: Normal çalışma koşullarında havada bulut halinde yanıcı tozların patlayıcı ortam 
oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir 
süre için geçerli olduğu yerler (Tabaka veya yığın halinde yanıcı tozların bulunduğu yerler de, 
patlayıcı ortam oluşturabilecek diğer bir kaynak olarak dikkate alınmalıdır.)

Sınıflandırılmış olan bölgelerde aynı yönetmelik Ek•II’de verilen asgari gereklerin uygulanmasını 
sağlayacak, işçilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek miktarda patlayıcı ortam oluşabilecek 
yerlerin girişine Ek•III’de verilen işaretleri koyacaktır.
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Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile patlama 
tehlikesi bulunan yerlerdeki elektrik alet ve teçhizatı, etanş 
(kapalı) yapılmış olacak ve bu teçhizat alev geçirmez tipte 
olacaktır.

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

(Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Madde: 9)

81• AYDINLATMA TESİSATI : ( 2/14, %14,28 )

İşyerinde parlayıcı ve patlayıcı ortamlardaki elektrik ve aydınlatma tesisatı alev geçirmez 
değildir.

Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki elektrik 
alet ve teçhizatı, tehlikeli alanın dışına kurulacak veya etanş yapılmış olacak ve bu teçhizat, alev 
geçirmez tipte yapılacaktır. 

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

(Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak 
Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 23, 25)

82•  ALEV GEÇİRMEZ ELEKTRİK MOTORU : ( 2/14, %14,28 )

İşyerinde parlayıcı ve patlayıcı ortamlardaki elektrik motorları alev geçirmez değildir.

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

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

(Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak 
Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 24, 25)
83•  ETANŞ ARMATÜR : ( 5/14, %35,71 )

Çalışması sırasında etrafa toz yayan makinelerin bulunduğu bölümlerde aydınlatma armatürleri 
etanş değildir.

Suni aydınlatma tesisleri ancak etanş armatürlerle yapılacak, aksi halde ortam dışına yerleştirilmiş 
lambalardan yararlanılacaktır.

(Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak 
Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 41)

Parlayıcı ortamların sınıflandırılacağı 
solventli karışımın hazırlandığı bölüm
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84• BASINÇLI GAZ TÜPLERİ: ( 1/14,%7,14 )

Basınçlı gaz tüplerinin devrilmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınmamıştır.

Gaz tüpleri çalışma anında dik duracak ve devrilmemeleri için gerekli tedbirler alınacak ve tehlike 
anında kolayca sökülecek şekilde bağlanmış olacaktır. 

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 164/2) 

6. BÖLÜM: SONUÇ ve ÖNERİLER

Asbest ile Üretim Yapılan İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Teftişi kapsamında yapılan 
teftişler sırasında; projeyi yürüten müfettişlerce tespit edilen ve işveren, işveren vekilleri ve 
çalışanlarla yapılan görüşmelerde de gündeme getirilen genel sorunlar aşağıdaki bölümlerde 
açıklanmıştır.

6.1. ASBESTİN KULLANIMI

83/477/EEC, 91/382/EEC ve 2003/18/EC sayılı Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyi Direktifleri dikkate alınarak hazırlanan ve 4857 sayılı İş Kanunu 78. maddesi uyarınca 
yayımlanan ve 15.04.2006 tarihinde yürürlüğe girecek olan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Kullanım Yasağı başlıklı 7. maddesinde  “Asbestin 
püskürtülerek (sprey) kullanılması ve asbest içeren, yoğunluğu 1 gr/cm3’den az olan, yalıtım 
veya ses yalıtımı malzemesi ile çalışılması yasaktır. Asbestin kullanılması ve pazarlanması ile ilgili 
yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmamak şartıyla; asbestin çıkarılması, asbest ürünlerinin 
veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi sırasında işçilerin asbest liflerine 
maruz kalabileceği işler yasaktır. Ancak, asbest içeren malzemenin yıkımı, sökümü ve ayırma 
gibi işlemlerden kaynaklanan asbestli ürünlerin atılması için yapılan işler hariçtir.” hükmü yer 
almaktadır.

Diğer taraftan Çevre Bakanlığınca 11.07.1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış 
olan Zararlı, Tehlikeli Kimyasal Madde ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği (25.07.2001 tarih ve 
24473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle yönetmeliğin ismi Tehlikeli Kimyasallar 
Yönetmeliği olarak değiştirilmiştir.) uyarınca, raporumuzun dördüncü bölümde belirtilen 
ürünler haricinde diğer mamullerin üretiminde krizotil türü asbestin kullanımına herhangi bir 
yasaklama getirilmemiştir.

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevrenin Korunması Yönünden 
Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara  İlişkin 2005/6 sayılı Tebliği ile 19.03.2005 tarih ve 25760 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 2005/13 sayılı Tebliğde, krizotil türü asbest (beyaz asbest) ile işlenmiş krizotil türü 
asbest (beyaz asbest) olarak  ithalatına izin verilmiştir, 

76/769/EEC sayılı AB Konsey Direktifinde değişiklik yapan 1999/77/EC sayılı Konsey Direktifi, 
Avrupa Birliğine üye ülkelerde bu asbest türünün son kullanım tarihini 01.01.2005 olarak 
belirlemiştir, 

Her ne kadar ülkemizde krizotil türü asbestin kullanımına ve pazarlanmasına ilişkin tümüyle 
yasaklama getirilmiş olmasa da, Avrupa Birliğinde asbestin tamamen yasaklanmış olması 
asbestin gelecekte kullanımı açısından sektörde bir belirsizlik ortamının oluşmasına sebep 
olmaktadır. Bahsedilen belirsizlik ortamının sektördeki çalışmaları olumsuz etkilediği, önünü 
göremeyen işverenin, iş sağlığı ve güvenliğini olumlu yönde etkileyecek teknolojinin gerektirdiği 
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yeni yatırımları ertelediği, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında gelişme bir yana 
genel prensiplerinin bile uygulanmasında büyük bir zafiyet olduğu izlenimi edinilmiştir. Bu 
sebeple Avrupa Birliğine üye olma yolunda ilerleyen ülkemizde, bu sektörde çalışmalara devam 
edilebilmesi için krizotil asbestin yerini alabilecek ikame maddelerin hayata geçirilmesi oldukça 
önem arz etmektedir. Şu an ithal edilen ikame elyafların krizotil asbeste göre bir hayli pahalı 
olması ekonomik anlamda büyük maliyetler doğurmaktadır. Sonuç olarak ülkemizde ikame 
maddelerin formülasyon ve üretim çalışmalarına hız verilmelidir.

6.2 ASBEST LİFLERİNİN KONTROLÜ:

Asbest yerine kullanılan maddeler de lifli yapıya sahiptir. “Lif” kelimesinin tanımı için değişik 
tarifler yapılmakla beraber konumuz açısından sağlık riskleri bakımından önem taşıyan 
solunabilir lif tarifi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “uzunluğu 5 mikrondan büyük ve 
çapı 3 mikrondan küçük olan, uzunluğun çapa oranı 3/1‘den büyük olan partiküllere “solunabilir 
lif ” denir.” şeklinde yapılmıştır. 

Asbest kullanımının getirdiği risklerden ötürü asbest veya asbestli malzeme kullanılan işyerlerinde 
lif kontrolü özel bir önem arz etmektedir. Her cins toz için geçerli temel kontrol yöntemleri asbest 
lifleri için de geçerlidir.

Asbest tozu ile yapılacak mücadele; toplu korunma yöntemleriyle kaynağında ve ortamda, 
toplu korunma yöntemlerinin yeterli olmadığı durumlarda da kişisel korunma önlemleriyle 
sürdürülmelidir.

Kuşkusuz en iyi kontrol yöntemi tozun oluşumunu ve yayılmasını kaynağında engelleyerek 
çalışanların etkilemesini önlemektir.

1.2.1 Kapalı Sistem:

Asbestle çalışılan tüm fabrikaların toz açısından en riskli bölümü torba açma bölümü olup bu 
ünitede torbaların elle açılıp sisteme verilmesi durumunda çalışan kişi önemli ölçüde asbest lifine 
maruz kalmakta ayrıca bu bölüm iyi izole edilmemişse işyeri ortam havasına yayılan asbest lifleri 
diğer bölümleri de kirletmektedir.

Kapalı sistem çalışan otomatik torba açma makineleri, tozun kaynağında engellenmesine iyi bir 
örnek oluşturmaktadır. Bu makinelere verilen asbest torbaları makine içinde bulunan disk bıçaklar 
ile kesilmekte boş asbest torbaları atık kısmına alınırken asbest sisteme verilmekte makinede 
oluşan toz negatif basınçla çekilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, makinanın conta 
ve filtrelerinin iyi durumda olmasının sağlanması, deforme olmuş veya yırtılmış kapak filtre ve 
contalarının derhal değiştirilmesi, arıza veya temizlik durumunda makinaya giren personelin 
uygun kişisel koruyucu donanımları kullanmasıdır. 
1.2.2 Yerel Havalandırma ve Filtreler:

Tozun kaynağında önlenmesi için diğer önemli bir yöntem de yerel havalandırma sistemleridir. 
Asbest liflerinin oluştuğu kaynağa olabildiğince yakın monte edilen yeterli çekiş gücüne sahip 
havalandırma sistemi oluşan tozun işyeri havasına yayılmadan en ekonomik ve kolay şekilde 
ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayabilir. Yerel havalandırma sisteminin, işyerinin kuruluş 
aşamasında üretim projesinin önemli bir parçası olarak düşünülmesi etkili bir mühendislik 
yaklaşımı olacaktır.
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Kesme, delme, taşlama, dokuma, torba açma gibi işlerde kapalı sistemle çalışma yapılamayan ve 
ortama asbest tozu yayması muhtemel tüm makinalara yerel havalandırma sistemi kurulmalı, 
risk durumlarına göre merkezi vakum sistemine veya özel fan sistemine bağlanmalı, emilen 
tozlar uygun filtrelerde tutulmalıdır. Torba filtrelerin kullanılması halinde bu filtre elemanları 
çalışanlara zarar vermeyecek uygun tekniklerle  temizlenmelidir. Filtre torbalarını değiştiren ve 
onaran işçiler dıştan hava beslemeli tam yüz maskeleri kullanmalı, işlem sırasında kullanılan iş 
elbiseleri işi müteakip yıkatılmalı veya tek kullanımlık tulumlar tercih edilmelidir.

Asbestle çalışılan işyerlerindeki tozun kontrolünde havalandırma çok önemlidir. Bu nedenle 
havalandırma sistemleri düzenli olarak kontrol edilmeli, hava akım hızı uygun cihazlarla ile 
ölçülmeli, hava akım hızında düşme görülen aspiratörler bakıma alınmalıdır.

Havalandırma sistemleri bütün elemanlarıyla periyodik olarak kontrolden geçirilerek, sistemin 
etkin ve verimli çalışması sağlanmalıdır. Kontroller sonucunda sistemin kuruluş karakteristiğinin 
korunduğu ölçümlerle belgelendirilmelidir. Sistemde bulunan çatlamış, yırtılmış yada deforme 
olmuş esnek hortumların tamiratı yerine yenileri ile değiştirilmesi tercih edilmelidir. 

Asbestli yapı malzemelerin söküm işlerinde özel filtreler kullanılmalı bunların periyodik kontrolleri 
yapılarak gerekli zamanlarda filtreleri değiştirilmeli ve en iyi verimle çalışmaları sağlanmalıdır.

1.2.3 İşyeri Temizliği ve Kişisel Temizlik :

Temizlikte sanayi tipi vakumlu süpürgeler kullanılmalıdır. Hava püskürtme ve kuru süpürme 
şeklinde yapılan temizlik, zemindeki asbest liflerinin havalanmasına ve asbest liflerinin uzun 
zaman havada asılı kalarak çalışanların etkilenmesine yol açabilir. 

İşyerinde kullanılan iş elbiseleri hiçbir suretle işyerinden dışarı çıkarılmayacak ve işyerinde 
temizlenmesi sağlanacaktır. 

Çalışma aralarında, işçilerin kullandıkları iş elbiselerini üzerlerinden çıkartarak temiz elbiseler 
giymeleri sağlanacaktır. Böylelikle, hem tozun işyerinde yayılması önlenecek hem de çalışma 
süreleri dışında da asbeste maruziyet engellenmiş olacaktır. Elbiselerin yemek arasında değişiminin 
sağlanamadığı hallerde vakumlu temizlik kabinlerinin kullanımı uygun olacaktır.

6.3 MESLEKİ ÖRGÜTLER:

Teftiş istatistiklerine bakıldığında risk değerlendirmesi, yetersiz eğitim, malzeme güvenlik formları 
gibi bazı noksanlıkların ön plana çıktığı, yeni İş Kanunu ve çıkarılan yeni Yönetmeliklerin 
işverenlerce yeterli düzeyde takip edilmediği görülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda 
işyerlerinde beklenen gelişmenin sağlanabilmesi, yeni teknolojilerin ve mühendislik proseslerinin 
takibi, uygulanması, bilgi ve birikimin oluşturulabilmesi amacıyla meslek örgütleri oluşturulmalı ya 
da mevcut örgütlerin desteklenmesi yoluna gidilmelidir. Bu örgütler bilgi birikim ve yeterli teknik 
donanıma sahip olmaları durumunda üyelerine gereken desteği vereceklerdir. Bu örgütlenmeler 
ulusal ve uluslararası platformda sektörün sorunlarının çözümüne yönelik olarak çalışmalar 
yapmalı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmalı ve sektörün AB’ye uyum süreci 
içerisinde katkıda bulunmalıdır. 

Bunların yanı sıra, sektörle ilgili yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelikte belirtilen konularda, 
özellikle de risk değerlendirmesi ve çalışanların eğitimi konularında gerekli hazırlık çalışmaları 
yapılmalıdır.
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6.4 ARGE ÇALIŞMALARI

Kullanım alanlarının çokluğu nedeniyle asbestle yapılan çalışmalar için tek bir ikame madde bulmak 
imkânsızdır. Dolayısı ile alternatif olabilecek malzemeler yapılacak iş için ayrı ayrı araştırılmalıdır. 
Diğer taraftan mevcut sağlık tehlikeleri nedeniyle asbestin ne ile ikame edilebileceği sorusu 
da ortaya çıkmaktadır. Bazı yapay liflerin üretimi aşamasında da çalışanlarda akciğer kanseri 
oranında artış olduğunu gösteren kanıtlar bulunmaktadır. Asbest yerine kullanılacak maddenin 
sağlığa olumsuz etkileri araştırılmalı, konuyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar değerlendirmeye 
alınmalıdır. Güvenilir olmayan bir malzemenin, aynı düzeyde güvenilir olmayan başka bir malzeme 
ile değiştirilmesi düşünülmemelidir. Asbest yerine kullanılacak maddenin insan sağlığı üzerine 
olan etkileri, üretim aşamasında ve mamül malzemenin kullanılması esnasındaki riskleri ilgili 
kuruluşların uzmanlarından oluşacak ekiplerce araştırılmalı, alınan sonuçlar ve değerlendirmeler 
sektör içinde ve kamuoyunda tartışılmalıdır..

Bazı firmalar asbest yerine ülkemiz dışında üretilen çeşitli ikame maddeleri kullanarak asbestsiz 
ürün imalatı yapmaktadırlar, kendi imkânları ile bu konudaki gelişmeleri takip etmekte ve üretim 
konularına uygun ikame madde arayışlarına devam etmektedirler.

Bu anlamda; yeni ikame maddeleri geliştirmek için yapılacak olan ARGE faaliyetleri desteklenmeli, 
bulunan ikame maddelerin sağlık yönünden etkilerinin araştırılması ve bunların ülkemizde 
üretimi gibi konularda işverenlerin, mesleki örgütler, üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla işbirliği yapmaları desteklenmelidir. 

6.5 SAĞLIK GÖZETİMİ

22.06.1972 tarih ve 14223 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ 
nün 64. Maddesinde meslek hastalıklarının yükümlülük süresi; sigortalının meslek hastalığına 
sebep olan işinden fiilen ayıldığı tarih ile meslek hastalığının ortaya çıktığı tarih arasında 
geçecek azami süre olarak tanımlanmıştır. Asbeste bağlı meslek hastalıkları ise aynı yönetmeliğin 
Meslek Hastalıkları Listesinde C grubu içerisinde verilmiş ve yükümlülük süresi 10 yıl olarak 
belirlenmiştir. Ancak, “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” 
ile “Kansorejen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik” ilgili hükümleri gereğince,  maruziyet durumlarını belirten kayıtlar ile çalışanların 
sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıt sistemi maruziyetin sona ermesinden sonra en az kırk 
yıl süre ile saklanacaktır. Bu da maruziyet yükümlülük süresinin yeniden gözden geçirilmesini 
zorunlu kılmaktadır.

6.6 ATIK BERTARAFI

Bu atıklar lisanslı nihai bertaraf tesisleri tarafından uygun yöntemler ile bertaraf edilmelidir.

Asbestli atıkların yönetiminin sağlanabilmesi için;

• Uygun atık azaltma teknolojilerinin seçilmesi 

• Bölgesel atık işleme ve bertaraf tesislerinin kurulması

Ülke bazında atık envanterinin oluşturulması gerekmektedir.




