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Kursun Amacı 

 Ġş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel 

kavramlar konusunda farkındalık oluşturur. 

 Ġş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatı 

tanır. 

 Meslek hastalıkları ve ilkyardım konusunda 

bilinçlenir. 

 Ġş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili teknik 

konuları bilir.   
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Ġş güvenliği Uzmanı Kimdir? 

ĠŞ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, 
SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK  

Madde 4. 

 

d. Ġş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde 
görevlendirilmek üzere Bakanlıkça 
belgelendirilmiş mühendis, mimar veya 
teknik elemanı  

 

Olarak tanımlar. 
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Ġş güvenliği uzmanlarının görevleri 

 

 Rehberlik ve danışmanlık  

 Risk değerlendirmesi  

 Çalışma ortamı gözetimi  

 Eğitim, bilgilendirme ve kayıt  
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Ġş Sağlığı ve Ġş Güvenliğinin Tanımı 

 Çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını 

sağlamak üzere alınması gereken tedbirler 

dizisidir.  

 

 Ġşyerlerinde işin yürütümü sırasında, çeşitli 

sebeplerden kaynaklanan, çalışanların 

sağlığına ve güvenliğine zarar verebilecek 

şartlardan korunmak amacıyla yapılan 

sistemli ve bilimsel çalışmalardır. 
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Ġş Sağlığı ve Ġş Güvenliğinin Tanımı 

Ġş Sağlığı  

Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, 

ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en 

üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve 

geliştirilmesi çalışmalarıdır.  

Dünya Sağlık Örgütü  

(WHO) -1946  
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Ġş Sağlığı ve Ġş Güvenliği  

Ġş Güvenliği  

Çalışanların işte karşılaştıkları tehlikelerin 

ortadan kaldırılması veya azaltılması için 

getirilmiş yükümlülüklere ait teknik kurallarının 

bütününü anlatır.  

 

Ġş güvenliği daha çok işçinin yaşamına ve vücut 

bütünlüğüne yönelik tehlikelerin ortadan 

kaldırılmasını hedef alır.  
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Ġş kazası; 

 Ġşyerinde veya işin yürütümü 

nedeniyle meydana gelen, ölüme 

sebebiyet veren veya vücut 

bütünlüğünü ruhen ya da bedenen 

özre uğratan olayı 

6331  Ġş sağlığı ve güvenliği kanununa göre 
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Meslek hastalığı: 
 

Mesleki risklere maruziyet 

sonucu ortaya çıkan hastalığı, 

6331  Ġş sağlığı ve güvenliği kanununa göre 
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Ġş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri   

 

Ġş sağlığı ve güvenliği,  

 

çalışanların sağlık ve güvenliğini 
sağlamak için  

 

yapılan sistemli ve bilimsel  

 

çalışmalardır.  
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Ġş Sağlığı ve Ġş Güvenliğinin Önemi 

 Ġş güvenliği kavramında, çalışanların can güvenliği, 

makine araç ve gerecin, işyerinin, çevrenin, üretilen 

malın güvenliği yer almaktadır.  

 

 Ġş dünyasında çalışan çok sayıda insan, büyük 

miktarlar tutan malzeme, makine, araç ve gereçler,  

çevre, ekoloji, iş dünyası ile ilgisi olmayan 

milyonlarca insanın hayatı ve mutluluğu 

anlaşıldığına göre iş güvenliğinin önemi 

kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.  

 

Bu nedenle, bir iş yerinde Ġş Güvenliği varsa orada 

çalışanların sağlık ve mutluluğu vardır.  11 



Amaç 

Ġşyeri ve Üretim 

güvenliğini sağlamak 

Tehlike ve 

riskleri 

Önlemek 

Çalışanları 

Korumak 

Ekolojik Çevreye 

Zarar Vermemek 
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Ġş Sağlığı ve 

Güvenliği  

 

ÖNCELĠKLĠ HEDEF;  

 

Ġş Kazalarını  

ve  

Meslek Hastalıklarını  

 

Önlemektir. 
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İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için devlet, 

işveren ve çalışanların bazı sorumlulukları vardır. 

işveren 

Yasa çıkarmak 

Altyapı oluşturmak 

Denetlemek 

Önlemler almak 

Araç gereçlerin tam olması 

Ġşyerinde ĠSG uygunluğunu kontrol etmek 

Bilgilendirme 

Eğitim 

Alınan önlemlere  

uymak. 

Olumsuz durumları 

bildirmek 

KKD Kullanmak 
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Ġş Sağlığı ve Ġş Güvenliği Ġle Ġlgili Mevzuat 

• ANAYASA,  

• ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 

• YASALAR,  

• YÖNETMELĠKLER, 

• TEBLĠĞLER  

• STANDARTLAR  
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Çalışma mevzuatı  

 Ġş sağlığı ve güvenliği konusunda Bakanlıklar ile 
Kurum ve Kuruluşların görevleri ve yetkileri, teftiş- 
denetim esas ve usulleri ile yaptırım uygulama esas 
ve usulleri Kanun ve Yönetmeliklerle düzenlenmiştir.  

 

 Ġşverenler ve iş sahipleri ile işçi ve çalışanların iş 
sağlığı ve güvenliği ile görev ve yükümlülükleri; 
ayrıntılı olarak çok sayıda kanun, tüzük, yönetmelik, 
tebliğ ve standartlarla düzenlenmiştir.  

 

 Ġş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat içinde Ġş 
kanunu, Ġş ve Ġş Sağlığı ve güvenliği Kanunu, 
Borçlar Kanunu ile Türk Ceza Kanunu alınacak 
önlemler ve yaptırımlar bakımından önemli 
düzenlemelerdir.  
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6331 :  ĠŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 

sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için 

işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini 

düzenlemektir. 

 

 

 

4857 : ĠŞ KANUNU 
Amaç ve kapsam 

Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak 

çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve 

sorumluluklarını düzenlemektir. 

 

 

ĠSG YÖNETMELĠKLERĠ 

Ġş Sağlığı ve Güvenliği ile Ġlgili Kanun ve 

Yönetmelikler 
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ĠSG YÖNETMELĠKLER 

1. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  

2. Askerî Ġşyerleri ile Yurt Güvenliği için Gerekli Maddeler Üretilen Ġşyerlerinin 

Denetimi, Teftişi ve Bu Ġşyerlerinde Ġşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik  

3. Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik  

4. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik  

5. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında 

Yönetmelik  

6. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik  

7. Elle Taşıma Ġşleri Yönetmeliği  

Ġş Sağlığı ve Güvenliği ile Ġlgili Kanun ve 

Yönetmelikler 
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ĠSG YÖNETMELĠKLER 

8. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve 

Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 

9. Gemi Adamlarının Ġkamet Yerleri, Sağlık ve Ġaşelerine Dair Yönetmelik  

10. Geçici veya Belirli Süreli Ġşlerde Ġş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 

11.  Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında 

Yönetmelik  

12. Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 

Önlemleri Hakkında Yönetmelik  

13. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik 

14.  Kişisel Koruyucu Donanımların Ġşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 

Ġş Sağlığı ve Güvenliği ile Ġlgili Kanun, 

Tüzük ve Yönetmelikler 

19 

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP Repository/isggm/mevzuat/yonetmelikler/yon40


ĠSG YÖNETMELĠKLER 

15. Maden Ġşyerlerinde Ġş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 

16.  Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az 

Çalışılması Gereken Ġşler Hakkında Yönetmelik 

17.  Sağlık ve Güvenlik Ġşaretleri Yönetmeliği Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer 

Alan Ġşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 

18.  Tozla Mücadele Yönetmeliği Ulusal Ġş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi 

Yönetmeliği 

19.  Yapı Ġşlerinde Ġş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği  

20. Çalışanların Gürültü ile Ġlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 

21.  Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında 

Yönetmelik  

Ġş Sağlığı ve Güvenliği ile Ġlgili Kanun, 

Tüzük ve Yönetmelikler 
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ĠSG YÖNETMELĠKLER 

22. Çalışanların Titreşimle Ġlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 

23.  Çalışanların Ġş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik 

24. Çocuk ve Genç Ġşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  

25. Ġş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği  

26. Ġş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 

Yönetmelik  

27. Ġş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik  

28. Ġş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 

29. Ġş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 

30. Ġş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 

Ġş Sağlığı ve Güvenliği ile Ġlgili Kanun, 

Tüzük ve Yönetmelikler 
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ĠSG YÖNETMELĠKLER 

31. Ġş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 

32.  Ġşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine Ġlişkin 

Yönetmelik 

33. Ġşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve 

Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 

34.  Ġşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Ġşyerlerinde Ġşin 

Durdurulmasına Dair Yönetmelik  

Ġş Sağlığı ve Güvenliği ile Ġlgili Kanun, 

Tüzük ve Yönetmelikler 
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 Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları 

DEVLETĠN  

ĠŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNE  

ĠLĠŞKĠN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  

ANAYASADAN  

KAYNAKLANMAKTADIR  
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 Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları 

ANAYASADA ĠSG ĠLĠŞKĠN KONULAR AŞAĞIDAKĠ MADDELERDE 

HÜKME BAĞLANMIŞTIR;  

 

MADDE 5: KĠŞĠNĠN TEMEL HAK VE HÜRRĠYETLERĠ,  

MADDE 17: YAŞAMA, MADDĠ VE MANEVĠ VARLIĞI KORUMA VE 

GELĠŞTĠRME HAKKI,  

MADDE 50: YAŞ, CĠNSĠYET  VE GÜCE GÖRE ÖZEL KORUNMA  

MADDE 56: SAĞLIKLI VE DENGELĠ BĠR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI,  

MADDE 60: SOSYAL GÜVENLĠK HAKKI 
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 Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları 

ULUSLARARASI KURULUŞLAR NEZDĠNDE 

 Ġş sağlığı ve güvenliği hakkı, 1948 Birleşmiş 

Milletler Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde 

şu şekilde vurgulanmıştır: 

 

 “Herkesin, çalışma, mesleğini 

seçme ve adil ve uygun iş 

koşullarında çalışma hakkı 

bulunmaktadır.” 
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International Labour Organization 

(Uluslararası Çalışma Örgütü) 

ILO, 1919 

Amaç: Sosyal adalet ve uluslararası insan ve çalışma haklarının 

iyileştirilmesi 

 

• Ġnsan haklarına saygı 

• Yeterli yaşam şartları 

• Ġnsanca çalışma koşulları 

• Ġstihdam imkanları 

• Ekonomik güvence 
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Dünya Sağlık Örgütü 

WHO, 1946 

OSHA’nın kuruluş amacı:   

 

Avrupa Birliğinde işyerlerinin daha sağlıklı, güvenli ve üretken 

olmalarına katkıda bulunmaktır. 

 

Türkiye 2 Ocak 1948 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’ne üye 

olmuştur.  26 üye ülkenin resmi kabul işlemi 7 Nisan 1948 

tarihinde netleşmiş ve 7 Nisan günü tüm Dünya’da “Dünya 

Sağlık Günü” olarak kabul edilmiştir. 

 AVRUPA KOMĠSYONU ĠŞ SAĞLIĞI VE             

GÜVENLĠĞĠ  AJANSI (OSHA) 
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 ĠŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 

Çalışanların yükümlülükleri 

 

MADDE 19 - 

 

 (1)   Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları 

eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları 

doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya 

yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve 

güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. 
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 ĠŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 

Çalışanların yükümlülükleri 

MADDE 19 –  

(2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar 

doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: 

 

a) Ġşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma 

ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde 

kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak 

kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek. 

 

b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru 

kullanmak ve korumak. 
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 ĠŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 

Çalışanların yükümlülükleri 

MADDE 19 –  

c) Ġşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık 

ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile 

karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik 

gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber 

vermek. 

 

ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen 

noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, 

işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. 

 

d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için 

işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. 
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Ġş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve 

güvenlik kültürü 

Ġş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin mevzuatta 

belirtilen amacına uygun olarak yapılması ve 

çalışanlarda davranış değişikliklerine neden olarak iş 

kazalarının önlenmesine katkı yapması için uzman ve 

deneyimli kişilerce,  çalışanların mesleki riskler 

konusunda eğitilmesi, bilgilendirilmesi ve iş sağlığı 

ve güvenliği çalışmalarına katılımlarının sağlanması 

büyük önem taşımaktadır. 
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Ġş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve 

güvenlik kültürü 

• ĠSG çok ortaklı bir bilim dalıdır. Birden 

çok farklı tarafın bir araya gelmesi ile 

ortaya çıkar.  
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ÖNCE 

• Yasalara uygun 
 

 

 

• BELĠRTĠLEN STANDARTLARA UYGUN 

 
 

• Bilimsel    

 

 DAVRANMALIYIZ 
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Ġşletmeler ve diğer kuruluşlar;  

 

ĠSG bilincine sahip olmadıkları, 

kazaların gerçek maliyetini 

belirleyemediği sürece kazaları 

azaltmak veya kazaların önüne 

geçmek mümkün değildir. 

Ġş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve 

güvenlik kültürü 
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• Dünyada her yıl 2.2 milyon insan iş kazaları ve meslek 

hastalıkları sonucu hayatını kaybetmektedir.  

 

• 160 milyon çalışan da iş kazaları ve meslek hastalıkları 

dolayısıyla yaralanmakta veya hastalanmaktadır.  

 

• Gelişmiş ülkelerde iş kazaları ve meslek hastalıklarının 

toplam maliyeti bu ülkelerin Gayri Safi Milli Hasılalarının % 

2.5’ i ile % 4' ü arasında değişmektedir.  

 

Ġş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve 

güvenlik kültürü 
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Ġş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve 

güvenlik kültürü 

• Ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası olmakta, her 

6 saatte de bir işçimiz hayatını kaybetmektedir.  

 

• Her gün evlerinden çıkan ve çalışmaya giden 4 

işçimiz akşam evine dönememektedir.  

 

• her 2,5 saatte 1 işçi iş göremez hale gelmektedir.  

 

• Ölümlü iş kazaları istatistiklerinde  Avrupa'da ilk 

sıradayız. 
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Ekonomik Boyut 

 

-Ġş kazaları ve meslek hastalıklarından sosyal 

güvenlik sistemimizdeki kayıp yılda 4 MĠLYAR 

TL civarında 

 

-TÜĠK’in GSMH rakamlarına göre toplam 

kayıp yılda yaklaşık 35 milyar TL civarındadır.  
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ĠŞ KAZASI 

 ĠLO (International Labour Organisation) : 

Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve 

kontrol altına alınmamış olan, etrafa zarar 

verecek nitelikte olaylardır. 

 WHO ( World Health Organisation) : 

Önceden planlanmamış, çoğu kişisel 

yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin 

zarara uğramasına, üretimin bir süre 

durmasına yol açan olaydır. 
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Bu kuramı gelişiren W. Heinrich (1931)’ e göre kazaların 
oluşmasında % 88 oranında kişilerin güvensiz 
davranışlarının, % 10 oranında güvensiz çalışmanın ve % 2 
oranında talihin (önlenemez) etkisi vardır. 

 

Domino taşlarının birbirini devirmesine benzer biçimde , 
her basamağın bir sonrakini harekete geçirdiği 5 aşamalı 
olaylar zinciri bu kuramın temelini oluşturur.  

  

Bu beş temel faktöre KAZA ZĠNCĠRĠ denir.  

 

Bunlardan biri olmadıkça bir sonraki meydana gelmez ve 
zincir tamamlanmadıkça kaza ve yaralanma olmaz. 

DOMĠNO TEORĠSĠ 
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KAZA ZĠNCĠRĠ 

1- Ġnsanın tabiat şartları karşısında zayıflığı 

2- Kişisel kusurlar 

3- Tehlikeli hareket – Tehlikeli durum 

4- Kaza olayı 

5- Yaralanma (zarar veya hasar) 
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KAZALARIN TEMEL NEDENLERĠ 

ĠNSAN : unutkanlık, üzüntü, yorgunluk, uykusuzluk, insan 

ilişkileri vb. 

 

MAKĠNE : Hatalı makine ve ekipman yerleşimi, eksik veya 

kusurlu koruyucular, yetersiz standardizasyon, yetersiz kontrol 

ve bakım vb. 

 

MEDYA : (ortam-çevre) yetersiz çalışma bilgisi, uygun olmayan 

çalışma metodu, uygun olmayan çalışma yeri ve ortamı vb. 

 

YÖNETĠM : Yetersiz yönetim organizasyonu, tamamlanmamış 

kural ve talimatlar, eğitim ve öğretim yetersizliği vb.  
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ĠŞ KAZASI SAYILAN DURUMLAR 

1- Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada 

2- Sigortalının işverenleri tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle işyerinde 

veya işyeri dışında yürütmekte olduğu iş nedeniyle 

3- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında 

başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda 

4- Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek 

için ayrılan zamanlarda 

5- Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş-gelişi 

sırasında  

olan kazalar iş kazasıdır. 
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ĠŞ GÜVENLĠĞĠNĠN 10 TEMEL KURALI ;  

 

1) Ġş Güvenliğinin asıl çalışma alanı tehlikeli durum ve 
tehlikeli davranış’ın ortadan kaldırılmasına yönelik olmalıdır  

 

2) Kazalar ağırlıklı olarak %88 i tehlikeli davranışlardan , %10 u 
tehlikeli durumlardan - %2 si kaçınılmaz durumlardan 
kaynaklanmaktadır  

 

3) Kaza sonucu meydana gelecek zararın büyüklüğü 
önceden kestirilemez  

 

4) Her kazanın temelinde 1 Ağır yaralanma veya ölüm, 29 hafif 
yaralanma , 300 yaralanmasız olay vardır.  

 

1 ölüm, 29 uzuv kaybı, 300 ramak kaldı  
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ĠŞ GÜVENLĠĞĠNĠN 10 TEMEL KURALI ;  

 

5) Tehlikeli davranışların nedenleri:  

a) Şahsi kusurlar: Dikkatsizlik, laubalilik, umursamazlık gibi  

b) Eğitim yetersizliği :Bilgi, ustalık, alışkanlık  

c) Fiziki yetersizlik :Bünyenin yapılan işe uygun olmaması  

d) Uygunsuz mekanik şartlar ve fiziki ortam 

  

 

6) Kazalardan korunmak için:  

a) Mühendislik ve revizyon  

b) Eğitim  

c) Ergonomi kurallarından yararlanma,  

d) Teşvik tedbirleri uygulama  

e) Disiplin tedbirlerini uygulama çalışmalarının yapılması  
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ĠŞ GÜVENLĠĞĠNĠN 10 TEMEL KURALI ;  

7) Kazalardan korunma yöntemleri ile üretim, maliyet, 
kalite kontrolü metotları benzerlik ve paralellik arz 
eder.  

 

8) Ġş Güvenliği çalışmalarına işletmenin üst 
düzey yöneticileri de katılmalı ve sorumluluğa 
ortak olmalıdır.  

 

9) Ġşçi Sağlığı ve Ġş Güvenliği konusunda formen ve 
ustabaşı gibi ilk kademe yöneticileri çok önemlidir.  

 

10) Ġş güvenliği çalışmalarına birinci derecede insani 
duygular yön vermelidir. Ancak iş güvenliği tedbirlerinin 
üretimin artması, masrafların azalması, maliyetlerin 
düşmesine yardımcı olduğu unutulmamalıdır.  
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Eğitim kurumları bu süreç içerisinde öğrenci ve öğretmenlerin 
zamanlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri mekânlardır. 

Ġş sağlığı ve güvenliği çalımlarında hedeflenen Yönetmelikler 
doğrultusunda eğitim kurumlarında; 

derslik ortamının öğrencilere ve öğretim elemanlarına uygun 
düzenlenmesi;  

aydınlatma, hava koşulları, gürültü gibi faktörlerle ilgili olarak en iyi 
ortamın sağlanması;  

fiziksel yükün azaltılması,  

çalışma pozisyonlarının geliştirilmesi,  

doğal ve alışılmış reflekslerin daha iyi kullanılmasının sağlanması, 

çalışanların sağlıksız ortamlardan korunması ve güvenliklerinin 
sağlanmasıdır. 

 
Bu nedenlerle; 
Okullarda sağlık ve güvenliği sağlamak üzere isg kurulları kurulacaktır.  

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Resmi Kurumlar için 01-07-2016’da 
itibaren) 
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DÜZEN VE TEMĠZLĠKLE EĞĠTĠM KURUMLARININ 

SAĞLAYACAĞI FAYDALAR 

Sıfır hazırlık süresi 

Sıfır hata ve yüksek kalite 

Sıfır atık dolayısıyla düşük maliyet 

Sıfır gecikme ve zamanında müdahale 

Sıfır yaralanma ile iş güvenliği sağlama 

Sıfır yanlış ile donanım verimliliği artması 

Sıfır şikayet ile güven ve itibar kazanma 
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TEMĠZLĠK GERGĠNLĠGĠ VE KAYGIYI ALIR 

Düzenin kurulması ilk basamaktır, 

kararlı olmak sonuca götürür. 

süreklilik disiplin 

temizlik 

düzen 

tertip 
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DAĞINIKLIK ZAMAN KAYBIDIR 

FAYDASI: 

Verimlilik artar 

Kusurlar azalır 

Zaman kazanılır 

Ġş güvenliği uygulanmış olur 
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Ġşyeri temizliği ve düzeni 

sınıfla:   Tertip-yapılanma,  

sistemleştir:  Düzen,  

süpür:   Temizlik,   

standartlaştır:  süreklilik,  

sürdür:   Disiplin-özen 

Yukarıda sıraladığımız adımlar 5S olarak adlandırılır. 
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Eldivenli ellerle kapı kolu, telefon, masa, vb. 

yüzeylere temas edilmemelidir. 

Tuvalet temizliği için kullanılan eldivenler ve 

malzemeler diğer alanların temizliğinde 

kesinlikle kullanılmamalıdır 
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Eğitim kurumlarındaki alanlarda (banyo/tuvalet 
dahil) kullanılan çöp kovalarının içinde bulunan çöp 
poşetleri oda dışına çıkarılarak ağzı bağlandıktan 
sonra büyük çöp bidonuna taşınmalıdır. 
 
Çöp kovası kirlenmiş ise yıkanarak temizlenmeli ve 
kurulanmalıdır. 
 
Sınıf, laboratuvar veya diğer alanlarda temizlik 
içerde kimse olmadığı zamanlarda ve  toz 
kalkmayacak şekilde yapılmalıdır. 
 
Temizlik her zaman temiz alandan kirli alana doğru 
yapılmalıdır.  
 
Banyo ve tuvaletlerin temizliği en sona bırakılır. 
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Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.09.2013/28762  

SAĞLIK VE GÜVENLĠK ĠŞARETLERĠ 

YÖNETMELĠĞĠ 

AMAÇ: 

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik 

işaretlerinin uygulanması ile ilgili asgari gereklilikleri belirlemektir 

 

KAPSAM: 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik hükümleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Ġş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır. 

 

(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 

a) Diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça; tehlikeli 

maddelerin, preparatların, ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında 

kullanılan işaretlemelerde, 

 

b) Kara, demir, deniz, hava ve iç suyolu taşımacılığının düzenlenmesinde 

kullanılan işaretlemelerde, 

uygulanmaz. 
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Dayanak 

 

MADDE 4 –  

(1) Bu Yönetmelik; 

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Ġş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine 
dayanılarak, 

 

b) 24/6/1992 tarihli ve 92/58/EEC sayılı Avrupa 
Birliği Parlamentosu ve Konsey Direktifine paralel 
olarak, 

hazırlanmıştır. 
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Genel yükümlülük 

MADDE 5 – (1) Ġşveren, 6331 sayılı Ġş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince 

işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre;  

 

 

işyerindeki risklerin ortadan kaldırılamadığı veya toplu korumaya 

yönelik teknikler veya işin organizasyonunda kullanılan önlem, 

yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılamadığı durumlarda, 

 

 

bu Yönetmelikte yer aldığı şekliyle sağlık ve güvenlik işaretlerini 

bulundurur ve uygun yerlerde kullanılmasını sağlar. 
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Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi 

MADDE 6 – (1) Ġşveren, 6331 sayılı Ġş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanununun 16 ncı maddesinin hükümleri saklı kalmak şartıyla, 

işyerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri hakkında 

çalışanları veya temsilcilerini bilgilendirir. 

 

(2) Ġşveren, 6331 sayılı Ġş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 

17 nci maddesinin hükümleri saklı kalmak şartıyla, işaretlerin 

anlamları ve bu işaretlerin gerektirdiği davranış biçimleri 

hakkında, çalışanların eğitim almasını sağlar. 
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Çalışanların görüşlerinin alınması 

ve katılımlarının sağlanması 

MADDE 7 – (1) Ġşveren, 6331 sayılı Ġş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 18 inci 

maddesi gereğince, bu Yönetmeliğin 

kapsadığı konular ile ilgili çalışanların veya 

temsilcilerinin görüşlerini alır ve 

katılımlarını sağlar. 
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Yürütme 

 

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik 

hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı yürütür. 
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KĠŞĠSEL KORUYUCU 

DONANIMLARIN ĠŞYERLERĠNDE 

KULLANILMASI HAKKINDA 

YÖNETMELĠK 

2 Temmuz 2013  SALI 

Sayı : 28695 

Resmî Gazete 



Amaç 

 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 

işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli 

derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere 

dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu 

veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı 

durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu 

donanımların özellikleri, temini, kullanımı ve 

diğer hususlarla ilgili usul ve esasları 

belirlemektir. 
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Kapsam 

 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Ġş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 

(2) Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanımları 
kapsamaz. 

a) Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere 
yapılmamış sıradan iş elbiseleri ve üniformalar, 

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde 
kullandıkları ekipman, 

c) Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli Ġstihbarat 
Teşkilatı Müsteşarlığı gibi kamu düzeninin sağlanmasına yönelik 
kurumların faaliyetlerinde kullandıkları kişisel koruyucular, 

ç) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular, 

d) Spor ekipmanı, 

e) Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman, 
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Dayanak 

 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Ġş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanununun 30 uncu 

maddesine dayanılarak, 

b) 30/11/1989 tarihli ve 89/656/EEC sayılı 

Avrupa Birliği Konsey Direktifi ve 

21/12/1989 tarihli ve 89/686/EEC sayılı 

Avrupa Birliği Konsey Direktifine paralel 

olarak, hazırlanmıştır. 
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Tanımlar 

 b) Kişisel koruyucu donanım: 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği esas alınmak 
üzere; 

 

1) Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir 
veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya 
tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve 
cihazları, 

 

2) Kişiyi bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici 
tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş 
donanımı, 

 

3) Belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taşınan 
veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz 
nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi, 

 

4) Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için 
gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir 
parçalarını, ifade eder. 
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Ġşverenin Yükümlülükleri 

 Genel kural 

MADDE 5 –  

(1) Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu 
korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş 
organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle 
önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı 
durumlarda kullanılır.  

Kişisel koruyucu donanım, iş kazası ya da meslek 
hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve 
güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve 
güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla 
kullanılır. Ġşveren, toplu korunma tedbirlerine, 
kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verir. 
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Genel hükümler 

 
MADDE 6 – (1) Kişisel koruyucu donanımların 
işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara 
uyulur; 

a) Ġşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel 
Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun 
olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu 
donanımlar; 

1) Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur. 

2) Ġşyerinde var olan koşullara uygun olur. 

3) Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna 
uygun olur. 

4) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar. 

5) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren 
ürünlerde uygun şekilde CE işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu 
bulundurur. 
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f) Ġşveren, kişisel koruyucu donanımları hangi 
risklere karşı kullanacağı konusunda çalışanı 
bilgilendirir. 

 

g) Ġşveren, kişisel koruyucu donanımların 
kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim 
verilmesini sağlar. 
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Kullanım kuralları 

MADDE 8 – Ġşveren belirtilen kişisel 

koruyucu donanımlardan gerekli olanları 

sağlar. Çalışanların bu kişisel koruyucu 

donanımları uygun şekilde kullanmaları için 

her türlü önlemi alır. 
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Kullanım kuralları 

(2) Çalışanlar, 6331 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesine uygun olarak, iş sağlığı ve güvenliği 

ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu 

konudaki talimatları doğrultusunda kendilerine 

sağlanan kişisel koruyucu donanımları  

doğru kullanmakla, 

korumakla,  

uygun yerlerde ve  

uygun şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür. 
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Çalışanların bilgilendirilmesi 

MADDE 9 – (1) Ġşveren, kişisel koruyucu 
donanımların kullanımı esnasında alınması 
gereken sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında 
çalışanlara ve temsilcilerine bilgi verir. 

Çalışanların görüşlerinin alınması ve 
katılımının sağlanması 

MADDE 10 – (1) Ġşveren, bu Yönetmelik ve 
eklerinde belirtilen konularda 6331 sayılı 
Kanunun 18 inci maddesi hükümleri gereğince 
çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır 
ve katılımlarını sağlar. 
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EĞĠTĠM ORTAMINDA 

BAŞARININ GĠZLĠ ETKENĠ 

ERGONOMĠ 



Ergonomi;  

insan kullanımına yönelik tasarım,  çalışma ve yaşama 

koşullarının optimal hale getirilmesi çalışmalarının 

tümüdür. 

çevre – insan  

etkileşimi olarak tanımlanabilir. 
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Eğitim kurumlarında verimliliğin ve kaliteli 

eğitimin sağlanması;  

öğretim programlarının geliştirilmesi ve 

yenilenmesi, hizmet içi eğitimin 

önemsenmesi gibi konularla ilişkili olduğu 

kadar,  

 

eğitim ortamının kalitesinin artırılmasıyla  

 

da doğrudan ilişkilidir.  
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Eğitim ve Ergonomi 

 Ergonomi kavramı, eğitim-öğretim 

kurumlarına yönelik düzenlenecek olursa,  

“okul ile öğrenci/öğretim elemanı arasında ilişki 

kuran bir çalışma yapısıdır” denebilir. 

 Ergonominin amacı;  

değişik sağlık problemlerinin ortadan 

kaldırılabilmesi, verimin arttırılabilmesi için 

çalışma ortamının nasıl düzenleneceği ve 

öğrenci/öğretmene  nasıl adapte edileceğidir.  
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Kullanılan eşyaların ve işyerinin tasarımı 

aşamasındaki göz önünde bulundurulacak 

performans öğeleri 
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Eğitim Kurumlarında Çalışma Ortamlarını 

Etkileyen Faktörler 

1. Ġnsan Performansı 
 
EĞĠTĠM  insan etkileşimi üzerine kurulu bir mekanizmaya 
sahiptir.   

 

Ġnsanın özellikleri: 

 Fiziksel etmenler; kuvvet ve güç, tepki süresi (yanıt 
süresi), vücut ölçüleri, yaş, algı organlarının özellikleri  
 

 Fizyolojik etmenler; kas gerilimi, metabolik iş verimi, 
hastalıklara karşı direnç, uyku ve dinlenme gereksinimleri, 
 

 Psikolojik etmenler; uyuşmazlıklar, üzüntüler, ailevi 
sorunlar, meslek sorunları,  ekonomik zorluklar, 
güvensizlik, v.b. olarak  
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2. Çevre Koşulları 

Günün büyük bir bölümünü eğitim kurumlarında 
geçiren öğrenci ve öğretim elemanlarının sağlıklı 
bir çalışma ortamına sahip olmaları verimli olmaları 
açısından büyük önem taşımaktadır. 

 

Yerleştirme 

Aydınlatma 

 Ġklimleme 

Ses Dağılımı 

Renklendirme 

Tozlar ve Zehirli Etkenler 

Sağlık ve Güvenlik 
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Yerleştirme 

Yerleşim; eğitim kurumlarının yapısına, eğitimin amacına, 
fonksiyonuna ve düzeyine göre değişiklik göstermelidir.  
Örneğin; 

 

Çalışma masası,  

öğrencilerin ölçülerine uygun yükseklikte ve genişlikte 
olmalıdır.  

Masa üstü beyaz olmamalı,  

ışık yansımasına karşı mat yüzeyler tercih edilmelidir.  

Kısa boylu öğrenciler için ayak dayanağı bulunmalıdır. 

 

Mesleksel amaca yönelik eğitim yapan kurumlarda 
derslik ve atölyeler de işleyişe uygun olarak 
düzenlenmelidir. 
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Aydınlatma 
 Aydınlatma şiddeti yeterli olmalı, 

 

 Aydınlatma bütün alana eşit yayılmalı, 

 

 Işık yönü ve gölgelemeye dikkat edilmeli, 

 

 Işık yansımalarından kaçınmalı, 

 

 Kullanılan ışığın niteliği uygun olmalı, 

 

  Aydınlatma sabit olmalıdır. 

 

Aydınlatma, insan psikolojisini doğrudan etkileyen bir 
faktördür. Gün ışığından olabildiğince yararlanılan çalışma 
ortamları, verimliliği olumlu yönde etkilemektedir. 
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Ġklimleme 

Eğitim ortamlarında ısı ve nem çalışma 

performansını etkileyen önemli özelliklerdendir.  

 

Derslikler  

ders aralarında havalandırılmalı, 

öğrencilerin  

oksijeni  

bol ortamda çalışmaları sağlanmalıdır 
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Ses Dağılımı 

 Ġnsanlar gürültüden rahatsız olurlar, 

 Gürültü işitme kayıplarına neden olur, iç kulakta fizyolojik 

hasarlar oluşturur, 

 Çalışma ve eğitim verimliliği üzerinde olumsuz etki yapar, 

 Psikomotor bozulmalar (uyku düzensizliği, bilinç dışı yan 

etkiler) meydana getirir, 

 Psikolojik sorunlar (can sıkıntısı, dalgınlık) ortaya çıkarır 

 

 

Eğitim ortamları için önerilen gürültü düzeyi 30db (desibel) 
ile sınırlandırılmıştır. 
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Renklendirme  

Renklendirme, çalışma ve yaşam ortamlarında 

sinir sistemini olumlu ya da olumsuz yönde 

etkileyen önemli bir faktördür. 

 

Bu faktörün ihmali,  

eğitim ortamlarında kolaylıkla monotonluğa, 

sıkılmaya, çabuk yorulmaya, neşe kaybına, çalışma 

ortamından soğumaya hatta nörotik şikâyetlere 

yol açabilmektedir. 

 
83 



Tozlar ve Zehirli Etkenler 

Eğitim ortamlarında, toz ve toza bağlı olarak 

meydana gelen hastalıklar, kronik solunum 

sistemi  rahatsızlıklarına yol açarak, öğrencilerin 

ve çalışanların efor düzeylerinde düşüşler 

meydana getirir.  

 

Toza bağlı hastalıklar, bireylerin işgücü kayıplarını 

artıran ve kronik etkileri ile de gizli iş verimi 

kayıplarının nedeni olan bir sorun olarak yalnızca 

bireylerin sağlığı açısından değil, ergonomik 

açıdan da çok önemli bir problemdir. 
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Sağlık ve Güvenlik 
Yöneticiler, bir kaza ya da yaralanmaya maruz 
kalınmaması için gerekli güvenlik tedbirlerini almakla 
sorumludurlar. 

Eğitim kurumlarındaki bireylerin sağlığını etkileyen 
en önemli etkenlerden biri strestir.  

Özellikle eğitim kurumlarında çok dikkatle 
yönetilmesi gereken stres faktörü,  

çalışanların/öğrencilerin verimi açısından  

ne sıfır noktasında tutulmalı ne de yıkıcı boyutlara 
ulaştırılmalıdır.  

Bireylerin stresi eğitimciler için iş,  

öğrenciler için ise okul ortamı ile ilgili olabildiği gibi 
kendileri ile de ilgili olabilir. 
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Okul Düzeni ve Ergonomi ile ilgili mevzuat 

 4857 Sayılı Ġş Kanunu 

 6331 Sayılı Ġş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

 Elle Taşıma Ġşleri Yönetmeliği 

  Kişisel Koruyucu Donanımların Ġşyerlerinde Kullanılması 
Hakkında Yönetmelik 

 Çalışanların Gürültü ile Ġlgili Risklerden Korunmalarına Dair 
Yönetmelik 

  Ġş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği 

 Ġşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik 
Önlemlerine Ġlişkin Yönetmelik 

 Sağlık ve Güvenlik Ġşaretleri Yönetmeliği 

 Çalışanların Titreşimle Ġlgili Risklerden Korunmalarına Dair 
Yönetmelik 
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Meslek Hastalığı Nedir? 

Meslek hastalıkları, Sigortalının çalıştırıldığı 
işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple 
veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı 
geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ve ruhi 
arıza halleridir" (506 sayılı SSK Kanunu 
Mad.11B).                                             



MESLEK HASTALIKLARININ TARĠHÇESĠ 

Dünyada meslek hastalıklarına bilimsel yaklaşımda 
bulunan ilk kişi, 16. Yüzyılda yaşayan Ġtalyan klinikçisi 
Ramazzini olarak kabul edilir. 

 

Ülkemizde 1865'de yayınlanan Dilaver Paşa Nizamnamesi 
ile madenlerdeki çalışma koşulları düzenlenmeye 
çalışılmıştır ancak bu tüzük uygulama alanı bulamamıştır. 

 

1930 yılında yayınlanan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 
çalışma hayatına ilk kapsamlı yasal düzenlemeler 
getirilmiştir.  
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1945 yılında iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası 
kurulmuştur. Türkiye'de ilk kurulan sigortacılık alanıdır ve 
Uluslar arası kuruluşların talebiyle oluşturulmuştur. 

 

1949 yılında ilgili sigorta alanına yönelik ilk SSK Ġş Kazası 
ve Meslek Hastalıkları Hastanesi Ġstanbul Nişantaşı'nda 
kurulmuştur.  

 

1978 yılında Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Ankara 
SSK Ulus Hastanesi bünyesinde kurulmuştur. Temel 
gerekçe meslek hastalıkları alanında eksik olan bilgi 
birikiminin sağlanması, ulusal kaynakların korunmasıdır. 

MESLEK HASTALIKLARININ TARĠHÇESĠ 
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MESLEK HASTALIKLARINDAN KORUNMA ĠLKELERĠ 

Ġşyerlerinde meslek hastalıklarına sebep olabilecek 
faktörleri her zaman tamamen ortadan kaldırmak 
mümkün değildir.  

Bu konudaki önlemler; 

 

1.Tıbbi korunma önlemleri, 

 

2.Ġşyerindeki çalışma çevresine ait korunma 
önlemleri, 

 

3.Çalışana ait korunma önlemleri 

 

Başlıklarında incelenir. 
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TIBBĠ KORUNMA ĠLKELERĠ 
Tıbbi korunma önlemleri birkaç safhadan oluşur. 

a)Ġşe Giriş Tıbbi Kontrolleri:  

Ġşe yeni alınan kişilerin, yapacağı işe fiziksel ve ruhsal olarak 
uygun olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılan tıbbi 
muayeneyi kapsar.  

 

b)Periyodik Tıbbi Kontroller:  

Bir işte çalışan kişilerin belirli aralıklarla (üç ay, altı ay, bir yıl gibi) 
tıbbi muayeneden geçirilerek, yaptıkları işten etkilenip 
etkilenmediklerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan kontrolleri 
kapsar. Buna portör muayene de denir.  

 

c)Eğitim ve Uyarma:  

Sakıncalı çalışma şartlarının tespit edilmesiyle, bu sakıncalı 
şartlardan korunma yolları bütün çalışanlara öğretilmeli, gerekli 
uyarılar yapılmalıdır. 
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ÇALIŞMA ÇEVRESĠNE AĠT KORUNMA ÖNLEMLERĠ 

Ġşyerlerinde sağlığa zararlı etkilerin büyük bir 

bölümü,  

işyeri havasına yayılan maddelerden (duman, 

toz, buhar, gaz vb. gibi.) ve işyerindeki fiziksel 

şartlardan ileri gelmektedir.  

Bazen de zararlı maddelerle doğrudan 

doğruya elle temas söz konusudur.  

Ġşyerindeki bu tehlikeler  

yok edilerek veya en aza indirilerek  

çalışma çevresi zararsız hale getirilebilir. 
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Meslek hastalıkları, neden olan etmenlere 

göre sınıflandırılabilir: 

1. Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları ( Ağır metaller , Çözücüler, 
Gazlar) 

 

 2. Fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları (Gürültü ve titreşim, 
Yüksek ve alçak basınçta çalışma, Soğuk ve sıcakta çalışma, 
Tozlar, Radyasyon  

 

3. Biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları (Bakteri kaynaklı olanlar, 
Virus kaynaklı olanlar, Biyoteknoloji kaynaklı olanlar.) 

 

4. Psikolojik kaynaklı olan meslek hastalıkları  

 

5. Ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıkları . 
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BĠYOLOJĠK KAYNAKLI ETMENLER 

–Zararlı veya toksik olarak tanımlama 
  
–Mikroorganizmalar veya enfeksiyöz 
etmenler  
 
–Tarım işçileri  
 
–Sağlık çalışanları  
 
–Laboratuvar çalışanları 
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Bakteri,virüs ve parazitler ile meydana gelebilir. 

Bunlar arsında; Şarbon, tetanoz, bruselloz, akciğer 

tüberkülozu, ankilostomyoz (kancalı barsak 

kurdu) vb. gibi hastalıklar sayılabilir. 

Biyolojik Kaynaklı Meslek Hastalıkları 

 Şarbon: 

 Tetanoz: 

 Bruselloz: 

 Tüberküloz (verem) : 

 Leptospiroz: 

 

BĠYOLOJĠK KAYNAKLI ETMENLER 
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MESLEK GRUPLARINA GÖRE MESLEK HASTALIKLARI 

Meslek gruplarında yapılan işe, çalışma düzenine bağlı 
olarak bazı hastalıklar daha sık görülüyor.  

Örneğin öğretmenlerde, çok konuşmak zorunda oldukları 
için  

kronik faranjit,  

kronik laranjit,  

ses teli nodülleri              gibi hastalıklar görülüyor  

 

Ġş stresi, yüksek sorumluluk, aşırı rekabet ve hedef 
baskısının çok olduğu meslek gruplarında 

kalp ve damar hastalıklarına, 

masa başı çalışanlarda  

mide ve bağırsak hastalıklarına, 

vardiyalı işlerde ise  

hormonal bozukluklara   rastlanıyor.  
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Üst düzey yöneticiler, borsacılar, bankacılar, 

gazeteciler, avukatlar, doktorlar, hemşireler, 

öğretmenler...  

ortak sorun: 

 

aşırı stres,  

 

düzensiz beslenme 

 

hareketsizlik  riski de beraberinde getiriyor.  

MESLEK GRUPLARINA GÖRE MESLEK HASTALIKLARI 
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Kilo fazlalığı, 

kalp damar hastalıkları, 

kan yağları yüksekliği, 

şeker metabolizması bozukluğu oranı, 

mide bağırsak hastalıkları 

bu mesleklerde çalışanları tehdit ediyor. Yine 
bu grupta  

aksiyete bozukluğu, 

depresyon  

gibi hastalıkların sıklığının biraz daha fazla 
olduğu görülüyor. 

 

MESLEK GRUPLARINA GÖRE MESLEK HASTALIKLARI 
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ĠLK YARDIM NEDĠR? 

Herhangi bir kaza yâda yaşamı tehlikeye 

düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı 

sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da 

durumun daha kötüye gitmesini önlemek 

amacıyla, ilaçsız olarak yapılan uygulamalara 

ilkyardım denir.  

 

 

Ġlk yardım uygulamasında kesinlikle ilaç 

kullanılmaz. 
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ĠLK YARDIMDA AMAÇ NEDĠR? 

 

Yaşamı koruma ve sürdürülmesini sağlama 

 

 

Durumun kötüleşmesini engelleme 

 

 

Ġyileşmesini kolaylaştırma 

 

100 



ĠLK YARDIMCININ  

ÖZELLĠKLERĠ VE SORUMLULUKLARI   

1. Sakin ve telaşsız olmalı. 

2. Hastayı sakinleştirmeli. 

3. Çevreyi değerlendirip süren bir tehlike olup 
olmadığını belirlemeli. 

4. Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı. 

5. Çevredeki kişileri, sağlık kuruluşları, itfaiye ve 
güvenliğe haber vermeleri için organize etmeli. 

6. Hastanın durumunu değerlendirerek uygun ilk 
yardıma başlamalı. 

7. Hastanın sağlık kuruluşuna bir an önce 
ulaşmasını sağlamalı. 
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İLK YARDIMIN ABC'Sİ NEDİR ? 

(= Airway) Soluk yolunun açılması. 

 

(= Breathing) Solunumun düzeltilmesi. 

 

(= Circulation) Dolaşımın etkinliğini sağlama 
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ĠLK YARDIM UYGULAMASI 

Hava Yolu Nasıl Açılır ? 

 

 

1.Ağızda toz toprak, kırık takma diş ve yabancı 
cisimler varsa çıkarılır. 

 

 

 

2.Bilinci kapalı kişilerde dil arkaya düşüp 
havayolunu tıkayabilir. Bu durumda baş geriye 
itilip çene yukarı kaldırılarak soluk yolu açılır. 
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Solunum Nasıl Düzeltilir (Yapay Solunum) ?  
Solunumu duran kişiye derhal yapay solunum 

uygulanmalıdır. 
 
1.Hasta sert bir zemine yatırılır. 
2.Ağız içi temizlenerek varsa yabancı cisimler 

çıkarılır. 
3.Çenesi yukarı kaldırılarak baş hafifçe arkaya 

itilir. 
4.Ağızdan ağıza solunum yapılacaksa burun 

kapatılır. Burundan solunum yapılacaksa ağız 
kapatılır. 

5.Derin bir soluk alınıp, solunum yaptırılacak 
kişinin ağzına (yada burnuna) ağız yerleştirilir. 

6.Hastanın göğsünün kabarmasına yetecek 
şiddette soluk verilir. 
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Dolaşımın Etkinliği Nasıl Sağlanır (Kalp Mesajı) ? 

1.Kalp durmuşsa hemen kalp mesajına başlanır. 

2.Hasta sert bir zemine yatırılır ve bir yanına diz 
çökülür.  

YARA İÇİNDEKİ YABANCI CİSİM, KEMİK, PARÇASI 
VS. ÇIKARILMAMALIDIR. 

3.Göğüs kemiğinin üçte bir alt ucuna bir elin ayası sıkıca 
yerleştirilir,diğer elin ayası bunun üstüne konur. 
Parmaklar hastaya temas etmemelidir. 

4. Kollar dik tutularak (Bilek ve dirsekler bükülmeden) 
sabit ve ritmik bir şekilde göğüse 4-5 cm bastırılır. 

5. Arada nabız kontrol edilerek dakikada 60 kez olmak 
üzere dolaşım başlayıncaya kadar devam edilir. 
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ÇEŞĠTLĠ ACĠL DURUMLARDA ĠLK YARDIM 

UYGULAMALARI 

 
BAYILMALARDA UYGULANACAK İLKYARDIM KURALLARI 

 
1.Elbiseleri boyundan, göğüsten ve karından gevşetilir. 
 
2.Hastanın beynine kan gitmesini sağlamak için düz bir yerde 
sırtüstü yatırılarak, ayakları yukarı kaldırılır ve sonrada şok 
pozisyonunda bekletilir. Kesinlikle başının altına yastık 
konmaz. 
 
3.Hastaya uyarıcı kokular koklatılır. (Amonyak vb.) 
 
4.Hastanın zorlanmaksızın kendine gelmesi beklenir. 
 
5.Kendine geldiğinde su, çay gibi içecekler azar azar 
verilmelidir. 
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GÖĞÜS YARALANMALARINDA ĠLKYARDIM 

1.Yaralı,yarı oturur duruma getirilir 

2.Havanın akciğerler dolmasına engel olmak için açık olan 
yara yerine temiz bir bez kapatıp basınç yapmadan sarılır 

3.Kazazedenin ısı kaybı önlenir. 

 

KARIN YARALANMALARINDA ĠLKYARDIM 

1.Hastaya ağızdan yiyecek içecek verilmez. 

2.Yaralı başı hafif yüksek, dizlerinin altına rulo edilmiş bir 
battaniye konularak sırt üstü yatırılır 

3.Herhangi bir organ dışarı çıkmış ise asla el sürülmez. Geniş 
bir gaz bezi varsa serum fizyolojik ile ıslatılarak basınç 
yapmadan organların üzerine örtülür. 

4.Yaralı zaman geçirmeden sevk edilir. 

 

ÇEŞĠTLĠ ACĠL DURUMLARDA ĠLK YARDIM 

UYGULAMALARI 
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Tehlikeli kimyasallar;  

 

sağlığa,  

güvenliğe ve  

çevreye  

akut veya kronik zarar veya hasar verebilen 

 

kimyasallardır.  

KĠMYASAL VE FĠZĠKSEL RĠSK ETMENLERĠ 
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                KĠMYASAL NEDĠR? 
• Tabii halde bulunan, 

 

• Üretilen, 

 

 

• Herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak 
ortaya çıkan,  

 

• Ürünün kalitesini artırmak için katkı maddesi 
olarak eklenen, 

 

• Her türlü safsızlıkları içeren her türlü element, 
bileşik veya karışımlara kimyasal denir. 
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Kimyasal Risk Etmenleri 
 

Kimyasal risklerin kontrol altında 
tutulabilmesi için ilk ve en önemli 

adım;  özelliklerinin ve aynı zamanda 
da çevreye ve insana olan zararlarının 

bilinmesidir. 
 

 

 

 Kimyasalların fiziksel ve kimyasal 

özelliklerine, etkilerine ve 

taşıdıkları risklere göre değişik 

sınıflandırmalar bulunmaktadır. 
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Kimyasal Risk Etmenleri 
Kimyasallar tehlikeli sınıflarda adlandırılır. 

Kimyasallar için kriterler, uluslar arası 

düzenlemelerle belirlenmiştir 

 

 Etiketleme  

 

 Malzeme Güvenlik Bilgi Formları(MSDS) 

[ Tehlike bilgi formları (TBF), malzeme 
guvenlik bilgi formları (MGBF), ya da 
kimyasal güvenlik bilgi formları (KGBF) 
olarak da adlandırılır.] 

hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.  
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Kimyasal Risk Etmenleri 
Kimyasalların kullanıldığı kaplarda, 

Paketlerde ve ambalajlarında; 

 

 Üzerlerinde kimyasalların özellikleri yazılı olmalı,  

 

 Ġlgili uyarı görselleri kullanılmalı, 

 

 Ayrıca MSDS’leri de çıkarılmalı, 

 

 Sembollerin dışında, yerel dille yazılı olarak belirtilmelidir. 
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Kimyasal Risk Etmenleri 

 
Tehlikeli Kimyasal: 

 
Sağlığa,  

 
Güvenliğe, 

 
Çevreye, 

 
Akut veya kronik zarar, 

 
hasar verebilen kimyasallar olarak da tanımlanabilir. 
 
   Bu zararlar da üç ana başlık altında toplanabilir: 
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A) Ani, tekrarlanan veya uzun süreli maruziyet 

sonunda sağlığa zararlı olanlar; 

 

 Çok toksik 

 Toksik 

 Zararlı, 

 Aşındırıcı, 

 Tahriş edici, 

 Duyarlılık yaratan veya alerjik tepkileri provake eden, 

 Kanserojen, 

 Mutajen, 

 Üreme için toksik, 

 Teratojen, 
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B) Fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle 
zarar verme riski taşıyan; 

 

 Patlayıcı 

 

 

 Oksitleyici 

 

 

 Çok  kolay parlayıcı(alevlenebilir), 

    kolay parlayıcı(alevlenebilir) ve        

    parlayıcı(alevlenebilir) maddeler, 
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C) Çevreye zarar verme etkileri nedeniyle; 
 
Canlı organizmalar için zehirli ve zararlı olan, 
 
Çevrede yok olmayıp kimyasal artıklar olarak 
kalıcı olan, 
 
Biyolojik anlamda birikim yaratan maddelerdir.  
 
Ayrıca yukarıda belirtilen sınıflandırmaya girmeyen 
ancak özellikleri nedeniyle sağlığa ve canlı 
organizmalara zarar veren tüm kimyasallar da 
tehlikeli kimyasallar olarak kabul edilir.  
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KĠMYASAL RĠSKLER 

Kimyasalların Sağlık ve Güvenlik Risklerini;  

 Yangın  

 Patlama riskleri  

 Parlayıcı veya zehirli sıvıların 

 Buharların 

 Gazların  

 Yeni kimyasalların ortama yayılma olasılığı  

oluşturmaktadır. 
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 
KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve 
Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik 

RG: 26.12.2008 - 27092 

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik - Ekler RG: 26.12.2008 - 27092 

Maddelerin ve Karışımların Fiziko-kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin 
Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik - Ekler 

RG: 11.12.2013 - 28848 

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında 
Yönetmelik - Ekler 

RG: 11.12.2013 - 28848 

Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve 
Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 

RG: 26.12.2008 - 27092 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  

KĠMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ 

HAKKINDA YÖNETMELĠK 

Çevre ve Orman Bakanlığı 

TEHLĠKELĠ KĠMYASALLAR YÖNETMELĠĞĠ  
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FĠZĠKSEL RĠSK ETMENLERĠ  
Fiziksel çevre, insanın yaşadığı ortamın fiziksel ve kimyasal 

özellikleridir. 

Soğuk, sıcak, nem, gürültü, titreşim, alçaklık ve yükseklik, güneş 

ışınlarının azlığı veya çokluğu, iyonize edici ışınlar fiziksel çevrenin 

başlıca öğeleridir.  

  

Ġşyerlerinde, işçilerin sağlığını bozan değişik fiziksel ve kimyasal 

koşullar vardır ve bunların şiddeti, sürekliliği her işyerinde farklılık 

göstermesine rağmen, çalışanların günlük yaşamlarının büyük bir 

bölümü işyerlerinde geçtiği için bu fiziksel etkenlere maruz 

kalmaktadırlar. 

 

Ġster genel sağlık, ister işçi sağlığı söz konusu olsun, her ikisinde de 

çevrenin fiziksel özellikleri sağlığın olumlu ya da olumsuz olarak 

gelişmesini yönlendirir. 
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ÇALIŞMA ORTAMINDAKĠ FĠZĠKSEL RĠSK FAKTÖRLERĠ  

GÜRÜLTÜ 
Ġnsanlar, çalışma hayatında olduğu kadar normal yaşantılarında 

da çok farklı seslerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu seslerden 

kiminin şiddeti insan sağlığını tehdit edebilecek kadar yüksek, 

kimisi ise rahatsız etmeyecek ve zarar vermeyecek kadar düşük 

şiddette olabilmektedir.  

Ġnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan, müzikal değer taşımayan, 

hoşa gitmeyen ve istenmeyen seslere gürültü denir.  

 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), "Gürültü ve Titreşim" 

hakkındaki sözleşmesinde gürültüyü, "bir işitme kaybına yol 

açan, sağlığa zararı olan veya başka tehlikeleri ortaya çıkaran 

bütün sesler" olarak tanımlamıştır.  
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ÇALIŞMA ORTAMINDAKĠ FĠZĠKSEL RĠSK FAKTÖRLERĠ  

GÜRÜLTÜ 
Gürültünün insan sağlığı üzerinde çok değişik etkileri olmakla 

birlikte,  

psikolojik,  

fizyolojik ve  

performans etkileri şekilde genellenebilir.  
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Gürültünün psikolojik etkileri; 

 davranış bozuklukları, öfkelenme, genel 

rahatsızlık duygusu, sıkılma,  

fiziksel etkileri;  

geçici veya kalıcı işitme hasarları, fizyolojik 

etkileri; vücut aktivitesinde değişiklikler, kan 

basıncında artış, dolaşım bozuklukları, 

solunumda hızlanma, kalp atışlarında hızlanma, 

ani refleksler,  

performans etkileri ise,  

iş veriminde azalma, konsantrasyon bozukluğu, 

hareketlerin engellenmesi şeklinde görülür. 
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ÇALIŞMA ORTAMINDAKĠ FĠZĠKSEL RĠSK FAKTÖRLERĠ  

GÜRÜLTÜ 
Gürültü Desibel Dereceleri ve Ġnsan Üzerindeki Etkileri 

Ülkemizde çalışma hayatındaki gürültüyle ilgili düzenlemeler 

yönetmeliklerle yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerde maruziyet sınır 

değeri 87 dB, en yüksek maruziyet etkin değeri 85 dB, en düşük 

maruziyet etkin değeri 80 dB olarak kabul edilmiştir. Bu değerler 

tablo değerleri ile birlikte değerlendirildiğinde, maruziyet sınır 

değerlerinin belirlenmesinde ortalama değerlerin alındığı 

görülecektir. 123 



ÇALIŞMA ORTAMINDAKĠ FĠZĠKSEL RĠSK FAKTÖRLERĠ  

ISI ve NEM 

Ġşyerlerinde çalışma ortamının çalışanlara sıkıntı vermeyecek 

şekilde düzenlenmesinde ısı ve nem düzeyi önemli bir faktör 

karşımıza çıkmaktadır.  

Sıcaklığın düşük veya normalin altında olduğu durumlarda 

çalışanların zihinsel ve fiziksel aktiviteleri oldukça zorlaşır. 

Çalışma ortamlarının yüksek sıcaklığa sahip olması ise kişilere 

sıkıntı ve rahatsızlık verir. Çalışma ortamının uygun ısı 

seviyesinde olması, bir başka deyişle işe, ortama ve mevsime 

uygun sıcak ve soğuk çalışma koşulları çalışanların 

verimliliğini artırmakta ve iş kazalarını ise 

azaltmaktadır. 
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ÇALIŞMA ORTAMINDAKĠ FĠZĠKSEL RĠSK FAKTÖRLERĠ  

AYDINLATMA 

Ġnsanın enformasyon algılamasında en önemli 

algılayıcı organ gözdür. Bütün algılamanın %80-%90' ı 

göz kanalı ile gerçekleşir.  

Günümüzde endüstriyel işlerin çoğunda görme 

organı olan göz, insan organizmasının en fazla 

zorlanan bölümüdür. Ġş koşullarının doğurduğu 

yorgunluğun büyük bir kısmının göz zorlanmasından 

ileri geldiği düşünülebilir. Bu nedenle çalışma 

ortamları gözü yormayacak şekilde mümkün 

oluğunca aydınlık olmalıdır. Ġyi bir aydınlatmayla insan 

performansı %15 hatta bazen %40 oranında artabilir. 
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ÇALIŞMA ORTAMINDAKĠ FĠZĠKSEL RĠSK FAKTÖRLERĠ  

HAVALANDIRMA ve TOZLAR 

Ġşyerinin havalandırma durumunun çalışanların sağlıkları ve çalışma güçleri 

üzerinde ciddi etkileri vardır. Ġşçilerin çalışma tempolarının yüksek olması ve 

yüksek tempoda devam etmesinin ilk şartı çalışma ortamındaki havanın 

temizliğidir. Kapalı çalışma alanlarına sahip işyerlerinin havası, işçilerin 

terleme ve solunumları ile işyerinde kullanılan makinalara bağlı olarak 

ortaya çıkan gaz, buhar ve tozlara bağlı olarak kirlenir. Çalışma ortamındaki 

hava kirliliği, işçilerin yeterli oksijen soluyamamasına neden olur. Bu da, 

işçilerin kısa sürede yorulmalarına ve davranışlarının bozulmasına neden 

olur. Bunun yanında işyerinde yetersiz havalandırma tertibatının sonucunda 

oluşan kirli hava, çalışanların duyarlılıklarını olumsuz yönde etkileyerek 

işlerine gerekli ilgiyi ve dikkati göstermemeleri sonucunu doğurur. 

Ġşyerindeki kirli hava sonucu çalışanlarda ortaya çıkan bütün olumsuzluklar, 

iş kazalarının meydana gelmesine uygun ortam hazırlar. 
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ÇALIŞMA ORTAMINDAKĠ FĠZĠKSEL RĠSK FAKTÖRLERĠ  

TĠTREŞĠM (Vibrasyon) 

Titreşim, tıpkı ses dalgaları gibi tekrarlayan ve saniyede belirli 

bir sayısı olan dalgalardır.  

Titreşimi sesten ayıran en önemli fark, sesin hava yolu ile, 

titreşimin ise vücudun sert kısımlarından vücuda girmesidir. 

Titreşimi, el-kol titreşimi ile bütün vücut titreşimi olmak üzere 

ikiye ayrılabilir.  

Ġnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve 

güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de, damar, kemik, eklem, 

sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşime "el-kol 

titreşimi",  

vücudun tümüne aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için 

risk oluşturan, özellikle de, bel bölgesinde rahatsızlık ve 

omurgada travmaya yol açan mekanik titreşime "bütün vücut 

titreşimi" adı verilir. 
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 Elle taşıma işi:  

 Malzemelerin veya Yüklerin, 

bir veya daha fazla işçi 

tarafından elle veya beden gücü 

kullanılarak; 

 - Kaldırılması 

 - Ġndirilmesi 

 - Ġtilmesi 

 - Çekilmesi tarzı işlemlerle 

       Başka bir yere götürülmesi 

veya hareket ettirilmesi işine 

Elle taşıma işleri denir. 
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YÜKLE ĠLGĠLĠ RĠSK FAKTÖRLERĠ 

1. Yükün özellikleri 

 Çok ağır veya çok büyükse,   

 Kaba veya kavranılması zor ise, 

 Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa, 

2. Fiziksel güç gereksinimi 

 Ġş, çok yorucu ise, 

 Ġş, vücudun eğilip-bükülmesi ile yapılıyorsa, 

 Ġş, vücud dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa, 

3. Çalışma ortamının özellikleri 

 yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise, 

 Zemin düz değilse, engeller varsa,  düşme veya kayma tehlikesi varsa, 

 yükleri uygun bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun değilse, 

 seviye farklılıkları varsa, 

 Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değilse.  

4. Ġşin gerekleri 

 Özellikle vücudun belden dönmesini aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar, 

 Yetersiz ara ve dinlenme süresi, 

 Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri, 

 Ġşlemin gerektirdiği, işçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu. 
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Yükü doğru kaldırma 
 

 Ayaklarınızı ve vücudunuzu 
yükün üzerine gelecek şekilde 
yerleştirin.  

 Yükü kaldırırken bacak  
kaslarınızı kullanın. 

 Sırtınızı dik tutun. 

 Yükü olduğunca vücudunuza 
yakın tutun. 

 Yükü kaldırırken ve taşırken 
kollarınızı düz ve aşağı doğru 
dönmüş bir pozisyonda tutun. 
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2- Doğru Kaldırma ve Taşıma Yöntemleri 
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Ayakta çalışırken mümkün olduğunca yardımcı araç 
kullanın. 

Otururken koltuğa düzgün oturun. Gerekirse bel 
kıvrımınıza uyan yastıkla belinizi takviye edin. 

Otururken sırtı düz tutun ve yaslanın. Sandalye veya 
koltukta otururken dik bir pozisyonda olmaya gayret 
ediniz ve bunu alışkanlık haline getiriniz 

Otururken zaman zaman pozisyon değiştirmeniz iyi 
olur.  

Yatarken sert ve ortopedik yatakları tercih edin. Salt 
yer ve tahta üzerine yatmak doğru değildir. Yatarken 
bacaklarınızı gergin tutmayın. Sırt üstü yatarken 
baldırlarınızın altına koyulacak küçük bir yastık sizi 
rahat ettirecektir 

 

 

 

Bel ve Sırt Ġncinmeleri Ġçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
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Kilonuza dikkat edin, dengeli beslenin. 

Sigara içmeyin.  

Günlük gerilim ve streslerinizi azaltın 

Düzenli ve günlük egzersiz yapın.  

Tempolu yürümek, yüzmek ve koşu sizin için ideal 
sporlardır. 

Dişlerinizi fırçalarken ya da elinizi, yüzünüzü 
yıkarken lavaboya doğru eğilmeyiniz; belinizi 
olabildiğince dik tutmaya gayret ediniz. Bu yüzden 
evinizdeki lavaboların mümkünse biraz daha 
yüksekçe yapılmasını sağlayınız  

Günlük yaşantınızda ani hareketlerden sakınınız. 
Özellikle yataktan veya koltuktan kalkarken ani 
hareket yapmayınız. 
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Sandalyeden kalkarken bir ayağınız diğerinin önünde 
olmalı, bacak kaslarınız ve kollarınızın yardımıyla kendinizi 
yukarıya doğru iterken sırtınız dik pozisyonda bulunmalıdır.  
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ELLE TAŞIMA ĠŞLERĠ YAPARKEN DĠKKAT 

ETMEMĠZ GEREKEN DURUMLAR  

 

 

1. Kaldırma işini planlayın 

2. Ayakların arasında mesafe bırakın 

3. Uygun Kaldırma Pozisyonuna Hazırlanın 

4. Yükü Sıkıca kavrayın  
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EMNİYETLE YÜK KALDIRMA 

 Sırt yaralanmaları en yaygın işyeri kazaları arasında ikinci sıradadır. 

 Tıbbı hasar ve işgücü kaybı olarak değerlendirildiğinde, her bir sırt 

yaralanmasının ortalama maliyeti 11,645 Amerikan Doları’dır.  

A.B.D. Milli Emniyet Konseyi 

(U.S. National Safety Council) 

 Bir çok sırt yaralanmaları önlenebilir. 
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Yüke yakın 

ayakta durun. 

Dizlerinizi 

bükün 

sırtınızı değil 

Bırakın 

kaldırmayı 

bacaklarınız 

yapsın. 
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Ağır veya 

biçimsiz 

yükler için 

yardım alın. 

 

Doğru 

araçları 

kullanın! 
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•Yükü ilerisini görmenizi engellemeyecek bir pozisyonda tutun. 

•Yükü dengede tutun. 

•Vücudunuzun bükülmesini engelleyin. 

•Kapı girişleri ve sıkışma noktalarına dikkat edin 

•Yüzünüzü hareket edilen yöne çevirin.  
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Eğer  yükün kaldırılması veya yüksek bir yerden indirilmesi gerekiyorsa; 

 

•Merdiven yerine platformda durun. 

•Mümkünse yükü küçük parçalar halinde taşıyın 

•Yükün ne kadar ağır veya dengeli olup olmadığını iterek kontrol edin. 

•Yükü kaldırmadan veya indirmeden  önce kendinize doğru  

olabildiğince çekin. 

•Yaralanmalardan  kaçınmak için  yardım alın. 
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• Yüke olabildiğince yakın olun. 

• Sırtınızı düz, mide kaslarınızı gergin tutun. 

• Kalçanızı arkaya  doğru itin. 

• Dizlerinizi bükün 

• Yük kaldırmada el, karın ve kalça kaslarınzı kullanın – sırtınızı değil. 
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PATLAMA, PARLAMA,   

YANGIN VE YANGINDAN KORUNMA 
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 Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi 
sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. 

 

 Yanma olayının oluşabilmesi için; yanıcı madde, 

ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekir.      

 YANMA OLAYI 



    YANMA OLAYI 

 Yanma olayının meydana gelebilmesi için üç unsurun  yani yanıcı 

madde, ısı ve oksijenin bir araya gelmesi gerekir. Bu şartlardan her 

hangi birinin olmaması veya yeterli miktarda bulunmaması halinde 

yanma olayı gerçekleşmez.  

 

 Belirli şartlar oluşturulduğunda ise hemen hemen bütün maddeler 

yanabilir. O halde, meydana gelmiş bir yanma olayını (yangını) 

söndürmek için, yanma unsurlarından en az birinin devre dışı bırakılması 

gerekmektedir.  
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    YANMA ÇEŞĠTLERĠ 

 YAVAŞ YANMA 

 

 

 KENDĠ KENDĠNE YANMA 

 HIZLI YANMA 

 PARLAMA – PATLAMA ŞEKLĠNDE YANMA 

 DETONASYON 
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    YANMA ÇEŞĠTLERĠ 
 YAVAŞ YANMA; 

 

 Yanan maddede alev, ısı, ışık ve korlaşmanın görülmemesi ile 
oluşan yanmaya denir. Yanıcı maddenin buhar ve gaz çıkarmama 
halidir.  

 

 Örneğin; Demir (Fe) ve Bakir (Cu) gibi metallerin, zamanla 
havanın oksijeni ile birleşmesi sonucunda ( FeO ” Demir oksit 
” ve CuO ” Bakir oksit ” oluşması) ortama isi ve ışık açığa 
çıkarmadan, meydana gelen yanma olayı. 
 
 

146 



    Yanma çeşĠTLERĠ 

 KENDĠ KENDĠNE YANMA; 

 Yavaş yanmanın, zamanla hızlı yanma haline dönüşmesidir. 

 Özellikle yağ ve yağlı yüzeyler, normal hava sıcaklığında, 

oksijen ile birleşmek sureti ile kolayca oksitlenmeye baslar 

ve oksijen ile yağın birleşmesi sonucu isi oluşur, bir süre 

sonra oluşan isi, alevlenme derecesine ulaşır ve madde 

kendiliğinden alev alır. 

 Örnek : Bezir yağına bulaşmış bir benzinin, bir süre sonra 

kendi kendine alev alarak yanmaya başlaması gibi. 
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    YANMA ÇEŞĠTLERĠ 
 HIZLI YANMA; 

 

 Alev, Kuvvetli Isı, Işık, Korlaşma gibi dışarıdan 

görülen yanma şeklidir. 
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    YANMA ÇEŞĠTLERĠ 
 PARLAMA-PATLAMA ŞEKLĠNDE YANMA; 

 

 Hızlı yanma esnasında yanan cismin ani şekilde enerji 

çıkararak patlama veya parlamalar şeklinde olan yanmadır. 
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    YANMA ÇEŞĠTLERĠ 

 DETONASYON; 

 Kimyasal veya nükleer zincir reaksiyonu tesiri ile patlayıcı 

maddelerin ani yanması. Patlayıcı maddelerin kimyasal 

reaksiyon sonucu ani yanmasında, sıcaklığı 4500ºC, ani 

basıncı 250000 atmosfer civarında, sirayet hızı ses hızının 

üzerinde ve tahrip gücü (kırıcılığı) yüksek, kor halindeki 

yanma şeklidir. 
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Yangın 

Sınıfı  
Açıklaması Söndürme Tipi 

Katı madde yangınları 
Çok maksatlı kuru kimyevi toz ve 

su  

Sıvı (akaryakıt) yangınları Kuru Kimyevi Toz, CO2  ve Köpük 

Gaz yangınları Kuru Kimyevi Toz,CO2 ve 

Metal tozu yangınları  Kuru Metal tozu(Alkali Borat) 

Elektrik Yangınları CO2 

    YANGIN SINIFLARI 
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 YANGININ FARKEDĠLMESĠNDEKĠ  OLUŞUM 

SAFHALARI 
 

 Ġlk aşamasında, KOKU, 

 

 Ġkinci aşamasında, DUMAN, 

 

 Üçüncü aşamasında, ALEV  görülür.      
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     YANGIN SEBEPLERĠ 

1-ĠHMAL 

2-TEDBĠRSĠZLĠK 

3-EMĠR VE  

TALĠMATLARA 

AYKIRI HAREKET 

4-BĠLGĠSĠZLĠK 
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    YANGIN SEBEPLERĠ 

5-KAZALAR 

6-SABOTAJ 

7-SĠRAYET 

8-TABĠĠ OLAYLAR 
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   YANGINI BAŞLATAN 

ETKENLER 
 

 *Sigara ve kibrit. 

 *Soba ve bacalar. 

 *Elektrik. 

 *Bazı kimyasal karışımlar  

Örnek : Asitle su karışımı, yanıcılarla 
tutuşturucuların karışımı. 

•  *Kıvılcımlar. 

•  *Doğal etkenler. 
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    DĠKKAT EDĠLECEK ĠŞLER 

• Kaynak işleri 

• Elektrikli aletlerle çalışma 

• Enerji hat ve panelleri 

• Yağlı ve gazlı bölgeler 

• Yasak bölgeler 

• Alevlenen maddelerin sıçramaları, kıvılcım 

• Oksi-asetilen takım bağlantıları 

• Gazlı-yanıcı maddelerin nakli, boru ve vanaları 
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 SOĞUTARAK SÖNDÜRME 

 HAVA ĠLE ĠRTĠBATI KESME 

 YANICI MADDEYĠ ORTADAN KALDIRMA 

 

    YANGIN SÖNDÜRME USÜLLERĠ 
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     YANGIN SÖNDÜRME MADDELERĠ 

 Su  

 Kuru Kimyevi Toz 

 Köpük  

 Karbondioksit (CO2) 

 Kum  
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 SÖNDÜRME TÜPLERĠNĠN TĠPĠ, YERĠ VE SAYISI 

    YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI 

 En iyi yangın söndürücü, söndürülecek maddeye uygun 

olanıdır.  

 Bütün arabalı yangın söndürücüler TS 11749- EN 1866 

kalite belgeli ve diğer taşınabilir yangın söndürme tüpleri 

TS 862-EN 3 kalite belgeli olmalıdır.  

 Akaryakıt ve yağ yangınları için en uygun taşınabilir 

söndürücü köpüklü söndürücülerdir. Bürolarda, evlerde, katı 

madde bulunan bütün yerlerde kimyasal kuru tozlu cihazlar 

tercih edilmelidir. 
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    YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI 

 Köpüklü söndürücüler, benzin, petrol, yağ, ahşap, kağıt, 

saman, katran gibi maddelerin bulunduğu laboratuar, 

fabrika, garaj, mineral yağ depolarında daha etkilidir.  

 Yönetmeliğe göre, söndürme tüplerinin sayısı mekanlarda 

var olan durum ve risklere göre belirlenmelidir. Her 

bağımsız bölüm için en az 1 adet olmak üzere, beher 200 

m2 taban alanı için 1 adet ilave edilerek uygun tipte 6 kg’ 

lık yangın söndürücü bulundurulması esas alınır. 

 Otopark, depo, tesisat daireleri ve benzeri yerlerde ayrıca 

tekerlekli tip söndürme cihazı bulundurulması 

gerekmektedir.  
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    YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI 

 Komple trafik kitleri arasında yer alan sprey tipi yangın 

söndürücüler yarar sağlamayabilir. Bu tür cihazlar yerine 

ABC tipi Kuru Kimyasal söndürme cihazı 

bulundurulmalıdır.  

 Otomobillerde 1-2 kg., büyük taşıtlarda 

4 - 6 kg. yangın söndürme cihazı 

olmasında yarar vardır.  
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  YANGIN SÖNDÜRÜCÜNÜN BÖLÜMLERĠ 

1. Basınç saati: Yangın söndürücüde yeterli 
basınç olup olmadığını gösterir. 

2. Pim: Yangın söndürücü kullanılmadan 
önce çekilip çıkartılmalıdır. 

3. Hortum başı: Yangının kaynağına 
doğrultulmalıdır. 

4. Hortum:  Esnek, kaliteli ve kullanılması 
kolay olmalıdır. 

5. Etiket: Yangın söndürücünün hangi tür 
yangınlar için olduğunu ve nasıl 
kullanılacağını gösterir. ( A-B-C ) 

6. Tarih etiketi: Son kullanım tarihini 
gösterir.  
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    YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI 
 A Sınıfı Yangın çıkması muhtemel yerlerde 

çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,  

 B Sınıfı Yangın çıkması muhtemel yerlerde 

kuru kimyevi tozlu veya köpüklü,  

 D Sınıfı Yangın çıkması muhtemel yerlerde kuru 

metal tozlu ve bioversal tip söndürme cihazları 

bulundurulmalıdır.  

 C Sınıfı Yangın çıkması muhtemel   

    yerlerde kuru kimyevi tozlu veya bioversal tip  

 E Sınıfı Yangın çıkması muhtemel yerlerde 

bioversal tip söndürme cihazları bulundurulmalıdır.  
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    YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI 

 Yangın Söndürme Tüplerinin Bakımı : 

 TS belgeli taşınabilir söndürme cihazlarının her 6 ayda 

gözle kontrolleri, her yıl genel bakımları ve her 5 yılda bir 

hidrostatik testleri yapılmalıdır. 

 Yeni alınan tüplerde garanti süresi malın tesliminden 

itibaren 2 yıl olmalı, söndürücünün bütün parçaları dahil 

olmak üzere tamamı firmanın garanti kapsamı içinde 

olmalıdır.  

 Kontrol tarihinde 5 yılını dolduran tüplerin 25 bar basınçta 

hidrostatik testi yapılmalıdır. Toz dolumundan sonra 4 yıl 

geçmişse mutlaka toz değişimi yapılmalıdır. 
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    YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI 

 Yangın Söndürme cihazlarının görev       

 yapamamasının nedenleri : 

 Yangın söndürücünün içine konulan maddenin 

standartlara uygun olmaması ,  

 Söndürülecek maddeye uygun söndürme maddesinin 

kullanılmaması,  

 Ġtici gazın basıncının yeterli olmamasıdır.  
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ĠŞ EKĠPMANI NEDĠR? 

Ġşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, 

tesis ve tesisatı ifade eder.  

Tanımdan anlaşılacağı 

üzere, çok fazla sayıda 

iş ekipmanı 

bulunmaktadır. 

Yönetmeliğin kapsamı 

çok geniştir. 

Karot beton kesme makinası 



Ġskele 

Elektrik tesisatı 



Forklift 



Yönetmelikte Adı Geçen Bazı Ġş Ekipmanları: 

 

•Özel tipteki iş ekipmanları 

•Yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanları 

•Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanı 

•El merdiveni 

•Ġskele 

•Basınçlı kap ve tesisatlar 

•Kaldırma ve iletme ekipmanları 

•Tesisatlar 

•Tezgâhlar 



ĠŞ EKĠPMANIN KULLANIMI 

Ġş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, 

taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve 

temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyeti 

ifade eder.   

OPERATÖR 

Ġş ekipmanını kullanma görevi 

verilen çalışan veya çalışanları ifade 

eder. 



BAKIM 

Ġş ekipmanında yapılan her 

türlü temizlik, ayar, kalibrasyon gibi 

işlemlerin tamamını ifade eder.   

PERĠYODĠK KONTROL 
Periyodik kontrol: Ġş ekipmanlarının, bu 
Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere 
uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test 
faaliyetlerini, 
Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi: Bu 
Yönetmelikte belirtilen iş ekipmanlarının teknik özelliklerinin 
gerektirdiği ve EK-III’te yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla 
ilgili branşlardan mühendis, tekniker ve yüksek teknikerleri, 



Bakım ve Periyodik Kontrol Farkı 

Asansörlerden örnek verelim. 

Asansör Ġşletme ve Bakım Yönetmeliğine göre; 

Bakımı asansör firması veya onun yetkili servisi, 

Periyodik kontrolü ise ilgili idarenin anlaştığı A Tipi 

Muayene Kuruluşları yapar. 

 



Mevcut durumda Yönetmeliğe göre; 

Ek III Madde 1.4’e göre; 

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş 

iş ekipmanlarının periyodik 

kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde 

yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından 

belirlenmemiş ise is ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu 

işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile 

kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, 

yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, 

belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol 

aralığının bu Yönetmelikte belirtilen 

istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması gerekir. 
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Ġş ekipmanının kontrolü 

Ġş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve 
montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, 
ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa 
kullanılmadan önce ve her yer 
değişikliğinde ekipmanın, periyodik 
kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından 
kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve 
güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge 
düzenlenir. 



Güvenlik 
Ġş Ekipmanları güvenli olmalıdır. 

 

Ġşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe 
uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik 
yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır. 

Ġş Ekipmanları mevzuatına uygun olarak; 

 

Ġmal edilmeli,  Piyasaya arz edilmeli, 

Bakımları yapılmalı, Periyodik kontrolleri yapılmalıdır. 

Çalışanlar için; 

 

Çalışanlara kullanma talimatı sağlanmalıdır. 

 

Çalışanlara eğitim sağlanmalıdır. 



Çalışanların bilgilendirilmesi 
a) Çalışanlara, kullandıkları iş ekipmanına ve bu iş ekipmanın 
kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat 
verilir.  

Bu talimat, imalatçı tarafından iş ekipmanıyla birlikte verilen 
kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanır. Talimatlar 
iş ekipmanıyla beraber bulundurulur. Bu bilgiler ve yazılı talimatlar 
en az aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde hazırlanır. 

1) Ġş ekipmanının kullanım koşulları. 

2) Ġş ekipmanında öngörülen anormal durumlar. 

3) Bulunması halinde iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden 
elde edilen sonuçlar. 

 (3) Bu bilgiler ve yazılı talimatların, basit ve kolay anlaşılır 
bir şekilde olması gerekir. 



Güvenlik 

Güvensiz Güvenli 



El Merdivenlerinin Kullanımı ile Ġlgili Özel 

Hükümler 

 El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde 

yerleştirilmelidir. 

 

 Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst 

veya alt uçları sabitlenerek veya kaymaz bir malzeme 

kullanılarak veya aynı korumayı sağlayan diğer 

tedbirlerle, ayaklarının kayması önlenir. 

 

 El merdivenlerinde her zaman çalışanların elleriyle 

tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek 

bulunur. 
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Tanımlar 
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a) Ekranlı araç : Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında 

harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü aracı, 

b) Operatör : Ekranlı aracı kullanan kişiyi, 

c) Zorlayıcı Travmalar : Göz yorgunluğu, kas gücünün aşırı kullanımı, 

uygun olmayan duruş biçimi, uzun süre ekranlı araç karşısında ara 

vermeden çalışma, aşırı iş yükü duygusu, zihinsel yorgunluk ve stres ile 

gürültü, ısı, nem ve aydınlatmanın neden olduğu olumsuzluklarının 

tümünü,  ifade eder. 

 

–Topluma açık bilgisayar sistemleri, 

–Hareketli ve sürekli kullanılmayan sistemler, 

–Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri, data veya ölçüm 

sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlar, 

–Ekranlı daktilolar, 

 

  Kapsam Dışıdır. 
 



Ġşverenin Yükümlülükleri 

 

• Ġşveren, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan 
kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak 
amacıyla, uygun çalışma planı yaparak, 
operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya 
dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını 
sağlamakla yükümlüdür. 

• Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce, düzenli 
aralıklarla ve ekranlı araçla çalışmalardan 
kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda işçilerin 
göz muayeneleri yapılıp muayene sonuçlarına 
göre gerekiyorsa operatörlere/çalışanlara yaptıkları 
işe uygun araç ve gereç verilmelidir.  
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 Görüş Açıları 
Tavsiye Edilen Kabul Kötü 

30° 

15° 

15° 

Görsel öğelerin yerleşimi  

  işaretli bilgiler  10° arttırılabilir  

• Ekran, operatörün/çalışanın çalışma pozisyonuna 

uygun mesafede ve göz hizasında olmalıdır. 

 

• Gözler uzak mesafelere bakılarak veya kapatılarak 

vb. gibi hareketlerle ara sıra dinlendirilmelidir.  

Yatay 20°   

30° 

30°   

Yatay  uzaklık   50-75 cm 

Nesne 

• Ekran, ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde 

kullanılabilir olmalıdır.  

• Ekran, operatörün/çalışanın ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne 

döndürülebilmelidir. 

Monitör(Ekran)  



Ekranın Ġşlevsel Durumu  

 

• Ekranda görünen karakterler, kolayca seçilir şekil ve formda, uygun 

büyüklükte olmalı, satır ve karakterler arasında yeterli boşluk bulunmalıdır.  

 

• Ekran görüntüsü stabil olmalı, görüntü flu(belirsiz, keskin ve net olmayan) 

olmamalı, görüntü titrememeli ve benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır.  

 

• Ekranda kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlama olmamalıdır.  
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•   Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operatör/çalışan   

tarafından kolaylıkla ayarlanabilmelidir.   



Klavye 

Klavye, el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için ekrandan ayrı 

ve hareketli olmalıdır. 

Operatörün elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır. 

Klavyenin rengi mat olmalı ve ışığı yansıtmamalıdır.  Kullanım kolaylığı için 

aydınlatmalı klavye kullanılabilir. 

 

Klavye karakterlerinin yerleri kullanımı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiş ve 

semboller kolaylıkla seçilebilmelidir.  

Klavyenin ön tarafına, operatörün bileklerini dayayabileceği özel destek 

kullanılmalıdır.   

Yumuşak destekli ergonomik mousepad ler kullanılabilir. 
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Çalışma Masası ve Sandalyesi  

184 

Çalışma Masası, yapılan işte kullanılan araç, makine ve cihazların 

yerleştirilmesine uygun  olmalıdır.  

Masanın yüzeyi ışığı yansıtmayacak nitelikte olmalıdır. 

Çalışma Sandalyesi, masaya ve çalışana uygun ve ergonomik olmalıdır. 
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Yanlış Hareketler ve Oturuş Şekli 



Zorlayıcı Travmalara Karşı Önlem Olarak Yapılması Gerekenler 

Maksimum ergonomi için çalışma masasında optimum(en iyi) 
yerleştirme yapılmalı, 

Doğru oturuş ve duruş şekillerine riayet edilmeli, 

Sık sık mola verilmeli, 

Mola verdiğimizde ya da mola verilmese bile oturduğumuz yerde 
baş, bel, kol, el, ayak, bacak ve gözler hareket ettirilerek egzersizler 
yapılmalıdır. 
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Bilgisayar programları 

Ġşveren tarafından seçilirken  ; 

 

işe uygun,  

kolay kullanılabilir, 

operatöre göre ayarlanabilir olmalı, 

çalışanların verimini artırmalı, 

özellikle verilerin algılanması ve kullanılması konusunda ergonomi 
prensiplerine uygun olmalıdır. 



Çalışma ortamı 

 Yeterli çalışma alanı olmalıdır. 

 Ortamda yeterli aydınlatma sağlanmalıdır. 

 Pencerelerden veya parlak renkli cisim ve yüzeylerden ekran 

üzerine direk ya da yansıyan ışık gelmemeli ve mümkünse 

yansımalar önlenmelidir. Ekrana gelen gün ışığının kontrol 

edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perdeler 

kullanılabilir. 

 Gürültü iletişimi etkilemeyecek ve fiziksel ya da psikolojik 

olarak insan sağlığını bozmayacak, iş performansını 

düşürmeyecek kabul edilebilir seviyelerde olmalıdır. Ses seviyesi 

< 45 dBA. 

 Isı Kabul edilebilir seviyelerde olmalıdır. 

 Radyasyon Kabul edilebilir seviyelerde olmalıdır. 

 Nem Kabul edilebilir seviyelerde olmalıdır. 
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ısının etkisi dört grupta toplanmıştır 
 

Hastalıklar üzerinde etkisi: Isı 20’den 35 dereceye yükseldiği zaman 
özellikle işçilerin solunum hastalıklarının %63 oranında yükseldiği 
saptanmıştır. 

 
Kazalar üzerinde etkisi: Isı 25 dereceyi geçtiği zaman iş kazalarının %40 
arttığı görülmüştür. 

Yorgunluk üzerinde etkisi: Toplam ısı 25 derece ile 35 derece arasında 
olduğu zaman çalışma kapasitesi %60 azalmıştır. 

 
Başarı üzerinde etkisi: Isı 16 dereceden 24 dereceye  yükseldiğinde 
işçilerin verimi %100’den % 74’e düşmüştür. 

 
Ġş yerinde ısının yükselmesi kadar belirli düzeyin altına düşmesi de iş 
görenlerin çalışma verimini olumsuz yönde etkileyecek, işin 
yavaşlatılmasına, konsantrasyon bozukluğuna, devamsızlığa ya da çalışma 
isteksizliğine yol açabilecektir 
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ELEKTRĠK, TEHLĠKELERĠ, RĠSKLERĠ VE ÖNLEMLERĠ 

ELEKTRĠK:  Atom çekirdeği etrafındaki bir elektron veya 
elektronların potansiyel enerjisinin artması sonucu başka bir atom 
yörüngesine sıçramasına denir. 

 

Kısa devre: Bir bağlantı türü olan kısa devre, iletken tel direncinin 
azaldığı durumlarda yaşanan bir durumdur.  

 

Kaçak akım: Kaçak akım, toprak hattı direncinin yüksek olması yada 
toprak hattına bağlı kablonun başka bir yer ile temas etmesinden 
dolayı elektrik tesisatından uzaklaştırılamaz. Böyle durumlarda 
kaçak akım insan hayatı için tehdit oluşturmaya başlar. 

 

Sigorta: Bir elektrik Sigorta alternatif ve doğru akım devrelerinde 
kullanılan cihazları ve bu cihazlara mahsus iletkenleri, aşırı 
akımlardan koruyarak devreleri ve cihazı hasardan kurtaran açma 
elamanları.  

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Alternatif_ak%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fru_ak%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fru_ak%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fru_ak%C4%B1m


ELEKTRĠK KAZALARININ NEDENLERĠ 

1- Ġzolasyonun bozulması 

2- Kısa devre meydana gelmesi 

3- Elektrik tesisatının cins ve hacmine göre yetkili ehliyete sahip kişilerce 

yapılmaması 

4- Çalışanların ve çalıştıranların işlerini benimsememesi 

5- Çalışanlara yeterli kkd verilmemesi ve çalışanların kkd kullanmaması 

6- Çalışanın talimat almadan görevi dışında arızaya müdahale etmesi 

7- Kendine aşırı güvenmek 

8- Yetersiz ve hatalı araç gereç kullanmak 

9- Ġş disiplinine uymamak (şakalaşmak, verilen emre uymamak) 
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ELEKTRĠĞĠN GÜVENLĠ KULLANIMI 

1- Elektrik tesisatında TSE standartlarına uygun malzemelrin 
kullanılmasına özen gösterilmelidir 

2- Atölyelerde bulunan makine ve tazgahların ayrı ayrı 
durdurma tertibatından başka, atölyedeki veya kısımdaki 
tezgahları tamamen durduracak bir ana şalter bulunmalıdır. 

3- Elektrik panolarının ön kısımlarına geçişi güçleştirecek 
malzeme bırakılmamalıdır. 

4- Elektrik kabloları muntazaman döşenmiş olmalı, kırık fiş ve 
prizler onarılmalı, sigortalar kapalı dolap içerisinde 
bulundurulmalıdır. 

5- Elektrikli teçhizatı kullanmadan önce ellerin ve ayakların 
kuru olduğundan emin olunmalıdır.Ayrıca giyilen ayakkabının 
yalıtkan olduğundan emin olunmalı, kuru tahta ya da paspas 
üzerinde durulmalıdır. 

6- Kabloların duya/prize veya el aletlerine giriş yerlerinde 
yıpranma olup olmadığını kontrol ederek güvenli bir şekilde 
bağlandığından emin olmalıyız. 
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7– Çeşitli cihazların veya lambaların enerji kablolarının fişini prize takmadan önce bu 

teçhizat  veya lambanın kapalı (off/0) olduğu kontrol edilmelidir. 

8- Prizlerin emniyet kapaklı olması tercih edilmelidir. 

9- Mutlaka topraklı priz kullanılmalıdır. 

10- Buşonlu sigortalara asla tel sararak onarım yapılmamalıdır. Mümkünse otomatik 

sigorta kullanılmalıdır. 

11- Kaçak akım röleleri kullanılmalıdır ve ayda en az bir kez çalışması kontrol 

edilmelidir. 

12- Herhangi bir elektrikli teçhizatı onarmaya kalkışılmamalıdır. Elektrik işi bu konuda 

eğitilmiş ve deneyim kazanmış elektrikçiye bırakılmalıdır. 

13- Her türlü cihazın kullanım klavuzu mutlaka dikkatle incelenmeli ve mutlaka uygun 

şartlar altında kullanılmalıdır. 

ELEKTRĠĞĠN GÜVENLĠ KULLANIMI 
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GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠŞARETLERĠ 

Özel bir nesne,  

faaliyet ve durumu işaret eden levha,  

renk, 

sesli veya ışıklı sinyal, 

sözlü iletişim yöntemleri veya  

el-kol gibi işaret yoluyla 

iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi ya da 

talimat veren ve /veya tehlikelere karşı uyaran 

işaretlere GÜVENLĠK VE SAĞLIK 

ĠŞARETLERĠ denir. 
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YASAKLAYICI ĠŞARETLER 

Tehlikeye neden olacak bir davranışı yasaklayan 

işaretlerdir.Daire biçiminde beyaz zemin üzerine 

siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonel çizgi  
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UYARICI ĠŞARETLER 

Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum 

hakkında uyarıda bulunan işarettir.( Üçgen biçimde, sarı 

zemin üzerine siyah piktogram) 
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ZORUNLULUK (EMREDĠCĠ) ĠŞARETLERĠ 

Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen 

işarettir.Daire biçiminde, mavi zemin üzerine 

beyaz piktogram 
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ACĠL ÇIKIŞ VE ĠLKYARDIM 

ĠŞARETLERĠ 
 Acil çıkış yolları ile ilgili bilgi veren işaretlerdir. 

Dikdörtgen veya kare biçiminde yeşil zemin üzerine 

beyaz piktogram  
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YANGINLA MÜCADELE ĠŞARETLERĠ 

Dikdörtgen veya kare biçiminde kırmızı zemin 

üzerine beyaz piktogram 
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KĠŞĠSEL KORUYUCU DONANIM (KKD)  

Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan sağlık ve 

güvenliği etkileyen  

bir ya da birden fazla riske karşı koruyan,  

giyilen,  

takılan vb.  

amaçla yapılmış tüm alet gereç ve araçları ifade 

eder. 
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KĠŞĠSEL KORUYUCU DONANIMLAR 

 Tam koruyucu donanım 

 Kendileri tehlike kaynağı oluşturmamalı 

 Ġşe ve vücuda uygun olmalı 

 Kullanımı, bakım ve temizliği kolay olmalı 

 Ġşyeri şartlarına uygun olmalıdır. 

 KKD talimatlara uygun olarak kullanılmalı ve 

işveren tarafından ücretsiz verilmelidir. 
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KKD LĠSTESĠ 

 BAŞ KORUYUCULARI : Baret, bone, saç filesi vb 

 KULAK KORUYUCULARI : Tıkaçlar vb. 

 GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI: Yüz siperleri, 
gözlükler vb. 

 SOLUNUM SĠSTEMĠ KORUYUCULARI : Maskeler, 
dalgıç donanımı vb. 

 EL VE KOL KORUYUCULARI: Eldivenler vb. 

 AYAK VE BACAK KORUYUCULARI : Ayakkabı, çizme 

 CĠLT KORUYUCULARI : Koruyucu kremler vb. 

 GÖVDE VE KARIN BÖLGESĠ KORUYUCULARI : 
yelek, ceket, önlük vb. 

 VÜCUT KORUYUCULARI : Tulum vb. 
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BAŞ KORUYUCULARI 
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KULAK KORUYUCULAR 
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GÖZ VE YÜZ KORUYUCULAR 
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SOLUNUM SĠSTEMĠ KORUYUCULARI 

205 



206 



AYAK VE BACAK KORUYUCULARI 
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CĠLT KORUYUCULARI 
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GÖVDE VE KARIN BÖLGESĠ 

KORUYUCULARI 
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VÜCUT KORUYUCULARI 
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KKD OLMAYAN DONANIMLAR 

 Sıradan iş elbisesi ve üniformalar 

 Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipmanlar 

 Asker, polis ve diğer kamu kuvvetlerinin giydiği ve kullandığı 

koruyucular 

 Kara taşımacılığında kullanılan koruyucular 

 Spor ekipmanları 

 Nefsi müdafayı ve caydırmayı hedefleyen ekipmanlar 

 Riskleri ve istenmeyen durumları ikaz eden taşınabilir cihazlar 
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ACĠL DURUM 

 

 Önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan 
ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar 
bütünüdür. 

 

 

 Yangın, deprem, sel, yoğun kar ve yağmur, Toplu 
gıda zehirlenmeleri, fırtına, heyelen, sabotaj, iş 
kazası, aşırı sıcak ve soğuklar, salgın hastalık, 
kimyasal madde kazaları vb. 
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ACĠL DURUM EKĠBĠ 

 Acil durumlarda olaya ilk müdahaleyi 

yapan, alanın boşaltılmasını sağlayan, 

arama, kurtarma ve söndürme işlemlerine 

katılan ve gerektiğinde ilkyardım 

uygulayan ekip. 

 1- SÖNDÜRME EKĠBĠ 

 2- KURTARMA EKĠBĠ 

 3- KORUMA EKĠBĠ 

 4- ĠLKYARDIM EKĠBĠ 
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TAHLĠYE VE KURTARMA 

 Döner kapılar acil çıkış kapısı olarak kullanılamaz 

 Acil çıkış kapıları dışarı açılır şekilde olmalıdır 

 Acil durumlarda kullanılmak üzere belirlenmiş toplanma noktaları 

tespit edildikten sonra tüm çalışanlar bu konuda bilgilendirilmelidir 

 Acil durum planlamasında olasılığı en yüksek risklerden başlanır 

 Oluşturulan acil durum planları tüm çalışanların bilgisine sunulup 

haberdar edilmelidir 

 Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı boyutları ve yerleri yapılan  işin 

niteliğine ve çalışanları sayısına uygun olacaktır 
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