
                            RİSK DEĞERLENDİRME ANALİZİNDE İLGİLİ MEVZUATLAR 

 Tehlike ve risk etmeni İLGİLİ YÖNETMELİK 

1 Acil Çıkış yolları ve kapı       İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik 
önlemlerine ilişkin yönetmelik 

2 Dolap İş ekipmanı kullanımında sağlık ve güvenlik şartları 
yönetmeliği 

3 Pencere İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik 
önlemlerine ilişkin yönetmelik 

4 Kapı İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik 
önlemlerine ilişkin yönetmelik 

5 Aydınlatma İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik 
önlemlerine ilişkin yönetmelik 

6 Ekranlı araçlar Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik şartları 
yönetmeliği 

7 Cam Yüzeyler İş ekipmanı kullanımında sağlık ve güvenlik şartları 
yönetmeliği 

8 Elektrik Kabloları İş ekipmanı kullanımında sağlık ve güvenlik şartları 
yönetmeliği 

9 Elektrik anahtarı İş ekipmanı kullanımında sağlık ve güvenlik şartları 
yönetmeliği 

10 Klima  İş ekipmanı kullanımında sağlık ve güvenlik şartları 
yönetmeliği 

1 Prizler İş ekipmanı kullanımında sağlık ve güvenlik şartları 
yönetmeliği 

12 Panolar İş ekipmanı kullanımında sağlık ve güvenlik şartları 
yönetmeliği 

13 Ergonomi İş ekipmanı kullanımında sağlık ve güvenlik şartları 
yönetmeliği 

14 Sivri köşeler İş ekipmanı kullanımında sağlık ve güvenlik şartları 
yönetmeliği 

15 Elektrik Tesisatı İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik 
önlemlerine ilişkin yönetmelik 

16 Tertip ve Düzen İş ekipmanı kullanımında sağlık ve güvenlik şartları 

17 Zemin yalıtımı İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik 
önlemlerine ilişkin yönetmelik 

18 Acil Durum Ekipleri İşyerinde acil durumlar hakkında yönetmelik 
19 Tahliye Planı İşyerinde acil durumlar hakkında yönetmelik 

20 Toplanma merkezi İşyerinde acil durumlar hakkında yönetmelik 

21 Uyarı levhaları Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği 
22 Zemin İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik 

önlemlerine ilişkin yönetmelik 
23 Merdiven İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik 

önlemlerine ilişkin yönetmelik 



24 Islak zemin İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik 
önlemlerine ilişkin yönetmelik 

25 Ağaçlar Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği 
26 Araç giriş ve çıkışları İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik 

önlemlerine ilişkin yönetmelik 
27 Araç park alanları İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik 

önlemlerine ilişkin yönetmelik 
28 Doğalgaz tesisatı İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik 

önlemlerine ilişkin yönetmelik 
29 Psiko-sosyal etkenler 4857 sayılı iş kanunu 

30 Direkler İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik 
önlemlerine ilişkin yönetmelik 

31 Yangın ve uyarı 
algılama sistemleri 

Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik 

32 Böcek-Haşere Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında 
yönetmelik 

33 Havalandırma İş ekipmanı kullanımında sağlık ve güvenlik şartları 
34 Elle taşıma Elle taşıma yönetmeliği 

35 Yangın tüpü İş ekipmanı kullanımında sağlık ve güvenlik şartları 

36 Yüksekte çalışma İş ekipmanı kullanımında sağlık ve güvenlik şartları 
37 Elektrik panosu İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik 

önlemlerine ilişkin yönetmelik 
38 Kaçak akım rölesi İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik 

önlemlerine ilişkin yönetmelik  
39 Topraklama İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik 

önlemlerine ilişkin yönetmelik 
40 Buzdolabı İş ekipmanı kullanımında sağlık ve güvenlik şartları 

41 Çatı İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik 
önlemlerine ilişkin yönetmelik 

42 Paratoner İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik 
önlemlerine ilişkin yönetmelik 

43 Elektrikli cihazlar İş ekipmanı kullanımında sağlık ve güvenlik şartları 
44 Çalışma koltuğu İş ekipmanı kullanımında sağlık ve güvenlik şartları 

45 Temizlik Hijyen eğitimi yönetmeliği 
  

 


