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1. AMAÇ: 

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerine ait tüm işletme tesislerinde çalışma yapacak 

Yüklenici Firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat, prosedür, talimat ve kurallara 

uymalarının sağlanması, Yüklenici Firma çalışanlarının işletme /tesis giriş sürecinin, saha faaliyetlerinin 

bu kapsamda denetlenmesi ve tespit edilen uygunsuzluklar için cezaların uygulanmasına ilişkin yetki, 

sorumluk, uygulama, yöntem ve prensiplerini belirlemektir.   

KAPSAM: 

Bu prosedür Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde Yüklenici Firmalara ihale 

edilen her türlü nakliye, inşaat, imalat, bakım, montaj, demontaj, boya, kazı, temizlik vb. işlerin 

gerçekleştirilmesi sırasında tüm Yüklenici Firmalar tarafından uyulması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği 

hususlarını kapsamaktadır. 

2. SORUMLULAR: 

3.1. İşveren Vekili/Vekilleri:Yüklenici Firma faaliyetlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun 

yapılmasından, Yüklenici Firma tarafından yapılan uygunsuzlukların tespitinden ve bu tespitlerin yazılı 

olarak  Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ilgili müdürlüklerine bildirilmesinden sorumludur.  

3.2. Yüklenici Firma Yetkilisi: Yüklenici Firmaların Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak 

şirketlerindeki faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ile ilgili yasal mevzuat, prosedür, talimat ve 

kurallara uyulmasından, sahada oluşabilecek çevre ve tüm iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi 

için gereken tüm önlemlerin alınması ve uygulanmasından Yüklenici Firma yetkilisi veya işvereni 

sorumludur. 

3. TANIMLAR: 

Ø AYEAŞ: Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. 

Ø KKD: Kişisel Koruyucu Donanım 

Ø İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği 

Ø GBF,MSDS: Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 

Ø Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar 

veya hasar verme potansiyeli. 

Ø Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme 

ihtimali. 

Ø Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan 

kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü. 
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Ø İş Kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya 

vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay. 

Ø Ramak Kala Olay: İşyerinde meydana gelen; çalışanı, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma 

potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay. 

Ø 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 gereken çalışmalar. 

Ø Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (GBF,MSDS): Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması 

sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı, İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli 

bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili 

kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümandır. 

Ø SRC 5 Belgesi: Tehlikeli madde taşımacılığı yapacak sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik 

belgesi. 

Ø ADR Belgesi: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması  

Ø Periyodik Kontrol: İş ekipmanlarına ilişkin,yönetmeliklerde öngörülen aralıklarda ve belirtilen 

yöntemlere uygun  olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleridir. 

 

4. UYGULAMA 

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. Satınalma Müdürlüğü, Yüklenici Firmalara hizmet sözleşmesinin 

yanında, “Yüklenici Prosedürünü” ve  “EK-1 Yüklenici Firmanın Hazırlaması Gereken Evraklar” 

listesini verecektir. 

• Yüklenici Firma EK-1  evraklarını hazırlamadan Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak 

şirketlerinde işe başlamayacaktır. 

• Yüklenici Firma  çalışma evrakları İşletme Sorumluları / İşi Yaptıran Müdürlük tarafından      “EK-2 

Yüklenici Firma Doküman Kontrol Listesi” ne göre kontrol edilecek eksiklik bulunması halinde Aydem 

Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde iş izni onayı verilmeyecektir. 

 

4.1. GENEL İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI VE UYARILAR 
 
o Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almadan,  işe giriş muayenesi yapılmadan  işe 

başlayamaz. İş bu prosedür; Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri içerisinde her türlü 

nakliye, inşaat, imalat, montaj, boya, temizlik vb. işlerinde çalışacak Yüklenici Firmaları kapsar. 

o Yüklenici Firmalar Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerine ait alanlarda çalıştığı 

müddetçe yasal her türlü önlemi almak ve asgari özeni göstermek zorundadır. Yüklenici Firmaların ya 
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da çalışanların gerekli tedbirleri almamasından dolayı herhangi bir zarar söz konusu olduğunda 

zararların tümü Yüklenici Firma tarafından karşılanacaktır. Bu prosedürü imzalamakla, Yüklenici 

Firmalar, herhangi bir ihmal ya da kusurlarından dolayı Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak 

şirketlerine herhangi bir zarara uğramasına sebebiyet vermeleri halinde bu zararların tümünü faizi ile 

birlikte ve herhangi bir itiraz ya da defi ileri sürmeksizin ödemeyi peşinen kabul etmektedir. 

o Yüklenici Firmalar, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerine ait alanlarda çalıştığı 

müddetçe çalışanlarının yasal gerekliliklere ve işveren tarafından verilen talimatlara uygun olarak 

çalışmasını sağlamakla yükümlüdür. 

o Çalışan sayısı 50’yi aşan ve 6 aydan fazla süren işleri olan Yüklenici Firmalar, ayrıca “İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” kapsamında İş Güvenliği Kurulu oluşturmak zorundadır. 

o Yüklenici Firmalar, bir ortak sağlık güvenlik biriminden İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti almak veya 

kendi bünyesinden İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirmesi yapmak zorundadır. Bu 

göreve atanan ve görevlendirilen kişileri (İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi) Aydem Yenilenebilir 

Enerji A.Ş.  İSG, Çevre ve EYS Müdürlüğü’ ne bildirmek zorundadır. 

o Yüklenici Firmalar, yaptığı işlerle, Risk Analizi Raporlarını revize etmeleri ve riskler ortadan 

kaldırıldıktan sonra çalışmaları esastır. Yüklenici işveren sorumlusu, hazırlanan Risk Analiz Raporunda 

çalışanlarını belirtilen riskler konusunda eğitmeli, kişisel koruyucu donanımları kullandırmalı ve  uyarı 

ikaz işaretleri ile çalışanlarının güvenliğini sağlamak zorundadır. 

o Tüm Yüklenici Firma işverenlerinin Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde 

çalışmaya başlamadan önce yapacağı iş ile ilgili olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve 4857 

sayılı iş kanunu hakkında bilgi edinmesi ve çalışanların da bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

o Yüklenici Firmaların, yaptıkları işlerin İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun olmaması 

durumunda, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.  ve bağlı iştirak şirketlerinin İşveren Vekilleri, İSG, Çevre 

ve EYS Müdürlüğü ve İş Güvenliği Uzmanları herhangi bir uyarıya gerek duymaksızın ihlal ya da 

uygunsuzluk ortadan kalkıncaya kadar Yüklenici Firmanın faaliyetlerini durdurabilir. 

o Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.  ve bağlı iştirak şirketleri Yüklenici Firmaların faaliyetlerini, 

durdurması sözleşmeden doğan diğer hak ve yetkilerini kullanmaktan vazgeçtiği ya da ertelediği 

anlamına gelmemektedir. Bu tür bir mevzuata aykırılık halinde durdurulan süre için herhangi bir gün 

uzatımı talep edilmeyeceği gibi  Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. tarafından belirlenecek miktarda ceza 

kesintisi Yüklenici Firmadan tahsil edilecek veya yüklenicinin hak edişinden düşülecektir. 

o Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. uygunsuz çalışan Yüklenici Firmanın sözleşmesini feshedebilir. Böyle 

bir durumda Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin herhangi bir zararı varsa, bu zamana kadar yapılan 
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işlerle ilgili bir hak ediş ödemelerinin yükleniciye yapılıp yapılmayacağı değerlendirilecek olup. 

Yüklenici Firmanın yapılan değerlendirmeye itiraz hakkı bulunmamaktadır. 

o Yüklenici Firma tüm iş ve işlemlerini Çevre Kanunu ve mevzuatlarına uygun bir şekilde yerine 

getirecektir. Çevre Kanunu ve mevzuatlarına aykırı bir uygulamadan kaynaklanabilecek tüm idari ve 

maddi yaptırımlar Yüklenici Firmaya ait olacak ve hiçbir şekilde  Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.  ve 

bağlı iştirak şirketleri bu uygulamalardan sorumlu tutulmayacaktır. 

o Yüklenici Firma, işin yürütümü esnasında ortaya çıkan  çevresel olumsuzluklar ile çevreye zarar 

verebilecek her türlü hasar ve zararla ilgili olayları İSG, Çevre ve EYS Müdürlüğü’ ne haber verecek ve 

uygulanabilecek yasal yaptırımları üstlenecektir. 

o Yüklenici Firma, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. İSG, Çevre ve EYS Müdürlüğü tarafından verilen 

çevre ile ilgili uygulama eğitimlerine personelinin katılımını sağlayacaktır. 

o Yüklenici Firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmeliklerine göre iş kazaları ve meslek 

hastalıklarının önlenmesi amacıyla ilgili mevzuata tamamen uymaları ve uygun olan İş Sağlığı ve 

Güvenliği önlemlerini almaları gerekmektedir. 

o Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri, Yüklenici Firmalar veya çalışanlarının, bu 

prosedüre uymamaları halinde uymayan Yüklenici Firma veya çalışanlarına işten el çektirilebileceği gibi 

tüm siparişleri, oluşacak zararları tazmin ederek  iptal de edebilir. 

o Yüklenici Firmalar Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde, çalışma alanlarında 

uygulanan tüm İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili talimatlar, prosedürler, yasaklar, uyarılar, bilgilendirmeler 

gibi tüm dokümanlarda belirtilen kurallara uyacağını ve uygulayacağını peşinen kabul eder. 

o Yüklenici Firmalar, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde, çalışmaya 

başlamadan önce “İşe Başlama İzin Formu” nda belirtilen evrakları ilgili birimlere teslim edip, gerekli 

onayları almadan işbaşı yapamayacaktır. 

o Yüklenici Firmalar; çalışanlarına “Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerinde Kullanılması Hakkında 

Yönetmelik” e uygun KKD temin edecek ve kullanımlarını takip edecektir.  

o Yüklenici Firma, kullanılan KKD’ lerin yapılan işe uygun ve çalışanları her türlü tehlikeden koruyacak 

yeterli sayıda ve seviyede olmasını sağlayacaktır. 

o Yüklenici Firma çalışanlarının kullanacağı kişisel koruyucu donanımlar aşağıdaki özelliklerde 

olmalıdır; 

Ø Tek Tip İş Kıyafeti 

Ø Baret TS EN 50365, TS EN 397+A1 

Ø Emniyet Ayak Giyecekleri (İş Ayakkabısı) TS EN ISO 20345, TS EN ISO 20346 TS EN ISO 20347, TS 

EN ISO 20349-1-2 
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Ø Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri TS EN 358, TS EN 361, TS EN 12277+A1, TS EN 813 

Ø Çift Kollu Şok Emicili Lanyard TS EN 355 

Ø Eldiven TS EN 388 +A1, TS EN 420+A1 

Ø Tam yüz koruma siperi  TS 6860 EN 175, TS EN 208, TS EN 1731, TS EN 14458 

Ø Koruyucu Gözlük TS 5560 EN 166, TS EN 167, TS 5558 EN 168, TS EN 169-70, TS 8435 EN 171, TS 

EN 172, TS 6860 EN 175, TS EN 207, TS EN 208, TS EN 379+A1, TS EN 1731 

 
İş Kıyafeti: Tek tip, uygun kumaşlı, hareketleri engellemeyecek bollukta ve takılmaya olanak 

vermeyecek biçimde, sarkık kısımları olmayacak ve uzaktan fark edilmesini sağlayacak şekilde 

reflektörlü olacaktır. 

Baş Koruması: Baretler sarı renk ve standartlara uygun olmalıdır. 

Ayak Koruması:  Genel amaçlı kullanılan emniyet ayak giyecekleri için temel ve ilave (isteğe bağlı) 

özellikleri kapsar. Örneğin, mekaniksel riskleri, kayma direncini, ısıl riskleri ve ergonomik davranışları 

içerir. Çalışma şartlarına uygun ayakkabılar verilmiş olmalıdır. 

Emniyet kemeri: İskele, platform, çatı vb. yüksekte çalışmalarda emniyet kemeri kullanılması 

zorunludur. 

Yüksekten düşmeye karşı - Enerji absorplayıcılar: Emniyet kemeri ile birlikte şok emicili lanyard 

kullanılması zorunludur. 

El Koruması: Eldivenler metal kesmelerine dayanıklı, tehlikeli kimyasal maddelere, 

mikroorganizmalara karşı koruyucu özellikte ve performansı olumsuz etkilemeyecek fleksibilitede 

olmalıdır. 

Gömlekler: Pamuk tercih edilmelidir. 

Tam yüz siperi: Her türlü Kesme ve taşlama işlemlerinde zorunludur.  

Göz Koruması: Koruyucu gözlük, kaş ile elmacık kemiği arasını kapamalı ve yan tarafları da yüze 

temas etmelidir. 

• Yüklenici Firma çalışanlarının gösterilen ve çalışılan sahadan başka bir yerde görülmesi ve 

bulunması yasaktır. 

• Yüklenici Firmalar, çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliğinden, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı 

iştirak şirketlerinde bulundukları sürede hal ve hareketlerinden sorumludur.  

• Yüklenici Firmalar, yapacakları faaliyetlerde İş Güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. 

• Yüklenici Firma çalışanlarının öğle paydosu ve ara dinlenmelerde veya diğer boş zamanlarında 

tehlikeli olabilecek yerlerde bulunması, oturması, uyuması ve yemek yemesi kesinlikle yasaktır. 
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• Yüklenici Firma çalışanları yapılacak  ikazlara uyacaklar, uymamayı alışkanlık haline getiren 

çalışanlar Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.  ve bağlı iştirak şirketlerine   alınmayacak ve Yüklenici Firmalar 

bu konuda hiçbir talepte bulunamayacaktır. 

• Mesleki eğitim zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle 

ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılmayacaktır. 

� Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından  yayımlanmış olan 

mesleki yeterlilik belgesi zorunuluğu getirilen meslekler listesi  dikkate alınacaktır. 

 

11 Kasım 2018 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30592 

TEBLİĞ 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 
MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ 

ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 
(SIRA NO: 2018/1) 

 
Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî 

Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve 

yayımını sağlamaktır. 

Belge zorunluluğu 
MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından 

standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî 

Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra 

çalıştırılamazlar. 

(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve 

teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde 

belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz. 

• Yüklenici Firmaların, alt yüklenici kullanabilmesi için AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı 

iştirak şirketlerinden yazılı izin almak zorundadır ve izinsiz çalıştırılan alt yükleniciler AYDEM 

YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri tarafından çalışma alanına kabul edilmeyecektir. 

Bu şekilde alt yüklenici ile çalışılması halinde bu prosedür ile edinilen tüm yükümlülükler alt 

yükleniciler içinde geçerli olacaktır. Alt Yüklenicilerin bu yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde 

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri aykırılığın giderilmesini ya da doğan zararın 
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tazminini bu yüklenicilerin herhangi birinden isteyebilir. Böyle bir talep halinde Yüklenici Firmalar, 

hiçbir itiraz ya da defi ileri sürmeksizin aykırılığın giderilmesinden ve zararın tazmininden bizzat 

sorumlu olurlar. 

• Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. Genel Müdürü’nün onayı ile Yüklenici Firmalardan yaptığı işin süresi 

ve tehlikeleri göz önünde bulundurularak,  tam zamanlı İSG Uzmanı bulundurmaları istenebilir. 

 

4.2. GENEL ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

5.2.1. Yüklenici Firma Personelleri 

ü Tek tip iş kıyafeti giyecektir. 

ü İş kıyafetinde yaka kartı ve yaka kartında isim yazılı olacaktır. 

ü İş kıyafeti üzerinde Yüklenici Firma isminin yazılı olduğu fosforlu iş yeleği giyilecektir. 

ü Tek tip ve Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.  yönetiminin uygun gördüğü renk baret giyecektir. 

ü Tek tip iş ayakkabısı giyecektir. 

ü Çalışmalar sırasında yüzük, kolye, saat, küpe vb. kesinlikle takılmayacaktır. 

ü Yapılan iş gereği kullanılması gereken tüm Kişisel Koruyucu Donanımları tam olacaktır. (Eldiven, 

Gözlük, Kulaklık, Çizme, Tulum vb.) 

5.2.2. Çalışma Alanı 

§ Yüklenici Firma, sadece Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.  ve bağlı iştirak şirketleri tarafından 

kararlaştırılan çalışma alanlarında bulunabilir. 

§ Yüklenici Firmalar, çalışma alanları içindeki tehlikeli kısımları açıkça sınırlandıracak ve buralara 

görünür şekilde yazılmış uyarı levhaları koyacaktır. 

§ İş başlangıcından önce direkt bu çalışma alanına gidecek ve iş bitiminden sonrada yine aynı yoldan 

işletmeyi terk edecektir. Diğer alanlara, ancak iş ile ilgili olması halinde ve öncesinden Aydem 

Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinden izin alınarak gidilebilir. 

§ İşe başlamadan önce, her bir Yüklenici Firma, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.  çalışanları ile 

yapılacak iş konusunda detaylı görüşecek ve bilgi alacaktır. 

§ İşe başlamadan önce, çalışma alanında tehlike (örneğin: tehlikeli malzemeler, düşme tehlikesi vb.) 

olup olmadığı veya çalışırken tehlike oluşup oluşmayacağı kontrol edilecektir. 

§ İşe başlamadan önce çalışma yapılacak alan emniyet şeridi veya dubalarla çevrilecek ve “Çalışma 

Var” levhası asılacaktır. 

§ Yapılacak iş diğer çalışanlar açısından bir tehlike oluşturacaksa alınacak önlemler konusunda 

Yüklenici Firmalar, kendileri ile sorumlu olan kişiyle, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.  ve bağlı iştirak 
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şirketlerinden  görevli İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları ve iş yapılacak olan sorumlu mühendisi/müdürü 

ile alınacak önlemler konusunu görüşecek ve alınacak kararları uygulayacaktır. 

§ Yapılacak iş esnasında levhalarla işaretlenmiş acil çıkış kapıları, yangın söndürme cihazlarının ve 

dolapların önü devamlı boş tutulacaktır ve yangın söndürme araçları başka amaç için 

kullanılmayacaktır. 

§ Çalışanlara sorumluluklarındaki işe ilişkin gerekli kişisel koruyucu donanımlar (gözlük, eldiven, 

maske vb.) temin edilecek ve kullanımı Yüklenici Firma sorumlusu tarafından özellikle takip ve kontrol 

edilecektir. 

§ Yüklenici Firmalar, çalışma alanları içindeki tehlikeli kısımları açıkça sınırlandıracak ve buralara 

görünür şekilde yazılmış uyarı levhaları koyacaktır. 

§ Yüklenici Firmalar, çalışma alanında kesinlikle 18 (on sekiz) yaşından küçük ve sigortasız işçi 

çalıştırılmayacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacak olanların, yapacağı işle 

ilgili “mesleki eğitim” almış olması ve bunu belgelemesi gerekmektedir. Vardiyalı çalışacak olanların 

sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğunu, kapalı alanda ve yüksekte çalışacak olanların 

sağlık durumlarının bu alanlarda çalışmaya uygun olduğunu sağlık raporunda belgelemek zorundadır. 

Belgelemediği durumda çalıştırılamaz. 

§ Yüklenici Firmalar, çalışanlarının iş yaptığı sahada, tehlikeli durum veya kaza meydana gelirse derhal 

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri yetkililerine haber verecektir. 

 

5.2.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 

o Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.  ve bağlı iştirak şirketleri  çalışma alanlarında 4857 Sayılı İş Kanunu, 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ve  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayınladığı 

yönetmelikler ve tebliğler geçerlidir. 

o Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.  ve bağlı iştirak şirketlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği tespit ve öneri 

defteri bulunmaktadır. Her bir Yüklenici Firma, bu deftere İşletme İş Güvenliği Uzmanı ve/veya İşyeri 

Hekimi tarafından yazılacak uygunsuzlukları anında gidermek zorundadır. 

o Belirtilen uygunsuzlukların giderilmemesinden doğabilecek tüm zarar ve olumsuzluklardan her bir 

Yüklenici Firma tek başına sorumludur. 

o Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.  ve bağlı iştirak şirketlerinin bu konuda bir sorumluluğu 

bulunmayacaktır. 

o Mevzuata uyulması sadece Yüklenici Firmalar açısından değil işveren ve hatta 3. Kişiler açısından 

da önem arz etmektedir. Tüm Yüklenici Firmalar bu bilinçle hareket edeceklerdir. 



 

Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ - Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No: 15/1 20040 Merkezefendi / Denizli 
T 0 258 242 27 76 F 0 258 265 15 85 www.aydemyenilenebilir.com.tr 

o İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü  ile ilgili şirket işletmesinde çalışacak tüm Yüklenici Firmalar, 

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.  ve bağlı iştirak şirketlerinin uygulamakta olduğu Yönetim Sistemlerine 

(ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 ve ISO 45001) tam uyum sağlayacağını taahhüt 

etmektedir. 

5.2.4. Yasaklar 

§ Yüklenici Firmalar 18 yaşından küçük işçi çalıştıramaz. 

§ Yüklenici Firma çalışanları sahada bulunmak için zorunlu olan iş kıyafeti, baret, iş ayakkabısı, 

giymeden Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.  ve bağlı iştirak şirketlerinin çalışma alanlarında dolaşamaz. 

§ Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.  ve bağlı iştirak şirketlerinde  alkol ve uyuşturucu kullanılması 

yasaktır.  Bu tür maddelerin etkisi altında oldukları tespit edilen Yüklenici Firma çalışanları ilgili şirket 

işletmesi çalışma alanından derhal uzaklaştırılır. 

§ Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.  

5.2.5. Trafik 

ü Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak şirketlerinde  ve çalışma alanlarında, Yüklenici Firma 

çalışanları, 20km/h araç hız sınırına kesinlikle uyacaktır. 

ü Yüklenici Firma tarafından işletme giriş-çıkış yapmasına izin verilen araçlar dışında hiçbir araç içeri 

alınmayacaktır. 

ü Yüklenici Firma araçları her zaman çıkış yönünde park edilecektir. Araçların park edilmesinde 

geçişlere engel olmamasına dikkat edilecektir. 

5.2.6. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.  Sabit Kıymetleri 

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.  ve bağlı iştirak şirketlerine  ait alet, ekipman, makine, ünite veya 

malzemelerin kullanımından oluşabilecek zararlardan Yüklenici Firmalar sorumludur ve Yüklenici 

Firmalar bu araç, gereç ve malzemeleri yalnızca işletme yetkililerinin izni ve bilgisi dahilinde 

kullanabilecektir. 

5.2.7. Yüklenici Firmaların Makina, Alet, Araç ve Ekipmanları 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yönetmeliklerine uygun olmalıdır. Mesai bitiminde bunların 

kilit altına alınması gerekmektedir. Kaybolan ekipmanlardan, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı 

iştirak  şirketleri sorumlu tutulamaz. Basınçlı gaz tüpleri, tehlike ve özellik arz eden diğer iş aletleri 

ancak bunlar için öngörülen yerlerde depolanabilir. 

5.2.8. Taşıma ve Kaldırma Araçları 
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Ø İşletmeye ait vinç ve diğer kaldırma ve taşıma araçlarını Yüklenici Firmaların kendi başlarına 

kullanması yasaktır. 

Ø Yüklenici Firmalara ait iş makinaları ve kaldırma araçlarını kullananların operatörlük belgeleri 

bulunmalıdır. Operatörlük belgesi olmayanların iş makinaları ve kaldırma araçlarını kullanmaları 

yasaktır. 

Ø Kaldırma araçlarının uygunluk belgesi ile periyodik kontrol belgelerinin kopyaları Aydem 

Yenilenebilir Enerji A.Ş.  ve bağlı iştirak  şirketlerine teslim edilmedikçe ve kontroller sonucu uygun 

bulunmadıkça ilgili araçların tesis işletme sahasına girişlerine izin verilmez. Bu nedenle bahsi geçen iş 

makinaları, araçları ve ekipmanlarının sertifikaları, yıllık periyodik kontrol belgeleri işletme sahasına 

gelmeden çalışma yapılacak işletmeye teslim edilecektir. 

Ø Araçların kullanılabilmesi; ancak yapılacak iş için zorunlu olması durumunda ve bu iş için yeterli 

bilgi, beceri, eğitim ve kullanma ehliyetine sahip çalışanların olması durumunda mümkündür. Bu 

belgelerin kopyaları işletmeye teslim edilecektir. 

Ø Oturmak için koltuğu olmayan araçlarda seyahat edilmesi yasaktır. 

Ø Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.  ve bağlı iştirak  şirketlerinende çalışma yapacak Yüklenici Firmalar 

“(İSG.TLM.005) Ağır Yük Taşıma ve Kaldırma Çalışmaları Talimatı” na göre çalışma yapacaklardır. 

Ø Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak  şirketlerinde faaliyet gösteren Yüklenici Firmalar 

çalışmaya başlamadan önce. “(İSG.FRM.005) Ağır Yük Taşıma ve Kaldırma Çalışmaları İş İzin Formu” 

doldurulur. 

5.2.9. Sıcak İşler 

5.2.9.1. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve bağlı iştirak  şirketlerinde çalışma yapacak Yüklenici Firmalar 

“(İSG.TLM.010) Sıcak İşler İş İzin Talimatı” na göre çalışma yapacaklardır. 

5.2.9.2. Sıcak İşlerde yapılacak çalışmalar için “(İSG.FRM.010) Sıcak İşler İş İzin Formu” 

doldurulacaktır. Yapılacak iş için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı öncelikle Yüklenici firma 

sorumlusu/uzmanı tarafından kontrol edilecektir. Son kontroller Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.  ve 

bağlı iştirak  şirketlerinde çalışan işletme yöneticileri/vardiya amirleri tarafından yapıldıktan sonra 

onay imzaları form üzerine atıldıktan sonra işe başlanacaktır. 

5.2.9.3. Sıcak işler veya işlemler (kaynak, kesme, lehim, taşlama, ısıtma vb.) için öncelikle Aydem 

Yenilenebilir Enerji A.Ş.  ve bağlı iştirak  şirketlerinde işin yapılacağı birim sorumlusu ile görüşülmesi ve 

gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 

5.2.9.4. Yangın güvenliği açısından sıcak işler sırasında oluşan yakıcı maddelerin  (sıçrayan kıvılcımlar; 

erimiş metal veya cüruf) neden olabileceği yangın riskine karşı çalışma alanında kolay ulaşılabilecek 

yerlerde yangın söndürme tüpleri bulundurulacaktır. İş bitiminde yangın söndürme tüpü veya tüpleri 
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alınan yere geri götürülmelidir. Kullanılan yangın tüpleri ilgili işletmenin  yöneticisine bildirilecektir. Bu 

kurallara dikkat edilmemesi halinde oluşabilecek zararlardan her bir Yüklenici Firma kendisi 

sorumludur. 

5.2.9.5. Sıcak işler öncesi, çalışma alanında veya yakınında bulunan kömür tozu veya parçaları ve yanıcı 

malzemeler ortamdan uzaklaştırılmadan işe başlanmayacaktır. 

5.2.9.6. Sıcak işler yapılacak alan çalışma öncesi yağ ve çöplerden arındırılacaktır. 

5.2.9.7. Kaynak yaparken; koruyucu kaynak maskesi, başlık, kaynakçı koruyucu elbise, güvenlik 

ayakkabısı, deri önlük, koruyucu tozluk ve deri kaynak eldiveni gibi kişisel koruyucu malzemelerden işe 

uygun olanları mutlaka kullanılacaktır. 

5.2.9.8. Kaynak hortumları çatlak veya yıpranmış olmayacaktır.Hortumlardaki en küçük hasar bile 

hemen giderilmelidir. Hortumlar yanma, burkulma ve üzerinden geçme gibi hususlara karşı emniyetli 

olmalıdır. 

5.2.9.9. Dikey duran gaz tüpleri düşmelere karşı kelepçe veya zincir gibi uygun nitelikte bağlantı 

elemanları ile sabitlenmeli ve güvenlik altına alınmalıdır. 

5.2.9.10. Tüpler taşınırken özel arabalarıyla taşınmalı, atılarak veya yuvarlanarak 

taşınmamalıdır. 

5.2.9.11. Kaynak tüplerinde ve şalamaların girişinde alev geri tepmesini önleyen emniyet 

valfleri olmalıdır. 

5.2.9.12. Kaynak tüpleri üzerindeki manometreler sağlam olmalı ve sık sık kontrol edilmelidir. 

5.2.9.13. Kaynak pensleri izole olmalıdır. 

5.2.9.14. Tüpler kullanılmadıkları zaman ventilleri kapatılmalı ve koruyucu başlıkları 

takılmalıdır. 

5.2.9.15. Kaynak tüplerinde gaz kaçağı bulunup bulunmadığı, manometre ve basınç 

düşürücünün bulunup bulunmadığı, üzerilerindeki emniyet ventillerinin çalışır durumda olup olmadığı 

her kullanım öncesi kontrol edilmelidir. 

5.2.9.16. Yanıcı gaz tüpü hortumu ile oksijen gaz tüpü hortumu farklı renkte olmalıdır. 

5.2.9.17. Oksijen tüpleri yağlı ortamlarda kullanılmamalı,  yağla ve yağlı eldivenlerle asla temas 

ettirilmemelidir.  

5.2.9.18. Kesme taşı ile taşlama işi yapılmamalıdır. Taşlama makinalarının taş koruyucuları takılı 

bulundurulmalıdır. Hiçbir şekilde spiral kesme aletlerinin tutma kolları çıkartılmamalıdır. 

5.2.9.19. Kaynak tüpleri direk güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. 

5.2.9.20. İş sırasında çevredeki çalışanların zarar görmemesi için gerekli olan yerlerde çalışma 

yapılan alan kaynak panelleri ile (paravanla) çevrelenmelidir. 
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5.2.9.21. Kapalı ortamda kaynak işlemi yapılacaksa iş sırasında ortam havalandırılmalıdır. 

5.2.9.22. Kapalı alanlarda oksijen-asetilen ya da oksijen-LPG li çalışmalarda tüpler kapalı alan 

dışında bulundurulmalıdır. 

5.2.9.23. Kaynak işi sırasında kesinlikle sigara içilmeyecektir. 

5.2.9.24. Kapalı-Dar alan gibi havalandırma imkanı olmayan alanlarda kaynak işleri yapılacaksa 

‘Hortumlu Solunum Cihazları’ ya da ‘Tüplü Solunum Cihazları’ kullanılacaktır. 

5.2.9.25. Açık sahada yapılan çalışmalarda, kaynak tüpleri çalışılan yere en az 10m uzakta 

tutulmalıdır. 

5.2.9.26. Yüksekte yapılacak sıcak işlerde yüksekten düşmeyi önleyici iskele veya çalışma 

platformları kurulmalı, yüksekte çalışma ekipmanları kullanılmalıdır. Emniyet kemerlerinin 

bağlanabileceği ankraj (sabitleme) noktaları veya yaşam hatları oluşturulmalıdır. Yüksekte yapılan 

çalışmanın altındaki alan emniyet şeridi ile çevrilmeli, uyarı işaretleri konulmalı ve yetkisiz personelin 

geçişini önlemek için gerekli görülen yerlerde gözcü görevlendirilmelidir. 

5.2.9.27. Kablo ve ara uzatmalar fiş ve prizler sağlam olmalıdır. Uygunsuz olanlar derhal 

değiştirilmelidir. 

5.2.10. Yüksekte Çalışma 

5.2.10.1. Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü 

alanda yapılan çalışma; “yüksekte çalışma” olarak kabul edilir. 

5.2.10.2. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.  ve bağlı iştirak  şirketlerinde çalışma yapacak Yüklenici 

Firmalar “(İSG.TLM.003) Yüksekte Çalışma İş İzin Talimatı” na göre çalışma yapacaklardır. 

5.2.10.3. Yüksekte işlerde yapılacak çalışmalar için “(İSG.FRM.003) Yüksek Çalışma İş İzin 

Formu” doldurulacaktır. Yapılacak iş için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı öncelikle Yüklenici firma 

sorumlusu/uzmanı tarafından kontrol edilecektir. Son kontroller Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.  ve 

bağlı iştirak  şirketlerinde çalışan işletme yöneticileri/vardiya amirleri tarafından yapıldıktan sonra 

onay imzaları form üzerine atıldıktan sonra işe başlanacaktır 

5.2.10.4. Yüksekte çalıştırılacak olan yüklenici personelinin yükseklik korkusunun olmaması 

gerekmektedir. Bu nedenle , yüksekte çalışacak personel için doktor raporu talep edilmektedir. Doktor 

raporu olmayan personelin yüksekte çalışmasına izin verilmeyecektir. 

5.2.10.5. Yüksekte yapılan çalışmalarda, paraşüt tipi emniyet kemeri, çift kollu, çift karabinalı 

ve şok emicili Lanyard, çalışma alanına göre geri sarmalı düşüş durdurucular, konumlandırıcılar 

kullanılmalıdır. 

5.2.10.6. İskele üzerinde çalışacak ekip için, asgari Yüklenici Firma İş Güvenliği Uzmanı 

tarafından “Yüksekte Çalışma ve Tehlikeleri” hakkında eğitim verilmiş ve kayıt altına alınmış olacaktır. 
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5.2.10.7. Yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu planlama 

yapılırken yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verildiğinden emin olunması 

sağlanmalıdır. 

5.2.10.8. Bu işlerde kullanılacak olan iskele veya merdivenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu “Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelere 

Dair Tebliğ” ve “Yapı İşleri Yönetmeliğine” uygun olacaktır. 

5.2.10.9. İskeleler ancak sorumlu ve yetkili ( Belgeli ) teknik elemanın yönetimi altında, tecrübeli 

ve eğitimli ustalara kurdurulacak veya söktürülecektir. İskeleler günlük kullanım öncesi gözle ve en az 

haftada bir kere muayene ve kontrol edilecek ve kullanılacak iskele etiketinde muayene yapan kişinin 

imzası ve tarih bulunacaktır. 

5.2.10.10.  İskele üzerinde yapılması düşünülen her türlü değişiklik (Yükseltme, ek bağlantı, 

platform uzatmaları vb.)  bu konuda belgesi olan yetkili teknik elemanın onayı ve gözetiminde 

yapılacaktır. 

5.2.10.11. İskelelerin üzerinde çalışılacak platformun, yan-ön ve orta korkulukları en az 110 cm 

yüksekliğinde olmalı ve platform döşeme kenarlarına malzeme düşmesini önleyecek 15 cm 

yüksekliğinde süpürgelik (topuk levhası)  yapılacaktır. 

5.2.10.12. Düşmelerin önlenmesi için her türlü çalışma alanı zemini temiz ve engelsiz olarak 

bulundurulacaktır. 

5.2.10.13. Merdiven ve iskelenin kullanılamadığı yüksekte yapılan çalışmalarda, standartlara 

uygun örgü çelik yatay veya dikey yaşam hatları oluşturulacaktır. Bu yaşam hatlarının güvenli Ankraj 

(sabitleme) noktasına bağlı olduğundan emin olunacaktır. 

5.2.10.14. Yüksekte çalışmada kullanılacak Kişisel Koruyucu Donanımlar her kullanım öncesi 

kontrol edilecektir. 

5.2.10.15. 40-50 km/saatin üzerindeki rüzgâr hızlarında yüksekte yapılan her türlü montaj, bakım 

ve onarım çalışmaları durdurulacaktır. 

 

5.2.11. Çelik İskeleler 

5.2.11.1. İskelelerin taşıyabilecekleri azami ağırlıklar, levhalar üzerine yazılacak iskelenin uygun 

ve görülebilir yerlerine asılacaktır. Belirtilen bu ağırlıkların iskele üzerinde düzgün yayılı olarak 

dağıtılmasına dikkat edilecek, bu ağırlıkları aşan yükler iskelelere yüklenmeyecektir. 

5.2.11.2. Gece çalışmasının gerekli ve zorunlu olduğu haller ile gün ışığının yetersiz olduğu 

durumlarda uygun ve yeterli aydınlatma sağlanacak, elektrik kablo ve cihazları gerek iskele gerekse 

çalışanlar için tehlike oluşturmayacak şekilde konuşlandırılacaktır. 
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5.2.11.3. İş  iskelelerinde mevcut çalışma yerleri ve geçitlerin buz, kar, yağmur gibi doğal 

etkenler ve kir, pas, yağ gibi diğer etkenler nedeniyle kaygan hale gelmemesi, alınacak önleyici 

tedbirler ve düzenli bakım yapılması suretiyle sağlanmalıdır. Çelik veya madeni iskeleler statik elektriğe 

karşı topraklanacaktır. 

5.2.11.4. Çalışma alanları mümkün olduğunca yatay olmalı, eğimin 1/5’i aştığı durumlarda 

platformda bütün genişlik boyunca sağlam olarak tutturulan ayak tutucular bulundurulacaktır. 

5.2.11.5. İskele sistemlerinde deformasyona ve korozyona uğramış ana, tali ve bağlantı 

elemanları kullanılmayacaktır. 

5.2.11.6. Çalışma alanları arasındaki baş mesafesi boyutu en az 190 cm olacaktır. 

5.2.11.7. İskelenin sökülmesine en üst kısımdan başlanacaktır. 

 

5.2.12. Asma İskeleler 

5.2.12.1. İskele taşıyıcı sistemi için kullanılacak halatlar, hareketi sağlayan mekanik tesisat ve 

motor tertibatı, fren sistemleri, çalışma platformu ve diğer güvenlik teçhizatları her gün işe 

başlamadan önce kontrol edilecektir. 

5.2.12.2. İskelelerin hareketlerini sağlayan makine, teçhizat ve vinçlerin, kullanılmaya 

başlanmadan önce, montajını gerçekleştiren yetkili teknik elemanlarca kullanıma elverişli olduklarına 

dair belgeler hazırlanarak, bu belgeler yüklenici firmada  bulunacaktır. 

5.2.12.3. Asma iskelelerin hareketlerini sağlayan makine, teçhizat ve vinçlerin, kullanılmaya 

başlanmadan önce, montajını gerçekleştiren yetkili teknik elemanlarca kullanıma elverişli olduklarına 

dair belgeler hazırlanmış olmalıdır. 

5.2.12.4. İskelelerin, çalışma sırasında sağa sola veya ileri geri hareket etmeden asılı kalması 

sağlanacaktır. 

5.2.12.5. Asma iskelelerde merdiven kullanılmayacaktır. 

5.2.12.6. İskelelerin taşıyabileceği azami yük miktarı belirtilecek, bu miktardan fazla yükleme 

yapılmayacaktır. 

5.2.12.7. Güç tahrikli halatlı asma iskele sistemlerinde, aşırı yük algılama sistemleri, otomatik 

hız algılayıcı sistemler, en düşük ve en yüksek çalışma seviyelerinde devreye girecek halat sonu sınır 

anahtarları, yapıdan kaynaklanan tehlikeli durum varsa çarpışmayı önleyici düzenekler, iskele 

platformunun yatay düzlemde kalmasını sağlayan eğim algılayıcılar gibi güvenlik sistemleri 

bulunacaktır. 

 

 

Yapılacak Çalışmalarda Kesinlikle Ahşap İskele Kullanılmayacaktır. 
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5.2.13. Tehlikeli Kimyasal Kullanımı 

5.2.13.1. Tehlikeli kimyasallar, asitler, mineral yağlar, boyalar, çözücü maddeler, incelticiler, 

kireç sökücüler vb. yalnızca AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak  şirketlerinde  çalışma 

yapılan işletmenin Yöneticisi onayıyla kullanılacaktır.(İhtiyaç duyulduğunda İSG, Çevre ve EYS 

Müdürlüğünden  destek alınacaktır.) 

5.2.13.2. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak  şirketlerinde aşağıdaki özelliklere 

sahip olan tehlikeli maddeler kullanılabilir. 

v Kolay parlar, parlar, sağlığa zararlı, aşındırıcı, tahriş edici 

5.2.13.3. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak  şirketlerinde aşağıdaki özelliklere 

sahip olan tehlikeli maddeler kesinlikle kullanılmayacaktır. 

v Patlayıcı, Zehirli, Kanserojen, Asbest vb. 

 

5.2.13.4. Tüm tehlikeli malzeme ambalajlarının çevre yönetmeliğine göre doğru işaret 

etiketlerinin olması sağlanacaktır. 

5.2.13.5. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak  şirketlerinde hiçbir tehlikeli madde 

kesinlikle, suya, toprağa veya kanalizasyona dökülmeyecektir. Dökülme halinde derhal önlemler 

alınacak ve yayılmayı engellemek için emici maddeler (Absorban) kullanılacak ve kullanılan 

absorbanlar ilgili atık konteynerine atılacaktır. Dökülme ile ilgili olarak  İSG, Çevre ve EYS Müdürlüğüne  

bilgi verilecektir. 

 

5.2.14. Atık Yönetimi 

5.2.14.1.  Çalışılan yerler temiz bir şekilde terkedilecektir. 

5.2.14.2. Yüklenici Firma faaliyet sahasındaki iş yürütümü esnasında açığa çıkan ve geri 

kullanımı/kazanımı/dönüşümü mümkün olan (metal, ahşap, plastik, kâğıt vb.) atıkları kaynağında 

düzenli bir şekil de ayrı olarak toplama prosedürleriyle ilgili olarak  AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. 

ve bağlı iştirak  şirketlerinde  çalışma yapılan işletmenin Yöneticisi ile irtibata geçecek, verilen 

talimatlara uygun şekilde toplayıp belirtilen yere taşıyacaktır. .(İhtiyaç duyulduğunda İSG, Çevre ve EYS 

Müdürlüğünden  destek alınacaktır.) 

 

5.2.15. Toprak Altı Çalışmalar  
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5.2.15.1. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak  şirketlerinde çalışma yapacak 

Yüklenici Firmalar “(İSG.TLM.004) Kazı İşleri Talimatına” na göre çalışma yapacaklardır. 

5.2.15.2. Kazı işlerinde yapılacak çalışmalar için “(İSG.FRM.004) Kazı İşleri Çalışma İş İzin 

Formu” doldurulacaktır. Yapılacak iş için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı öncelikle Yüklenici firma 

sorumlusu/uzmanı tarafından kontrol edilecektir. Son kontroller AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve 

bağlı iştirak  şirketlerinde çalışan işletme yöneticileri/vardiya amirleri tarafından yapıldıktan sonra ve 

onay imzaları form üzerine atıldıktan sonra işe başlanacaktır. 

5.2.15.3. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak  şirketlerinde  İşletmesinin ilgili 

yetkililerinden toprak altında geçen elektrik kabloları, su tesisatı hava tesisatı, doğal gaz tesisatı vb. 

yerleri hakkında bilgi edinilecek ve yetkililerin vereceği talimatlara kesinlikle uyulacaktır. İnşaat 

alanları, çukurlar, kanallar vb. diğer çalışanların kazaya uğramayacağı şekilde fark edilecek şekilde 

emniyet şeritleri veya dubalarla çevrilecek ve uyarı levhaları konacaktır. Kazı alanı fark edilecek şekilde 

aydınlatılacaktır. 

 

5.2.16. Kapalı Alan Çalışmaları 

5.2.16.1. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak  şirketlerinde çalışma yapacak 

Yüklenici Firmalar “(İSG.TLM.002) Kapalı Alanlara Giriş İş İzin Talimatı” na göre çalışma yapacaklardır. 

5.2.16.2. Kapalı alanlarda yapılacak çalışmalar için “(İSG.FRM.002) Kapalı Alana Giriş  İş İzin 

Formu” doldurulacaktır. Yapılacak iş için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı öncelikle Yüklenici firma 

sorumlusu/uzmanı tarafından kontrol edilecektir. Son kontroller AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve 

bağlı iştirak  şirketlerinde çalışan işletme yöneticileri/vardiya amirleri tarafından yapıldıktan sonra ve 

onay imzaları form üzerine atıldıktan sonra işe başlanacaktır. 

 

5.2.17. Elektrik İşleri 

5.2.17.1. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak  şirketlerinde çalışma yapacak 

Yüklenici Firmalar  “(İSG.TLM.006) Elektrik  İşleri İş  İzin Talimatı” na göre çalışma yapacaklardır. 

5.2.17.2. Elektrik işlerinde yapılacak çalışmalar için “(İSG.FRM.006) Elektrik İşleri  İş İzin Formu” 

doldurulacaktır. Yapılacak iş için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı öncelikle Yüklenici firma 

sorumlusu/uzmanı tarafından kontrol edilecektir. Son kontroller AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve 

bağlı iştirak  şirketlerinde çalışan işletme yöneticileri/vardiya amirleri tarafından yapıldıktan sonra ve 

onay imzaları form üzerine atıldıktan sonra işe başlanacaktır. 
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5.2.17.3. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak  şirketlerine ait elektrikli alet veya 

makinelerinin kullanabilmesi için Yüklenici Firma yetkilisi tarafından ilgili işletme personelinden izin 

alınmak zorundadır. Kullanılan alet ve malzemeler iş bitiminde, İşletme personeline geri verilecektir. 

 

5.2.18. Su, Su Buharı ve Basınçlı Hava Tesisatlarında Çalışma 

5.2.18.1. Bu tesisatlardan herhangi birinde Yüklenici Firma tarafından yapılacak çalışma ancak 

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak  şirketlerinde ilgili personeli eşliğinde yapılabilir. 

Yüklenici Firma tarafından yalnız yapılacak her müdahale yasaktır. 

 

5.2.19. Kazaların ve Hasarların Bildirilmesi 

5.2.19.1. Yüklenici Firma; sebep olduğu veya gördüğü aşağıdaki acil durumları derhal AYDEM 

YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak  şirketlerinde ilgili  yöneticiye  bildirecektir. 

v Yaralanmalarla sonuçlanan iş kazaları 

v  Yangın çıkması 

v Herhangi bir tesisatta kaçak olması (basınçlı hava, su, buhar, vb.) 

v Müdahale edilmesi gereken başka arıza veya hasarlar, Yüklenici Firma tarafından işletme içinde 

yürütülecek çalışmalar esnasında meydana gelebilecek kazalar ve bu kazaların sebep olacağı zarar ve 

ziyandan AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak  şirketleri hiçbir şekilde sorumlu olmayıp, 

Yüklenici Firma çalışanlarına ve 3.Şahıslarına verilecek her türlü maddi ve manevi zarardan dolayı, 

Yüklenici Firma işvereni münhasıran sorumlu olacaktır. 

 

5.2.20. Gizli Tutma Yükümlülüğü 

5.2.20.1. Yüklenici Firma çalışanlarının İşletme içinde fotoğraf çekmesi yasaktır. İstisnai 

durumlar için AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak  şirketleri yönetiminden izin alacaktır. 

5.2.20.2. Herhangi bir dosya, çizim, elektronik veri, yazı, fotokopi vb. yönetimin izni olmadan 

çoğaltılamaz ve AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak şirketleri çalışma alanı dışına 

çıkarılmayacak ve 3. şahıslara gösterilmeyecektir. 

 

5.2.21. Anlaşmanın Sona Erdirilmesi veya Geçici Olarak Durdurulması 

5.2.21.1. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak  şirketleri yetkililerinin uyarılarının, 

prosedür ve sözleşme maddelerinin dışına çıkan, KKD kullanmayan, talimatlara uymayan Yüklenici 

Firmaların işi durdurulacak ve uygun şartlar yerine getirilinceye kadar çalışmasına izin verilmeyecektir. 
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5.2.21.2. Bu nedenle oluşan gecikme için AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirakları 

sözleşmede belirtilen şartları uygulama, tazminat talep etme, sözleşmeyi feshetme, işi başkasına 

yaptırma vb. tüm hakları saklıdır. 

 

5.2.22. Güvenlik (Nizamiye) Kuralları 

5.2.22.1. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak  şirketlerinde çalışma yapacak  

Yüklenici Firma personelleri çalışmaya başlamadan önce işletme personelleri tarafından, İSG ve Acil 

Durumlar hakkında bilgilendirme eğitimi verecektir. 

5.2.22.2. İSG ve Acil Durumlar hakkında bilgilendirme eğitimi almayan Yüklenici Firma 

personeline çalışma izni verilmeyecektir. 

5.2.22.3. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak  şirketleri çalışma alanına ilk defa 

giriş  yapacak  Yüklenici Firma; güvenlik birimine çalışan listesini, işletme içerisine giriş-çıkış yapacak 

araçların plakalarının listesini ve ruhsat fotokopilerini bırakmak zorundadır. Bu kişiler ve araçlar dışında 

hiç kimse ve araç, o Yüklenici Firma adına içeri alınmayacaktır. 

5.2.22.4. Yüklenici Firma adına giriş-çıkış yapacak araçlara “araç kartı” verilecektir. Bu araç 

kartları üzerinde olmayan hiçbir Yüklenici Firma aracı İşletme içine alınmayacaktır. 

5.2.22.5.  İşletme içerisine giriş-çıkış yapan araçlar için Yüklenici Firma çalışanları, güvenlik 

görevlilerinin her türlü talimatına uymak ve günlük kontrollerde her türlü kolaylığı göstermek 

zorundadır. 

5.2.22.6. Ruhsatlı dahi olsa ateşli, delici veya kesici silah güvenlik (nizamiye)den içeri 

alınmayacaktır. 

 
 
5.2.23. Cezai Şart 

5.2.23.1. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak  şirketleri  prosedür şartlarına uygun 

davranılmadığını  tespit etmesi halinde veya prosedürde belirtilmese dahi işveren tarafından tespit 

edilen diğer tehlikeli durum ve davranışlarda EK-3  de  belirtilen  “Ceza Tablosu” uygulanacak olup, 

İşveren tarafından Yüklenicinin hakkedişinden kesilecektir. 

 

NOT:   *  Kişiye özel uygunsuzluklar için çalışan başına idari para cezası uygulanacaktır 

             *  Yüklenicilere uygulanacak para cezaları  tablosu Bakanlık tarafından yayınlanan “ 6331 Sayili 

İSG Kanununa Göre 2019 Yilinda Uygulanacak İdari Para Cezalari” tablosu dikkate alınarak 

hazırlanmıştır. Her yıl bakanlık tarafından güncellenen İdari Para Cezası Tablosu dikkate alınarak  

yüklenicilere idari para cezaları uygulanacaktır. 
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5.2.24. Değişiklik Yetkisi 

5.2.24.1. AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı iştirak  şirketleri  yapılacak iş ve hizmetler 

için iş bu prosedür de belirlenmeyen tedbirlerinde alınmasını isteyebilir. Bunun yanında bazı işleri izne 

bağlama hak ve yetkisi de saklıdır. 

5.2.24.2. Yüklenici Firma, evraklarının uygunluğu AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve bağlı 

iştirak şirketlerindeki işletme yöneticileri, İşletmelerdeki vardiya amirleri, İnsan Kaynakları ve İSG, 

Çevre ve EYS Müdürlüğü  tarafından kontrol edilir. 

 

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR  

1. EK-1 Yüklenici Firmanın Hazırlaması Gereken Evraklar 

2. EK-2 Yüklenici Firma Doküman Kontrol Listesi 

3. EK-3 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmeliklerine Uygun Davranmayan 

Yüklenicilere Uygulanacak İdari Para Cezaları 

4. İSG.TLM.002  Kapalı Alanlara Giriş İş İzin Talimatı 

5. İSG.FRM.002 Kapalı Alana Giriş  İş İzin Formu 

6. İSG.TLM.003 Yüksekte Çalışma İş İzin Talimatı 

7. İSG.FRM.003 Yüksek Çalışma İş İzin Formu 

8. İSG.TLM.004  Kazı İşleri Talimatı 

9. İSG.FRM.004  Kazı İşleri Çalışma  İş İzin Formu 

10. İSG.TLM.005 Ağır Yük Taşıma ve Kaldırma Çalışmaları Talimatı 

11. İSG.FRM.005 Ağır Yük Taşıma ve Kaldırma Çalışmaları İş İzin Formu 

12. İSG.TLM.006 Elektrik  İşleri İş  İzin Talimatı 

13. İSG.FRM.006 Elektrik İşleri  İş İzin Formu 

14. İSG.TLM.010 Sıcak İşler İş İzin Talimatı 

15. İSG.FRM.010  Sıcak İşler İş İzin Formu 

 

6. REFERANSLAR 

1. 6331  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 

2. 4857 İŞ KANUNU 

3. YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 
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4. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI 

BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ 

 
 
                            EK-1 Yüklenici Firmanın Hazırlaması Gereken Evraklar 

SN EK-1 Yüklenici Firmanın Hazırlaması Gereken Evraklar 

1 Son Aya Ait Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Döküm Listesi (Yeni Girişler İçin SGK Giriş 
Bildirgesi) 

2 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım Belgesi 
3 Mesleki Yeterlilik Sertifikası 

4 

İşe Giriş veya Periyodik Sağlık Muayene Raporları 
* İşyeri tehlike sınıfına göre güncel tarihli, İşyeri Hekiminin kaşesi ve imzası olacak, tehlike 
sınıfına uygun işlerde çalışabilir ibaresi yer alacak, görev ve ünvanının gerektirdiği özel risklere 
karşı çalışabilir ibaresi yer alacak (Gece ve yüksekte çalışacakların çalışmaya uygun olduğuna 
dair Sağlık Raporları) 

5  Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Zimmet Tutanakları. 
6  Geçici görevle çalışma yapan personel var ise “Geçici Görev Belgesi” 
7 İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli atama ve İSG-KÂTİP Sözleşme Çıktısı 
8 Çalışan Temsilcisi atama yazısının fotokopisi 
9 Destek Personeli atama yazısının fotokopisi 

10 Tespit öneri defterinin kapak fotokopisi 

11 İSG Yıllık Eğitim Planı  
(İşe başlama tarihi itibaren 1 ay içerisinde hazırlanıp teslim edilecektir.) 

12 İSG Yıllık Çalışma Planı 
 (İşe başlama tarihi itibaren 1 ay içerisinde hazırlanıp teslim edilecektir.) 

13 Yıl Sonu Değerlendirme Formu 
(Yıl sonunda İşyeri Güvenlik İSG Dosyasına eklenecektir) 

14 Yapılacak işe uygun hazırlanmış “Risk Analiz Raporu” 
15 Acil Durum Planı ve iletişim bilgilerini içeren Acil Durum Ekip Listesi 
16 Yemekhane ve çay ocaklarında çalışanların Portör Muayene Belgeleri 
17 Gürültülü işlerde çalışacakların Kulak Odyogramları 
18 Tozlu işlerde çalışacakların Akciğer Filmleri, Solunum Fonksiyon Testleri 
19 Metal işlerinde paslı malzemelerle yapılan işlerde çalışanların Tetanos Aşısı Kayıtları 
20 Kaldırma araçlarının periyodik kontrol belgeleri 
21 Kompresör ve hava tanklarının kontrol belgeleri 
22 İş makinesi kullananların Operatör Belgesi/ trafiğe çıkıyor ise G Sınıfı Sürücü Belgesi 
23 Araç listesi (Araç ruhsat fotokopileri) 
24 Sahada kullanılacak kimyasalların listesi ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) 

25 

Tehlikeli kimyasal madde getiren firmaların ADR Yönetmeliğine uygun tüm belgeler 
*   SRC 5 Belgesi 
*   Taşıma Evrakı 
*   Tankerin (Aracın) ADR Uygunluk Belgesi 

26 Çalışacak Personelin listesi (işveren kaşe imza onaylı) 
27 Tüm Çalışanlardan Alınacak Olan Fazla Çalışma Muvafakatnamesi 
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28 Aylık prim hizmet belgesi 
29 Aylık bordrolar 
30 Personel İşten Çıkış Belgeleri 
31 Personelin SGK giriş-çıkış fotokopisi 
32 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
33 İkametgâh Belgesi   
34 Sürücü Belgesi (Ehliyet) Fotokopisi 
35 Nüfus Kayıt Örneği  
36 Adli Sicil Kaydı 
37 Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi 
38 Sigortalı Hizmet Dökümü 

**Yüklenici, yukarıda yer alan belgeleri işe başlamadan önce İş Sahibine teslim etmek zorundadır. 
Belgelerin teslim edilmemesi veya eksik belgelerin olması durumunda Yüklenici ’ye işe başlama izni 
verilmeyecektir. 

 
      

 

 

EK-2 Yüklenici Firma Doküman Kontrol Listesi 

Kontol Eden 
Sorumlunun  
Adı Soyadı 

  Lokasyon   Kontrol 
Tarihi   İmza 

SN EK-2 Yüklenici Firma Doküman Kontrol Listesi Var Yok Gerekli 
Değil Kontrol Edecek Birim 

1 Son Aya Ait Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Döküm Listesi 
(Yeni Girişler İçin SGK Giriş Bildirgesi) � � � İşletme  sorumlusu / 

işi yaptıran müdürlük 

2 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım Belgesi � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

3 Mesleki Yeterlilik Sertifikası � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

4 

İşe Giriş veya Periyodik Sağlık Muayene Raporları 
* İşyeri tehlike sınıfına göre güncel tarihli, İşyeri Hekiminin 
kaşesi ve imzası olacak, tehlike sınıfına uygun işlerde 
çalışabilir ibaresi yer alacak, görev ve ünvanının 
gerektirdiği özel risklere karşı çalışabilir ibaresi yer alacak 
(Gece ve yüksekte çalışacaklar çalışmaya uygun olduğuna 
dair Sağlık Raporları) 

� � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 
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5  Kişisel Koruyucu Donanım(KKD) Zimmet Tutanakları � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

6  Geçici görevle çalışma yapan personel var ise “Geçici 
Görev Belgesi” � � � İşletme  sorumlusu / 

işi yaptıran müdürlük 

7 İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli 
atama ve İSG-KÂTİP Sözleşme Çıktısı � � � İşletme  sorumlusu / 

işi yaptıran müdürlük 

8 Çalışan Temsilcisi atama yazısının fotokopisi � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

9 Destek Personeli atama yazısının fotokopisi � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

10 Tespit öneri defterinin kapak fotokopisi � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

11 
İSG Yıllık Eğitim Planı  
(İşe başlama tarihi itibaren 1 ay içerisinde hazırlanıp teslim 
edilecektir.) 

� � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

12 
İSG Yıllık Çalışma Planı 
 (İşe başlama tarihi itibaren 1 ay içerisinde hazırlanıp 
teslim edilecektir.) 

� � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

13 Yıl Sonu Değerlendirme Formu 
(Yıl sonunda İşyeri Güvenlik İSG Dosyasına eklenecektir) � � � İşletme  sorumlusu / 

işi yaptıran müdürlük 

14 Yapılacak işe uygun hazırlanmış “Risk Analiz Raporu” � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

15 Acil Durum Planı ve iletişim bilgilerini içeren Acil Durum 
Ekip Listesi � � � İşletme  sorumlusu / 

işi yaptıran müdürlük 

16 Yemekhane ve çay ocaklarında çalışanların Portör 
Muayene Belgeleri � � � İşletme  sorumlusu / 

işi yaptıran müdürlük 

17 Gürültülü işlerde çalışacakların Kulak Odyogramları � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

18 Tozlu işlerde çalışacakların Akciğer Filmleri, Solunum 
Fonksiyon Testleri � � � İşletme  sorumlusu / 

işi yaptıran müdürlük 

19 Metal işlerinde paslı malzemelerle yapılan işlerde 
çalışanların Tetanos Aşısı Kayıtları � � � İşletme  sorumlusu / 

işi yaptıran müdürlük 

20 Kaldırma araçlarının periyodik kontrol belgeleri � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 
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21 Kompresör ve hava tanklarının kontrol belgeleri � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

22 İş makinesi kullananların Operatör Belgesi/ trafiğe çıkıyor 
ise G Sınıfı Sürücü Belgesi � � � İşletme  sorumlusu / 

işi yaptıran müdürlük 

23 Araç listesi (Araç ruhsat fotokopileri) � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

24 Sahada kullanılacak kimyasalların listesi ve Malzeme 
Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) � � � İşletme  sorumlusu / 

işi yaptıran müdürlük 

25 

Tehlikeli kimyasal madde getiren firmaların ADR 
Yönetmeliğine uygun tüm belgeler 
*   SRC 5 Belgesi 
*   Taşıma Evrakı 
*   Tankerin (Aracın) ADR Uygunluk Belgesi 

� � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

26 Çalışacak Personelin listesi (işveren kaşe imza onaylı) � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

27 Tüm Çalışanlardan Alınacak Olan Fazla Çalışma 
Muvafakatnamesi � � � İşletme  sorumlusu / 

işi yaptıran müdürlük 

28 Aylık prim hizmet belgesi � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

29 Aylık bordrolar � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

30 Personel İşten Çıkış Belgeleri � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

31 Personelin SGK giriş-çıkış fotokopisi � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

32  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

33 İkametgâh Belgesi   � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

34 Sürücü Belgesi (Ehliyet) Fotokopisi � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

35 Nüfus Kayıt Örneği  � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

36 Adli Sicil Kaydı � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

37 Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 

38 Sigortalı Hizmet Dökümü � � � İşletme  sorumlusu / 
işi yaptıran müdürlük 
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� 1-26 maddeler İşletme Sorumlusu/İşi Yaptıran Müdürlük tarafından kontrol edilecektir. İSG, Çevre ve EYS 
Müdürlüğü İhtiyaç halinde teknik destek verecektir. 

� 27-38 maddeler İşletme Sorumlusu/İşi Yaptıran Müdürlük tarafından kontrol edilecektir. İnsan Kaynakları 
Müdürlüğü İhtiyaç halinde destek verecektir. 

 

 

EK-3 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmeliklerine Uygun Davranmayan 

Yüklenicilere Uygulanacak İdari Para Cezaları 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmeliklerine Uygun Davranmayan Yüklenicilere 
Uygulanacak İdari Para Cezaları 

No Uygunsuzluk Konusu 
Miktar 

TL 

1 İşe Başlama İzin Formunda ismi belirtilmeyen yüklenici çalışanının santral 
işletmesinde bulundurulması. 1000 

2 Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süre içerisinde 
verilmemesi (Her bir bildirge için aylık asgari ücret tutarı) 2558,4 

3 

Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak işyerinin tehlike sınıfına ve çalışan 
sayısına bağlı olarak güncel 6331 Sayılı İSG Kanunu İdari Para Cezaları tablosuna göre cezai 
işlem uygulanacaktır. (10-49 arası çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde Risk 
Değerlendirmesinin yapılmaması) 

17320 

4 

Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını 
hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda 
işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. (10-49 çalışanı olan 
çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde) 

3822 

5 İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almamış çalışan bulundurulması. ( TL  / her bir aykırılık için 
çalışan başına* ayrı ayrı) 774 

6 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 
işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. (TL / her çalışan için) 1911 

7 Yüklenici Firma çalışanlarının iş kıyafeti, iş ayakkabısı, baret vb. kişisel koruyucu 
donanımlarını kullanmadan/giymeden İşletme alanlarında dolaşması. 500 

8 Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek. 774 

9 Yüklenici Firma çalışanlarının Santral İşletmesi içindeki uyarı, yasak, bilgilendirme 
levhalarına ve talimatlara uymaması. 300 

10 Yüklenici Firma çalışanlarının mesleki yeterliliği olmayan işleri yapması. 2000 

11 Yüklenici Firma çalışanlarının kararlaştırılan çalışma alanları dışında izinsiz dolaşması. 300 
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12 Çalışma alanında tehlikeden kaynaklı risk ve olumsuzluk görüldüğünde Santral 
İşletmesi yetkililerine haber verilmemesi. 300 

13 Çalışma alanını ve içindeki tehlikeli kısımları emniyet şeridi, duba ve uyarı levhalarıyla 
sınırlandırmaması. 500 

14 Yapılan iş esnasında acil çıkış kapıları, yangın söndürme cihazları ve dolaplarının 
önünün kapatılması 300 

15 Yüklenici Firma araçlarının Santral İşletmesi içindeki 20 km/s hız sınırına uymaması. 300 

16 Yüklenici Firma araçlarının çıkış yönünde park edilmemesi ve geçişlere engel olacak 
şekilde park edilmiş olması. 200 

17 Yüklenici Firma çalışanlarının santral işletmesine ait alet, ekipman, makine veya 
malzemeleri izinsiz kullanması 1000 

18 Yönetmeliklere uygun olmayan makine, alet veya ekipman kullanılması 1000 

19 Yüklenici Firma çalışanlarının Vinç, Forklift vb. kaldırma ve taşıma araçlarını izinsiz 
kendi başlarına kullanması 1000 

20 Operatörlük belgesi olmayan çalışanların iş makinaları ve kaldırma araçlarını 
kullanması. 2000 

21 Periyodik kontrol belgesi olmayan iş makinası veya basınçlı kapların santral içine 
alınması. 2000 

22 İş Makinası, Forklift, Traktör vb. araçlarda insan taşınması. 500 
23 Yüklenici çalışanlarının izinsiz tehlikeli alanlara girmesi. 500 

24 Kullanılan makine, tezgâh, el aletlerindeki hareketli parçaların koruyucularının 
çıkarılması ve ekipmanların kapasitesinin üzerinde çalıştırılması. 1000 

25 Yüklenici çalışanlarının izinsiz elektrik panolarına ve hatlarına müdahale etmesi. 1000 

26 Santral İşletmesi çalışma alanlarında Yüklenici Firmaların elektrikli alet ve 
makinelerde kullanacakları elektriği izole trafo vasıtasıyla almaması. 1000 

27 Sıcak işler veya işlemlerde (kaynak, kesme, lehim, taşlama, ısıtma vb.) çalışma 
alanında veya yakınında yanıcı malzemeler ve kömür tozları temizlenmeden çalışılması. 1000 

28 Sıcak işler veya işlemler sırasında, çalışma alanında ve kolay ulaşılabilecek yerlerde 
yangın söndürme cihazı bulundurulması. 1000 

29 Basınçlı kaynak tüplerinin şalomalarında geri tepme valfinin olmaması veya 
göstergelerinin kırık olması 1000 

30 Basınçlı kaynak tüplerinin tüp arabası taşınmaması ve yatık vaziyette depolanması. 1000 

31 Basınçlı kaynak tüplerinin uygunsuz depolanması veya kapaklarının olmaması 1000 

32 Yüksekte yapılan çalışmalarda "Yüksekte Çalışma İzin Formu" doldurulmaması ve İSG 
Uzmanı, İşletme Yöneticisi veya Vardiya Amirlerinden uygunluk alınmaması. 3000 
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33 Yüklenici Firma çalışanlarının yüksekte yapılan çalışmalarda paraşüt tipi emniyet 
kemeri, çift kollu lanyard, karabina vb. kullanmaması. 2000 

34 
İşletme çalışma alanlarında bulunan korkulukların izinsiz çıkarılması veya 
çıkarılmış-kesilmiş korkulukların yerine monte edilmemiş olmaması veya yüklenici firma 
tarafından standartlara uygun olmayan korkulukların kullanılması 

1000 

35 Merdiven ve iskelenin kullanılmadığı yüksekte yapılan çalışmalarda yatay ve dikey 
yaşam hatlarının kurularak ve uygunluk alınarak çalışılmaması. 2000 

36 40-50 km/s üzerindeki rüzgâr hızlarında, zeminin kaygan ve buzlu olması halinde 
yüksekte her türlü montaj, bakım, onarım çalışmaları yapılması. 1000 

37 Yüklenici Firmanın çalışma alanında patlayıcı, zehirli, kanserojen, asbest vb. tehlikeli 
kimyasal kullanması. 2000 

38 Yüksekte yapılacak çalışmalarda standartlara uygun olmayan iskele kullanılması. 3000 

39 İskelelerin yetkili olmayan kişilere kurdurulması ve iskele malzemelerinin uygunsuz olması. 2000 

40 Tehlikeli maddelerin suya, toprağa veya kanalizasyona dökülmesi. 3000 

41 Çalışma alanlarının düzensiz olması ve çalışma sonrası oluşan atıkların Santral 
İşletmesi yetkililerin belirlediği yerlere götürülmemesi. 1000 

42 
İşletmenin ilgili yetkililerinden izin alınmadan toprak altından geçen elektrik kabloları, su 
tesisatı hava tesisatı doğal gaz tesisatı, fuel oil tesisatı vb. yerlerde toprakaltı çalışmaları 
(Kazı, Çukur Açma, Kanal Açma vb.) yapılması. 

2000 

43 Kapalı alanlarda “Kapalı Alanda Çalışma İzin Formu” doldurulup, İSG Uzmanı, İşletme 
Yöneticisi veya Vardiya Amirlerinden uygunluk alınmaması 2000 

44 
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. İSG, Çevre ve EYS müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 
tüm işyeri ve işletmelere uygulanan iş izin sistemi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda 
İSG Uzmanı, İşletme Yöneticisi veya Vardiya Amirlerinden uygunluk alınmaması 

2000 

45 Yüklenici Firmanın sebep olduğu acil durumları (yaralanmaya sonuçlanan iş kazaları, yangın, 
herhangi bir tesisatta kaçak olması) İşletme sorumlusuna bildirmemesi 1000 

46 Elektrikle yapılan çalışmalarda ekli, hasarlı ve darbe almış uzatma kablolarının kullanılması 1000 

47 Yemekhane dışındaki alanlarda ve çalışma alanlarında yemek yenmesi 300 

48 İzinsiz ve kontrolsüz ateş yakmak 1000 
49 Yemekhane çay ocağı gibi alanlarda çalışanların portör muayenesinin olmaması 1000 
50 İşletmenin İSG kurallarına uyulmaması 2000 

51 Santral İşletmesi içerisine giriş-çıkış yapan Yüklenici Firma araçlarının, güvenlik 
görevlilerinin talimatına uymaması ve günlük kontrollerde kolaylık göstermemesi 1000 

 
 


