


• İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların 

sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve 

geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği 

yönünden risk değerlendirmesi yapar veya 

yaptırır. 



• Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; 

işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 

sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

 

• İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında 

görevlendirilen kişi veya kişilere risk 

değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her 

türlü bilgi ve belgeyi temin eder. 



Tehlike : 

 

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, 
çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya 
hasar verme potansiyelidir. 



Tehlikelerin Tanımlanması; 

Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin 

ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır. 

•İşyeri bina ve eklentileri. 

•İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler. 

•Üretim süreç ve teknikleri. 

•İş ekipmanları. 

•Kullanılan maddeler. 

•Artık ve atıklarla ilgili işlemler. 

•Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar. 

•Çalışanların tecrübe ve düşünceleri. 



Tehlikelerin Tanımlanması; 

Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin 

ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır. 

•İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin 

belgeleri. 

•Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık 

gözetimi kayıtları. 

•Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika 

gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu. 

•İşyerinin teftiş sonuçları. 

•Meslek hastalığı kayıtları. 

•İş kazası kayıtları. 



Tehlikelerin Tanımlanması; 

Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin 

ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır. 

•İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden 

olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol 

açan olaylara ilişkin kayıtlar. 

•Ramak kala olay kayıtları. 

•Malzeme güvenlik bilgi formları. 

•Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları. 

•Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları. 

•Acil durum planları. 

•Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi 

belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar. 



Risk : 

 

Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da 
başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. 



Risk Değerlendirmesi: 

 

•İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek 
tehlikelerin belirlenmesi,  

•bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler 
ile  

•tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek 
derecelendirilmesi ve  

•kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla 
yapılması gerekli çalışmalardır. 



İşverenin 

görevleri 

İşveren 

Denetleme 

ve Gözlem 
Bilgi Edinme 

Riskleri 

Saptama 

Görevlendirme Önlem Alma 

Tehlikeleri 

Saptama/ 

Belirleme 

Dokümantasyon 



Kabul Edilebilir Risk Seviyesi: 

 

Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına 
uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk 
seviyesidir. 



ETKİLENEN - 

HEDEF 
Risk Etmeni SONUÇ 

OLASILIK (p) 

Risk = Olasılık x Şiddet 



Gerekli risk azaltması 

Kalan risk 

Gerçek risk azaltması 

düşük risk yüksek 

Sınır risk değeri 
(kabul edilebilir en  

yüksek risk) 

Güvenlik 
önlemleri 

olmadan risk 

 

Güvenlik Tehlike 

Farkına varılmış risk – Tedbirler = Kabul edilen risk 



Kabul Edilemez Alan Olağanüstü koşullar dışında riskin 

varlığı kabul edilemez 

ALARP veya tolere 

edilebilir bölge 

 

Sadece daha fazla risk 

azaltımının uygulanamadığı veya 

maliyetinin elde edilen iyileşme 

ile fazlaca oransız olması 

durumunda kabul edilebilir. 

 

Geniş ölçüde 

kabul edilebilir 

bölge 

İhmal Edilebilir Risk 

Riskin bu seviyede kaldığının 

güvencesinin sağlanması gerekir. 

{Sınıf I} 

{Sınıf II ,  

 

 

 

Sınıf III } 

{Sınıf  IV } 



  ŞİDDET 

İHTİMAL 1 (Çok Hafif) 2 (Hafif) 3 (Orta 

Derece) 

4 (Ciddi) 5 (Çok Ciddi) 

1(Çok Küçük) Anlamsız 

1 
Düşük  

2 

Düşük 

 3 

Düşük 

4 

Düşük 

5 

2 (Küçük) Düşük  

 2 

Düşük 

 4 

Düşük 

6 

Orta 

 8 

Orta 

  10 

3 (Orta Derece) Düşük 

3 

Düşük 

 6 

Orta  

9 

Orta 

12 

Yüksek 

15 

4 (Yüksek) Düşük 

 4 

Orta 

 8 

Orta 

12 

Yüksek  

16 

Yüksek 

 20 

5 (Çok Yüksek) Düşük 

 5 

Orta  

 10 

Yüksek   

15 

Yüksek 

20 

Tolere 

Edilemez  25 



  ŞİDDET 

FREKANS Katostrofik 

(Felakete Yol 

Açan) 

Tehlikeli Marjinal 

(Pek az) 

Önemsiz 

(A) Sık sık  

Tekrarlanan 

1A 2A 3A 4A 

(B) Muhtemel 1B 2B 3B 4B 

(C)Ara Sıra Olan 1C 2C 3C 4C 

(D) Pek Az 1D 2D 3D 4D 

(E) İhtimal Dışı 

     (Olanaksız) 

1E 2E 3E 4E 



 

Olasılık 

Şiddet 

Katastrofik  Kritik Az İhmal Edilebilir 

Sık sık I I I II 

Muhtemel I I II III 

Ara sıra I II III III 

Uzak II III III IV 

Beklenmedik III III IV IV 

Olağanüstü IV IV IV IV 

Risk 

Sınıfı 

Açıklama 

Sınıf I Kabul edilemez risk 

Sınıf II İstenmeyen risk.  Sadece daha fazla risk azaltımının 

uygulanamadığı veya maliyetinin elde edilen iyileşme ile 

fazlaca oransız olması durumunda kabul edilebilir.  

(ALARP) 

Sınıf III Risk azaltım maliyeti elde edilen iyileşmeden fazla olacak 

ise, kabul edilebilir risk  (ALARP) 

Sınıf IV İhmal edilebilir risk 

DoD Standartı olan  

MIL-STD-882E standartı 

Matris Metodolojisinde ALARP 

seviyesi için üst yönetim taahhüdü 

ile SORUMLULUĞU istemektedir.  

RİSK SINIFI RİSK  

SEVİYESİ 

KARAR VERME  

YETKİLİSİ 

Sınıf I Yüksek İşletme Direktörü 

Sınıf II Ciddi İşletme Müdürü  

Sınıf III Orta İşletme Yöneticisi 

Sınıf IV Düşük Bölüm Yöneticisi 

Standart Riskin Kabulünden 

önce, organizasyondaki üst 

yönetime danışılmasını 

istemiştir. 



Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip 

tarafından gerçekleştirilir.  

 

Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur. 

•İşveren veya işveren vekili. 

•İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği 

uzmanları ile işyeri hekimleri. 

•İşyerindeki çalışan temsilcileri. 

•İşyerindeki destek elemanları. 

•İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde 

belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya 

muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi 

sahibi çalışanlar. 



• İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe 

destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve 

kuruluşlardan hizmet alabilir. 

• Risk değerlendirmesi çalışmalarının 

koordinasyonu işveren veya işveren 

tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi 

tarafından da sağlanabilir. 



• İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında 

görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine 

getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman 

gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini 

yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini 

kısıtlayamaz. 

• Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen 

kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve 

belgeleri korur ve gizli tutar. 



Risk Değerlendirmesi; 

•Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından 

başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, 

•Riskleri belirleme ve analiz etme,  

•Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması,  

•Dokümantasyon,  

•Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde 

yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir. 



Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu 

tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği 

ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar 

görebileceği belirlenir.  

Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz 

önünde bulundurulur. 

Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin 

faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri 

ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası 

standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı 

bir arada kullanılarak analiz edilir. 

 

 



• IEC ISO 31010: 2011 Uluslararası Standardı, 

risk değerlendirmesine ilişkin sistematik 

tekniklerin seçimi ve uygulanması konusunda 

işverenlere, iş güvenliği uzmanlarına ve işyeri 

hekimlerine rehberlik etmek amacı ile 

hazırlanmıştır.  



Simülatif  
Yöntemler 

Kalitatif 
Yöntemler Kantitatif 

Yöntemler 

Kimyasal 
Maruziyet  

Değerlendirme 
 

Patlayıcı 
Ortam 

Kimyasal 
Sınıflama 

Makine, 
Ekipman 
risk değ. 

Güvenlik 
Bütünlük 

Derecelendirme 

Risk Matris, 

PHA, Birincil 

Risk Analizi, 

What If? vb. 

HTA, FTA, 

FMEA, Neden 

Sonuç Analizi, 

vb. 

FMEA, TS EN 1050, 

TS EN 292, TS EN 

12100, TS 13849, 

vb.   

Monte Carlo 

Yöntemi, Zürih 

Tehlike Analizi 

vb. 

SIL, AK, PFD  

vb. 

ATEX 100a, 

ATEX 137, 

DOW F&EI, vb. 

Mond 

Index, CEI, 

vb. 

NFPA 704, 

HMIS, LGK,  

vb. 

İnsan Eksenli 
Yöntemler 

HRA, HEI, 

THERP, 

CREAM, vb. 



• Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek 

üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en 

yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak 

sıralanır ve yazılı hale getirilir. 

 



Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır. 

•Planlama: Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre 

sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır. 

 



Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır. 

•Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş 

ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu 

kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri 

içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur. 

•Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları 

düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek 

gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır. 

 

 



Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır. 

•Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen 

bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir 

seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır. 

1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan 

kaldırılması. 

2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az 

tehlikeli olanla değiştirilmesi. 

3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi. 



Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır. 

•Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan 

tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da 

işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve 

bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu 

planlar işverence uygulamaya konulur. 

 



Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde 

dokümante edilir. 

•İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı. 

•Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği 

uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri. 

•Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi. 

•Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı 

yapılmışsa her birinin adı. 

•Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler. 

 



Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir. 

•Tespit edilen riskler. 

•Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler. 

•Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları. 

•Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk 

seviyesi. 



• Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları 

numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her 

sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde 

saklanır. 

• Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri 

ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir. 



• Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına 

göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli 

işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı 

yılda bir yenilenir. 



Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin 

tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak 

risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir. 

•İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması. 

•İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda 

değişiklikler meydana gelmesi. 

•Üretim yönteminde değişiklikler olması. 

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

•Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması. 

•Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli 

görülmesi. 

•İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin 

ortaya çıkması. 



Kanunun 29 uncu maddesi gereğince büyük kaza 

önleme politika belgesi veya güvenlik raporu 

hazırlanan işyerlerinde; bu belge ve raporlarda 

değerlendirilmiş riskler, bu Yönetmeliğe göre yapılacak 

risk değerlendirmesinde dikkate alınarak kullanılır. 



• Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması 

durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin 

yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı 

risk değerlendirmesi gerçekleştirilir.  

• İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını, 

koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan 

temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda 

bilgilendirir. 



• Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş 

hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, 

işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk 

değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu 

yönetim tarafından yürütülür.  

• Yönetim; bu koordinasyonun yürütümünde, 

işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer 

işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli 

tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyarır.  

• Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa 

bildirir. 



Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde: 

•Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu Yönetmelik 

hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını 

yapar veya yaptırır. 

•Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl 

işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve 

belgeler asıl işverence sağlanır. 

•Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi 

çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine 

eder. 



• Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl 

işverene verir.  

• Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla 

bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, 

denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. 



1.1. Risk analizi, Risk değerlendirme (Risk 

Matris, Ön Tehlike Analizi, FMEA,  HAZOP 

vb.) takımı oluşturulmuş mu? 

1.3. İşyeri “Güvenlik Denetimi” yapılıyor mu? 

1.4. Kaza/Olay/Meslek hastalığı kayıt izleme 

yapılıyor mu?  



2.1. Tehlikelerin belirlenmesi, Risk analizi, Risk 

değerlendirme, Kontrol Önlemleri Seçimi, Ölçme 

ve İzleme 

2.2. Risk Değerlendirme Yöntemleri seçimi nasıl 

yapılmış? (Ulusal, Uluslararası standartlar?) 



Ön Tehlike Analizi 

(Preliminary Hazard Analysis – PHA) 

Güvenlik  
Denetimi 
(Safety Audit) Kimyasal ve 

Proses var mı? 

Makine ve 
Ekipman var mı? 

Olası Hata Türleri ve Etki Analizi 
Metodolojisi –FMEA 

EN 14120 – EN 13849 – EN 12100 

Risk Graf Yöntemi 

Hata Ağacı Analizi Metodolojisi – 
HAA (Fault Tree Analysis-FTA 

Tehlike ve İşletilebilme 
Çalışması – HAZOP/ 
HAZIP 

What İf..?  vb. 

 

Kimyasal Maruziyet 
Risk Değerlendirme -
ILO COSSH Yöntemi vb. 



3.1. Kimyasalların MSDS’lerinin sağlanmış olması 

ve sınıflandırma yapılmış olması 

3.2.  Kimyasal Sınıflandırmaya uygun kimyasal 

maruziyet risk değerlendirme 

3.3. ATEX Direktifleri gereğince yanıcı, parlayıcı, 

patlayıcı ve okside edici kimyasalların mevcut 

bulunduğu alanların tespiti 





4.1. Patlayıcı Ortam Sınıflarının belirlenmiş olması 

(Bölge 0,1,2,20,21,22) 

4.2. Patlayıcı ortam sınıflarının belirlenmesinde seçilen 

usul veya standart (DOW İndeksi, DOW FEI, EN 60079-

10, EN 61241 vb..) 

4.3. Bölge sınıflarına göre uygun Ex cihazların seçilmiş 

olması 

4.4. İşletme içerisindeki Ex cihazların konumu ve 

sertifikalarının mevcut olup olmadığı 

4.5. Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlanması 



ISO/    
IEC/ 
ITU 

CEN/ 
CENELEC/ 

ETSI 

TS EN/ 

TS EN ISO 

AB 
Uyumlaştırma 

- 

Avrupa 
Direktifleri 

Ulusal 
Mevzuat 

atıf 

atıf 

AB Uyumlaştırma 



EN Standartlarına Göre;  

EN 60079 -1 EN 60079 -2 

EN 60079 -3 EN 60079 -4 

EN 60079 -5 EN 60079 -6 

EN 60079 -7 EN 60079 -8 

EN 60079 -9 EN 60079 -10 

EN 60079 -11 EN 60079 -12 

EN 60079 -13 EN 60079 -14 

EN 60079 -15 EN 60079 -16 

EN 60079 -17 EN 60079 -18 

EN 60079 -19 EN 60079 -20 

EN 60079 -21 EN 60079 -22 

 

Kalıcılık Süresi 

Hesaplaması 

Fabrika Elementleri 

Yangın ve Patlama 

Sınıflaması –BÖLGE 

0,1,2,20,21,22 

Prosesteki Alt Bölümlere 

Ayrılması 

Yangın ve Patlama 

Oluşacak Alan Hesaplaması 

Ex Ekipman 

Seçimi 

Patlamadan 

Korunma 

Dökümanı 

Hazırlanması 



IECEx  Kaliteye Dayalı Sertifikasyon –  ISO/IEC 

Kılavuz 67 Sistem No: 5’e dayanarak 

IECEx 

Değerlendirme 

ve  Test  

Raporu 

ExTR 

Ürün 

Numunelerinin 

Değerlendiril-

mesi (Tip Test 

Etme) 

IEC/TC 31 Ürün 

Standartları 

IECEx 

Kalite 

Değerlen-

dirme 

Raporu 

KDR 

İmalatçıların kalite 

sistemlerinin 

değerlendirilmesi 

ISO 9001/2000’e 

dayanarak 

Harmonize Standart 

ATEX –EN 13980’e 

göre 

+ = 



Acil eylem planı hazırlanırken; 

 İşletmenin Makro açıdan değerlendirilmiş olması 

(Tapografya, Rüzgar hızı, Depolanan 

Kimyasallar, Deprem, sel vb.) 

 Mikro açıdan işletme içindeki alanların 

değerlendirilmesi (Acil çıkışlar, Toplanma alanları 

vb.) 

 Bina Yapı Malzemesi Ve/Veya Elemanı Yanıcılık 

Sınıflaması 

 Patlayıcı Alan Sınıflamalarının Yapılması 

(Bölge0, Bölge 1, Bölge 22 vb.) 

 Ekipman  ve Proses Özellikleri değerlendirilmesi. 

 



İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin etkin 

olarak sağlanması ve sürdürülmesi, sadece 

işyerlerinin teftişi ile mümkün olamayacağı 

açıktır. 

 

Bu nedenle işçi, işveren ve ilgili tüm 

tarafların iş sağlığı ve güvenliği konusuna 

öncelik vererek yükümlülüklerini yerine 

getirmesi gereklidir. 



Özlem ÖZKILIÇ 

Kimya Yük. Müh. 

İş Başmüfettişi 

İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı 

ozkilic@csgb.gov.tr 

ozlem@ozkilic.net 

 

 


