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TÜRKİYE YANGIN YÖNETMELİĞİ,
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İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU
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İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ
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Kimyasal maddelerden meydana gelen kazalar, önemli sağlık, çevre ve güvenlik problemlerine yol açmaktadır. Kimyasal maddelerin hayatın her alanında yer bulan ağırlığı
beraberinde çevre, sağlık ve güvenlik risklerinin doğmasına da yol açmaktadır. Kimyasalların tehlikeleri genellikle hatalı kullanım, depolama, taşıma ve proses hataları, doğal
afetler, yangın, sabotaj gibi durumlar sonucu ortaya çıkmaktadır.
Günlük çalışmalarımız sırasında, tehlikeli maddelerin kullanılması ve saklanması konusunda tehlikeleri hafife alma hatasına düşülmektedir. İşte tam da bu sebepten her gün
iş kazaları yaşanmaktadır.
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Bu katalog içerisinde Türkiye’de mevcut mevzuatlar hakkında bilgiler aktarılacaktır. Yürürlükteki kanunlar, yönetmelikler ve standartlar hakkında güncel bilgiler verilecektir.

“Güvenliğinizin sağlanması ve sağlığınızın
korunması, ürünlerimizi geliştirirken en önem
verdiğimiz noktadır.”
Sascha Kunkel, uluslararası iş geliştirme ve satış müdür yardımcısı
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6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hazırlanırken, SGK verilerine göre aşağıdaki çarpıcı istatistikler ortaya çıkmış ve kanunun tanıtılması esnasında T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kamuoyu ile
paylaşılmıştır. (1)
2010 yılında ülkemizde 62 bin 903 iş kazası ve 533 meslek hastalığı vakası meydana geldi.

Ö
RN

1.454 çalışanımız iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

HER GÜN
İş kazası									172
İş kazaları nedeniyle hayatını kaybeden çalışan sayısı				
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(1)

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tanıtım sunumu 2010
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www.asecos.com.tr

Binanızı ve çalışanlarınızı nasıl koruyacağınıza dair daha detaylı bilgi mi talep
ediyorsunuz? Yönetmelikler hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
Eğer bu döküman iş sağlığı ve güvenliği konusunda ilginizi çekti ise, lütfen
bizimle iletişim kurmaktan çekinmeyin.
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