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17 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığından:

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK

ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, �şyer� b�na ve eklent�ler�nde bulunması gereken asgar� sağlık ve
güvenl�k şartlarını bel�rlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu kapsamına
g�ren bütün �şyerler�n� kapsar.

(2) Bu Yönetmel�k;

a) İşyer� dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının �ç�ndek� �şyerler�nde,

b) Yapı ve benzer� geç�c� veya hareketl� �ş alanlarında,

c) Maden, petrol ve gaz çıkarma �şler�nde,

ç) Balıkçı tekneler�nde,

d) Tarım veya orman �şyerler�ne a�t �şyer� b�na ve eklent�ler� har�ç, �şyer�n�n sınırları �çer�s�nde olmakla
beraber �şyer� b�na ve eklent�ler�nde çalışanları �ş sağlığı ve güvenl�ğ� açısından etk�lemeyecek uzaklıkta olan veya
�şyer� b�na ve eklent�ler� �le �ş sağlığı ve güvenl�ğ� açısından etk�leş�m �çer�s�nde olamayacak kadar uzak tarım ve
orman alanlarında,

uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanununun 30 uncu maddes�ne
dayanılarak ve Avrupa B�rl�ğ�n�n 30/11/1989 tar�hl� ve 89/654/EEC sayılı Konsey D�rekt�f�ne paralel olarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) İşyer� b�na ve eklent�ler�: İşyer�ne bağlı çalışılan alanlar, çalışanların g�r�p çıkılab�leceğ� b�na, tes�s vb. �le
d�nlenme, çocuk emz�rme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslek� eğ�t�m yerler� ve avlu g�b�
d�ğer eklent�ler�,

b) Kanun: 20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanununu,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşverenler�n Yükümlülükler�

Genel Şartlar
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MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenl�ğ�n� korumak �ç�n;

a) Ek-1’de bel�rt�len asgar� sağlık ve güvenl�k şartlarını yer�ne get�r�r.

b) Ac�l çıkış yolları ve kapılarını her zaman kullanılab�l�r durumda tutar.

c) İşyer� b�na ve eklent�ler� �le �şyer�nde bulunan, özell�kle Ek-1’de bel�rt�len ek�pman ve araç-gereçler�n
düzenl� olarak tekn�k bakımlarını yapar, çalışanların sağlık ve güvenl�kler�n� olumsuz etk�leyeb�lecek aksaklıkları en
kısa zamanda g�der�r ve gerekl� kayıtları tutar.

ç) İşyer� b�na ve eklent�ler� �le ek�pmanlarının, araç ve gereçler�n�n, özell�kle havalandırma s�stemler�n�n
uygun h�jyen şartlarını sağlayacak şek�lde düzenl� olarak tem�zl�ğ�n� yapar ve gerekl� kayıtları tutar.

d) R�sklerden kaynaklanan zararları önlemek veya ortadan kaldırmak amacıyla güvenl�kle �lg�l� kullanılan,
özell�kle Ek-1’de bel�rt�len ek�pman ve araç-gereçler�n per�yod�k bakım ve kontrolünü yapar ve �lg�l� kayıtları tutar.

e) İşyer� b�na ve eklent�ler�nde yeterl� aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartlarını sağlar.

f) İşyer�n�n düzen�n�, sağlık ve güvenl�k r�skler�ne yol açmayacak ve çalışanların �şler�n� rahatça yapacakları
şek�lde sağlar.

g) Ac�l durumları ve yangını önley�c� ve bunların olumsuz sonuçlarını sınırlandırıcı gerekl� tedb�rler� alır,
özell�kle Ek-1’de bel�rt�len ek�pman ve araç-gereçler�n per�yod�k bakım ve kontrolünü yapar, gerekl� kayıtlarını tutar.

ğ) Çalışanların barınma �ht�yacını karşılaması durumunda, barınma şartlarını çalışanların sağlığını ve
güvenl�ğ�n� koruyacak şek�lde düzenler.

(2)  İşveren b�r�nc� fıkrada bel�rt�len hükümler� yer�ne get�rmek üzere, �ht�yaç duyduğu hallerde, tem�zl�k,
per�yod�k bakım ve kontroller �ç�n, yapılacak �şe uygun k�ş�, kurum ve kuruluşlardan destek alab�l�r.

Çalışanların b�lg�lend�r�lmes�

MADDE 6 – (1) İşveren, Kanunun 16 ncı maddes�nde bel�rt�len hususlar saklı kalmak kaydı �le çalışanları ve
çalışan tems�lc�ler�n�, bu Yönetmel�kte bel�rt�len konularda, �şyer�nde bulunan sağlık ve güvenl�kle �lg�l� r�skler ve
alınan tedb�rler hakkında b�lg�lend�r�r.

Çalışanların görüşler�n�n alınması ve katılımlarının sağlanması

MADDE 7 – (1) İşveren, bu Yönetmel�kte bel�rt�len konularda Kanunun 18 �nc� maddes�ne uygun olarak
çalışanların veya çalışan tems�lc�ler�n�n görüşler�n� alır ve katılımlarını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Uygulama

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len tedb�rler saklı kalmak kaydı �le Bakanlıkça çıkartılan
yönetmel�kler başta olmak üzere, yürürlüktek� �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� de uygulanır.

(2) Bu Yönetmel�k kapsamında yer alan hususlarda açıklayıcı b�r hüküm bulunmaması hal�nde sırasıyla;

a) İlg�l� Türk standartları,

b) Avrupa standartları,

c) Uluslararası geçerl�l�ğ� kabul ed�len standartlar,

d�kkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k

MADDE 9 – (1) 10/2/2004 tar�hl� ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyer� B�na ve Eklent�ler�nde
Alınacak Sağlık ve Güvenl�k Önlemler�ne İl�şk�n Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
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Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�  yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanı yürütür.

EK-1

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI

Genel yükümlülük

1 - İşveren,  �şyer�n�n ve yapılan �ş�n n�tel�ğ�n�n ve r�skler�n�n gerekt�rd�ğ� her durumda, bu Ekte bel�rt�len
hususları yer�ne get�r�r.

2 – Elektr�k, havalandırma ve yangın tes�satıyla �lg�l� per�yod�k bakım ve kontroller 25/4/2013 tar�hl� ve 28628
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ek�pmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenl�k Şartları Yönetmel�ğ�
hükümler�ne uygun şek�lde yapılır.

B�naların yapısı ve dayanıklılığı

3 - İşyer� b�naları �le bunlara yapılacak her çeş�t ek ve değ�ş�kl�kler, yapılan �ş�n özell�ğ�ne uygun n�tel�k ve
yeterl� sağlamlıkta �nşa ed�l�r. B�naların dayanımına �l�şk�n değerlend�rmelerde 6/3/2007 tar�hl� ve 26454 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgeler�nde Yapılacak B�nalar Hakkında Yönetmel�kten ve TS 500 standardından
yararlanılab�l�r.

Elektr�k tes�satı

4 - Elektr�k tes�satı, yangın veya patlama tehl�kes� oluşturmayacak şek�lde projelend�r�l�p tes�s ed�l�r ve
çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza r�sk�ne karşı korunur.

5 - Elektr�k tes�satının projelend�r�lmes�, kurulması, malzemes�n�n ve koruyucu c�hazlarının seç�m�
kullanılacak ger�l�me ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve �şlet�lmes� sağlanır. Bu
kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekl� kayıtlar tutulur.

6 - Elektr�k tes�s�n�n kurulmasında 30/11/2000 tar�hl� ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektr�k
Kuvvetl� Akım Tes�sler� Yönetmel�ğ�, 4/11/1984 tar�hl� ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektr�k İç
Tes�sler� Yönetmel�ğ� �le 21/8/2001 tar�hl� ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektr�k Tes�sler�nde
Topraklamalar Yönetmel�ğ� hükümler� d�kkate alınarak gerekl� sağlık ve güvenl�k tedb�rler� alınır.

7 - Patlayıcı ortam oluşması muhtemel olan �ş yerler�nde elektr�k tes�sler� 30/12/2006 tar�hl� ve 26392 4 üncü
Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçh�zat ve Koruyucu
S�stemler İle İlg�l� Yönetmel�k hükümler�ne uygun şek�lde kurulur.

8 - İşyer�n�n ana pano ve tal� elektr�k panolarında seç�c�l�k �lkes�ne uygun kaçak akım röles� (artık akım
anahtarı) tes�s ed�l�r.

9 - Parlayıcı, patlayıcı, tehl�kel� ve zararlı maddeler�n üret�ld�ğ�, �şlend�ğ� ve depolandığı yerlerde, yüksek b�na
ve bacalar �le d�rek veya s�vr� çıkıntılar g�b� yüksek yerler bulunan b�nalarda, yıldırıma karşı yürürlüktek� mevzuatın
öngördüğü tedb�rler alınır ve tes�sler kurulur.

Ac�l çıkış yolları ve kapıları

10 - İşyerler�ndek� bütün ac�l çıkış yolları ve kapılarının;

a) Doğrudan dışarıya veya güvenl� b�r alana açılması sağlanır ve önler�nde ya da arkalarında çıkışı önleyecek
h�çb�r engel bulunmaz.

b) Herhang� b�r tehl�ke durumunda, bütün çalışanların �şyer�n� derhal ve güvenl� b�r şek�lde terk etmeler�n�
mümkün kılacak şek�lde tes�s� sağlanır. Gerekl� durumlarda bu konuyla �lg�l� planlar hazırlanarak düzenl� tatb�katlar
yapılır.
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c) Sayısı, n�tel�kler�, boyutları ve yerler�; yapılan �ş�n n�tel�ğ�ne, �şyer�n�n büyüklüğüne, kullanım şekl�ne,
�şyer�nde bulunan ek�pmana ve bulunab�lecek azam� k�ş� sayısına göre bel�rlen�r. 27/11/2007 tar�hl� ve 2007/12937
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan B�naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel�k
hükümler�ne uygun olması sağlanır.

ç) Ac�l çıkış kapılarının, ac�l durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açab�lecekler� şek�lde olması sağlanır.
Bu kapılar dışarıya doğru açılır. Ac�l çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz.

d) Ac�l çıkış yolları ve kapıları �le buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak h�çb�r engel
bulunmaması, ac�l çıkış kapılarının k�l�tl� veya bağlı olmaması sağlanır.

e) Ac�l çıkış yolları ve kapıları, 23/12/2003 tar�hl� ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenl�k ve
Sağlık İşaretler� Yönetmel�ğ�ne uygun şek�lde �şaretlen�r. İşaretler�n uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır.

f) Aydınlatılması gereken ac�l çıkış yolları ve kapılarında, elektr�k kes�lmes� hal�nde yeterl� aydınlatmayı
sağlayacak ayrı b�r enerj� kaynağına bağlı ac�l aydınlatma s�stem� bulundurulur.

Yangınla mücadele

11 - İşyer�n�n büyüklüğüne, yapılan �ş�n özell�ğ�ne, �şyer�nde bulunan ek�pmanlara, kullanılan maddeler�n
f�z�ksel ve k�myasal özell�kler�ne ve �şyer�nde bulunab�lecek azam� k�ş� sayısına göre, �şyer�nde etk�l� ve yeterl� yangın
söndürme ek�pmanı �le gerekt�ğ�nde yangın detektörler� ve alarm s�stemler� bulundurulur.

12 - Yangın söndürme ek�pmanları her zaman kullanıma hazır bulundurularak, bu ek�pmanların mevzuatın
öngördüğü per�yotlarda bakımı ve kontrolü yapılır. Yangın söndürme ek�pmanları kolay kullanılır n�tel�kte olur,
görünür ve kolay er�ş�l�r yerlere konulur ve bu ek�pmanların önler�nde engel bulundurulmaz.

13 - Yangın söndürme ek�pmanı ve bulunduğu yerler Güvenl�k ve Sağlık İşaretler� Yönetmel�ğ�ne uygun
şek�lde �şaretlen�r. İşaretler uygun yerlere konulur ve bu �şaretler�n kalıcı ve görünür olması sağlanır.

14 - İşyerler�nde bağımsız kaçış,  çıkış ve merd�venler �le yangınla �lg�l� bütün özel düzenlemeler�n B�naların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne uygun olması esastır.

Kapalı �şyerler�n�n havalandırılması

15 - Kapalı �şyerler�nde çalışanların �ht�yaç duyacakları yeterl� tem�z havanın bulunması sağlanır. Yeterl� hava
hacm�n�n tesp�t�nde, çalışma yöntem�, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları �ş d�kkate alınır.

16 - Çalışma ortamı havasını k�rleterek çalışanların sağlığına zarar vereb�lecek atıkların ve artıkların derhal
dışarı atılması sağlanır. Boğucu, zeh�rl� veya tahr�ş ed�c� gaz �le toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak
şek�l ve n�tel�kte, genel havalandırma s�stem�nden ayrı olarak mekan�k (cebr�) havalandırma s�stem� kurulur.

17 - Mekan�k havalandırma s�stem� kullanıldığında s�stem�n her zaman çalışır durumda olması sağlanır.
Havalandırma s�stem�n�n çalışmaması, �ş sağlığı ve güvenl�ğ� yönünden tehl�kel� �se arızayı b�ld�ren kontrol s�stem�
tes�s ed�l�r. Mekan�k ve genel havalandırma s�stemler�n�n bakım ve onarımları �le uygun f�ltre kullanım ve değ�ş�mler�
yıllık olarak yetk�l� k�ş�lere yaptırılır.

18 - Pas�f (sun�) havalandırma s�stemler�nde hava akımının, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların
f�z�ksel ve ps�koloj�k durumlarını olumsuz etk�lemeyecek, an� ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şek�lde olması
sağlanır.

Ortam sıcaklığı

19 - İşyerler�nde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların f�z�ksel ve ps�koloj�k
durumlarını olumsuz etk�lemeyecek şek�lde olması esastır.  Çalışılan ortamın sıcaklığının çalışma şekl�ne ve
çalışanların harcadıkları güce uygun olması sağlanır. D�nlenme, bekleme, soyunma yerler�, duş ve tuvaletler,
yemekhaneler, kant�nler ve �lk yardım odaları kullanım amaçlarına göre yeterl� sıcaklıkta bulundurulur. Isıtma ve
soğutma amacıyla kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza r�sk� oluşturmayacak şek�lde yerleşt�r�l�r,
bakım ve kontroller� yapılır. İşyerler�nde termal konfor şartlarının ölçülmes� ve değerlend�r�lmes�nde TS EN 27243
standardından yararlanılab�l�r.

20 - Yapılan �ş�n n�tel�ğ�ne göre, sürekl� olarak çok sıcak veya çok soğuk b�r ortamda çalışılması ve bu
durumun değ�şt�r�lmemes� zorunlu olunan hallerde, çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruyucu tedb�rler alınır.
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21 - İşyer�n�n ve yapılan �ş�n özell�ğ�ne göre pencereler�n ve çatı aydınlatmalarının, güneş ışığının olumsuz
etk�ler�n� önleyecek şek�lde olması sağlanır.

Aydınlatma

22 - İşyerler�n�n gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İş�n konusu veya �şyer�n�n �nşa tarzı
neden�yle gün ışığından yeter�nce yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, sun� ışıkla uygun ve yeterl�
aydınlatma sağlanır. İşyerler�n�n aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013;  TS EN 12464-1.2011: 2012;  standartları
esas alınır.

23 - Çalışma mahaller� ve geç�ş yollarındak� aydınlatma s�stemler�, çalışanlar �ç�n kaza r�sk� oluşturmayacak
türde olur ve uygun şek�lde yerleşt�r�l�r.

24 - Aydınlatma s�stem�n�n devre dışı kalmasının çalışanlar �ç�n r�sk oluşturab�leceğ� yerlerde yeterl�
aydınlatmayı sağlayacak ayrı b�r enerj� kaynağına bağlı ac�l aydınlatma s�stem� bulunur.

İşyer� tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı

25 - İşyer�, çalışanların f�z�ksel faal�yetler�, yapılan �şler�n n�tel�ğ� ve termal konfor şartları d�kkate alınarak
uygun bölümlere ayrılır.

26 - İşyerler�nde, taban döşeme ve kaplamalarının sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz, kaymaz ve
sev�ye farkı bulunmayacak b�r şek�lde olması sağlanır, buralarda tehl�kel� eğ�mler, çukurlar ve engeller
bulundurulmaz. Patlayıcı ve tehl�kel� maddeler�n �mal ed�ld�ğ�, �şlend�ğ� ve depolandığı �şyer� b�nalarında taban, tavan,
duvar ve çatıların B�naların Yangından Korunması Hakkındak� Yönetmel�k hükümler�ne uygun olması sağlanır.

27 - Taban ve asma kat döşemeler�, üzer�ne konulacak mak�ne, araç-gereç ve benzer� malzeme �le buralarda
bulunab�lecek çalışanların ağırlığına dayanab�lecek şek�lde yapılır.

28 - İşyerler�nde taban döşeme ve kaplamaları, tavan ve duvarlar uygun h�jyen�k şartları sağlayacak şek�lde
tem�zlemeye elver�şl� ve sağlık ve güvenl�k yönünden uygun malzemeden yapılır.

29 - İşyerler�nde b�na, avlu, geç�t ve ulaşım yollarında ve bunların c�varında bulunan saydam veya yarı
saydam duvarlar �le özell�kle camlı bölmeler, açık b�r şek�lde �şaretlen�r, ayrıca güvenl� malzemeden yapılır veya
çarpma ve kırılmaya karşı korunur.

30 - İşyer� tavanının, yeterl� hava hacm�n� ve havalandırmayı sağlayacak ve sağlık yönünden sakınca meydana
get�rmeyecek yüksekl�kte olması esastır.

31 - İşyerler�n�n çatıları dayanıklı malzemeden �nşa ed�l�r, mevs�m şartları d�kkate alınarak çalışanları dış
etk�lerden tamamen koruyacak ve �ş sağlığı ve güvenl�ğ� yönünden r�sk oluşturmayacak şek�lde yapılır.

32 - Yeterl� sağlamlıkta olmayan çatılara çıkılmasına ve buralarda çalışılmasına, güvenl� çalışmayı tem�n
edecek ek�pman sağlanmadan �z�n ver�lmez.

Pencereler

33 - İşyerler�nde pencereler�n ve tavan pencereler�n�n, güvenl� b�r şek�lde açılır, kapanır ve ayarlanab�l�r
olması sağlanır. Pencereler açık olduklarında çalışanlar �ç�n herhang� b�r tehl�ke oluşturmayacak şek�lde yerleşt�r�l�r.
Çalışanları, pencere ve menfezlerden gelen güneş ışığının, ısısının ve hava akımlarının olumsuz etk�ler�nden
koruyacak gerekl� tedb�rler alınır.

34 - Pencereler�n güvenl� b�r şek�lde tem�zleneb�l�r özell�kte olması sağlanır. Ayrıca pencereler�n, tem�zl�k
ek�pmanlarının kullanılmasına uygun olması sağlanır veya tem�zl�ğ�n� yapanlar �le tem�zl�k sırasında b�na �ç�nde ve
dışında bulunanlar �ç�n tehl�ke oluşturmayacak araç-gereçler seç�l�r.

Kapılar ve g�r�şler

35 - Kapı ve g�r�şlerde aşağıda bel�rt�len esaslara uyulur:

a) Kapı ve g�r�şler�n yerler�n�n, sayılarının, boyutlarının ve yapıldıkları malzemeler�n, bulundukları oda ve
alanların yapısı �le kullanım amacına ve çalışanların rahatça g�r�p çıkmalarına uygun olması sağlanır.

b) Her �k� yöne açılab�len kapılar saydam malzemeden yapılır veya bu kapılarda karşı tarafın görünmes�n�
sağlayan saydam kısımlar bulunur.



21.09.2019 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2013/07/20130717-2.htm 6/9

c) Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyler� çalışanlar �ç�n tehl�ke oluşturmayan güvenl� malzemeden
yapılır veya kırılmalara karşı korunur.  Saydam kapıların üzer� kolayca görünür şek�lde �şaretlen�r.

ç)  Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devr�lmey� önley�c� güvenl�k s�stem� bulunur.

d) Yukarı doğru açılan kapılarda aşağı düşmey� önley�c� güvenl�k s�stem� bulunur.

e) Kaçış yollarında bulunan kapılar, uygun şek�lde �şaretlen�r. Bu kapılar yardım almaksızın her zaman ve her
durumda �çer�den açılab�l�r özell�kte olur.

f) Araçların kullanıldığı geç�t ve kapılar yayaların geç�ş� �ç�n güvenl� değ�lse bu mahallerde yayalar �ç�n ayrı
geç�ş kapıları bulunur. Bu kapılar açıkça �şaretlen�r ve bu kapıların önler�nde h�çb�r engel bulunmaz.

g) Mekan�k kapıların çalışanlar �ç�n kaza r�sk� taşımayacak şek�lde çalışması sağlanır. Bu kapılarda kolay fark
ed�leb�l�r ve ulaşılab�l�r ac�l durdurma c�hazları bulunması ve herhang� b�r güç kes�lmes�nde otomat�k olarak açılır
olmaması durumunda kapıların el �le de açılab�lmes� sağlanır.

Ulaşım yolları - tehl�kel� alanlar

36 - Merd�ven, kor�dor, geç�ş yolu, yükleme yer� ve rampa dâh�l bütün yolların, yaya ve araçların güvenl�
hareketler�n� sağlayacak ve yakınlarında çalışanlara tehl�ke oluşturmayacak şek�l ve boyutlarda olması sağlanır. İşyer�
�çer�s�ndek� er�ş�m yollarının engebel�, çukur, kaygan olmaması sağlanır ve bakımları yapılır.

37 - İşyer�nde yayalar tarafından veya malzeme taşımada kullanılan yolların, bulunab�lecek azam� kullanıcı
sayısına ve yapılan �ş�n n�tel�ğ�ne uygun boyutlarda olması sağlanır ve bu yollar açıkça �şaretlen�r. Malzeme taşınan
yollarda yayalar �ç�n yeterl� güvenl�k mesafes� bırakılır.

38 - Araç geç�ş yolları �le kapılar, yaya geç�ş yolları, kor�dorlar ve merd�venler arasında yeterl� mesafe
bulunması sağlanır. Çalışma mahaller�nde yapılan �ş, kullanılan mak�ne ve malzeme göz önüne alınarak, çalışanların
korunması amacıyla araç geç�ş yolları açıkça �şaretlen�r.

39 - Yapılan �ş�n özell�ğ� neden�yle malzeme veya çalışanların düşme r�sk� bulunan tehl�kel� alanlara, görevl�
olmayan k�ş�ler�n g�rmes� uygun araç ve gereçlerle engellen�r. Tehl�kel� alanlara g�rme yetk�s� olan k�ş�ler�n korunması
�ç�n uygun tedb�rler alınır, bu alanlar açıkça �şaretlen�r.

40 - Yüksek geç�t, platform veya çalışma sahanlıklarının serbest bulunan bütün tarafları �le çalışanların
yüksekten düşme r�sk�n�n bulunduğu yerlere, düşmelere karşı uygun korkuluklar yapılır. Bu korkuluk ve ara
elemanlarının yüksekl�kler�, dayanımı ve açıklıkları çalışma alanının güvenl�ğ�n� sağlayacak ve buralardan düşme
r�sk�n� ortadan kaldıracak n�tel�kte olur.

Merd�venler

41 - Merd�venler�n; �şyer�n�n büyüklüğüne, yapılan �ş�n özell�ğ�ne, �şyer�nde bulunab�lecek azam� k�ş� sayısına
göre, ateşe dayanıklı yanmaz malzemeden, sağlam, yeterl� gen�şl�k ve eğ�mde, etrafı düşmelere karşı uygun
korkuluklarla çevr�l� olması sağlanır. Merd�venler, �lg�l� mevzuatın öngördüğü hükümler esas alınarak sağlık ve
güvenl�k yönünden r�sk oluşturmayacak şek�lde yapılır.

Yürüyen merd�venler ve bantlar �ç�n özel tedb�rler

42 - Yürüyen merd�ven ve bantların güvenl� b�r şek�lde çalışması ve gerekl� güvenl�k donanımlarının
bulunması sağlanır. Bunlarda kolay fark ed�l�r ve kolay ulaşılır ac�l durdurma tert�batı bulundurulur.

Yükleme yerler� ve rampalar

43 - Yükleme yerler� ve rampalarının, taşınacak yükün boyutlarına uygun olması, çalışanların düşmes�n�
önleyecek şek�lde güvenl� olması, bu yerlerde en az b�r çıkış yer� bulunması, bel�rl� b�r gen�şl�ğ�n üzer�nde olan
yükleme yerler�nde tekn�k olarak mümkünse her �k� uçta da çıkış yer� bulunması sağlanır.

Çalışma yer� boyutları ve hava hacm� - çalışma yer�nde hareket serbestl�ğ�

44 - Çalışma yer�n�n taban alanının, yüksekl�ğ�n�n ve hava hacm�n�n, çalışanların sağlık ve güvenl�kler�n� r�ske
atmadan �şler�n� yürüteb�lmeler�, rahat çalışmaları �ç�n, yeterl� olması sağlanır. İşyerler�n�n hava hacm�n�n hesabı,
mak�ne, malzeme ve benzer� tes�sler�n kapladığı hac�mler de dâh�l ed�lerek yapılır.
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45 - Çalışanın �ş�n� yaptığı yerde rahat hareket edeb�lmes� �ç�n yeterl� serbest alan bulunur. İş�n özell�ğ�
neden�yle bu mümkün değ�lse çalışma yer�n�n yanında serbest hareket edeceğ� alan olması sağlanır.

D�nlenme yerler�

46 - Yapılan �ş�n özell�ğ� neden�yle çalışanların sağlığı ve güvenl�ğ� açısından gerekl� hallerde veya 10 ve daha
fazla çalışanın bulunduğu �şyerler�nde, uygun b�r d�nlenme yer� sağlanır. İş aralarında uygun d�nlenme �mkânı bulunan
büro ve benzer� �şlerde ayrıca d�nlenme yer� aranmaz. İşyerler�nde daha uygun b�r yer yoksa gerekl� şartların
sağlanması şartıyla, yemek yeme yerler� d�nlenme yer� olarak kullanılab�l�r.

47 - Çalışma süres�, �ş�n gereğ� olarak sık ve düzenl� aralıklarla kes�l�yorsa ve ayrı b�r d�nlenme yer� yoksa
çalışanların sağlığı ve güvenl�ğ� açısından gerekl� olan hallerde, bu aralarda çalışanların d�nleneb�leceğ� uygun yerler
sağlanır.

Yemek yeme yer�

48 - Yemekler�n� �şyer�nde yemek durumunda olan çalışanlar �ç�n, rahat yemek yeneb�lecek n�tel�k ve
gen�şl�kte, uygun termal konfor ve h�jyen şartlarını ha�z yeter� kadar ek�pman ve araç-gereç �le donatılmış yemek
yeme yer� sağlanır. İşyerler�nde daha uygun b�r yer yoksa gerekl� şartların sağlanması şartıyla, d�nlenme yerler� yemek
yeme yer� olarak kullanılab�l�r. İşveren, çalışanlarına bel�rt�len şartları taşımak kaydıyla �şyer� dışında yemek �mkânı
sağlayab�l�r.

Gebe ve emz�ren kadınlar

49 - Gebe ve emz�ren kadınların uzanarak d�nleneb�lecekler� uygun şartlar sağlanır. 14/7/2004 tar�hl� ve 25522
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emz�ren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emz�rme Odaları ve Çocuk
Bakım Yurtlarına Da�r Yönetmel�k hükümler� de d�kkate alınarak uygun şartlar sağlanır.

Soyunma yer� ve elb�se dolabı

50 - İş elb�ses� g�yme zorunluluğu olan çalışanlar �ç�n, yeterl� büyüklükte, uygun aydınlatma, havalandırma,
termal konfor ve h�jyen şartlarını ha�z, kadın ve erkek çalışanlar �ç�n ayrı ayrı soyunma yerler� sağlanır. Çalışanların
soyunma yerler� dışındak� yerlerde g�ys�ler�n� değ�şt�rmeler�ne �z�n ver�lmez. Soyunma yerler�n�n kolayca ulaşılab�l�r
ve yeterl� kapas�tede olması ve buralarda yeterl� sayıda oturma yer� bulunması sağlanır.

51 - Soyunma odalarında her çalışan �ç�n çalışma saatler� �ç�nde g�ys�ler�n� koyab�lecekler� yeterl� büyüklükte
k�l�tl� dolaplar bulundurulur. Neml�, tozlu, k�rl�, tehl�kel� maddeler �le çalışılan yerlerde ve benzer� �şlerde �ş elb�seler�
�le har�c� elb�seler�n ayrı yerlerde saklanab�lmes� �ç�n yan yana �k� bölmel� veya �k� ayrı elb�se dolabı sağlanır.
Soyunma yer� gerekmeyen �şyerler�nde çalışanların elb�seler�n� koyab�lecekler� uygun b�r yer ayrılır.

Duşlar ve lavabolar

52 - Yapılan �ş�n veya sağlıkla �lg�l� nedenler�n gerekt�rmes� hal�nde veya çalışanların yıkanmalarının
tem�zlenmeler�n�n gerekt�ğ� her durumda, kadın ve erkek çalışanlar �ç�n ayrı ayrı sıcak ve soğuk akarsuyu bulunan
uygun yıkanma yerler� ve duşlar tes�s ed�l�r. Duşlar, çalışanların rahatça yıkanab�lecekler� gen�şl�kte, dışarıdan �çer�s�
görünmeyecek, uygun havalandırma, aydınlatma, termal konfor ve h�jyen şartları sağlanacak şek�lde yapılır.

53 - Duşlar ve lavaboların her zaman çalışanların kullanımına hazır halde olması sağlanır, buralarda gerekl�
tem�zl�k malzemeler� bulundurulur. Duş veya lavaboların soyunma yerler�nden ayrı yerlerde bulunması durumunda,
duş ve lavabolar �le soyunma yerler� arasında kolay bağlantı sağlanır.

54 - Duş tes�s� gerekt�rmeyen �şlerde, çalışma yerler�n�n ve soyunma odalarının yakınında, gerek�yorsa akar
sıcak suyu da olan, lavabolar bulunur. Lavabolar erkek ve kadın çalışanlar �ç�n ayrı ayrı yapılır.

Tuvalet ve lavabolar

55 - Çalışma yerler�ne, d�nlenme odalarına, soyunma yerler�ne, duş ve yıkanma yerler�ne yakın yerlerde, kadın
ve erkek çalışanlar �ç�n ayrı ayrı olmak üzere, uygun havalandırma, aydınlatma, termal konfor ve h�jyen şartları
sağlanacak n�tel�kte yeterl� sayıda tuvalet, lavabolar tes�s ed�l�r. Tuvalet ve lavabolarda gerekl� tem�zl�k malzemeler�
bulundurulur.

56 - Tuvalet ve lavabolar,  �nsan ve çevre sağlığı yönünden r�sk oluşturmayacak şek�lde su depolarına, su
geçen yerlere,  gıda maddeler�n�n depolandığı veya �şlend�ğ� yerlere uzak şek�lde yerleşt�r�l�r.

Atık sulara drenaj kanalı
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57 - İşyerler�nde atık ve b�r�k�nt� suların aktığı ve toplandığı yerler, özel veya genel b�r kanal�zasyona veya
fossept�ğe bağlanır ve uygun b�r kapak �le örtülür, bu yerler�n çalışılan mahalden yeter� kadar uzakta bulunması
sağlanır. Atık su kanal�zasyon kotunun kurtarmadığı durumlarda �se cebr� olarak drenaj yapılarak taşmanın önlenmes�
sağlanmalıdır.

İlkyardım odaları

58 - İşyer�n�n büyüklüğü, yapılan �ş�n n�tel�ğ� ve kaza r�sk�ne göre, �şyer�nde b�r ya da daha fazla �lk yardım ve
ac�l müdahale odası bulunması sağlanır.

59 - İlkyardım odaları yeterl� �lk yardım malzemes� ve ek�pmanı �le teçh�z ed�l�r ve buralarda sedyeler
kullanıma hazır halde bulundurulur. Bu yerler, Güvenl�k ve Sağlık İşaretler� Yönetmel�ğ�ne uygun şek�lde �şaretlen�r.

60 - Çalışma şartlarının gerekt�rd�ğ� her yerde �lkyardım ek�pmanları kolay er�ş�leb�l�r yerlerde bulundurulur,
Güvenl�k ve Sağlık İşaretler� Yönetmel�ğ�ne uygun şek�lde �şaretlen�r. Ac�l serv�s adresler� ve telefon numaraları
görünür yerlerde bulundurulur.

Engell� çalışanlar

61 - Engell� çalışanların bulunduğu �şyerler�nde bu çalışanların durumları d�kkate alınarak gerekl� düzenleme
TS 9111- TS 12460 standartları göz önünde bulundurularak yapılır. Bu düzenleme özell�kle engell� çalışanların
doğrudan çalıştığı yerlerde ve kullandıkları kapı, geç�ş yer�, merd�ven, serv�s araçları, duş, lavabo ve tuvaletlerde
yapılır.

Açık alanlardak� çalışmalarda özel önlemler

62 - İşyer�ndek� açık çalışma yerler�, yollar ve çalışanların kullandığı d�ğer açık alanlar, yaya ve araç traf�ğ�n�n
güvenl� b�r şek�lde yapılmasını sağlayacak şek�lde düzenlen�r. İşyer� sahasındak� ana yollar, tam�r, bakım, gözet�m ve
denet�m �ç�n kullanılan d�ğer yollar �le yükleme ve boşaltma yerler�nde, kapılar ve g�r�şler, ulaşım yolları - tehl�kel�
alanlar, merd�venler, yürüyen merd�venler ve bantlar �ç�n özel tedb�rler başlıkları altında bel�rt�len hususlar uygulanır.
Ulaşım yolları - tehl�kel� alanlar başlığı altında bel�rt�len hususlar aynı zamanda açık alanlardak� çalışma yerler�nde de
uygulanır.

63 - Açık çalışma alanları gün ışığının yeterl� olmadığı hallerde uygun şek�lde aydınlatılır.

64 - Açık alanda yapılan çalışmalarda r�skler değerlend�r�lerek çalışanlar özell�kle;

a) Olumsuz hava şartlarına ve gerekl� hallerde c�s�m düşmeler�ne,

b) Zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz g�b� zararlı dış etk�lere,

c) Düşme ve kaymalara,

karşı korunur.

65- Açık alanda yapılan çalışmalarda çalışanların, herhang� b�r tehl�ke durumunda �şyer�n� hemen terk etmeler�
veya kısa sürede yardım alab�lmeler� sağlanır.

Barınma yerler�

66 - Barınma, d�nlenme ve sosyal amaçlı kullanılan tes�sler, yanıcı olmayan ve kolay tutuşmayan malzemeden
�nşa ed�l�r. Barınma amacıyla çadır ve branda kullanılmaz. Barınma yerler�n�n ısıtılmasında, duman, gaz ve yangın
tehl�kes�ne karşı gerekl� tedb�rler alınır, mangal, maltız, açık ateş vb. kullanılmaz. Bu yerlerde uygun ve yeterl�
h�jyen�k şartlar, aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartları sağlanır. Barınma yerler�nde yeterl� sayıda tuvalet,
lavabo, duş yerler� bulunur. Bu yerlerde tem�zl�k malzemeler� �le üst baş tem�zl�ğ� �ç�n gerekl� araç-gereç ve mak�neler
sağlanır.

Çalışan konutları

67 - Çalışan konutları, sağlık gerekler�ne ve tekn�k şartlara uygun b�r şek�lde �nşa ed�l�r ve bu konutlarda b�r
konutta bulunması gereken tes�sat kurulur ve tert�bat bulundurulur. Çalışan konutlarının, a�leler� �le b�rl�kte oturan
çalışanlar �ç�n ayrı ev veya apartman şekl�nde olması sağlanır. Bekâr çalışanlara özgü b�nalarda, kadınlar ve 18
yaşından küçük çocukların, erkekler�n bulunduğu kısım �le bağlantısı olmayan ve b�rb�r�nden ayrı özel kısımlarda
yatırılmaları sağlanır.
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