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-İşçilerin özlük dosyaları oluşturulmamıştır.  

-Tehlikeli kimyasal maddeler bulunan işyerinde risk değerlendirmesi yapılmamıştır.  

-Tehlikeli kimyasal maddeler bulunan işyerinde acil eylem planı hazırlanmamıştır.  

-İşçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemiştir.  

-İşçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiğine dair belgeler düzenlenmemiştir  

-İş sağlığı ve güvenliği eğitimi uygun kişilerce verilmemiştir.  

-Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan kişinin çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim belgeleri yoktur.  

-İşyerinde ilkyardımcı çalıştırılmamaktadır.   

-Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçinin işe giriş sağlık raporları yoktur.   

-Tozlu işlerde çalışanların periyodik göğüs radyografileri çekilmemiştir.  

-Gıda işinde çalışan işçilerin bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığına dair periyodik kontrol 

belgeleri (portör muayeneleri) yoktur. 
 

-İşçilerin tetanos aşısı olduklarına dair belgeler görülememiştir.  

-İşletme içerisindeki tozlu alanlarda toz ölçümü yapılmamıştır.  

-İşyerinin gürültülü bölümlerinde gürültü ölçümü yapılmamıştır.  

-Gürültülü bölümlerde çalışan işçilerin işitme testleri yapılmamıştır.  

-Yangın söndürme ekibi oluşturulmamıştır.  

-İşyerinde alarm ve tahliye denemeleri yapılmamıştır.  

-Elektrik tesisatının periyodik kontrol belgesi yoktur. / uygun değildir  

-Elektrik topraklama tesisatının ölçüm raporu yoktur.  

-İşyerinde yıldırımlık sistemi (paratoner) yoktur.  

-Yıldırımlık tesisatının (paratonerin) periyodik kontrol belgesi yoktur.  

-Yıldırımlık tesisatının (paratonerin) kontrol belgesinde paratonerin tipi, markası, kapsama 

alanı vb bilgiler belirtilmemiştir. 
 

-Yıldırımlık tesisatının topraklama direnci … ohm olarak ölçülmüştür.  

-Patlama tehlikesi olan … yerlerindeki elektrik tesisatı ve lambalar exproof (kıvılcım 

çıkarmayan türden) değildir. 
 

-Tozlu yerlerdeki elektrik lambaları etanş (kapalı türden) değildir.  

-Tozlu yerlerdeki elektrik lambaları etanş (kapalı türden) değildir.  

-Nemli ve ıslak yerlerdeki elektrik lambaları etanş (kapalı türden) değildir.  

-Elektrikli makinaların gövde topraklamaları yoktur.  

-İş ekipmanlarının kullanıldığı prizlerde toprak hatları yoktur.  

-Elektrik panosunun taban alanında yalıtkan malzeme yoktur.  

-Elektrik kabloları mekanik etkilere karşı korunmamıştır.  
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-İşyerindeki, metal çatının / bacanın / depolar / statik elektriğe karşı topraklaması 

yapılmamıştır. 
 

-Kaldırma araçlarının (vinçler, forkliftler, caraskallar vb) periyodik kontrol belgesi yoktur.  

-Forkliftin geri hareketinde uyarı zili veya ışığı yoktur.  

-Forkliftin dikiz aynaları yoktur.  

-Araç trafiğine açık olan yollar işaretlenmemiştir.  

-Kaldırma araçlarının üzerinde kaldırılabilecek maksimum yük belirtilmemiştir.  

-Vinçlerin bir kısmının kancalarında emniyet mandalı yoktur.  

-Vinçlerde üst sınır durdurucusu yoktur.  

-İş makinası (forklift, loder, greyder, dozer vb.) ile vinç kullanan işçilerin bu ekipmanları 

kullanmak üzere ehil olduklarına dair belgeleri (Operatör Belgeleri) yoktur. / -Kazanı 

işletenin kazancı ehliyeti yoktur. 

 

-İşyerinde kullanılan kompresörlerin periyodik kontrol belgesi yoktur.  

-Kompresör, patlamalara karşı dayanıklı ayrı bölmede değildir.  

-İşyerinde kullanılan kazanlarının periyodik kontrol belgesi yoktur.  

-Buhar/Sıcak su kazanı, patlamalara karşı dayanıklı ayrı bölmede değildir. /yeri uygun 

değildir / üstündeki katta işçi çalıştırılmaktadır. 
 

-100 metrekareden büyük olan kazan dairesinde iki çıkış kapısı yoktur.  

-Buhar kazanındaki su seviye göstergesi tektir. / -Buhar kazanındaki manometre yeterli 

büyüklükte olmayıp uygun değildir. 
 

-Buhar kazanındaki emniyet ventili tektir.  

-Kazan dairesinde doğalgaz algılayıcı yoktur.  

-İşçiler için soyunma yeri, elbise dolapları, duş yerleri, tuvalet ve lavabo yoktur.  

- İşçilerin duş yerlerinde sıcak su bulunmayıp bazı duş kabinlerinin kapıları yoktur.  

-İşçilere kişisel koruyucu donanım olarak baret, emniyet ayakkabısı, koruyucu gözlük, yüz 

siperliği, solunum cihazı, kulak koruyucuları, koruyucu giysi, önlük, eldiven,  emniyet 

kemeri, verilmemiştir. 

 

-İşyerinde kullanılan seyyar platformun tekerleklerinde fren sistemi yoktur. / -Leventlerin 

önlerinde yuvarlanmalarını önleyecek takozlar yoktur. 
 

-Merdivenin, seyyar çalışma platformlarının korkulukları yoktur. / -Döşeme kenarında 

korkuluk yoktur. 
 

-İşyeri zemini kaygan haldedir.  

-İşyeri yeteri kadar temizlenmemiştir.  

-İşyerinde yeterli acil çıkış kapısı yoktur. / -Acil çıkış kapıları içeriye doğru açılmaktadır. / -

Acil çıkış kapıları işaretlenmemiştir. 
 

-İşletmedeki otomatik kapılarda elektrik kesilmesi halinde mekanik olarak kapının açılmasını 

sağlayan düzenekler faal olmayıp, kapılar el ile baskı uygulandığında otomatik olarak 

durmamaktadırlar. 

 

-Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyecek güvenlik sistemi yoktur.  
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-Soğuk hava deposunda içeriden kumanda edilen uyarı zili yoktur.  

-İş ekipmanları üzerinde / Elektrik trafo odasında elektriğin kesilmesi ve devreye alınmasıyla 

ilgili talimatname yoktur / Kazan dairesinde kazanların devreye alınması ve devreden 

çıkarılmasıyla ilgili  / talimatname yoktur 

 

-İşyerinin uygun yerlerinde güvenlik ve sağlık işaretleri yoktur.  

-İşyeri yeteri kadar havalandırılmamıştır.  

-İşyerinde yangın söndürme ekipmanları, yangın detektörleri, yangın alarm sistemleri yoktur. 

/ yetersizdir. / -İşyerindeki yangın söndürme ekipmanları kolay erişilir yerde değildir. 
 

-İşyerindeki yangın söndürme ekipmanlarının yerleri işaretlenmemiştir.  

-İşyerinin ….. bölümlerinde yangın dolapları yoktur.  

-Seyyar yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolleri yapılmamıştır.  

-İstifleme 3 metreden yüksek yapılmıştır.  

-İşyerinde bulunan  ………  makinalarının hareketli parçalarıyla mekanik temas riski olan 

kısımlarında (kayış-kasnak, dişli-zincir, silindir vb.)  uygun koruyucu tertibat (koruyucu 

kapak, fotosel sistemi, switch sistemi vb) yapılmamıştır. / Klima santrali ana fanlarında 

/aspiratörlerde / devir daim pompalarında / uygun koruyucu ızgaralar yoktur. 

 

-Blendomat makinasının çalışma sahasına girilmesini önleyen sistem yoktur. / kapaklarında 

acil durdurma düzenekleri yoktur. 
 

-Preslerle çift el kumanda sistemi yoktur.  

-Ayak pedalı ile çalışan preslerde pedal koruyucusu yoktur.  

-Torna tezgahında siperlik yoktur.  

-Zımpara taşının koruyucu yan kapakları yoktur.  

-Yükleme bandı kaldırma kolunun dişlisinin hızlı bir şekilde geriye dönmesini önleyen 

düzenek yoktur. 
 

-Gaz tüpleri dik olarak kullanılmamaktadır. / -Gaz tüplerinin devrilmelerine karşı önlem 

alınmamıştır. / -Gaz tüplerinde yeterli güvenlik önlemleri alınmamıştır. 
 

-Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasında yeterli güvenlik önlemleri alınmamıştır.  

-Oksijen ve yanıcı gazların hortumları üzerinde veya şalumo arkasında alev geri tepme 

emniyet ventili yoktur. 
 

-Mutfakta gaz alarm detektörü yoktur.  

-Patlama riskleri olan (LPG, doğalgaz, akaryakıt depolaması) yerlerde yeterli önlem 

alınmamıştır. 
 

-Tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan risklere karşı önlem alınmamıştır.  

-Tehlikeli kimyasallar etiketlenmemiştir.  

-Boya püskürtülen yerde bir günlük işe yetecek miktardan fazla boya (parlayıcı sıvı) vardır.  

-Boya ve tinerler, işyerindeki diğer muhtelif malzemelerle birlikte depolanmaktadır.  

-Korozoif sıvılarla çalışma yapılan yerde göz ve vücut duşu yoktur.  


