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     ALINACAK ÖNLEMLER (İş öncesi kurum sorumlusu tarafından doldurulacak)      ALINAN ÖNLEMLER (önlemler alındıkça işi yapan tarafından doldurulacak)

ALINACAK ÖNLEMLER

İŞİN YAPILACAĞI MÜDÜRLÜĞÜN ADI:

13.   Önlem alındığında          (yuvarlak) kutu işaretlenecektir,

6.     Kazı yapılacak alanlarda  alana girişi engellemek için önlem ve uyarı 

yapılacak, kazı hattı altından geçen elektrik, gaz vb. tehlike kaynaklarının 

olup olmadığı araştırılacak ve tedbirler alınacak,

7.     Kişisel koruyucuların ( baret, iş gözlüğü, maske, eldiven ve emniyet 

kemeri ) varlığı kontrol edilecek,

ALINACAK ÖNLEMLER

ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜMÜ İŞİ YAPACAK OLAN TARAFINDAN İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOLDURULACAKTIR.

2.     Her türlü parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddenin dağılmaması ve 

tehlike yaratmaması için gerekli önlemler alınacak, yangın söndürücülerin 

uygunluğu kontrol edilecek,

1.     İşin yapılacağı ortamda çevre temizliği yapılacak,

14.   ………………………….

11. Kullanılmakta olan iş ekipmanların iş sağlığı ve güvenliği şartlarına 

uygunluğu kontrol edilecek.

4.     Kaynak, kesme ve delme işinde oluşacak kıvılcımlara karşı önlem 

alınacak,

3.     Yapılacak iş sırasında ortaya çıkabilecek zehirli / tehlikeli atıklar 

belirlenecek ve ayrı şekilde depolanması için tedbirler alınacak, 

12.   Gerekli kontrolleri ve buna bağlı tehlikeyi gidermek veya riski azaltmak 

için uygun kontroller aşağıdaki        (kare) kutular işaretlenerek 

tanımlanmalıdır,

5.     Elektrik işleri için elektriği kesme ve gerekli uyarı levhaları asma gibi 

tedbirler alınacak, enerji besleme ve kaynak kabloları toprak hatlı, eksiz, tek 

parça olacak ve yalıtımlarının sağlamlığı kontrol edilecek, 
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İZİN  FORMU

10.   Havaya verilecek emisyonlar için gerekli önlemler alınacak,

9.     Yağ, yakıt, tehlikeli kimyasal veya bu kimyasallarla kirletilmiş atıkların 

ayrı toplanması için gerekli tedbirler alınacak,

8.     Tehlikeli alan, uyarı bandı ile çevrilecek ve ikaz levhaları ile donatılacak, 

Gerekli  trafik tedbirleri alınacak.

İŞİN YAPILMASINDAN SORUMLU KİŞİ:

YAPILACAK İŞ:

TARİHİ:

İŞİ YAPACAK OLAN KİŞİ/KİŞİLER: BİRİM SORUMLUSU:
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İZİN  FORMU

İŞİ YAPACAK OLAN KİŞİ/KİŞİLER

1.     Düşme sonucu yaralanma ihtimali bulunabileceği yüksekliklerde yapılacak her türlü budama, bakım, montaj ve temizlik işleri 

(Örneğin; bina  çatılarında yapılacak işler, vinç tekerlek değişimleri, motor montaj ve demontajları vb..)      

Çalışma tamamlanmış olup tüm şartlar olması gereken haline getirilmiştir.

 İş Sağlığı ve Güvenliği açısından da kusurlu, tehlikeye ve soruna neden olacak bir ortam bırakılmamıştır.

5.     Yüksek gerilimle ilgili yapılacak işler

6.     Parlama, tutuşma riski yüksek malzemelerin bulunduğu ya da çalışma alanında yapılacak ateşli çalışmalar

7.     Kuyu ya da düşme sonucu yaralanma ihtimali bulunabileceği derinlikte yapılacak bakım / hafriyat çalışmaları

Adı soyadı, Tarih, İmza

2.     Rutin olmayan boşaltma ve yükleme (Örneğin ; Makine parçası, özel ekipman, tank....vb)

3.     Planlı yapılacak bakım / iyileştirme faaliyetleri 

4.     Makine montaj ve demontajları

BU BÖLÜM İŞ TAMAMLANDIKTAN SONRA DOLDURULACAKTIR.

Bu bölüm doldurulurken yapılacak işin özelliğine göre " Alınacak Önlemler " deki 13 madde dışında da 

gereksinim olabilir. İş izni için aşağıdaki 3 imzanın tamamlanması gerekmektedir.

KURUM / BİRİM SORUMLUSU

İŞİ YAPACAK OLAN KİŞİ

       NOT: İşi yaptıran ve işin yapıldığı bölüm yöneticilerinin ilave önlem ve izin alınmasını düşündüğü her türlü 

bakım, temizlik, vb...  faaliyetler için de  “İŞ İZNİ”  alınır.  

Adı soyadı, Tarih, İmza

Adı soyadı, Tarih, İmza Adı soyadı, Tarih, İmza Adı soyadı, Tarih, İmza

İŞ İZNİNİ GEREKTİREN HALLER   : 

Adı soyadı, Tarih, İmza

Kontroller süreç boyunca 

tarafımdan yapılacaktır.

Yapılacak iş, yöntem ve sürecinden 

haberim var.

İSG UZMANIKURUM / BİRİM SORUMLUSU

Alınacak önlemleri anladım ve 

uygulayacağım.
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