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GİRİŞ

Erkunt Sanayi A.Ş. tüm fabrikalarında, alt tedarikçi ve taşeronlarından yasal mevzuatın ve ISO 45001 
standardının getirdiği tüm yükümlülüklere eksiksiz ve kusursuz olarak uymalarını beklemektedir. Diğer 
yandan da tüm alt tedarikçi ve taşeronlarına, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yayarak, kendi 
bünyelerinde de İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi’ni  etkin bir şekilde oluşturabilmeleri için destek 
vermeyi hedeflemektedir.

İnsan sağlığına ve güvenliğine son derece önem veren kuruluş olarak alt tedarikçi ve taşeronlarımıza 
yön vermesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği gereksinimleri verilmiştir.

1. ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ GEREKSİNİMLERİ

1.1 Genel Şartlar: Alt tedarikçi ve taşeron, iş güvenliği ve sağlığının sürekliliğini korumaya yönelik bir 
İSG yönetim sistemi oluşturmalı, dokümante etmeli,sürdürmeli, sürekli olarak iyileştirmeli, 
uygulamalı, devamlılığı sağlamalı, riskleri belirlemeli ve değerlendirmelidir. İSG yönetim sisteminin 
kapsamını tarif etmeli ve dokümante etmelidir.

1.2 İSG Politikası: Alt tedarikçi ve taşeron, meslek hastalıkları, riskler ve İSG uygulamalarını içeren 
politikalarını, üst yönetimleri tarafından oluşturmalıdır. Politika;

 Kuruluşun isg risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun olmalı,
 Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının 

sürekli iyileştirilmesi için taahhüt içermeli
 Yürürlükteki yasal şartlara ve kuruluşun İSG tehlikeleriyle ilgili onaylamış olduğu diğer şartlara 

uyulacağına dair bir taahhüt içermeli,

1.3. Tehlikelerin Tanımlanması: Alt tedarikçi ve taşeronların yanlarında çalışan insanların 
hastalanması, yaralanması veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum 
veya davranışlar önceden belirlenmelidir. Bu belirlemelerde aşağıdakiler dikkate alınmalıdır;

 Rutin veya rutin olmayan faaliyetler,
 İnsan davranışları, kabiliyetleri ve diğer insan faktörleri
 İş alanlarının, proseslerin, tesislerin, makine/teçhizatın, işletme prosedürlerinin ve iş 

organizasyonunun tasarımı ve bunların insan kabiliyetlerine uyarlanması

Kontrolleri belirlerken veya mevcut kontroller üzerinde değişiklik yapmayı planlarken aşağıdaki 
hiyerarşiye uygun olarak risklerin azaltılması düşünülmelidir;

a)Ortadan kaldırma
b)Yerine koyma,
c)Mühendislik kontrolleri
d)İşaretler/uyarılar ve/veya diğer idari kontroller
e)Kişisel koruyucu donanım

KONTROLSUZ KOPYADIR....
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1.4. Risklerin Değerlendirilmesi: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı veya tehlikeli olaya 
maruziyet ile bu olay veya maruziyetten kaynaklanan yaralanma veya meslek hastalığının 
şiddetinin bileşimi alt tedarikçi veya taşeron tarafından önceden belirlenmeli ve bu risklerin 
şiddetini azaltmak için önlemler alınmalıdır.

1.5. Yasal ve Diğer Şartlar: Alt tedarikçi veya taşeron, kendi İSG sistemi için yürürlükte olan yasal 
şartların ve uymayı kabul ettikleri diğer şartların, işyerinde veya işçilerinin çalıştığı diğer 
işyerlerinde nasıl uygulanabileceğini belirlemelidir. Bu bilgileri güncel tutmalıdır. Kendi kontrolü 
altında çalışanlara yasal ve diğer şartlar ile ilgili bilgileri iletmelidir.

1.6. Önceliklendirme: Alt tedarikçi veya taşeron, işyerindeki kontrollerin belirlenmesinde ve 
değiştirilmesinde kaynağında önleme, alternatif yaratma, mühendislik kontrolleri, uyarı 
işaretleri/idari kontroller ve kişisel koruyucu ekipman önceliklendirmesini dikkate almalıdır.

1.7. Sürekli Geliştirme: Alt tedarikçi veya taşeron periyodik olarak bir önceki dönem koyduğu 
hedefleri revize etmeli ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmalar yapmalıdır.

1.8. Acil Durum Planları/Hazırlığı ve bu hallerde yapılması gerekenler: Alt tedarikçi veya 
taşeron ilgili tarafların ihtiyaçlarını da dikkate alarak acil durum müdahale planları 
oluşturmalıdır. Acil durum ekipmanlarının periyodik kontrolleri yapılmalı ve planlar sürekli 
güncellenmelidir. Acil durum hazırlıklarını ve acil durum müdahale prosedürlerini periyodik 
olarak gözden geçirmeli ve gerektiğinde, özellikle de olayların ve acil durumların ortaya 
çıkmasından sonra revize edilmelidir.

1.9. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler: Alt tedarikçi veya taşeron, iş sağlığı ve güvenliği  yönetim 
sistemi işleyişiyle ters düşen veya uygulaması bulunmayan durumlar için düzeltici ve önleyici 
faaliyetler başlatıp bunların sonuçlarını izlemelidir. Düzeltici önleyici faaliyetlerin yapılması için 
bir prosedür oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Uygunsuzlukların araştırılması ve 
bunların sebeplerini belirlemesi ve bunların tekrar oluşması için gerekli önlemlerin alınmasını 
sağlamalıdır.

1.10. İSG Yönetim Sistemi Uygunluk Kanıtları: Alt tedarikçi veya taşeron, Erkunt Sanayi A.Ş. 
tarafından gerçekleştirilecek olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi denetimlerine 
açık olmalıdır. 

1.11. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları: Alt tedarikçi veya taşeron,çalışan sayısı 50’nin altında ise, 
Erkunt Sanayi A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan aylık kurul toplantılarında 1 temsilci ile 
bulunmak zorundadır.

1.12. İç Dış hususlar: Alt tedarikçi ve taşeron, Erkunt Sanayi A:Ş: tarafından belirlenmiş olan iç ve 
dış hususlara uymalı ve kendi iç ve dış hususlarını belirlemelidir.

Alt tedarikçi veya taşeronun akredite olmuş bir kuruluştan aldığı, geçerli bir  ISO 45001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Sistemi belgesine sahip olması, İSG için Erkunt Sanayi A.Ş.’nin istediği 
yükümlülükleri karşılıyor olması anlamına gelmektedir.

 İSG uygunluk kanıtları olarak değerlendirilecek diğer konu ve kanıtlar:
 Yazılı İSG politikası
 Tanımlı İSG amaç ve hedefleri
 Risk analizleri
 İSG amaç ve hedeflerine yönelik yapılan ölçümler
 Kontrollerin yasalara uygun olarak yapılması
 Yönetimin gözden geçirme periyodu
 Acil durum planları

KONTROLSUZ KOPYADIR....
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2.   TAŞERON FAALİYETLERİ GEREKSİNİMLERİ

2.1. Alt işverenlik yönetmeliği üçüncü bölüm madde-12 d bendine göre alt işverenin istihdam 
edeceği işçilerin niteliklerinin yapılacak işe uygun olması gerekir. (kaynak işleri için kaynakçı 
belgesi, yüksekte çalışma için yüksekte çalışabilir raporu,mesleki yeterlilik kapsamında 
bulunan işler için mesleki yeterlilik belgesi vs.)

2.2. Alt tedarikçi veya taşeron; yaşanan iş kazası ve ucuz atlatmaları raporlamalı, kök nedenleri 
belirlemeli ve iş kazasının tekrar yaşanmaması için önlem almalıdır.

2.3. Alt tedarikçi veya taşeron, çalışmadaki tehlikelere göre kendi çalışanlarına kişisel koruyucu 
donanımların temini ve kullanımını sağlamalıdır.

2.4. Alt tedarikçi veya taşeron, yüksekte yapılacak çalışmalar için;

 Çalışanların yüksekte çalışmasına engel olmadığına dair sağlık raporu,
 İskele (kullanılacaksa) mevzuata uygun olmasının sağlanması,
 Çalışanlarının yüksekte çalışma eğitimlerinin olması,
 Kişisel koruyucu donanım (paraşüt tipi emniyet kemeri) temini ve kullanımını sağlamalıdır.

2.5. Alt tedarikçi veya taşeron; elektrikle ilgili bir çalışma yapacaksa sadece bu konuda yetkili kişi 
görevlendirmeli ve gerekli kişisel koruyucu donanımları sağlanmalıdır.

2.6. Alt tedarikçi veya taşeron; kullanacak el aletlerinin hasarlı olmamasına özen göstermeli ve 
bunları sahada kullanmamalıdır.

2.7. Alt tedarikçi veya taşeron; yapacağı kapalı alan çalışmalarında en az 2 kişi olacak şekilde 
çalışmalarını yürütmelidir.

2.8. Alt tedarikçi veya taşeron; kullanacağı (varsa) kimyasal maddeler için riskleri belirlemeli ve 
önlemleri almalıdır.

2.9. Alt tedarikçi veya taşeron; kullanmak üzere dışarıdan temin ettiği mobil vinç, caraskal vs gibi 
donanımların kontrolünü yaptırmalı ve günlük olarak göz kontrolü yapmalıdır. Fabrika 
içerisindeki pergel ve köprülü vinçlerin kullanımından önce göz kontrolü yapılmalıdır.

2.10. Alt tedarikçi veya taşeron yaşanan salgın hastalık dolayısıyla acil durum planlarını 
güncellemeli, riskleri belirlemeli, aksiyon planlarını hazırlamalı ve buna uygun olarak 
önlemlerini almalıdır.Yayınlanan güncel kılavuzları takip etmeli ve salgın kurallarına uyumun 
devamlılığını sağlamalıdır.

2.11. Alt tedarikçi veya taşeron yaşanan salgın hastalık dolayısıyla Erkunt Sanayi A.Ş. işletmelerine 
girişten önce T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen HES kodunu işyeri hekimine iletmelidir. 

2.12. Alt tedarikçi veya taşeron, Erkunt Sanayi A.Ş. işletmeleri içinde, şirket içi İSG kurallarına  
(sigara yasağı, maske, mesafe, temizlik kuralları vb.) uymak zorundadır.

KONTROLSUZ KOPYADIR....
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2.13. Alt tedarikçi veya taşeron aşağıda belirtilen dokümanları çalışma öncesi Erkunt Sanayi   A.Ş’ye 
gönderir;

 Çalışacak personelin SGK bildirgesi ve SGK dökümü
 Yönetmelik formatına göre hazırlanmış, belgede iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve firma 

yetkilisinin kaşe ve imzalarının bulunduğu yasal İSG eğitimi
 Mesleki yeterlilik belgesi veya diploması
 Yüksekte çalışma yapılacaksa yüksekte çalışmalarda İSG eğitimi
 Sıcak işlerde çalışma yapılacaksa sıcak işlerde çalışmalarda İSG eğitimi
 Kullanılacak kimyasal veya gazların güncel malzeme güvenlik bilgi formları ve formda belirtilen 

tehlikeler, önlemler, maruziyet halinde uygulanacak ilkyardım eğitimi
 İşyeri hekiminden alınmış (yüksekte çalışma mevcutta yüksekte çalışabilir ibaresi olmalıdır.) 

sağlık raporu tetkikler ekli şekilde iletilmeli veya uygunluğu Erkunt Sanayi A.Ş.’nin gönderdiği 
uygunluk formunu doldurup işyeri hekiminin imzasının olduğu form

 Çalışanların kişisel koruyucu donanım teslim tutanakları
 Firmanın sahadaki İSG sorumlusu için atama yazısı
 Kullanılacak ekipmanın periyodik muayene ve operatör belgeleri

KONTROLSUZ KOPYADIR....


