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BU KONUDAN 

A-B-C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI SORUMLUDUR ! 
İŞYERİ HEKİMLİĞİ SORUMLUDUR ! 
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ SORUMLUDUR ! 

 

  

#İSTEYİPTE

#YAPAMAYACAĞINIZ

#HİÇBİR ŞEY 

#YOKTUR!
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12. KONU SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ 
 

 

Tanımlar 
 
 Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri: Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi 

veren işaretlerdir. 
 

 Bilgilendirme işareti: Yasak işareti, uyarı işareti, emredici işaret, acil çıkış ve ilkyardım 
işaretleri dışında bilgi veren diğer işaretleri,  
 

 Ek bilgi levhası: Bir işaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan levhayı, 

 El işareti: Çalışanlar için tehlike oluşturabilecek manevra yapan operatörleri 
yönlendirmek üzere ellerin ve/veya kolların önceden anlamları belirlenmiş hareket 
ve/veya pozisyonlarını, 
 

 Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işareti, 
 

 Güvenlik rengi: Güvenlik açısından özel bir anlam yüklenen rengi, 
 

 Işıklı işaret: Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış, içeriden veya arkadan 
aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneğini, 
 

 İşaret levhası: Geometrik bir şekil, renkler ve bir sembol veya piktogramın kombinasyonu 
ile özel bilgi ileten ve yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş levhayı, 
 

 İşaretçi: İşareti veren kişiyi, 
 

 Sağlık ve güvenlik işaretleri: Özel bir nesne, faaliyet veya durumu işaret eden levha, 
renk, sesli veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el-kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği 
hakkında bilgi ya da talimat veren veya tehlikelere karşı uyaran işaretleri, 
 

 Sembol veya piktogram: Bir durumu tanımlayan veya özel bir davranışa sevk eden ve bir 
işaret levhası veya ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan şekli, 
 

 Sesli sinyal: İnsan sesi ya da yapay insan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmış bir 
düzenekten çıkan ve yayılan kodlanmış ses sinyalini, 
 

 Sözlü iletişim: İnsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, önceden anlamı belirlenmiş 
sözlü mesajı, 
 

 Uyarı işareti: Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işareti, 
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 Yasak işareti: Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir 
davranışı yasaklayan işareti, 

İFADE EDER. 
İŞYERİNDE KULLANILAN SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GENEL 

GEREKLER 
 

İşaret çeşitleri 
 
Sabit ve kalıcı işaretler 
 

 Sabit ve kalıcı işaret levhaları; yasaklamalar, uyarılar ve yapılması zorunlu işler ile acil 
kaçış yollarının ve ilk yardım bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tanınması için 
kullanılacaktır. 

 Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, işaret levhası ve kırmızı renkle 
kalıcı şekilde işaretlenecektir. 

 Konteynır ve borular üzerindeki işaretler ek-3’te belirtildiği şekilde olacaktır. 

 Engellere çarpma veya düşme riski olan yerler, işaret levhası ve güvenlik rengi ile 
kalıcı şekilde belirlenecektir. 

 Trafik yolları güvenlik rengi ile kalıcı olarak işaretlenecektir.   

 Geçici işaretler 

 Gerekli hallerde ve aşağıda 3 üncü maddede belirtildiği şekilde işaretlerin  birlikte ve 
birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak; tehlike sinyali vermek, gerekli 
önlemlerin alınması için ilgili kişinin çağrılması ve çalışanların acil tahliyesi için ışıklı 
işaretler, sesli sinyaller ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır. 

 Gerekli durumlarda, tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan 
kimseleri yönlendirmek için el işaretleri ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır. 

 
İŞARETLERİN BİRLİKTE VE BİRBİRİNİN YERİNE KULLANILMASI 

 
1) Aynı derecede etkili ise, aşağıdaki işaretlerden herhangi biri kullanılabilir: 
 

Engel veya düşme tehlikesi olan yerlerde; işaret levhası veya güvenlik rengi 

Işıklı işaret, sesli sinyal veya sözlü iletişim  

El işaretleri veya sözlü iletişim 

 
2)  Aşağıda belirtilen işaretler birlikte  kullanılabilir. 
 

Işıklı işaret ve sesli sinyal 

Işıklı işaret ve sözlü iletişim  

El işaretleri ve sözlü iletişim  
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Aşağıdaki tabloda yer alan hususlar, güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanır. 

Renk Anlamı veya Amacı Talimat  ve Bilgi 

Kırmızı 

 

 

Yasak işareti Tehlikeli hareket veya davranış 

Tehlike alarmı Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et 

Yangınla mücadele 

ekipmanı 

Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve 

tanımlanması 

Sarı  Uyarı işareti Dikkatli ol, önlem al, kontrol et 

Mavi (1) 

Zorunluluk işareti 

Özel bir davranış ya da eylem 

Kişisel koruyucu donanım kullan 

Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında 

emniyet rengi olarak kabul edilir 

Yeşil 
Acil çıkış, ilk yardım işareti 

Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, 

tesisler 

Tehlike yok Normale dön 

(2) Parlak 

turuncu:  

Özellikle zayıf doğal görüş  şartlarında floresan özellikli bu renk çok dikkat 

çekicidir.          

Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir.                           

 

 

Güvenlik işaretinin işlevinin aşağıda belirtilenler tarafından olumsuz etkilenmemesi için :  
 

 Görülmesini veya işitilmesini zorlaştıracak veya engelleyecek, aynı türden bir başka 
emisyon kaynağının bulunması önlenecek, özellikle; 

 Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmeyecektir. 

 Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmayacaktır. 

 Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmayacaktır. 

 Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmayacaktır. 

 Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmayacaktır. 

 İşaretlerin ya da sinyal aygıtlarının; uygun tasarımı, yeterli sayıda olması, uygun bir 
şekilde yerleştirilmesi, bakım ve onarımının iyi yapılması ve doğru çalışması 
sağlanacaktır. 
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KULLANILACAK İŞARET LEVHALARI 

1) Yasaklayıcı işaretler 
         
Temel nitelikler: Daire biçiminde, Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve 
diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır) 
 
 

   
Sigara İçilmez Sigara içmek ve açık 

alev kullanmak 
yasaktır 

Yaya giremez 

   

Suyla söndürmek 
yasaktır 

İçilmez Yetkisiz kimse 
giremez 

  

 

İş makinası giremez Dokunma  
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2)  Uyarı işaretleri 
 
Temel nitelikler: Üçgen şeklinde, Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı 
kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır) 
 

   
Parlayıcı madde veya 

yüksek ısı 
Patlayıcı madde Toksik (Zehirli) madde 

     
Aşındırıcı madde Radyoaktif madde Asılı yük 

   
İş makinası Elektrik tehlikesi Tehlike 

   

Lazer ışını Oksitleyici madde İyonlaştırıcı olmayan 
radyasyon 

     

Kuvvetli manyetik alan Engel Düşme tehlikesi 

      
Biyolojik risk Düşük sıcaklık Zararlı veya tahriş edici 

madde 
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3)  Emredici işaretler 
 
Temel nitelikler:  

 Daire biçiminde,  

 Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az %50’sini 
kapsayacaktır) 

 

      
Gözlük kullan Baret tak Eldiven giy 

      
Maske kullan İş ayakkabısı giy Yaya yolunu kullan 

      
Koruyucu elbise giy Yüz siperi kullan Emniyet kemeri kullan 

   

  

Kulak koruyucu tak  Genel emredici işaret 
(gerektiğinde başka 

işaretle birlikte 
kullanılacaktır) 
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4)  Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri 

 

Temel nitelikler 

 Dikdörtgen veya kare biçiminde, 

 Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini 

kapsayacaktır) 

 

                      

     
Acil çıkış ve kaçış yolu 

     
Yönler (Yardımcı bilgi işareti) 

      
İlk Yardım Sedye Güvenlik duşu 

  
Göz duşu Acil yardım ve ilk yardım telefonu 
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5)  Yangınla mücadele işaretleri 

Temel nitelikler 

 Dikdörtgen veya kare biçiminde, 

 Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini 

kapsayacaktır) 

 

       
Yangın Hortumu Yangın Merdiveni Yangın Söndürme 

Cihazı 
Acil Yangın Telefonu 

    
Yönler (Yardımcı bilgi işareti) 
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ENGELLER, TEHLİKELİ YERLER VE TRAFİK YOLLARINI  BELİRLEMEK İÇİN KULLANILAN İŞARETLER İLE 

İLGİLİ ASGARİ GEREKLER 

  

Engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretler 

Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler ile işletme 

tesisleri içinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgeler, birbirini takip eden sarı 

ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenir. 

 İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olur. 

 Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve aynı büyüklükte 

boyanır. 

Örnek: 

 

 

Trafik yollarının işaretlenmesi 

 Çalışma yerlerinin kullanım biçimi ve ekipmanlar, çalışanların korunmasını 

gerektiriyorsa; araç trafiğine açık yollar, zemin rengi de dikkate alınarak, açıkça 

seçilebilir şekilde, sarı ya da beyaz renkli sürekli şeritlerle belirtilir. 

 Şeritler; araçlar ile araçlara yakın bulunabilecek nesneler arasında ve araçlarla yayalar 

arasında, emniyetli bir mesafeyi belirtecek şekilde çizilir. 

 Tesislerin açık alanlarındaki sürekli trafiğin olduğu yollar, uygun bariyerler ve 

kaldırımlar yoksa, uygulanabilir olduğu ölçüde, yukarıda belirtildiği şekilde işaretlenir.  
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IŞIKLI İŞARETLER İÇİN ASGARİ KURALLAR 

 

 
Özel kullanım kuralları 

Bir aygıt hem sürekli hem de aralıklı işaretler gönderiyorsa, aralıklı gönderilen işaret 
sürekli işaretin belirttiğinden daha fazla tehlikeli bir durumu ya da daha acil olarak 
yapılması istenen/emredilen müdahale ya da eylemi ifade eder. Aralıklı gönderilen 
ışıklı işaret için, ışığın yanık kalma süresi ve yanıp sönme sıklığı,  
- mesajın tam olarak anlaşılmasını sağlar 
- diğer ışıklı işaretlerle veya sürekli yanan ışıklı işaretlerle karışmaz. 

 Yanıp sönen ışıklı işaret, sesli sinyal yerine ya da sesli sinyalle birlikte kullanılıyorsa, 
aynı kodlama kullanılacaktır. 

 Ciddi bir tehlikeyi bildiren yanıp sönen ışıklı işaretler, özel olarak gözlem altında 
tutulacak ve yedek bir lamba bulundurulacaktır. 

 

SESLİ SİNYALLER İÇİN ASGARİ KURALLAR 

Temel Nitelikler 
 
Sesli sinyaller; 
- ortam gürültüsünden hayli yüksek, ancak aşırı derecede yüksek ve zarar verici olmayacak 

şekilde duyulabilir bir ses düzeyinde olacak ve 
- teknik özellikleri itibariyle kolaylıkla tanınabilir, diğer sesli sinyaller ile ortamdaki 

seslerden açıkça ayırt edilebilir olacaktır.  
- Eğer bir aygıt sabit ve değişken frekansta sesli sinyal yayıyorsa; aygıtın yaydığı değişken 

frekanslı sinyal, sabit frekanslı sinyale göre daha tehlikeli bir durumu veya  daha acil 
olarak yapılması istenen/emredilen müdahale ya da eylemi ifade eder. 

                                       

                                               EL İŞARETLERİ İÇİN ASGARİ GEREKLER 

Özellikler 

- Operatör, almış olduğu emirleri güvenlik içerisinde yerine getiremeyeceği 
durumlarda yürütmekte olduğu manevrayı durdurarak yeni talimat isteyecektir. 

- Yardımcı unsurlar: 
- Operatör, işaretçiyi kolaylıkla fark edebilmelidir. 
- İşaretçi, ceket, baret, kolluk veya kol bandı gibi ayırt edici eşyalardan bir veya 

daha fazlasını giyecek ya da uygun bir işaret aracı taşıyacaktır. 
- Ayırt edici eşyalar; parlak renkli, tercihen hepsi aynı renkte ve sadece işaretçilere 

özel olacaktır. 
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Kodlanmış işaretler 
 
Aşağıda verilen kodlanmış işaretler, belirli sektörlerde aynı manevralar için kullanılacaktır. 
 

A. Genel İşaretler 
 

Anlamı Tarifi Şekil 

BAŞLAT 

Hazır ol 

Başlama komutu 

Avuç içleri öne bakacak şekilde 

her iki kol yere paralel 

 

DUR 

Kesinti / ara 

Hareketi durdur 

Avuç içi öne bakacak şekilde sağ 

kol yukarı kalkık 

 

TAMAM 

İşlemin sonu 

Her iki kol göğüs hizasında eller 

kenetli 

 

 

B. Dikey hareketler 
 

 Anlamı Tarifi Şekil 

KALDIR Sağ kol avuç içi öne bakacak 

şekilde yukarı kalkıkken yavaşça 

daire çizer 

 

İNDİR Sağ kol avuç içi içeri bakacak 

şekilde yere doğru indirilmişken 

yavaşça daire çizer 
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DÜŞEY MESAFE Mesafe her iki elin arasındaki 

boşlukla ifade edilir 

  

 

  

  

  C. Yatay Hareketler 
 

Anlamı Tarifi Şekil 

İLERİ Her iki kol avuç içleri yukarı 

bakacak şekilde bel hizasında 

bükülüyken kollar dirsekten 

kırılarak yukarı hareket eder 
 

GERİ Her iki kol avuç içleri aşağı 

bakacak şekilde göğüs önünde 

bükülüyken kollar dirsekten 

kırılarak yavaşça gövdeden 

uzaklaşır  

SAĞ 

İşaretçinin sağı* 

Sağ kol avuç içi yere bakacak 

şekilde yere paralel sağa 

uzatılmışken sağa doğru 

yavaşça küçük hareketler 
 

SOL 

İşaretçinin solu* 

Sol kol avuç içi yere bakacak 

şekilde yere paralel sola 

uzatılmışken sola doğru 

yavaşça küçük hareketler 
 

YATAY MESAFE Eller arasındaki boşluk 

mesafeyi ifade eder 
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D. Tehlike 
 

Anlamı Tarifi Şekil 

KES 

Acil dur 

Avuç içleri öne bakacak şekilde 

her iki kol yukarı kalkık 

 

HIZLI Bütün hareketler daha hızlı   

 

YAVAŞ Bütün hareketler daha yavaş  

 

 

 

KALDIRMA ARAÇLARIYLA YAPILAN İŞLEMLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ 

ASGARİ GEREKLİLİKLER 

 Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmaları, yetiştirilmiş 
işaretçiler tarafından verilecek el ve kol işaretlerine göre yapılır. 

 Bir kaldırma makinasında birden çok çalışanın görevli bulunduğu hallerde, kaldırma 
makinası operatörü, işaretçi veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret alacak ve 
işaretçi, operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır. Operatör, her kim 
tarafından verilirse verilsin, her dur işaretini daima yerine getirecektir. 

 Kaldırma araçlarının veya kaldırılan yükün hareketi esnasında çalışanları uyarmak için 
operatör, sesi açıkça işitilebilen zil, ışıklı işaret ve benzerleriyle işaret verir ve bunlar 
hareket halinde devamlı olarak çalışır. 

 Araçlarda onarım yapılıyorsa, araçların üzerine ve uygun yerlere, onarım yapıldığına dair 
uyarma levhaları konulur. 

 Kaldırma Araçlarının kaldıracakları en ağır yükler, kabinlerin içinde veya dışında 
bilgilendirme işareti olarak belirtilir ve kaldırılabilecek en ağır yükten fazlası 
kaldırıldığında, durumu bildiren sesli ve ışıklı otomatik bir uyarma tertibatı bulundurulur. 

 Kaldırma araçlarında kullanılan zil sesleri, ışıklı işaretler işyerindeki diğer sinyal 
seslerinden ve ışıklı işaretlerden farklı, diğer makinaların meydana getirdiği gürültüleri 
bastıracak kadar kuvvetli, kolayca fark edilebilen olmalı ve aynı işyerinde çalışan tüm 
kaldırma araçları için aynı olmalıdır. 

 Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı veya taşındığı hallerde, önceden belirtilen 
kodlanmış hareket ve işaretler kullanılır. 
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YENİ YÖNETMELİK - UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 
  
Amaç 
 
Bu Yönetmeliğin amacı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve 
paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve 
esaslarını belirlemektir. 

 
Kapsam 
Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca 
uzaktan çalışanları ve bunların işverenlerini kapsar. 

 
Dayanak 
Bu Yönetmelik, 4857 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
TANIMLAR 

 
Bu Yönetmelikte geçen; 
 

 Bakanlık: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını, 

 Uzaktan çalışan: İş görme ediminin tamamını veya bir kısmını uzaktan çalışarak 
yerine getiren işçiyi, 

 Uzaktan çalışma: İşçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu 
kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri 
dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisini, 
ifade eder. 

 
 

UZAKTAN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

 
Sözleşmenin şekil ve içeriği  
 

Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır.  
Sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin 
hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin 
yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin 
hükümler yer alır. 

 
Çalışma mekânının düzenlenmesi 

 
Gerekli olması halinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş 
yapılmaya başlamadan önce tamamlanır. Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin 
karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenir. 
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Malzeme ve iş araçlarının temini ve kullanımı 
 
Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş 
sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanması esastır. Bu malzeme 
ve iş araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım koşulları açık ve anlaşılır bir şekilde 
uzaktan çalışana bildirilir. 
İş araçlarının işveren tarafından sağlanması halinde, bunların işçiye teslim edildiği tarihteki 
bedellerini belirten iş araçları listesi, işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim edilir. İşçiye 
teslim edilen belgenin işçi tarafından imzalı bir nüshası ise işveren tarafından işçi özlük 
dosyasında saklanır. İş araçlarının listesi, iş sözleşmesi içerisinde veya sözleşme tarihinde iş 
sözleşmesine ek olarak düzenlenirse ayrıca yazılı belge düzenlenmesi şartı aranmaz. 

 
Üretim maliyetlerinin karşılanması  
 

İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu 
giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hususlar iş sözleşmesinde belirtilir. 

 
Çalışma süresinin belirlenmesi 

 
Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilir. Mevzuatta 
öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik 
yapılabilir. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat 
hükümlerine uygun olarak yapılır. 

 
İletişim 

 
Uzaktan çalışmada iletişimin yöntemi ve zaman aralığı uzaktan çalışan ile işveren tarafından 
belirlenir. 

 
Verilerin korunması 

 
İşveren; uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin 
işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir ve bu verilerin korunmasına yönelik 
gerekli tedbirleri alır. 
 İşveren, korunması gereken verinin tanım ve kapsamını sözleşmede belirler. 
Verilerin korunması amacıyla işveren tarafından belirlenen işletme kurallarına uzaktan 
çalışanın uyması zorunludur. 

 
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması 

 
İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri 
hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve 
sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. 
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Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler 
 
Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya 
söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan 
çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz. 
Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler 
ile millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden 
hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan 
veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşunca belirlenir. 

 
Uzaktan çalışmaya geçiş 

 
İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilir veya hâlihazırda işyerinde 
çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma 
sözleşmesine dönüştürülebilir. 

 İşçinin, uzaktan çalışma yapma talebi ile ilgili hususlar aşağıdadır: 
o Talep yazılı olarak yapılır. 
o Talep işyerinde belirlenen usul doğrultusunda işverence değerlendirilir. 
o Talep değerlendirilirken, işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan çalışmaya 

uygunluğu ile işverence belirlenecek diğer kıstaslar kullanılır. 

 Talebe ilişkin değerlendirme sonucunun otuz gün içinde işçiye talebin yapıldığı 
usulle bildirilmesi esastır. 

 Talebin kabul edilmesi halinde 5 inci maddede belirtilen hususlara uygun şekilde 
sözleşme yapılır. 

 Uzaktan çalışmaya geçen işçi, ikinci fıkrada belirtilen usulle tekrar işyerinde 
çalışma talebinde bulunabilir. İşveren, söz konusu talebi öncelikli olarak 
değerlendirir. 

 Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında 
veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için 
işçinin talebi veya onayı aranmaz. 
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İLGİLİ SORULAR 

1)  İşçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini 
evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve 
yazılı olarak kurulan iş ilişkisini, ifade eder. 
Yukarıda tanımı verilen iş ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Örgün çalışma 

B) Yaygın çalışma 

C) Kısmi çalışma 

D) Uzaktan çalışma 

E) Görsel iletişim çalışması 

 

2)  Uzaktan Çalışma Yönetmeliğine göre; 

I. Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır.  
II. Gerekli olması halinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş 

yapılmaya başlamadan sonra  tamamlanır. 

III. Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş 

sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanması esastır. 

 

Uzaktan çalışma usul ve esaslarına göre, yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 

 

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) II ve III 

D) I ve III 

E) I, II  ve III 
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3) Uzaktan Çalışma Yönetmeliğine göre; 

I. Tehlikeli kimyasal madde çalışmaları 

II. Radyoaktif maddelerle çalışma 

III. Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işler 

Yukarıdaki işlerden hangilerinde  uzaktan çalışma yapılamaz? 

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) II ve III 

D) I ve III 

E) I, II  ve III 

4) Uzaktan Çalışma Yönetmeliğine göre; 

İşçinin, uzaktan çalışma yapma talebi ile; 

I. Talep yazılı olarak yapılır. 
II. Talep işyerinde belirlenen usul doğrultusunda iş güvenliği uzmanınca değerlendirilir. 

III. Talep değerlendirilirken, işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan çalışmaya uygunluğu ile 
insan kaynaklarınca belirlenecek diğer kıstaslar kullanılır. 

 

İlgili hususlardan hangileri doğrudur?  

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) II ve III 

D) I ve III 

E) I, II  ve III 
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5) Uzaktan Çalışma Yönetmeliğine göre; 

İşçinin, uzaktan çalışma yapma talebi ile; 

I. Talebe ilişkin değerlendirme sonucunun otuz gün içinde işçiye talebin yapıldığı 
usulle bildirilmesi esastır. 

II. Talebin kabul edilmesi halinde 5 inci maddede belirtilen hususlara uygun şekilde 
sözleşme yapılır. 

III. Uzaktan çalışmaya geçen işçi, ikinci fıkrada belirtilen usulle tekrar işyerinde 
çalışma talebinde bulunabilir. İşveren, söz konusu talebi öncelikli olarak 
değerlendirir. 

 

İlgili hususlardan hangileri doğrudur?  

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) II ve III 

D) I ve III 

E) I, II  ve III 

 

 

 

 

CEVAPLAR 

1 D 

2 D 

3 E 

4 A 

5 E 
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#İSTEYİPTE

#YAPAMAYACAĞINIZ

#HİÇBİR ŞEY 

#YOKTUR!
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SINAVLARA HAZIRLIK ADRESİ 

 

 

İSG SINAVA HAZIRLIK GRUPLARIMIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB SİTESİ LİNKİ  https://www.isgturkiyesinav.com 
 

FACEBOOK LİNKİ https://m.facebook.com/groups/193416929045293/?ref=share 
 

TELEGRAM LİNKİ https://t.me/joinchat/I9Mk3RuHNQrvXMKJ-B4ceQ 
 

İNSTAGRAM LİNKİ  https://instagram.com/isg_turkiye_sinav?igshid=1ctnd1itupg4z 
 

İNSTAGRAM 2 LİNKİ  https://instagram.com/isg_turkiye_40k?igshid=w0qgg8u8ugp0 

 
 

 

#isteyipteyapamayacağımızhiçbirşeyyoktuR. 
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https://www.google.com/url?q=https://m.facebook.com/groups/193416929045293/?ref%3Dshare&sa=D&ust=1610743309950000&usg=AFQjCNF76l7ZMOWGcI_JOkbFwcX1g1qNsg
https://www.google.com/url?q=https://t.me/joinchat/I9Mk3RuHNQrvXMKJ-B4ceQ&sa=D&ust=1610743309950000&usg=AFQjCNEfah9xLFv-5rvfzP78XrUP4qBxlA
https://www.google.com/url?q=https://instagram.com/isg_turkiye_sinav?igshid%3D1ctnd1itupg4z&sa=D&ust=1610743309950000&usg=AFQjCNGg3E6-RydeZnDuVIc9j98ZZ99Vlg
https://www.google.com/url?q=https://instagram.com/isg_turkiye_40k?igshid%3Dw0qgg8u8ugp0&sa=D&ust=1610743309950000&usg=AFQjCNEdz2IrOt47k6kLWb7KKSP8kAuSrg
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