
 

GENEL KONTROL LİSTESİ 

 

KONU EVET HAYIR 
KAPSAM 

DIŞI 
AÇIKLAMA 

İşletme Belgesi alınmış mı?     

İSG kurulu oluşturulmuş mu? (50 den fazla çalışan)?     

İzin kurulu oluşturulmuş mu?     

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturulmuş mu? (50 

den fazla çalışan) 
    

OSGB, TSM veya işyeri hekimi ile sözleşmesi var 

mı? 
    

İş sağlığı alanında çalışan personeli var mı?     

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (varsa) Yönetmelikte 

belirtilen oda sayısı ve büyüklüklerine sahip mi? 
    

İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin (varsa) yeri 

çalışanlara yakın mı? 
    

İşe giriş sağlık raporları Çalışacaklara Ait İşe Gi-

riş/Periyodik Muayene Formu” örneğine uygun mu? 
    

İSG hizmetleri ile ilgili yıllık çalışma planı var mı?     

İSGB ve ya OSGB tarafından yıllık değerlendirme 

raporu hazırlanıyor mu? 
    

İşyerinde hastalanan veya kazaya uğrayan çalışanı en 

yakın sağlık merkezine ulaştıracak araç ve gereç var 

mı? 

    

İlkyardım eğitimi almış yeterli sayıda eleman 

bulunduruluyor mu? 
    

İş kazaları ve meslek hastalıkları istatistik kayıtları 

tutuluyor mu? 
    

Periyodik sağlık muayeneleri yapılıyor mu? (Portör 

muayeneleri, odiyogram testleri, göğüs radyografileri, 

içme ve kullanma suyu analizleri) 

    

İşyeri ortamında gaz, toz, gürültü ve titreşim 

ölçümleri yapılıyor mu? 
    

Sağlık ve güvenlik planı hazırlanmış mı?     

Yıllık eğitim programı hazırlanmış mı?     

Çalışanlara işlerinin riskleri ile ilgili eğitim veriliyor 

mu? 
    

Çalışanlar, yasal hak ve sorumlulukları konusunda 

bilgilendirilmiş mi? 
    

Çalışma ve fazla çalışma süreleri mevzuata uygun 

mu? 
    

Gece postalarında 7,5 saat çalışma esasını aşmama 

kuralına uyuluyor mu? 
    

Açık ocakta basamak şev açısı uygun mu?     

Postalar haftada veya 15 günde bir değiştiriliyor mu?     

Basamak yüksekliği kepçenin kol uzunluğuna uygun 

mu? 
    

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları alınıyor mu?     

Kullanılan kimyasal maddeler depolama esnasında 

etiketleniyor mu? 
    

Kullan ılan KKD'ler işe ve standartlara uygun mu?     



Toz, gürültü ve titreşim kontrolü için gerekli 

önlemleri alıyor musunuz? 
    

Ateşleyicinin yeterlilik belgesi var mı?     

İş makinesi (forklift vs.) kullananların operatör 

belgesi var mı? 
    

Kaynakçılar için yeterlilik belgesi var mı?     

Kaldırma araçların ın periyodik kontrolü yapılıyor 

mu? 
    

Sıcak su kazanlarının periyodik kontrolü ve işletimi 

yetkili kişilerce yapılıyor mu? 
    

Yeraltındaki açıklıkların yeterli ve düzenli tahkimatı 

yapılıyor mu? 
    

Basınçlı kapların periyodik kontrolü yapılıyor mu?     

Fanlar periyodik bakımdan geçiriliyor mu?     

Kompresörlerin periyodik kontrolü yapılıyor mu?     

Yangın söndürme cihazları, donanımları ve 

motopomplar uygun mu ve periyodik kontrolü 

yapılıyor mu? 

    

Haberleşme sistemini periyodik bakımdan geçiriyor 

musunuz? 
    

Kuyudaki kafeslerin ve halatların periyodik 

kontrolleri yapılıyor mu? 
    

Elektrikli el aletlerinin periyodik kontrolü yapılıyor 

mu? 
    

İskelelerin periyodik kontrolleri yapılıyor mu?     

Elektrik tesisatının periyodik kontrolü yapılıyor mu?     

Paratoner ve tesisatının periyodik kontrolü yapılıyor 

mu? 
    

Topraklama tesisatının periyodik kontrolü yapılıyor 

mu? 
    

Bütün elektrikli ekipmanlar alev sızdırmaz mı (ex-

proof)? (grizulu ocaklarda) 
    

Acil durum (eylem) planı yapılmış mı ve ekipler 

oluşturulmuş mu? 
    

Alarm ve tahliye denemeleri yapılıyor mu ve kayıt 

altına alınıyor mu? 
    

İşyeri binalarının yapısı ve dayanıklılığı, çalışma yeri 

boyutları ve hava hacmi, pencereler ve işyeri tabanı 

uygun mu? 

    

Soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar uygun mu?     

Tehlikeli alanlar belirlenmiş mi?     

Acil çıkış yolları ve kapıları uygun mu ve 

İşaretlenmiş mi? 
    

Elektrik makina ve teçhizatı yetkili ve uygun kişiler 

tarafından mı işletiliyor? 
    

Yer altındaki gazları ve tozu kontrol 

altında tutabilmek için uygun ve yeterli havalandırma 

yapıyor musunuz? 

    

Kapalı alanların havalandırması uygun mu?     

Çalışanlar için dinlenme yeri oluşturulmuş mu?     

Yeraltı ocağının en az iki girişi var mı?     

Ocak girişlerinde ve yollarında uygun işaretleme ve 

aydınlatma yapılmış mı? 
    

Tehlikeli bölgeler işaretlenmiş mi?     



 

 

Acil çıkış yolları ve kapıları uygun şekilde 

işaretlenmiş mi? 
    

İşyerinde risk değerlendirmesi yapılmış mı?     

Konveyörler galerilerin içerisinde uygun bir şekilde 

yerleştirilmiş mi? 
    

Çalışma izni sistemi uygulanıyor mu?     

Etrafta çalışanların kaynak ışınlarından zarar görmesi 

engelleniyor mu? 
    

Makina ve aletlerin koruyucuları yeterli ve yerinde 

mi? 
    

İşyerinde tertip ve düzen sağlanıyor mu?     

Gaz tüpleri mevzuat uygun depolanıyor ve 

kullanılıyor mu? 
    

Kapalı ortamlarda kullanılan seyyar aydınlatmalarda 

42 Volt (en çok) gerilim kullanılıyor mu? 
    

Proje koordinatörü atandı mı?     

Korkuluk, platform ve ağlar uygun mu?     

Çalışanlara yeterli oksijen maskesi temin edilmiş mi?     

Çalışma ortamındaki su baskınlarına ve ani grizu 

boşalmalarına karşı kontrol sondajları yapılmakta 

mıdır? 

    


