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İŞ İZİN SİSTEMİ 
 
 

İş izinleri; tehlikeli işlerin 
denetim/kontrol altında yapma 
sistemidir ve çeşitli seviyedeki 
çalışanları kapsar. 
 
 

 
 

 
. 

Katı Atıkların Toplanması ve ISG 

2 

   İŞ İZİN SİSTEMİ 



Toplam iş güvenliğinde olduğu gibi 
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İŞ İZİN SİSTEMİNİN AMACI 



İŞ (ÇALIŞMA) İZİN SİSTEMİNDE  SİSTEM 
YAKLAŞIMI 
 

• Dünya'nın en yaygın sistemi 
• Belgelendirilmiş süreç 
• Tehlikeli işleri kontrol altına almak 
• İşe başlamadan, sırasında ve 

sonrasındaki süreçleri kapsar 
• İşyerindeki tehlikeleri önlemek 
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   İŞ İZİN SİSTEMİ 



 

İş izin sistemi belirli görevlerin risklerine 
karşı, uygun bir değerlendirme yapmayı 
amaçlar ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanun’unun yayımlanmasından 
önce iyi yönetim uygulamaları olarak 
uygulanan iş izinleri sistemi, artık yasal 
hale getirilmiştir.  

 
 

Katı Atıkların Toplanması ve ISG 

5 

   İŞ İZİN SİSTEMİ 



Sanayide iş izni gerektirebilecek pek 
çok faaliyet bulunmaktadır. Her 
kuruluş risk analizi çalışmalarında iş 
izni gerektirebilecek faaliyetlerini 
kendine özgü olarak tanımlamalıdır.  
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   İŞ İZİN SİSTEMİ 



İş izni gerektirebilecek faaliyetlere bazı örnekler aşağıda verilmiştir: 
 
• Elektrik izolasyon işlemleri 
• Mekanik izolasyon işlemleri 
• Potansiyel oksijen yokluğu veya fazlalığı olan ortamlarda 

yapılan işler 
• Potansiyel olarak alevlenebilir/patlayıcı ortamlarda yapılan işler 
• Potansiyel olarak yüksek sıcaklık/basınç olan ortamlarda 

yapılan işler 
• Potansiyel olarak tehlikeli kimyasallara maruziyet söz konusu 

olan ortamlarda yapılan işler 
• Sıcak çalışma (açık alev kullanımı, kaynak faaliyeti ve 

alevlenebilir ortamlarda kıvılcım veya ısı çıkaran ekipmanla 
çalışma, vb.) 

• Yüksekte çalışma 
.  
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   İŞ İZİN SİSTEMİ 



İş izni gerektirebilecek faaliyetlere bazı örnekler aşağıda verilmiştir: 
 
• Sıcak çalışma (açık alev kullanımı, kaynak faaliyeti ve 

alevlenebilir ortamlarda kıvılcım veya ısı çıkaran ekipmanla 
çalışma, vb.) 

• Yüksekte çalışma 
• Tehlikeli madde veya şartlar ihtiva eden veya etme ihtimali 

olan alanlarda, ekipmanlarda veya hatlarda bakım onarım işleri 
• Köprülü gezer vinçlerin üstünde ya da yakınında yapılan 

çalışmalar 
• Kazı işlemleri 
• Patlayıcı kullanımı 
• Patlayıcı Ortamlarda Çalışma …….Vb. 
 
.  
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   İŞ İZİN SİSTEMİ 



İş izni gerektiren çalışmaların yapılmasından  önce önemli adımların 
planlanması gerekmektedir. Bu adımlar; 
 
• İşin kapsamının belirlenmesi 
• Planların, akım şemalarının gözden geçirilmesi 
• İşin yapılacağı alanın tetkik edilmesi 
• Tehlikelerin tanımlanması 
• Alınması gerekli güvenlik önlemlerinin tanımlanması 
• Yasal mevzuata uygunluğun değerlendirilmesi 
• İş prosedürlerinin oluşturulması 
• Sorumlulukların belirlenmesi 
• İletişim prosedürlerinin hazırlanması 
• İşin gerçekleştirilmesi 
 
.  
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   İŞ İZİN SİSTEMİ 



Bir kuruluşta ciddi bir kaza ile karşılaşılmamış olması, 
kuruluşta mevcut durumda uygulanan iş izni 
sisteminin çok iyi bir sistem olduğu anlamına 
gelmeyebilir.  
 
İyi bir iş izin sisteminde  aşağıda verilen kritik öneme 
sahip soruların baştan sona gözden geçirilmesi ve 
eksikliklerin giderildiğinden emin olunmalıdır:  
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   İŞ İZİN SİSTEMİ 



• İş izni yapılacak işi ve ilişkili tehlikeler net bir şekilde 
tanımmış mı? 

• Planlar ve diyagramlar yapılacak işi, yerini ve kısıtlarını 
açıklamaya yardımcı olmak için kullanılabilir mi? 

• İş iznini veren ve kullanan kişilerin hata yapmaması 
için tesis ayrı numaralar, vb. yoluyla yeterince 
tanımlanmış mı? 

• Çok daha komplike işler için detaylı bir iş yöntem 
beyanı verilmekte mi? 

•  İş iznini veren kişiler tesis ve yapılan işle ilişkili 
tehlikeler ve  alınması gerekli önlemler hakkında yeterli 
bilgi sahibiler mi?  
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   İŞ İZİN SİSTEMİ 



• Tüm potansiyel tehlikeleri tanımlayabilmeleri amacıyla 
yeterli sayıda “Ne olur eğer.. (What if)..?” ile başlayan 
sorular sorabilmeleri için yeterli deneyim ve hayal 
gücüne sahipler mi? 

• Çalışanlar ve taşeronlar iş izni sisteminin öneminin 
bilincindeler mi, bu konuda eğitim aldılar mı? 

• Çalışanlar ve taşeronlar herhangi bir tehlike ile 
karşılaştıklarında bunu yönetebilir ve insiyatif 
kullanabiliyorlar mı? 

• İzin onay sistemi net ve olması gerektiği şekilde 
tanımlanmış mı? 

• Çalışma tamamlandıktan sonra yapılacaklar 
netleştirilmiş mi? 
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   İŞ İZİN SİSTEMİ 



SONUÇ; 
 
İş izni formu pek çok bakım onarım faaliyeti için güvenli 
çalışma sistemlerinin önemli bir parçasıdır. İş izni formları 
kullanıldığında işin gerekli güvenlik önlemleri altında 
yapılması sağlar ve iş izni ile ilgili dokümanlar  yapılacak işle 
ilgili tüm öngörülebilir tehlikelerin dikkate alınmış olduğunun 
net bir kaydı da tutulmuş olur. 
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Soru ve Önerileriniz ? 
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