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İş sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimiz olacak

ÖNSÖZ

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihmaller nedeniyle meydana gelen kayıplar günümüzde en 
can yakıcı sorunlarından biri. Kurumların çoğunlukla işin maddi boyutunu bahane ederek göz ardı 
etmelerinin yanı sıra en başta kendi can güvenliği için önlem alması gereken personelin de ihmali 
sonrası ne yazık ki iş kazaları meydana geliyor. veriler bu durumun vahametini daha net gözler 
önüne seriyor. Dünyada her yıl 2 milyondan fazla işçinin iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle 
yaşamını yitirdiği belirtiliyor. ülkemizde de tablo ne yazık ki iç açıcı değil. Sık sık gerek kurumların 
alınması gereken önlemleri göz ardı etmeleri gerekse bireysel ihmaller nedeniyle üzücü haberlerle 
karşılaşıyoruz. Elbette yaşanan manevi acıların değeri hiçbir şeyle biçilemez, ancak alınmayan 
önlemler neticesinde iş kazalarının ülkemize yıllık maliyeti yaklaşık 40 milyar lirayı buluyor.

İnşaat sektörü, bu anlamda en göz önünde bulunan sektörlerden biri konumunda. Çalışma 
koşullarının zorluğu ve risklerin yüksek olması nedeniyle, ihmaller neticesinde can kayıtlarının en çok 
yaşandığı sektörler arasında yer alıyor. İnşaat sektöründe yaşanan kazalara ilişkin bu alanda veri 
oluşturan kurumlar istatistikleri yayınlayabiliyor. Ancak, spesifik olarak ‘inşaat malzemesi sektöründe 
durum nedir?’ dendiğinde, bunun cevabını bu yayınlanan verilerde ve istatistiklerde göremiyoruz. 
İnşaat malzemesi üreticileri olmamız ve sektörün en büyük sivil toplum kuruluşları arasında yer 
almamız vesilesiyle, inşaat sektöründe meydana gelen iş kazalarının ardından objektiflerin ilk 
yöneldiği kurumlar arasında yer alıyoruz. ve her fırsatta dile şunu getiriyoruz, ‘Bizler sanayicileriz, 
modern üretim tesislerine sahibiz. Sanayici olarak iş sağlığı ve güvenliği önceliklerimiz arasında… 
Dolayısıyla herhangi bir şantiyede meydana gelen iş kazasında görüşüne başvurulacak öncelikli 
kurum biz değiliz.” 

Ancak, konunun doğrudan muhatabı olmamamız, konuyu göz ardı ettiğimiz anlamına gelmiyor. 
Biz de, sektörümüzün iş sağlığı ve güvenliği konusundaki durumuna ilişkin fotoğrafını çekmek, 
iyi uygulama örneklerini sektör içinde konunun uzmanlarını bir araya getirerek paylaşmak ve iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda inşaat ile inşaat malzemesi sektörlerinin birbirinden ayrı olarak 
değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmek amacıyla 2014 yılında ilgili komitemizi kurduk. 

Komite üyelerimiz, iki yıldır sürdürdükleri çalışmalar kapsamında bir dizi eğitimler düzenlediler, 
iyi uygulama örneklerini paylaştılar. Sektörümüzdeki iş sağlığı ve güvenliği konusundaki istatistiki 
verilerin eksikliğinin kapatılması için de çalışmalarına devam ediyorlar. 

Komitemiz tarafından hazırlanan bu kitapçık ise, iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınması gereken 
temel önlemlere ilişkin gerekli bilgileri içeriyor.

Bu yayının, inşaat ve inşaat malzemesi sektörleri başta olmak üzere, esasında tüm benzer çalışma 
koşullarına sahip sanayi kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin, ilgili yöneticilerinin, personellerinin 
başucunda bulundurması gereken bir yayın olduğuna inanıyorum. 

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki temel unsurlardan, işverenin yükümlülüklerinden, çalışma 
ortamında ergonomiye kadar birçok gerekli bilginin yer aldığı bu kitapçığın hazırlanmasında başta 
komite üyelerimiz olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. 

ülkemiz, sektörümüz ve her şeyden önce insan hayatı hususunda asla ihmal kabul etmeyen 
“iş sağlığı ve güvenliği” konusuna Türkiye İMSAD olarak, geçmişte olduğu gibi yarın da yüksek 
değerde önem vermeye devam edeceğiz. 

F. Fethi Hinginar
Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye İMSAD 
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ÖNSÖZ

Sağlık ve Güvenliğin Yönetimi

ülkemizde geçmiş yıllarda işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğini yönetmesi için başlarda çeşitli 
tüzükler yayımlanmıştı. Sonrasında ise, 4857 sayılı iş kanununa eklenen bazı maddeler ve bu 
kanuna bağlı olarak çıkarılan birçok yönetmelikle ‘iş sağlığı ve güvenliği” konusunda birtakım 
yasal düzenlemeler yapılmaya çalışılmıştır.
 
2003 yılında çıkarılan 4857 sayılı İş Kanunu ile Türkiye’de çalışma hayatı sağlık ve güvenlik 
anlamında yeni bir döneme geçiş yapmaya başlamış ve risk yönetimi yaklaşımı iş hayatımızda 
yerini almıştır. Devletin ve sosyal tarafların ortak olarak üzerinde hemfikir oldukları ise sağlık ve 
güvenliğin müstakil bir kanun ile yönetilmesi şeklinde olmuştur. 

Gerek bu ihtiyaç, gerek Avrupa birliği müktesebatı ve gerekse tüm çalışanları kapsaması 
açısından müstakil bir kanun olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yıllarca işverenlere neyi nasıl yapması gerektiğini tanımlayan yasal düzenlemeler artık kaldırılmış; 
yerini alınması gereken önlemleri belirleme ve bunlar için gereken aksiyonları alma görevini 
işverene bırakan bir yasal düzenleme iş hayatımıza girmiştir. İşte tam burada, bu yeni yaklaşımı, 
iş hayatımızda birçok sektör için çok bilinmeyenli bir denklem halini almıştır. Birçok sektörel birlik 
konu ile ilgili komiteler kurarak iş hayatına ve sektörlerine yol göstermeye çalışmıştır, çalışmaktadır.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği çatısı altında kurulan İş sağlığı ve Güvenliği 
Komitesi de tam bu amaçla kurulmuştur. Komite, 2 yılı aşkın süredir sağlık ve güvenliğin doğru 
yönetilmesi için çeşitli çalışmalar yapmakta ve eğitimler organize etmektedir. Komitemiz; farklı 
sektörlerden bilgi birikimi ve deneyime sahip profesyonelleri bir çatı altında toplamanın getirdiği 
faydaları, gene sektörlerin faydasına sunmak amacıyla önemli bir kaynak olacağını düşündüğü 
“Türkiye İMSAD İş Sağlığı ve Güvenliği Kitapçığı”nı hazırlamıştır.

Bu çalışmada emeği geçen başta Sayın Ayşe Tuğba TAşKAN olmak üzere tüm komite 
üyelerimize, görüş ve önerileri ile destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, ayrıca bizden hiçbir 
desteğini esirgemeyen değerli Türkiye İMSAD çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim. 

İş sağlığı ve güvenliği karnesi kötü olan ülkemizde yaşanan iş kazalarının önlenmesinde bir 
nebze katkısı olması dileğimizle…

Murat Bingül
İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Başkanı
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1. BÖLÜM

1. İş Sağlığı ve GüvenlİğİnDe üSt YÖnetİMİn 
taaHHüDü ve ÖneMİ

İş sağlığı ve güvenliği iki yönlü işlemesi gereken bir disiplindir. şirket veya organizasyon içerisindeki 
tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine olan katılımının en etkin şekilde sağlanması için bu 
taahhüdün hayati bir önemi vardır. 

üst yönetim iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bu taahhüdünü beyan eder ve ne kadar çok gösterir 
ise katılım da o kadar başarılı olacaktır.

Eğer liderler ve yöneticiler çalışanlara kişisel ve uzun dönemdeki taahhütlerini gösterebilirlerse 
çalışanların katılımı ve iş sağlığına ve güvenliğine olan inançları sağlamlaşacaktır. Ayrıca liderlerin 
ve yöneticilerin çalışanlarının fikirlerini almaları önemlidir. Çünkü çalışanlar iş gücünün söylemek 
istediklerini aktarırlar.

Çalışanlar, liderleri ve yöneticileri ile aşağıdaki şartlar sağlandığında yani;

•	 Size güvenirlerse,

•	 Sizi ulaşılabilir bulurlarsa,

•	 Yaptıklarınız ile söyledikleriniz örtüşürse,

•	 Çalışanlarınızı iş sağlığı ve güvenliği konusunda yüreklendirirseniz,

•	 Sizle kurdukları iletişimin faydasına inanırlarsa,

•	 Katılımlarının takdir edildiğini görürlerse daha iyi bir iletişim içerisinde olurlar.

İletişim ne kadar çift yönlü ve sağlıklı olursa iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili katılım artar, katılımın 
artması ile de güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanır.

Çalışanlar;

•	 İş sağlığı ve güvenliğinin bireysel bir konu olduğu,

•	 Yönetimin uygulamalarını sorguladıklarında cezalandırılacakları,

•	 Kendi endişelerinin dikkate alınmayacağı,

•	 Kendi yeteneklerinin yeterli olmayacağını düşünürlerse iş sağlığı ve güvenliği konularına 
katılımcı olmazlar.

Eğer lider ve yöneticiler aşağıdakileri yapabilirlerse çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği konularında 
katkıda bulunabilecekleri konusunda teşvik edebilirler.

•	 Onların sağlığı ve güvenliğini etkileyen konuları görüşürken niyetinizi net bir şekilde belirtin. 
Bu niyetiniz iş sağlığı ve güvenliği politikası ile örtüşmelidir.

•	 Birlikte ve işbirliği içerisinde çalışmanın olumlu getirilerinden bahsedin, çünkü herkesin iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili yerine getirmesi gereken bir rolü vardır.

•	 İş gücünün iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunları aktarabildiği rahat bir ortam oluşturun.

•	 Çalışanların bildirimlerinin dikkate alındığını ve değerlendirildiğini gösterin.
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Ayrıca iş sağlığı ve güvenliğine verilen önem aşağıdakiler yapılarak da gösterilecektir:

•	 Saha gezileri yaparak iyi iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımlarını övmek ve iş sağlığı ve 
güvenliği kurallarına uyulmadığında, güvenli olmayan davranışlar sergilendiğinde olası 
sonuçlarını ifade etmek.

•	 Düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği komite toplantılarına katılmak, iş sağlığı ve güvenliği 
temsilcilerini yönetim toplantılarına davet etmek.

•	 Takım toplantılarına iş sağlığı ve güvenliği ile başlamak.

•	 İş kazası, ramak kala, olayların analizleri sırasında katılımcı olmak.

Bu tip net eylemler günlük olarak yapıldığında taahhüdü açık bir şekilde gösterecek ve iş sağlığı ve 
güvenliğinde güvenli olan hareketleri kayda değer bir şekilde iyileştirecektir.

Bu işler yapılırken gözetim ve liderlik de çok önemlidir. Her çalışan her konuyu, her kuralı ve her 
uygulamayı bilemeyebilir. Bu nedenle çalışanlara doğru bilgiler liderler tarafından aktarılmalıdır. 
Sürekli olarak gözetim ile de olası hatalı davranışlar nazikçe düzeltilmelidir.

1. BÖLÜM
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2. BÖLÜM

2. İYİ BİR İş Sağlığı ve Güvenlİğİ neDen 
SüRDüRülMelİDİR?

Çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili kaygıları tüm organizasyonları ilgilendirdiği gibi organizasyon 
içerisindeki bölümleri ve her disiplin için de bu kaygılar geçerlidir. Eğer iş sağlığı ve güvenliğindeki 
iyi bir yönetim sürdürülebilir hale gelir ise ticari açıdan da şirketlere kar sağlar;

•	 İşe devamsızlıkların azalması

•	 Sigorta primlerinde azalması

•	 şirket itibarının artması

•	 Hasar ve yaralanmalardan kaynaklı kayıpların azalması

•	 Azalan para cezaları

•	 Azalan tazminat ödemeleri

•	 Azalan dava masrafları

İş sağlığı ve güvenliği aşağıdaki sebeplerden dolayı da sürdürülmelidir.

a- ahlaki sebepler

 Çalışanlar organizasyonun başlıca değerlerini oluşturur ve boş yere acı çekmelerini 
veya hayatlarını kaybetmelerini önlemek için işverenin ahlaki yükümlülükleri vardır. 
Organizasyonlar içerisinde meydana gelebilecek olan kazalar veya sağlık sorunları 
organizasyon içerisindeki moral ve verimliliği önemli ölçüde etkiler.

b- Yasal sebepler

 Kanunlar insanların davranışlarını düzenlemek için yapılır. Kanunların uygulamaya konulma 
sebebi kişilerin, grupların veya organizasyonların iyi niyetlerini kötüye kullanan kişi, grup 
veya organizasyonları durdurmak, kontrol etmek veya hesap vermelerini sağlamaktır.

 Sağlık ve güvenlik hukukunun iki yönü vardır; medeni ve cezai yön.

 Medeni hukuk, kayba uğrayan kişinin kaybının karşılanmasını sağlarken; cezai hukuk, 
toplumca kabul edilemez olarak görülen davranışların cezalandırılması için vardır.

 Hukuki sorumlulukta bir kişinin tazminat talep edebilmesi için; işverenin özen borcunu 
ihlal etmesi ve ihlalin de yaralanma, ölüm, sağlık problemi gibi bir kayba neden olması 
ve çalışanın bu ihlal dolayısıyla doğrudan bir kayba uğradığını ispatlayabilmesi gerekir ki 
genelde bu durum maddi kanıtlara dayanır.

 〉 İşverenlerin yaptıkları faaliyetlerinden etkilenebilecek olan kişilere karşı özen borcunu 
aşağıda ki gibi beş başlıkta toplayabiliriz.

 ♦ İşverenler 

 » Daha güvenli bir işyeri, 
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 » Güvenli çalışma sistemleri,

 » Güvenli makine ve ekipman

 » Uygulanabilir talimatlar,

 » Yetkin ve güvenli çalışan personel sağlamak zorundadırlar.

Ceza hukuku, toplumun kabul edemeyeceği davranışlara sahip kişilerin cezalandırılması 
olduğundan, suç, toplumun haklarını ihlal etmektir. 

Organizasyonlara verilen cezalar çoğunlukla maddi para cezaları olurken, kişilere de ihmalleri 
doğrultusunda çeşitli cezalar verilebilmektedir. Bu kişiler çoğunlukla organizasyonların üst 
düzey yöneticileri olabilmektedir. Kişiler yaptıkları veya yapmadıkları sorumluluklarından 
dolayı soruşturmaya maruz kalırlar.

c- Mali sebepler

 İşyerinde yaşanan kazalar ve sağlık sorunları zaman ve para kayıplarına neden olur. ILO’ya 
göre, bu kayıp gayrisafi milli hasılanın yaklaşık % 3’üdür ki ödenen tazminatlar, görevini 
yerine getiremeyecek olan personelin yerine yapılan fazla mesailer, yeni personele verilen 
eğitimler, tıbbi masrafların karşılanması vs. ile bu kayıplar daha da artacaktır.

 İş kazalarının görünen maliyetleri olduğu kadar görünmeyen maliyetleri de söz konusudur.

 Görünen maliyetlere bakacak olursak;

 〉 Para cezaları,

 〉 Tesisin ve makinenin hasarlanması durumunda onarım maliyeti,

 〉 Hukuk süreci içerisindeki maliyetler,

 〉 Artan sigorta primleri gibi.

Görünmeyen maliyetlere bakacak olursa da;

 〉 Fazla mesai ücretleri,

 〉 Kaza & hastalık araştırması için harcanan zaman,

 〉 üretimin aksaması,

 〉 İtibar kaybını sayabiliriz.

Zaman ilerledikçe çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda farkındalıkları 
artmakta bu da tazminat süreçlerinin başlamasına neden olmaktadır.

2. BÖLÜM
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3. İş Sağlığı ve Güvenlİğİnİn teMel 
UnSURlaRı neleRDİR?

3. BÖLÜM

3.1 Yönetimin taahhüdü

üst yönetim tarafından oluşturulacak ve tüm kademelere iletilecek olan bu taahhütte, şirketin 
veya organizasyonun iş sağlığı ve güvenliği konusundaki ölçülebilir hedefleri ve ölçülebilir 
amaçları bulunmalıdır. Mutlaka belirli aralıklar ile gözden geçirilerek gereklilikler doğrultusunda 
güncellenmelidir. Amaçlar değişmez iken hedefler değişebilir. Taahhüt yazılı hale getirilerek tüm 
kişilerin görebileceği alanlara asılmalı ve kişilere farklı iletişim yöntemleri ile aktarılmalıdır.

Taahhüt açık, net ve anlaşılır olmalıdır. Yazılan bu taahhüdün altına organizasyon veya şirket 
içerisindeki en üst yetkilisinin imzası olmalıdır.

3.2 İş Sağlığı ve Güvenliği organizasyonu

İş sağlığı ve güvenliği organizasyonunun da net bir şekilde belirlenmesi ve bu organizasyon 
içerisinde bulunan tüm kişilerin görev ve sorumluluklarının açık bir ifadeyle belirtilmesi gereklidir. 
Böylelikle organizasyon içerisinde bulunan herkes iş sağlığı ve güvenliğine nasıl bir katkıda ve 
hizmette bulunacağını bilecektir.
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4. BÖLÜM

İşverenin başlıca çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumlulukları şöyledir;

 Emniyetli bir tesis sağlamak (makine, ekipman, giriş-çıkışlar, vs.).

 Yaptığı faaliyetten kaynaklı hem çalışanlarına hem komşularına hem de kendi 
faaliyetinden etkilenebilecek olan 3. şahıslara olan riskleri değerlendirecek ve gerekli 
emniyet tedbirlerini alacak.

 Çalışanları ile işbirliği yapacak, onların fikirlerini alacak.

 varsa eğer işyerindeki diğer işverenler ile işbirliği yapacak.

 Gerekli durumda sağlık ve güvenlik politikasını güncelleyecek.

 Uygun sağlık ve güvenlik tavsiyelerini sağlayacak.

 İlk yardım, acil durumlara müdahale gibi yeterli tesis ile çalışanlarına güvenli çalışma 
ortamı sağlayacak.

 Çalışanları için güvenlik talimatları, bilgileri, eğitimleri ve gözetimleri sağlayacak.

 Malzemelerin güvenli bir şekilde kullanımını, depolanmasını ve taşınmasını sağlayacak.

İşverenin genel yükümlülüğü (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu)

MADDE 4 – (1)  İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu 
çerçevede; 

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü 
tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin 
sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale 
getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. 

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını 
izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. 

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. 

d) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe 
uygunluğunu göz önüne alır. 

e) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike 
bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. 

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin 
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin 
sorumluluklarını etkilemez.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

4. İşveRenİn YüKüMlülüKleRİ neleRDİR?
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5. BÖLÜM

- Çalışanlar öncelikli olarak işveren ile işbirliği içerisinde olacaktır. 

- Hem kendi hem de çalışma arkadaşlarını emniyetini gözetecektir. 

- İşyerinde gördüğü emniyetli olmayan durum ve davranışları işverene raporlayacaktır.

- Kendilerine verilen ekipmanı amacı dışında ve emniyetsiz bir şekilde kullanmayacaktır.

- şirket kurallarına uyacaktır.

- İşyerinde ve çalışma saatlerinde alkol almayacak ve uyuşturucu kullanmayacaktır.

Çalışanların yükümlülükleri (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu)

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. 

(2)  Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda 
yükümlülükleri şunlardır:

a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı 
ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların 
güvenlik ekipmanlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak 
ve değiştirmemek.

b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu ekipmanı doğru kullanmak ve 
korumak. 

c) İşyerindeki 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. 

d) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve 
mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi 
ile iş birliği yapmak. 

e) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve 
çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

5. ÇalışanlaRın YüKüMlülüKleRİ neleRDİR?
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6. BÖLÜM

Risk değerlendirmesi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak yapılacak tüm çalışmaların temelini 
oluşturur. 

Risk olabilmesi için tehlike, tehlikeye maruziyet ve bu maruziyetin sonucunda kişinin veya ekipmanın 
zarar görmesi gerekir. Tehlike ve risk birbirine karıştırılan kavramlardır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tehlike ve riski şu şekilde tanımlamaktadır.

tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar 
veya hasar verme potansiyeli.

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme 
ihtimali.

Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, 
bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz 
edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli 
çalışmalardır.

oHSaS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ise tehlike ve riski şu şekilde tanımlamaktadır.

tehlike: İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulması veya bunların birlikte gerçekleşmesine 
sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem.

Risk: Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya 
maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin 
birleşimi.

2012 yılında çıkartılan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde ise tehlike ve 
risk şu şekilde tanımlanmıştır.

tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar 
veya hasar verme potansiyeli.

Risk:  Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme 
ihtimali.

Matematiksel olarak ve basit bir şekilde riskin tanımı 
şu şekildedir.

Risk = şiddet x olasılık

Yani Risk: Mevcut tehlikeden kaynaklanan muhtemel 
zararın meydana gelme olasılığı ve sonucunun 
birleşimidir.

Riskin içeriğinde; 

Zararın gerçekleşme olasılığı, 

Bu zararın muhtemel şiddeti, 

Tehlikeye maruz kalan kişi sayısı bulunmaktadır.

6. RİSK DeğeRlenDİRMeSİ
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6. BÖLÜM

Risk değerlendirmesi ise; riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek için tehlikelerin belirlendiği, 
değerlendirildiği ve kararların önceliklendirildiği sistematik prosesin adıdır.

Mevzuat risk değerlendirmesini işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, 
bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek 
derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar olarak 
tanımlamıştır.

Risk değerlendirme sürecinde sürekli iyileştirme prensibi temel alınmıştır ve “PUKÖ” döngüsü 
içerisinde yapılmaktadır.

Planla (risk değerlendirmesinin yapılması),

Uygula (aksiyon planlarının gerçekleştirilmesi),

Kontrol Et (izleme göstergelerinin kontrolü)

Önlem al (düzenli gözden geçirmeler)

Risk değerlendirme sürecinde önemli olan riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesidir.

Örnekler ile tehlike ve riski anlatacak olursak; ormandaki bir aslan kendi başına bir tehlikedir. Ama 
ortamda insan yok ise risk teşkil etmez. Aslan ile insan aynı ortamda ise ve temas etme olasılığı var ise 
işte o zaman risk söz konusudur. Çünkü aslan insana saldırdığında sonucu ufak yaralamadan ölüme 
kadar olabilir. Buradaki aslanın vereceği zarar yani riskin büyüklüğü insanın aslan terbiyesi konusundaki 
tecrübesine, ortamda bulunan aslan sayısına, aslanın ortamda kaç tane olduğuna bağlıdır.

Risk Yok (İnsan Yok) Risk Var (Yüksek) Risk Var (Düşük Aslan Terbiyecisi )

Mazuriyet arttığı için risk de artar

Mazuriyet sıklığı arttığı için risk de artarRisk Yok (Önlem var)
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6. BÖLÜM

Elektrik bir risk değildir. Elektrik tek başına bir tehlikedir. Ucu açıkta olan bir elektrik kablosuna temas 
edildiğinde yukarıdaki örnekteki gibi insan çeşitli seviyelerde zarar görür. 

Riskler değerlendirilirken rutin işleyiş, rutin olmayan işleyiş (arıza, temizlik, vs.) ve acil durumlar 
göze alınarak yapılmalıdır. Ayrıca risk değerlendirme sürecine o işi bizzat yapan kişilerin ve farklı 
görevdeki (üretim personeli, bakım personeli, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı gibi) kişiler de dahil 
edilmelidir.

Risklerin ortadan kaldırılması ve kontrol edilmesi sürecinde hiyerarşi şu şekilde olmalıdır: 

ÖRNEK: Toksik bir kimyasalın üretim sürecinde kullanılması. 

Öncelik 1: tehlikeyi ortadan kaldırın (Toksik olan kimyasalın üretim sürecinde kullanımından 
vaz geçilmesi)

Öncelik 2: tehlikeliyi daha az tehlikeli olan ile ikame edin (Toksik derecesinin 
belirlenmesinden sonra daha az toksik olan bir kimyasalın üretim sürecinde 
kullanımı)

Öncelik 3: tehlikeyi izole edin; mümkün olduğunca çalışanları uzak tutun (Toksik kimyasalın 
kapalı kap içerisinde muhafaza edilmesi)

Öncelik 4: Mühendislik kontrolleri uygulayın; riski azaltmak için aletleri veya ekipmanları 
uyarlayın (Toksik kimyasalın kullanımı sırasında kişinin maruziyetini azaltmak için 
emiş sistemi yapılması)

Öncelik 5: İdari kontroller kullanın; işin uygulanışını veya organizasyonu değiştirin (Kişinin o 
süreç içerisinde toksik kimyasala olan maruziyetini azaltmak için çalışma süresinin 
azaltılması)

Öncelik 6: KKe (Kişisel Koruyucu ekipman) kullanımı; diğer tüm seçenekler düşünüldükten 
sonra KKE kullanımı son seçenek olarak düşünülmelidir (Kişiye toksik olan 
kimyasala karşı maruziyetini önlemek için uygun maske verilmesi).

Riskler değerlendirildikten sonra belirlenen risk seviyelerine göre yüksek riskliden başlayarak 
aksiyon planları oluşturulmalı ve yapılan planlar takip edilmelidir. Ayrıca düzenli aralıklar ile gözden 
geçirme toplantıları yapılarak uygulanan önlemin riski gerçekten kabul edilebilir seviyeye düşürüp 
düşürmediği kontrol edilmelidir.
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Neredeyse tüm kazalarda güvenli olmayan davranışların ciddi bir payı vardır. Davranışlar ve eylemler, 
tutum ve algıların yardımıyla kültürü etkiler. Davranışlar da sistemin performansını belirler.

Davranışsal güvenlik programı için;

- Güvenli ve güvenli olmayan hareketlerin tanımlanması,

- Yöneticiler veya kişiler tarafından yapılan gözlemler sırasında davranışların da 
gözlemlenmesi,

- Geri bildirimlerde bulunulması,

 〉 Güvenli hareketlerin teşvik edilmesi,

 〉 Güvenli olmayan davranışlar için yeniden eğitim sağlanması gerekir.

Davranışsal güvenlik ile;

- İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular konuşulmaya başlar,

- Yapıcı bir şekilde iletişim kurma yöntemleri öğrenilir ve gelişir,

- Yönetimin taahhüdü görünür hale gelir,

- Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konularına katılım sağlarlar,

- Gözlem yapma yöntemleri öğrenilir,

- Güvenli olmayan davranışlara hemen müdahale etme öğrenilir,

- İnsan açısından düşünmek öğrenilir,

- Tehlikeli durumlar belirlenir.

Davranışsal güvenliği geliştirmenin zorlukları da vardır;

- Herkes tarafından sahiplenilmemesi,

- Mevcut kültüre uymayan hazır alınan veya danışman liderliğinde uygulanan programlar, 

- Yönetim ve çalışanlar arasındaki güven düzeyinin aynı olmaması,

- Arkadaşça bir iletişim kurulamaması,

- Disiplin gerektirmesi,

- Düşük olasılıklı olan ancak sonucu ciddi olabilecek olan risklerin göz ardı edilmesi,

7. DavRanışSal GüvenlİK & İş Güvenlİğİ 
KültüRü

7. BÖLÜM
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Davranışsal güvenlik programı uygulanırken yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler 
şunlardır;

Yapılması gerekenler;

- Gerçekten böyle bir programa başlamak istiyor musunuz, şimdinin doğru zaman 
olduğundan emin olun.

- Yönetimden aldıkları ilk mesajın iş güvenliği ile ilgili olduğunun bilgisi çalışanlardan 
alınmalıdır,

- Kurulmaya çalışılan sistemin tarzıyla, diliyle, sunumuyla, vs. mevcut organizasyona özgü 
olmalıdır.

- Katılımcıların davranışların kök nedenleri üzerine yoğunlaştığından emin olun.

- İletişimin iki taraflı olmasını sağlayın, yani onları dinleyin.

Yapılmaması gerekenler;

- Gerekli planlama ve çabayı göz ardı etmek,

- Aşırı iyimser olmak.

Meydana gelen iş kazaların yaklaşık %80’i 
çalışanların iş yerinde güvenli olmayan 
davranışlar sergiliyor olmasından kaynaklıdır. Bu 
nedenle kabaca bir hesaplama ile çalışanların 
davranışlarının güvenli hale getirilmesi ile iş 
kazalarının %80’inin önüne geçilmesi söz 
konusudur.

7. BÖLÜM

Güvenli olmayan Davranışlar Güvenli olmayan Durumlar

-	 Eğitim eksikliği

-	 Dalgınlık

-	 Acelecilik

-	 Güvenlik tedbirlerine uymama

-	 Aşırı hız

-	 İhmalkarlık

-	 Tehlikeli çalışma

-	 şakalaşma

-	 Fiziksel yetersizlik

-	 Bakımı yapılmamış ekipman

-	 Hasarlı ekipman

-	 Uygun olmayan muhafaza

-	 Yetersiz uyarı sistemi

-	 Zeminin kaygan olması

-	 Dağınık çalışma ortamı

-	 Gürültü

-	 Zayıf aydınlatma 

-	 Titreşim

-	 Denetim eksikliği

1

79,5

19,5

Kaynak: www.aves.ktu.edu.tr

Güvenli Olmayan Davranış

Güvenli Olmayan Durum

Bilinmeyen
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Organizasyonun iş güvenliği kültürü; bir organizasyonun iş sağlığı ve güvenliğini yönetimine olan 
taahhüdünü, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin tarzını ve yeterliliğini belirleyen, bireysel veya grup 
değerlerinin, davranışlarının, tutumlarının, algılamalarının, becerilerinin ve davranış kalıplarının bir 
ürünüdür.

Pozitif bir iş güvenliği kültürü için organizasyon içerisindeki tüm bireylerin katılımı gereklidir. üst 
yönetimden en alt kademedeki çalışana kadar herkesin tutum ve değerler açısından ortak bir 
kararlılık göstermesi gerekir.

Pozitif bir iş güvenliği kültürü oluşturmak için aşağıdakiler gereklidir;

- Organizasyon içerisindeki her seviyede iş sağlığı ve güvenliğine bağlılık ve liderlik,

- Uzun dönem stratejiler içerisinde yüksek iş sağlığı ve güvenliği standartlarının erişilebilir 
olduğuna inanç,

- Detaylı bir risk değerlendirmesi ve uygun önlemlerin geliştirilmesi ve gözden geçirme 
sistemi,

- Kısa ve uzun vadeli iş sağlığı ve güvenliği amaçlarını içeren politika beyanı,

- Eğitim planları,

- Tüm olayların detaylı olarak araştırılması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması,

- Ekipmanların, prosedürlerin ve süreçlerin izlenmesi için bir sistem kurulması ve eksik 
noktaların giderilmesi,

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün önemli göstergeleri organizasyon içerisinde yaşanan kazaların, 
ramak kalaların (neredeyse kazaların), meslek hastalıklarının sayısıdır. Bu sayılar iş sağlığı ve 
güvenliği kültürü ile ilgili genel bir gösterge olacaktır ancak kazaların ve kaza istatistiklerinin derinine 
inildiğinde farklı göstergelere de sahip olunabilir.

Kaza oranının hesaplanması organizasyonun iş güvenliği performansını hem yıllara göre kıyaslama 
hem kendi organizasyonunu hem de farklı organizasyonlar ile kendisini kıyaslamasına imkan verir.

Kaza oranı aşağıdaki formül ile hesaplanır:

Toplam kaza sayısı
Toplam çalışma saati

x 1.000.000

Bu oranın yüksek olması veya limitlerin üzerinde olması o organizasyonda olumsuz veya zayıf bir iş 
güvenliği kültürü olduğu anlamına gelir. Diğer olumsuz iş güvenliği kültürü göstergeleri ise;

- Devamsızlık oranlarının yüksek olması,

- Hastalık oranlarının yüksek olması,

- Etkin bir iş sağlığı ve güvenliği için kaynak ayrılmaması,
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- Yasal gerekliliklere, şirket prosedürlerine, iş güvenliği kurallarına uyumun yetersiz olması,

- İletişim, kontrol ve dayanışmanın zayıf olması,

- Yüksek sigorta poliçeleri,

- Zayıf iş sağlığı ve güvenliği yönetim yapısı.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünü etkileyen faktörler nelerdir?

1- üst yönetimin iş sağlığı ve güvenliğine olan bağlılığı; bu bağlılık çok farklı şekillerde görünür 
olmalıdır. Organizasyon yapısında, iş tanımlarında, iş sağlığı ve güvenliği politikalarında, 
ayrıca kriz veya diğer olumsuz durumlarda da belirgin olmalıdır.

2- Gözetimin, iş sağlığı ve güvenliği bilgilendirmelerinin, eğitimlerinin az olması iş sağlığı ve 
güvenliği farkındalığının azalmasına neden olur. Bu da kültürü etkiler.

3- İş gücüne danışılması, onların katılımının sağlanması olumlu bir iş sağlığı ve güvenliği 
kültürü için çok önemlidir.

Olumlu bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü için;

- Yönetimin taahhüdü

- İş sağlığı ve güvenliği standartlarının geliştirilmesi

- Yetkinlik

gereklidir. 
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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda iş kazası; işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle 
meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle 
getiren olay olarak tanımlanmıştır.

5510 Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre ise;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,

c) Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini 
yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp 
getirilmeleri sırasında,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaya iş 
kazası denilmektedir.

Olayın iş kazası sayılabilmesi için, bu beş hal ve durumdan birinin gerçekleşmesi yeterlidir.

Yasa gereği iş kazalarının 3 iş günü içerisinde işveren tarafından Sosyal Güvenlik kurumuna 
bildirilmesi zorunludur. 

Malzeme hasarlanması, yaralanma ve/veya insan sağlığını olumsuz etkileyen her türlü olay ve kaza 
raporlanarak ayrıntılı bir şekilde araştırması yapılıp, analiz edilmelidir. Böylelikle organizasyonlar 
uygun önlemler alarak aynı veya benzeri olay ve kazaların meydana gelmesini engellemiş olurlar. 
Tabi ki önemli olan bu olayların ve kazaların doğru bir şekilde ve doğru yöntem ile analizinin yapılarak 
kök nedenlerin tespit edilmesidir.

Olay araştırması reaktif bir davranıştır. Yani olay meydana gelmiş ve sonrasında önlemler alınmıştır. 
Esas olan, daha bir olay veya kaza meydana gelmeden tedbirlerin alınması ve maddi hasarın, 
yaralanmanın, ve/veya meslek hastalığının önüne geçmektir.

Olayları şu şekilde sınıflandırabiliriz;

-	 Yaralanma ve hastalıklar

-	 Maddi hasarlı olaylar,

-	 Yaralanmaya, hastalığa veya maddi hasara neden olabilecek olan olaylar

8. olaY ve KaZalaRın RaPoRlanMaSı

8. BÖLÜM
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Bu olayların her biri;

1 - İş güvenliği performansının kontrol edilmesine,

2 - İş güvenliği yönetimindeki ve prosedürlerdeki aksaklıkların belirlenmesine,

3 - Hatalardan ders çıkarılmasına,

4 - Önlem için önceliklerin belirlenmesine,

5 - Kazaların yetkili makamlara bildirimine,

6 - İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili anahtar mesajların pekiştirilmesine olanak sağlar.

neden olay/kaza araştırması yapılmalı?

Çünkü doğru yapılan bir araştırma ile;

-	 Tüm olayların/kazaların nedenleri vardır, bu nedenler ortadan kaldırılır ise ileriki zamanlarda 
meydana gelecek olan olaylar/kazalar önlenebilir.

-	 Olayın/kazanın olmasına neden olan direkt ve endirekt nedenler saptanabilir.

-	 Sebebe istinaden bulunan düzeltici faaliyetler ileriki zamanlarda olacak olan olayların/
kazaların engellenmesini sağlar.

İşyerlerinde raporlanan olaylar 
aslında bir buzdağının suyun üzerinde 
görünen kısmı kadardır ki, bu kısım 
aslında buzdağının çok ufak bir kısmını 
oluşturur. Buz dağının görünmeyen 
kısmı yani suyun altında kalan kısmı 
oldukça büyüktür yani raporlanmayan 
olaylar oldukça fazladır.

İşte bu raporlanmayan olayların 
raporlanmasını sağlayarak gelecekte 
meydana gelebilecek olan ölümlü 
veya ciddi yaralanmalı kazaların önüne 
geçmek mümkün olabilecektir.

Ölümlü veya ciddi 
yaralanmalı kazalar

İlk yardım gerektiren 
kazalar

Ramak kala olaylar

Maddi hasarlı olaylar

8. BÖLÜM
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Olay/kaza araştırması ile organizasyon için çok değerli bilgiler edinilir. Bunlar;

- Olayın/kazanın olmasına neden olan problemin neden ve nasıl meydana geldiği,

- İnsanların zarar görmesine neden olan maddelere veya durumlara nasıl maruz kaldıkları,

- Gerçekten nelerin yaşandığı ile ilgili olarak bize bir çerçeve çizer, yani çalışanlar neden iş 
güvenliği kurallarını ihlal ediyorlar veya neden kısa yolları tercih ediyorlar,

- Organizasyon içerisindeki risklerin kontrolünde eksikliklerin ne olduğu

Olay/kaza araştırmasının getirileri nedir?

- İş, üretim, verim ve itibar kayıpları engellenir.

- Adli kavuşturmalara maruz kalınmaz.

- Tazminat yükü altına girilmez.

- Çalışanların araştırma içerisine dahil edilmesi ile morallerinde artış, iş güvenliğine bakış 
açısında iyi yönde değişimler sağlanır.

- Benzeri olayların yaşanmasının önüne geçilir özellikle ciddi yaralanma ile sonuçlanan 
olaylarda yetkili mercilerin kötü bakış açılarına maruz kalınmaz.

Bunların gerçekleşebilmesi için;

1- Ne tür olay/kazanın raporlanacağının belirlenmesi gerekir.

2- Raporlama ve kayıt altına almak için bir sistem kurulmalıdır.

3- Raporlamaların gerektiği gibi yapıldığı kontrol edilmelidir.

4- Yapılan raporlamalar kayıt altına alınmalıdır.

5- Raporlanan olayların araştırması yapılmalıdır.

6- Olay analizleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve hangi tip olay/kazanın meydana geldiği 
takip edilmelidir.

7- Sistem sürekli olarak gözden geçirilerek sistemin etkin bir şekilde çalıştığı gözlemlenmelidir.

Raporlanan her türlü olayın araştırması yapılmalıdır. Araştırma sırasında;

1- Olay ile ilgili bulguları toplayın (şahitler, olay yerinin resimleri, kullanılan ekipmanlar, aletler, 
iş ile ilgili talimatlar, eğitim kayıtları ve dokümanlar, vs.)

2- Toplanan bulguları bir araya getirin ve analizini yapın

3- Sonuçlara ulaşmak için bilgileri kabul edilen sektör, şirket standartları ve yasal gereklilikler 
ile karşılaştırın

4- Tespitleri uygulayın ve süreci takip edin.

Araştırmanın esas nedeni olayın meydana gelmesindeki kök nedenleri ortaya çıkarmaktır. 
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9. ÇalışMa İZİnleRİ

Bireysel olarak kimse yapacağı iş ile ilgili olarak tüm riskleri belirleyemeyebilir. Çalışma izni;

•	 Risklerin belirlenmesi

•	 Tedbirlerin uygulanması

•	 Bu tedbirlerin sürekliliğinin sağlanmasında yardımcı olur.

•	 Ayrıca yöneticiler bu izin sistemi sayesinde çalışanlarının yaptıkları riskli işlerden ve maruz 
kaldıkları risklerden haberdar olurlar.

Çalışma izinleri riskli olarak tanımlanan işlerde uygulanması gereken bir sistem olmakla beraber 
standartta olmayan (rutin olmayan) bir faaliyet için de uygulanabilir. Rutinde olmayan işler daha fazla 
tehlike içerebilir ve bu tehlikeleri bilmek çoğunlukla mümkün değildir.

Hangi işlerde Çalışma İzni?

Çalışma izin sisteminde öncelikli olarak bir iş listesi çıkarılarak hangi işlerin çalışma iznine tabi 
olduğu belirlenmelidir (yüksek riskli işler, aşağıdaki liste örnek olarak kullanılabilir ancak bu liste ile 
sınırlı kalınmayıp genişletilebilir).

-	 Yüksekte çalışma

-	 Kapalı alanlarda çalışma

-	 Enerjili hatlarda çalışma

-	 Çatı çalışmaları

-	 Kompleks yani 3 noktadan fazla enerji izolasyonu yapılması gereken işlerde

-	 Kazı işleri

-	 Yüksek voltajlı sistemlerde çalışma

-	 Sıcak işlerde çalışma (açık alev çıkartan işler, taşlama, oksijen ile kesim, kaynak, lehim vb.)

Çalışma izni uygulamasında yüklenicilerin yaptığı çalışmalar asla göz ardı edilmemelidir. Yükleniciler 
de saha kurallarına uygun çalışmalıdır.

Çalışma İznindeki Sorumluluklar?

Çalışma izninde kimler yer alır;

- Çalışma iznini veren: Alanın tüm sorumluluğu kendisindedir. Kendi sorumluluğunda 
bulunan alandaki tüm işlerin güvenli bir şekilde koordine edilmesini, güvenli bir şekilde 
başlamasını, çalışma izni alınmasının gerekliliğinin değerlendirilmesini sağlar. Çalışma 
iznini alan kişi ile birlikte risklerin doğru bir şekilde değerlendirildiğinden ve tedbirlerin 
alındığından ve bu işte çalışacak olan herkesin kendi üzerine düşen sorumlulukları 
anladığından emin olur.
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- Çalışma iznini alan: Tüm işten sorumludur. Risk değerlendirmesi, işin nasıl güvenli 
yapılacağı ve kişilerin işi yapma konusunda yetkin oldukları gibi konularda tüm 
gerekli detayları sağlar. Çalışma iznini veren kişi ile birlikte risklerin doğru bir şekilde 
değerlendirildiğinden ve tedbirlerin alındığından ve bu işte çalışacak olan herkesin kendi 
üzerine düşen sorumlulukları anladığından emin olur. İş başlamadan önce ekipteki herkesin 
çalışma iznini imzalamasını ve çalışma izninde belirtildiği gibi çalışıyor olmalarını sağlar.

- Çalışma izni ile çalışacaklar: İlgili işte çalışacak olan şirket veya yüklenici çalışanları. 
İşin kapsamını, yerini, kısıtlamalarını iyi anlamaları gereklidir. Ayrıca yapılacak olan işi 
yapma konusunda yeterli olmalılar, sorumluluklarını anlamalılar, çalışma izninde yazılı olan 
koşullarda çalışmalılar ve herhangi bir değişiklikte (hava şartları, işin yeri, yapılacak iş, vs.) 
işi hemen durdurmalıdırlar.

Gerekli durumlarda iş ile ilgili olarak bir uzmandan da yardım alınabilir. Bu kişi yüksek riskli durumlar 
konusunda bilgisi olup işin emniyetli bir şekilde yapılmasının planlanmasında yardımcı olacak kişidir.

Çalışma İzin Formunda Bulunacak Olan Unsurlar

- Yapılacak olan iş

- Yapılacak olan işin yeri

- Yapılacak olan işin zamanı ve süresi

- Çalışma iznini veren kişi

- Çalışma iznini alan kişi

- Gerekli durumlarda gözetmen

- Yapılacak olan işte kimlerin çalışacağı

- Risk değerlendirmesi

- Alınacak olan önlemler

- Kullanılacak olan kke’lar

- Acil durumlarda yapılacak olanlar

Yukarıdaki maddeler daha da çoğaltılabilir.

Çalışma izinlerinin süresi içerisinde eğer çalışma iznini veren kişi sahadan ayrılmak durumunda 
kalır ise çalışma izni başka bir kişiye aktarılmalıdır, çalışma izni el değiştirmelidir. Çalışma iznini yeni 
verecek olan kişi alınan tüm tedbirlerden emin olduktan sonra işin devam etmesini öngörür. Eğer 
alınan tedbirlerden tatmin olmaz ise işi durdurabilir.

Çalışma iznini alan kişi ise sahayı terk etmemelidir. Terk etmesi gerektiği durumda çalışma izni 
kapatılmalı ve yeniden bir çalışma izni yeni izni alacak olan kişi ile doldurulmalıdır.

Aşağıdaki internet adresinden konu ile ilgili daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

http://www.hse.gov.uk/comah/sragtech/techmeaspermit.htm
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10. YüKSeKte ÇalışMa

Yüksekte çalışma düşme ihtimalinin olup yaralanma riskinin bulunduğu tüm çalışmaları ifade eder. 
Boşlukların, deliklerin, çukurların yakınında yapılan çalışmalar için de yüksekte çalışma ifadesi 
kullanılır.

Kısaca yapılan risk değerlendirmesi neticesinde herhangi bir yükseklikten düşme sonucunda 
yaralanma olasılığının bulunduğu tüm çalışmalardır.

Yüksekten düşmeden korunmak için ilk düşünülecek olan husus tabi ki tehlikenin tamamıyla ortadan 
kaldırılması yani yüksekte yapılacak olan bir çalışmadan kaçınmaktır.

Daha sonra güvenli erişim ve düşmekten koruyan bariyerler gelir, bir sonraki adım ise düşüş 
engelleyici ekipmanlar ve en sonda ise düşme sonucu düşen kişinin görebileceği zararı en aza 
indirecek olan ekipmanların kullanılmasıdır.

Sahadaki tüm yüksekte yapılan çalışmalar için bir risk değerlendirmesi yapılarak en uygun tedbirler 
belirlenmelidir. Ciddi risk içeren tüm yüksekte yapılan çalışmalar için de mutlaka güvenli çalışma 
talimatları olmalıdır.

Yüksek riskli olan yüksekte çalışmalar:

- Çatı çalışmaları

- Erişim platformları üzerinde yapılan çalışmalar (makaslı platformlar, kırmalı yükselticiler, vb.)

- Merdiven üzerinde yapılan çalışmalar (gemici merdiveni, seyyar merdiven, vb.)

- İskeleler

Yüksekte çalışmanın yapılacağı ortam da değerlendirme sırasında dikkate alınmalıdır; çalışma 
öncesi hava koşulları gözden geçirilmelidir (yağışlı, rüzgarlı, vs.). 

Yüksekte çalışma yapacak olan kişilerin tıbbi durumları (epilepsi hastaları, baş dönmesi-vertigo, vb.) 
değerlendirilmesi ayrıca gereklidir. 

Kullanılacak olan düşme korunumu ekipmanlarının uygunluğu, test ve kontrollerinin yapılması 
önemlidir.

Yüksekte yapılan çalışmalara bakacak olur isek;  

1- Çatı çalışmaları; çatının güvenli olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme 
yapılmalı ve çatı üzerindeki emniyetli güzergâhlar tespit edilerek 
belirlenmelidir. Bu alanlara erişim sınırlandırılarak yetkisiz kişilerin 
çıkmaları engellenmelidir. 

2- Hareketli yükseltme platformları üzerinde yapılan çalışmalar; 
kullanıcısı eğitimli olmalıdır. üzerinde çalışırken düşme koruyucu ekipman 
giyilmeli platformların üreticisinin tavsiyelerine göre bakımları ve kontrolleri 
yapılmalıdır. 
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3- Seyyar merdivenler ve basamaklı merdivenler; kullanıcıları eğitimli olmalıdır. 
Kullanım amacına uygun merdivenler seçilmeli, kullanılacak olan merdiven 
sağlam olmalı, kullanılacağı zemin düzgün ve sağlam olmalıdır. Dayandığı 
yüzey sağlam olmalı, kırılgan olmamalıdır. Canlı elektrik hatlarının yakınında 
alüminyum merdivenler kullanılmamalıdır. 

4- İskele ve geçici erişim platformları; iskelelerin kurulumu bu konuda yetkili 
olan kişilerce yapılmalıdır. Günlük olarak kontrol edilmeli ve uygun durumda 
olan iskeleler kullanılmalıdır. Kullanımının güvenli olmadığı üzerine asılacak 
olan etiket vb. ile belirtilebilir.

5- Sabit merdivenler (Gemici merdivenleri, vb.); bu tip merdivenlere çıkışlar 
kontrollü olmalı eğer binaların dışında bulunuyor ise yabancıların çıkışını 
önlemek için kilitli kapakları olmalıdır. Bu tip merdivenlerin de güvenli olup 
olmadıkları periyodik olarak kontrol edilmelidir. Gerekli ise düşüş önleyici 
sistemler (dikey yaşam hatları) ile donatılabilir.

6- Yükseltilmiş yürüyüş yolları; yapısal bütünlükleri olmalı, uygun bariyerleri 
bulunmalı ve periyodik olarak kontrol edilmelidirler. Ayrıca aşağıya herhangi 
bir malzemenin düşmesini engelleyecek tekmelikleri bulunacaktır.

7- Merdivenler; merdivenlerden inip çıkarken trabzanlar tutulmalıdır ki, iniş ve 
çıkış kontrollü olsun. Ayrıca basamakları teker teker inip çıkmak güvenlik 
açısından önemlidir. Merdiven basamaklarında kaymayı önleyecek tedbirler 
alınmalıdır. Ayrıca ışıklandırma da önemlidir. 

8- araç üzerinde yapılan çalışmalar; zaman zaman araç üzerinde yapılan 
branda açma kapama faaliyetleri gibi işler de yüksekte yapılan çalışmalardır. Bu 
çalışmalar sırasında da uygun düşüş engelleyici sistemler kullanılmalıdır.
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Yüksekte yapılan bir çalışma sırasında kullanılan alet ve ekipmanların da ilave tehlike yaratmamasına 
dikkat etmek gerekir. Aletler alet çantası veya bel çantaları ile güven altına alınmalıdır. 

- Düşüş önleyici sistemler

Düşüş önleyici sistemler 2 kategoride toplanabilir:

1- Çalışmayı sınırlayıcı sistemler

Bu sistemler çalışanı olası düşmenin yaşanabileceği 
alandan uzak tutan sistemlerdir. 

2- Kişisel düşüş durdurucular

Bu ekipmanlarda da kişinin düşmesi durumunda düşüşün 
etkilerini azaltmaya yönelik ekipmanlardır.

- Yüksekte Çalışma Kontrol Hiyerarşisi

1- Yüksekte çalışma gereksiniminden kaçının.

2- Eğer yüksekte çalışma kaçınılmaz ise, toplu koruma yöntemleri ile düşmeyi önleyin.

3- Eğer toplu koruma yöntemleri uygulanabilir değil ise, çalışmayı sınırlandıran sistemler 
ile tehlikeli alana yani düşme olasılığı olan alana girişi engelleyin.

4- Son seçenek olarak da, düşüşün sonuçlarını kişisel düşüş durdurucular ile yönetin.

2

1

3 4
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Düşüş Önleyici Sistemler ne Zaman Kullanılır?

- Emniyetli olmayan çatılarda, platformlarda çalışırken,

- Toplu koruma sistemlerinin kurulumu sırasında,

- Emniyetli olarak kapatılamayan deliklerin, açıklıkların yakınında çalışırken,

- Makaslı platform, kırmalı sepetli vinç ile yapılan çalışmalarda,

Alınacak önlemlerin seçiminde en önemli unsur risk değerlendirmesidir. Kullanılacak olan tüm 
ekipmanların bir listesi olmalıdır ve bu ekipmanların kontrolleri, bakımları yapılmış, kullanım amacına 
uygun olmalı, yetkin kişilerce kullanılmalıdır.

Bu ekipmanları kullanacak olan kişilere yetkinlik kazandırmak için eğitilmelidirler. Bu eğitimler düzenli 
aralıklar ile yenilenmelidir. Hasar görmüş olan ekipmanlar kullanılmamalıdır.

Gerekli durumlarda yüksekte çalışmalarda Çalışma İzin sistemi kullanılmalıdır.

Bu tip çalışmalar yapılırken çalışma denetlenmelidir. Gözetim ihtiyaçları karşılanmalıdır.

Acil durumlar göz ardı edilmemelidir. Yüksekten düşüp askıda kalınma durumlarında askıdaki kişi 
en fazla 20 dakika içerisinde kurtarılmalıdır. Askıda kalma sendromu nedeniyle askıda kalan kişi, 
düşme nedeniyle girebileceği şoktan, kullandığı düşüşün etkilerini azaltan ekipmanın vücuttaki kan 
dolaşımını engellenmesi nedeniyle kişinin metabolizmasında sorunlar çıkar.

Çalışanlar tüm emniyetli olmayan durumları hemen yöneticilere bildirmeleri konusunda teşvik 
edilmelidirler.

ofis ortamındaki yüksekte çalışmalar: 

- Merdivenlerden inip çıkarken trabzanlara tutunun, kayıp düşme durumunda trabzanlara 
tutunma ilave bir emniyet tedbiri sağlar.

- Basamakları teker teker ve koşmadan inip çıkın, koşmak ve atlamak gibi hareketler düşme 
olasılığını arttırır.

- Kaygan ve hasarlı basamakları kontrol edin.

- Basamaklara malzeme bırakmayın, görüşünüzü kısıtlayacak olan malzemeleri taşımayın. 
Birçoğumuz daha sonra alırız diyerek yukarıya veya aşağıya taşıyacağımız malzemeleri 
merdiven başlarına bırakırız. Basamakta bırakılan malzemelere takılıp düşmek söz konusu 
olabilir.
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11. KaPalı alanlaRDa ÇalışMa

Kapalı alanlar, insanların içerisinde çalışması için tasarlanmamış, içerisinde çeşitli tehlikeler 
bulundurabilecek olan, girişi çıkışı çok rahat olmayan alanlardır. Bu tip alanlarda tehlikeli 
malzemelerden veya tehlikeli durumlardan kaynaklı yaralanmalar meydana gelebilir.

1. İşletmede öncelikli olarak bu kapalı alanların bir envanteri oluşturulmalı ve bu envanter 
güncel tutulmalıdır.

2. Kapalı alanlar belirlendikten sonra giriş kısımları işaretlenmelidir.

3. Kapalı alanda çalışacak olan kişilerin sağlık durumları uygun olmalıdır (kapalı alan fobisi 
gibi).

4. Teknik önlemler ile bu kapalı alanlara girişten kaçınılmalıdır. Örneğin, kamera ile kontrol 
mümkün mü? 

5. Çalışılacak alan çevrilmeli, tüm enerji kaynakları izole edilmeli, alana emniyetli bir giriş ve 
çıkış yolu sağlanmalı, havalandırma yeterli olmalı, olası tehlikeli atmosfer oluşumu için alana 
girilmeden ve alanda bulunulduğu sürece gerekli gaz ölçümü yapılmalı, metal yüzeylerde 
(tanklar gibi) çalışılacak ise 24v ve altı ile çalışılmalı, gerekli hallerde dışarıdan havalandırma 
sağlanmalı, gaz tüpleri kullanılacak ise alanın dışında bulundurulmalıdır.

6. Organizasyonla ilgili olarak ise Çalışma İzni olmadan alana girilmemelidir. Kapalı alanda 
çalışacak olanlar eğitimli olmalıdır. Kapalı alanda çalışma yapacak olan kişi veya kişiler 
emniyetli bir yerde bulunan çalışma arkadaşları ile iletişimde olmalıdır. 

7. Mutlaka olası acil durumlara karşı bir plan bulunmalıdır.

Kapalı alanlardaki tehlikeler nelerdir?

1. atmosferik tehlikeler

•	 oksijen (o2): eksikliği veya ortamın oksijence zengin olması, ortamda olması gereken 
ideal oksijen miktarının aralığı %19,5-%23,5‘dir. Aşağıdaki tabloda oksijen azlığında neler 
olduğunu belirtilmiştir.

oksijen % Fiziksel etkileri

19,5-16 Görünen etki yok.

16-12 Soluk alıp verme hızlanır. Kalp atışı hızlanır. Dikkat, düşünme ve koordinasyon 
bozukluğu görülür.

12-10 Karar vermede güçlük, kas kontrolü zayıflar. Kaslar çabuk yorulur. Kesik 
kesik soluma görülür.

10-8 Mide bulantısı ve kusma. Hareket etmede güçlük veya hareket kaybı. 
Ölümle sonuçlanan bilinçsizlik.

8-6 Nefes almada güçlük, çırpınma, birkaç dakikada ölüm.

6-4 40 saniyede koma, ölüm.
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•	 Yanıcı ve patlayıcı gazlar

Yanmanın oluşması için üç elemanın bir araya gelmesi gereklidir. 1- Yakıt 2- Oksijen 3- ısı 
veya tutuşturma kaynağı. Bu elemanlardan herhangi birisinin ortadan kaldırdığınızda yanma 
oluşmayacaktır. Havadaki yanıcı gaz konsantrasyonu da oldukça önemlidir.

•	 toksik gazlar

Kapalı alanlarda sıklıkla karşılaşılan toksik gazların etkileri bir genelleme yaklaşımı olup, 
kişinin sağlığı veya aktivitesine göre değişken özellikler gösterebilir.

 〉 Karbon monoksit (Co): Renksiz ve kokusuz bir gazdır. Tam yanmanın olmadığı 
koşullarda oluşur. CO Konsantrasyonlarına istinaden kişilerinde meydana gelecek 
etkiler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Havadaki Co miktarı Solunum süresi ve etkileri

30 ppm % 0.003 Alt toksik etki “8-saate göre çalışma ortamlarındaki maksimum 
seviye”

200 ppm % 0.02 2-3 saat içinde hafif baş ağrısı

400 ppm % 0.04 1-25 saat içinde şiddetli baş ağrısı

800 ppm % 0.08 45 dak. içinde baş dönmesi, kırıklık ve dizlerin titremesi, 2 
saat içinde şuur kaybı

1600 ppm % 0.16 20 dak. içinde bas dönmesi, kırıklık ve dizlerin titremesi, 2 
saat içinde ölüm. 

3200 ppm % 0.32 5-10 dak. içinde bas dönmesi, kırıklık ve dizlerin titremesi 30 
dk. içinde ölüm

6400 ppm % 0.64 1-2 dak. içinde bas dönmesi, kırıklık ve dizlerin titremesi 10-
15 dk. içinde ölüm

12800 ppm % 1.28 1-3 dak. içinde ölüm

•	 Hidrojen Sülfür (H2S): Renksiz bir gazdır. Çürük yumurtaya benzer bir kokusu vardır. Bu 
gaza sıklıkla, lağım veya kanalizasyon arıtma proseslerinde rastlanır. Ek olarak, bu gaz 
yüksek konsantrasyonlarda yanıcı ve patlayıcı özelliğe de sahiptir.

PPM Seviyesi Fiziksel etki

18 – 25 ppm Gözlerde tahriş, kaşınma

(Bir kaç saat)  75-150 ppm Soluk alıp vermede bozulma

(1 saat)  170 – 300 ppm Belirgin kasıntılar

(1/2 dak. - 1 saat) 400-600 ppm Bilinç kaybı, ölüm

>1000 ppm Bir kaç dakikada ölüm
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•	 Kükürt Dioksit (So2): Kükürt ve bileşiklerinin yakılması, bu keskin ve tahriş edici gazın 
ortama verilmesine neden olur. Bu gaza maruz kalınması sıklıkla yükleme/doldurma ve 
boşaltma işlemlerinde veya hatlardaki kopma ile kaçaklar nedeniyle olmaktadır.

PPM Seviyesi Fiziksel etki

1 - 10 ppm Soluk alma hızı artar, derinliği azalır.

•	 amonyak (nH3): Bu kuvvetli tahriş edici gaz bronşlarda spazm ile ani ölüme yol açar. 
Düşük konsantrasyonlar çok fazla tahriş yaratmadan solunum sistemini hızla kat ederek 
amonyak etki göstermeden metabolizmaya karışır. Tank veya benzeri şekilde depolanan 
amonyak açık aleve tutulduğunda patlayabilir.

PPM Seviyesi Fiziksel etki

300-500 ppm Kısa süreli olarak maksimum maruz kalma sınırıdır.

400 ppm Boğazda tahriş

2.500 - 6.000 ppm Yaşamsal tehlike

6.000 - 10.000 ppm Ölümcül

•	 Metan (CH4): Renksiz ve kokusuz bir gazdır. Zehirli değildir. Yanıcı ve patlayıcı özelliğinden 
dolayı tehlikelidir. Metan konsantrasyonu %5’in altında ve %14’ten fazla ise patlama olmaz.

 

2. Fiziksel tehlikeler

 Kapalı alanda atmosferik tehlikelerden sonra çalışılan yerdeki fiziksel tehlikelere de değinmek 
gereklidir. Öğütme ekipmanı, buhar veya buhar fitting malzemesi, şaft, dişliler gibi hareketli 
parçalar yakma, çarpma yoluyla sakatlamalar seklinde fiziksel tehlikeler yaratabilir. Boru 
bağlantıları, düz olmayan veya ıslak zeminler de kayma, takılma ve düşme gibi tehlikeler 
doğurabilir.

3. Yutulma tehlikesi

 Bu tür tehlikeler genellikle ezilmiş taş, hububat, un veya talaş gibi gevsek malzeme depolanan 
silolarda karşılaşılabilecek tehlikelerdir. Silo ve benzeri depolara yerleştirilen bu türden 
malzemeler genellikle çalışanların ağırlığıyla çöken çukurlarda saklanırlar. Yutulma sırasında 
ya kazaya uğrayanın hava yolu tıkanır ya da malzemenin vücudun üst kısmına yaptığı baskı 
sonucu boğulma gerçekleşir.
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4. Korozif tehlikeler

 Asit, solvent ve temizlik malzemesi gibi korozif kimyasallar kapalı alanda tehlike yaratan bir diğer 
etkendir. Bu tür maddelerle derinin, mukozanın veya gözlerin teması ciddi tahriş ve yanmalara 
neden olur. Bu maddelerin buharlaşmasıyla oluşan gazlar da solunum sisteminde tahrişlere ve 
sindirim sisteminde zararlara neden olurlar.

5. Biyolojik tehlikeler

 Küf ve spor gibi solunum sistemini tahriş edebilen biyolojik maddeler karanlık ve nemli yerlerde 
sıkça bulunurlar. Atık iyileştirme ve arıtma işlemlerinde karşılaşılan bakteri ve virüsler de birçok 
hastalık riski ile sağlığı tehdit ederler. Bunlara ek olarak hayvan dışkıları da insan sağlığı için 
ciddi tehlikeler oluştururlar.

6. Diğer

 Dar görüş alanı, yetersiz aydınlatma ve emniyetsiz basamaklar kapalı alanda risk oluşturan 
diğer tehlikelerdir. Kapalı alanlar ayrıca, kemirgenler, böcekler, örümcek ve yılanlar gibi bu 
alana girenler için tehlike olabilecek canlılar da barındırır. Son olarak rüzgâr ve havadaki ani 
dönüşümler de kapalı alandaki atmosferde beklenmeyen değişikliklere yol açabilir.
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Yapılacak olan risk değerlendirmesi ile kaç metreden sonraki işlerin kazı işi olarak tanımlanacağı 
belirlenmelidir. Daha sonrasında da bir çalışma izni ile bu işler yönetilmelidir.

•	 Kazı işlerinde yer altı tesislerinin (elektrik, gaz, su, vs.) belirlenmesi, çalışılacak olan toprağın 
karakteristik özellikleri çalışma emniyeti açısından önemlidir. 

•	 1.25 mt’yi aşan kazılarda çökmeleri engellemek için şevlendirme, destekleme yada 
basamaklandırma yapılması önemlidir.

•	 Titreşim ekipmanları ve taşıt trafiğinin çökmelere neden olmaması için yeterli önlemler 
alınmalıdır.

•	 Sızan yeraltı suyunun daima çukur veya kazı yerlerinin çökmesine neden olabileceği 
düşünülmelidir.

•	 Emniyetli giriş, çıkışlar sağlanmalıdır. (merdiven, rampa, vb.) Ekipman emniyetli bir şekilde 
çalışılan yere bağlanmalıdır. Hiçbir işçi, 120 cm.den derin çukurlarda, çıkış noktasına 
ulaşmak için 750 cm.den fazla yatay bir şekilde yol almamalıdır.

•	 Desteklemede ve eğim açılarını belirlemede kullanılan spesifik standartlara sahip 
materyaller vardır. Bütün koruma yöntemleri, toprağın bileşimine göre değişir. Daha fazla 
bilgi edinmek için, şirketinizdeki kazı işlerinden sorumlu kişi ile irtibat kurunuz.

•	 Eğer destekleme ve eğimin yeterli olduğundan emin değilseniz, kazı yapılacak yerden uzak 
durun. Korunmamış çukura girmek yapacağınız en son şey olmalıdır. 

•	 Eğer bir kazının derinliği genişliğinden büyükse (uzunluğuna da bağlıdır) bu tür dar kazılara 
trench denir. Ancak trenchin genişliği (dip kısımdan ölçülmeli) 4,6 metre (15 ft)’den daha 
büyük olamaz (OSHA 1926.650 (b)).  Trench konusunda aşağıdakilere dikkat ediniz.

•	 Korumasız bir trench içerisine girmeyiniz.

•	 Trench içerisindeki her bir işçi, toprak göçmelerine karşı yeterli bir koruyucu sistem ile 
korunacaktır. 

Trenchler için bazı koruma sistemleri şu şekildedir:

•	 Dikey ve yatay zeminde stabilite, durağanlık, oluşturmak için şev verilmesi; veya

      

12. BÖLÜM

12. KaZı İşleRİ
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•	  Kademeli taraçalar yapmak; veya 

•	 Çelik barlar, kirişler, payandalar ve hidrolik krikodan oluşan bir sistemle desteklemek; veya

 
•	 Trench içerisindeki işçileri korumak için bir trench box (dar kazı içinde çalışma kutusu, dar 

kazı içindeki güvenlik kalkanı) kullanılmalı; veya

 
•	 Ayrıca kazıdan çıkan veya diğer malzemeler kazı kenarından en az 60 cm (2 ft) geriye 

konulmalıdır; ve 

•	 Trench içerisindeki işçiler için her 8 m. (25ft) de güvenli bir şekilde trench içine girip 
çıkacakları ulaşım yolları sağlanmalıdır. Rampa veya merdiven olabilir.

Yararlanılan Kaynak: OSHA Quickcard: Working safely in trenches (http://www.osha.gov/Publications/trench/trench_safety_tips_card.html)
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13. eneRJİnİn İZolaSYonU – KİlİtleMe & 
etİKetleMe (loto)

LOTO, makineye müdahale eden bir çalışanı makinenin yanlışlıkla devreye girmesinden dolayı 
oluşabilecek olan zararlardan korumak için yapılan bir uygulamadır. LOTO’nun amacı makinedeki 
enerjini açığa çıkması sonucu kişinin kaza geçirmesini önlemektir.

LOTO’yu o makinede çalışan, müdahale eden herkesin yapması gerekir. Yani her çalışan kendi 
emniyetini kendisi alacaktır. 1 kilit + 1 anahtar

LOTO’nun 9 temel basamağı vardır:

1- tespit et; tüm enerji kaynaklarını, tehlikeleri ve uygun LOTO ekipmanlarını tespit et.

2- Haberdar et; LOTO’dan etkilenebilecek olan tüm kişileri haberdar et.

3- ekipmanı Kapat; ekipmanı açma-kapama prosedürüne uygun bir şekilde kapat.

4- ekipmanı İzole et; enerji kaynaklarını kapat; elektrik, pnömatik, hidrolik, gaz, vb.

5- ekipmanı Kilitle-etiketle; 1. basamakta tespit ettiğiniz tüm LOTO noktalarını kendinize ait 
olan kilit ile kilitleyin. Kilitlediğiniz noktaya etiket asılabilir. Etiketin üzerinde kilidin kime ait 
olduğu ile ilgili bilgi olmasında fayda vardır. Böylelikle ihtiyaç durumunda kilitleme işlemini 
kimin/kimlerin yaptığı tespit edilebilir.

6- Depolanan enerjiyi Boşalt; tüm potansiyel enerjinin veya arta kalan enerjinin 
boşaltıldığından veya kontrol altına alındığından emin olun. Gazı, havayı tahliye edin, 
dönen parçaların durmasını, ısının çalışılabilir seviyeye düşmesini, elektriğin boşalmasını, 
vs. bekleyin,

7- İzolasyonu Doğrula; en önemli basamaklardan biridir, müdahaleye başlamadan önce 
yapılan izolasyonu doğrulayın, kontrol edin. Açma-kapama prosedürünü uygulayın veya 
sıfır enerji durumunu doğrulayın. Doğrulamayı bitirdikten sonra makineyi kapalı konumuna 
getirin.

8- İzolasyonu Koru; ekipmanın yeniden çalışmasına neden olabilecek herhangi bir 
iş yapmaktan sakının. Ekipmanın yeniden çalıştırılması gereken durumlarda, tekrar 
müdahaleden önce LOTO’yu tekrardan uygulayın. vardiya değişimlerinde, personel 
değişikliklerinde LOTO uygulamasını göz ardı etmeyin.

9- İzolasyonu Kaldır; işin tamamlanmasından ve ekipmanın emniyetli çalışabilir hale 
getirilmesinden (muhafazalarının, kapaklarının kapatılması, tüm parçalarının yerine takılması 
gibi) sonra tüm kilitler, etiketler uygulayan kişi tarafından kaldırılacaktır. Müdahaleden 
etkilenebilecek olan kişilere işin tamamlandığı ve alanın emniyetli hale getirildiği haberini verin.
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Farklı LOTO noktaları için farklı aparatlar kullanılması gerekebilir. Öncesinde o makine ile ilgili LOTO 
yapılacak olan noktalar belirlenmeli ve uygun aparatlar tespit edilmelidir.

Kullanılacak olan bu aparatların rutin kontrolü, takibi yapılmalıdır. Bu maksat ile ne zaman, kimin 
tarafından, hangi iş için alındığını ve bırakıldığının takip edecek bir sistem oluşturulmasında fayda vardır.

LOTO uygulaması basit ama hayati öneme sahip bir iş güvenliği uygulamasıdır. 

 
(Brady LOTO kataloğundan alınmıştır.)
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Sıcak çalışmanın tanımı şu şekilde yapılabilir; alev, kıvılcım veya ısı üreten herhangi bir 
geçici veya kalıcı çalışmadır.

KESİM KAYNAK LEHİM TAŞLAMA

Sıcak çalışma tehlikeleri çoğunlukla gizlidir, kıvılcımlar görünmeyen alanlarda birikir ve alevlenmeden 
önce saatlerce için için yanabilir. Yanıcı bir malzeme üzerine veya yakınına düşen bir kıvılcım yangını 
başlatmaya yeter. Sıcak bir torcun alevi 3.316°C’ye ulaşabilir; tank üzerinde yapılan sıcak çalışmalar 
alevlenebilen artıkların yanmasına neden olabilir.

Sıcak çalışmanın risklerinden korunmak için;

1. Başka bir yöntem bulun:

•	 Sıcak çalışma başka bir yöntem ile değiştirilebilir mi?

2. alanın hazırlanması:

•	 10 metre yarıçapındaki bir alanı temizleyin.

•	 Alandaki yanıcı olmayan inşaları kısıtlandırın.

•	 Yanıcı malzemeleri ya ortamdan kaldırın veya üzerini örtün.

•	 Zemini temizleyin; yanıcı sıvıları, tozu, pamuğu, yağlı artıklarını, konteynırlardan 
tahliye edilen alevlenebilir buharları ortadan kaldırın.

3. Yangından korunma ve sıcak çalışma donanımları:

•	 Yangın donanımlarının uygun olması

•	 Sıcak çalışma donanımlarının iyi durumda olması

14. BÖLÜM

14. SıCaK ÇalışMa
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4. Yangın izleyicisini eğitin (en az 1 saat sabit + en az 1 saat aralıklı)

•	 Birleşme alanlarını kontrol edin.

•	 Alttaki ve üstteki zemini kontrol edin.

•	 Herhangi bir açıklığı kontrol edin.

•	 Acil durum planları ile ilgili eğitim.

Sıcak çalışmalar da çalışma iznine tabi olmalıdır. En fazla 24 saatliğine bu izinler düzenlenmelidir. 
İşin bitiminde yangın gözlemi için yeterli zaman bırakılmalıdır.

Sıcak çalışmaya başlamadan önce alınacak olan tedbirler

10 metre yarıçapında yanıcıların olmadığı bir alan oluşturun

Alevlenen sıvıları, 
tozları ve yağlı artıkları 
ortamdan uzaklaştırın

Duvar & zemin 
açıklıklarını kapatın

Kanal veya taşıyıcıları
kapatın koruyun veya
kapatın

Patlayıcı ortama karşı 
kapları kontrol edin

Diğer yanıcı 
malzemeleri ortamdan 
uzaklaştırın Yanıcı zemini ıslatın

Sıcak çalışmanın 
etrafında kaynak 
battaniyesi kullanın

10
	m

t

10
	m

t
10

	m
t

10
	m

t

10	mt10	mt 10
	m

t
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Bu değerlendirme formu çalışma izin formunun eki olarak kullanılabilir.   
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İlave BİlGİlenDİRMe

ARK KAYNAĞI GAZ İLE KESME VE KAYNAK

İşe BaşlaMaDan ÖnCe
Bakım atölyesi veya belirlenmiş olan alanlar dışında yapılan tüm kaynak 
işleri için çalışma izni düzenlenecektir.
Eğer 11 m çapındaki bir alanda yanıcı maddelerin olması durumunda 
temizlenmesi gereği veya yangın battaniyesi kullanımının gerekliliği risk 
değerlendirmesi ile belirlenecektir.
Alandan geçen kişilerin kaynak arkından korunması için paravan koyun 
ve uyarı tabelası yerleştirin.
Çalışma alanında uygun yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır. 
Yangın söndürmek için tahta kullanmayın.
Üst katlardan aşağı katlara sıcak parçaların düşme riski olan yerlerde 
gözcü bulundurun.
Üzerinize sıcak parça sıçrama ihtimalinde uygun KKE, yangına dayanıklı 
kıyafet, kaynak eldiveni, uygun göz koruyucusu olan yüz maskesi, tozluk 
ve önlük giyiniz.
Tüm ekipmanların, alanın ve KKE’ların kuru olmasını sağlayın, örneğin 
kaynak makinesi, kablolar, elektrot tutucular, topraklama kıskaçları, vs.
Kaynak makinesinin kontrol tarihinin güncel olmasını sağlayın.
Yanıcı malzemeleri kıyafetlerden uzak tutunuz.

ÇalışMa SıRaSınDa
Mümkünse uygun solunum cihazları kullanın, temiz hava sağlayan 
maskeler mevcuttur.
Topraklama direkt olarak iş parçasına yapılacaktır ve iyi bir topraklama 
bağlantısı kullanılacaktır.
Alanı temiz ve düzgün tutunuz
Eğer kapalı alanda bir çalışma yapılacak ise ayrı bir izin alınız; bu hava 
tahliye cihazı ve hava izleme ekipmanı gerektirir.
Kullandıktan sonra veya alanı terk ederken kaynak makinesini kapatınız.
İş parçasından topraklama noktasına ayrı bir topraklama hattı yapmayı 
dikkate alın. Bu kapalı alan çalışmalarında bir gerekliliktir.

Genel
Tüm tüpler dik pozisyonda ve emniyetli bir şekilde sabitlenecektir.
Tüpleri YUVARLAMAYINIZ. Tüplerin araçlar veya tüp arabaları ile taşın-
ması sırasında iyice sabitlenmelidir.
Alev tepme valfleri test edilmiş olacak ve direkt olarak tüplere, tek yönlü 
vanalar da şalomaya takılacaktır.
Hortumları, göstergeleri, torçları, vs. kontrol ediniz.
Hortumlar özel klipsler ile sabitlenecektir.
Kaçak belirleme sıvılarını kullanarak gaz kaçaklarına karşı test yapın.
Tankları, boruları ve hortumları kullanım öncesinde boşaltın.

İşİn taMaMlanMaSınDa
Çalışma alanını terk etmedim 2 saat öncesinde kaynak işini durdurun ve 
yangın riskine karşı kontrol edin.
Tüm ekipmanları kapatın ve çalışma alanını düzenli bırakın.

MıG KaYnağı (GaZ altı KaYnağı)
Genel olarak ark ve gaz kaynağı ile aynı uygulamalar.
Her zaman torçu kişilerden uzak tutunuz.
Telin fazlasını kesmek için izole edilmiş pense kullanınız.

İşe BaşlaMaDan ÖnCe
Bakım atölyesi veya belirlenmiş olan alanlar dışında yapılan tüm kaynak 
işleri için çalışma izni düzenlenecektir.
11 m çapındaki bir alanı yanıcı maddelerden temizleyiniz, gerekli ise 
yangın battaniyesi kullanınız.
Uygun yangın söndürme cihazını alanda bulundurunuz.
Yangın söndürmek için tahta kullanmayın.
Üst katlardan aşağı katlara sıcak parçaların düşme riski olan yerlerde 
gözcü bulundurun.
Üzerinize sıcak parça sıçrama ihtimalinde uygun KKE, yangına dayanıklı 
kıyafet, kaynak eldiveni, uygun göz koruyucusu olan yüz maskesi, tozluk 
ve önlük giyiniz.

İş SıRaSınDa
Mümkünse uygun solunum cihazları kullanın, temiz hava sağlayan 
maskeler mevcuttur.
Alanı temiz ve düzenli tutunuz.
Eğer kapalı alanda bir çalışma yapılacak ise ayrı bir izin alınız; bu hava 
tahliye cihazı ve hava izleme ekipmanı gerektirir. Tüpleri kapalı alan 
içerisine almayınız.
İşi bırakıyor iseniz tüpleri kapatın.
Hortumların mekanik olarak veya ısı ile zarar görmediğinden emin olun.
Bağlantılarda yağ KULLANMAYINIZ.
Doğru gaz basıncı kullanınız.

Genel
Tüm tüpler dik pozisyonda ve emniyetli bir şekilde sabitlenecektir.
Tüpleri YUVARLAMAYINIZ. Tüplerin araçlar veya tüp arabaları ile 
taşınması sırasında iyice sabitlenmelidir.
Alev tepme valfleri test edilmiş olacak ve direkt olarak tüplere, tek yönlü 
vanalar da şalomaya takılacaktır.
Hortumları, göstergeleri, torçları, vs. kontrol ediniz.
Hortumlar özel klipsler ile sabitlenecektir.
Kaçak belirleme sıvılarını kullanarak gaz kaçaklarına karşı test yapın.
Tankları, boruları ve hortumları kullanım öncesinde boşaltın.

İşİn taMaMlanMaSınDa
Çalışma alanını terk etmedim 2 saat öncesinde kaynak işini durdurun ve 
yangın riskine karşı kontrol edin.
Tüm ekipmanları kapatın ve çalışma alanını düzenli bırakın.

taşlaMa
Tüm ekipmanları çalışmaya başlamadan önce kontrol ediniz.
Koruyucu gözlük, eldiven ve kulak koruyucu ekipmanları giyiniz.
Kıvılcımların yönünü dikkate alınız.
Çalışma alanını tüm yanıcı malzemelerden temizleyiniz
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Çalışanların sağlığı da çalışanların güvenliği kadar önemlidir. Kimyasallar çeşitli ajanlar ve çeşitli 
formlarda taşınabilir. 

15.1 Kimyasal ajanlar

tozlar; havadan az da olsa daha ağır, ancak bir süre de olsa havada askıda kalabilen katı 
parçacıklardır. Tanecik boyutları 0,4 mikrondan (ince) 10 mikrona (kaba) kadar değişebilir. İnce 
olan tozlar akciğerlerin içerisine girebildiğinden ve orada kaldığından dolayı daha tehlikelidir. 
Bu tozlara solunabilir toz da denir, örneğin; çimento, taş veya betondan çıkan tozun içerisindeki 
silika tozu. Bu tozlara tekrarlanan maruziyetler kalıcı akciğer hastalıklarına neden olabilir.

Gazlar; kendi kaynama sıcaklığı üzerindeki bir ısıda bulunan herhangi bir maddeye gaz denir. 
En bilinen gazlar; karbondioksit, karbon monoksit, nitrojen ve oksijendir. Gazlar kan dolaşımı 
tarafından emilir.

Buharlar; kaynama sıcaklığındaki veya kaynama sıcaklığına yakın olan maddelerdir. Gaz 
formundadırlar. Temizleyiciler gibi birçok çözücü bu sınıfta yer alır. Eğer solunur ise kan 
dolaşımına girerler ve bazıları kısa süreli (baş dönmesi) bazıları da uzun süreli (beyin hasarı) 
olumsuz etkilere neden olabilir.

Sıvılar; donma (katı) ve kaynama (gaz ve buhar) sıcaklığı arasında normal olarak bulunan 
maddeye denir.

Sis; buharlar gibi kaynama sıcaklığında veya kaynama sıcaklığına yakın, ancak sıvı faza yakın 
bulunurlar. Yani buhar içerisinde çok ufak damlacıklar halinde askıda bulunurlar.

Duman; gaz fazdan yoğunlaşmış olan 1 mikrondan daha küçük olan metalik parçacıkların 
toplamıdır. Genelde kaynak işlemi sırasında oluşur. Bu parçacıklar çoğunlukla solunabilen 
aralıkta olduğundan (0,4-1 mikron) uzun süreli akciğer hasarlarına neden olabilir. Esasen hasar 
maruz kalınan metalin cinsine ve maruziyet süresine bağlıdır.

15.2 Biyolojik ajanlar

Küfler; duvarların yüzeyinde, ekmek, peynir, deri ve kanvas yüzeylerin üzerinde, nemli 
ortamlarda büyüyen çok küçük mantar gruplarının adıdır. Faydalı olanlar (penisilin gibi) olduğu 
gibi alerjik reaksiyona (astım) neden olanları da vardır.

Bakteri; insan vücudundaki hücrelerden çok daha küçük ve tek hücreli canlılardır. vücudun 
dışında yaşayabilir ve antibiyotikler ile kontrol altına alınabilir ve yok edilebilirler.

virüsler; hücreli olmayan, çok küçük organizmalardır ve ancak barındığı hücre üzerinde 
üreyebilir. Bakterilerden çok daha küçüktürler ve antibiyotikler ile kontrol altına alınamazlar. 
Birçok farklı şekilde bulunurlar ve sürekli olarak birçok tür geliştirirler.

15. BÖLÜM

15. KİMYaSallaR



44 TÜRKİYE İMSAD

15. BÖLÜM

15.3 tehlikeli Maddelerin Sınıfları ve Riskler
Tehlikeli madde işyerinde hastalığa neden olabilecek olan maddelerdir.

tahriş edici; tekrarlanan maruziyetten dolayı deri veya akciğer yangısına neden olan korozif 
olmayan maddedir.

Korozif; canlı dokuyu genellikle yakarak aşındıran maddelerdir. Çoğunlukla çok asidik veya 
bazik maddelerdir; sülfürik asit veya kostik gibi.

Zararlı; yutulduğunda, solunduğunda veya deri ile temasında kısıtlı sağlık riskine neden 
olabilecek maddelerdir. Birçok maddenin sınıflandırılmasında genel bir ifade olarak kullanılır.

toksik; vücuttaki böbrekler, karaciğer ve kalp gibi bir veya birden fazla organın fonksiyonlarını 
yapmasını engelleyen maddelerdir.

Kanserojen; vücut hücrelerinin anormal bir şekilde gelişerek kansere dönüşmesine neden 
olan maddelerdir.

Yukarıda sınıflandırılan malzemelerin her biri semboller ve sembolik harfler ile tanımlanabilir.

Zararlılık işareti (1) Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS02 Alevlenir gazlar, zararlılık kategorisi 1
Alevlenir aerosoller, zararlılık kategorileri 1, 2
Alevlenir sıvılar, zararlılık kategorileri 1, 2, 3
Alevlenir katılar, zararlılık kategorileri 1, 2
Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve karışımlar, 
Tipler B, C, D, E, F
Piroforik sıvılar, zararlılık kategorisi 1
Piroforik katılar,  zararlılık kategorisi 1
Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar, zararlılık 
kategorileri 1, 2
Su ile temas ettiğinde alevlenir gaz çıkaran maddeler 
ve karışımlar, zararlılık kategorileri 1, 2, 3 
Organik peroksitler, Tipler B, C, D, E, F 

Zararlılık işareti (1) Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS06

      

Akut toksisite (ağız yolu, cilt yolu, soluma yolu), 
zararlılık kategorileri 1, 2, 3 
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Zararlılık işareti (1) Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS05

      

Cilt aşınması, zararlılık kategorileri 1A, 1B, 1C

Ciddi göz hasarı, zararlılık kategorisi 1

Zararlılık işareti (1) Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS07

      

Akut toksisite (ağız yolu, cilt yolu, soluma yolu), 
zararlılık kategorisi 4
Cilt tahrişi, zararlılık kategorisi 2
Göz tahrişi, zararlılık kategorisi 2
Cilt  hassaslaştırıcılığı, zararlılık kategorisi 1, 1A, 1B
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma, 
zararlılık kategorisi 3
Solunum yolu tahrişi
Narkotik etkiler

Zararlılık işareti (1) Zararlılık sınıfı ve zararlılık kategorisi (2)

GHS08 Solunum hassaslaştırıcılığı, zararlılık kategorisi 1, 1A, 1B
Eşey hücre mutajenitesi, zararlılık kategorileri 1A, 1B, 2
Kanserojenite, zararlılık kategorileri 1A, 1B, 2
Üreme sistemi toksisitesi, zararlılık kategorileri 1A, 1B, 2
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma, 
zararlılık kategorileri 1, 2
Özel Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma, 
zararlılık kategorileri 1, 2
Aspirasyon zararı, zararlılık kategorisi 1
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Kimyasallar vücuda 3 farklı yöntem ile girer;
1- Soluma
2- Deriden emilerek
3- Yutularak

Bazı ajanların insan sağlığına olan zararları şöyledir.

aJan ÖZellİK ZaRaRlı etKİSİ KoRUnMa KUllanıM 
alanı

amonyak

Renksiz bir 
gazdır. Az 
miktarda bile 
olsa kendine 
özgü bir 
kokusu vardır.

Gözlerde 
acımaya, akıntıya 
ve akciğerlerde 
sıkışmaya neden olur. 
Korozif bir maddedir, 
deriyi yakar, gözlerde 
ciddi hasara neden 
olur, boğazda 
ağrıya ve yaralara, 
akciğerde ödeme ve 
bronşite sebep olur.

Göz ve 
solunum 
koruyucu 
kullanılmalıdır.

Gübre ve 
sentetik fiber 
üretiminde 
kullanılır.

Klor

Yeşilimsi, toksik 
bir gazdır. 
Keskin kokusu 
vardır.

Solunum sistemi için 
oldukça fazla tahriş 
edicidir. Akciğerlerde 
ödeme ve ciddi 
bronşite neden olur. 
Ayrıca karın ağrısına, 
bulantıya ve kusmaya 
neden olabilir.

İçme suyu 
ve yüzme 
havuzlarında 
dezenfektan 
olarak ve 
kimyasalların 
üretiminde 
kullanılır.

organik 
çözücüler
Hidrokarbonlar 
Hidrokarbon 
olmayanlar

Tüm organik 
çözücüler 
havadan 
ağırdırlar. 
Birçoğu 
hassasiyet 
oluşturur ve 
tahriş edicidir.

Bazıları narkotik, 
diğerleri ise 
dermatite neden 
olur. Uzun süreli 
maruziyetlerde 
ise karaciğer 
ve böbreklerde 
yetmezlik oluşur.

İlgili 
çözücünün 
malzeme 
güvenlik 
bilgi formu 
bilinmelidir ve 
önerilen kişisel 
koruyucu 
ekipman 
sürekli olarak 
kullanılmalıdır.

Endüstride 
yaygın olarak 
temizleme 
amacıyla 
kullanılır.
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Karbondioksit

Renksiz ve 
kokusuz gazdır. 
Havadan 
ağırdır.

Solunum sistemini 
baskılar, boğularak 
ölüme neden 
olur. Düşük 
konsantrasyonlarda 
baş ağrısı, terlemeye 
ve sonrasında bilinç 
kaybına neden olur.

En büyük tehlike 
kapalı alanlarda 
yan ürün 
olarak oluşan 
gazlardandır.

Karbon 
monoksit

Tatsız, kokusuz 
ve renksiz bir 
gazdır.

Karbon monoksit 
kana (kırmızı 
hücreler) oksijenden 
daha kolay 
girer ve hayati 
organların oksijen 
alımını engeller. 
Kanda ki düşük 
konsantrasyonlarında 
(%5’den az) baş 
ağrısı ve soluksuz 
bırakır. Yüksek 
konsantrasyonlarda 
ise bilinç kaybı ve 
ölüm gerçekleşir.

En yaygın 
olarak araçların 
veya ısıtma 
sistemlerinin 
egzoz gazı 
olarak çıkar. Her 
iki durumda da 
yanmanın tam 
olmadığı ve 
zayıf bakımdan 
kaynaklanır.

asbest

3 ana formda 
bulunur 
- Krosidolit 
(mavi)
- Amosite 
(kahverengi)
- Krisolit 
(beyaz).

Asbestler, 
akciğerlerde biriken 
solunabilir toz 
büyüklüğünde ince 
elyaf toz üretirler. 
Elyaflar çok keskin ve 
sert olabilir. Geçen 
birçok yıl sonrasında 
akciğerlerin iç 
kısmına hasar verir. 
Bu hasar aşağıdaki 
hastalıklara neden 
olabilir:

•	 Asbestoz veya 
akciğerlerin fibröz 
dejenerasyonu

•	 Akciğer kanseri
•	 Mezotelyoma- 

akciğerin 
iç kısmının 
nadiren de karın 
boşluğunun 
kanserleşmesi

Mavi ve 
kahverengi 
olan asbestler 
en tehlikelileri 
olarak bilinir. Eski 
olan binalarda, 
kazanların 
ve sıcak su 
borularının 
ısı yalıtımı ve 
binaların yangına 
karşı korunması 
için kullanılırdı.
Beyaz asbest 
asbestli çimento 
ürünlerde ve 
firen balatasında 
kullanılırdı.
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Kurşun

Ağır, yumuşak 
ve kolayca 
işlenebilen bir 
metaldir.

Kurşun normal olarak 
solunum yoluyla 
ancak yutarak ve 
deriyle teması ile de 
insan vücuduna girer. 
Kurşun temel olarak 
omurilik, beyin ve kan 
ürünlerine etkir. 
Etkileri genel olarak 
kroniktir ve kurşun 
ne kadar birikirse 
o oranda kronik 
etkileri artar. Baş 
ağrısı ve mide 
bulantısı, anemi, 
kas zayıflığı erken 
safhada görülen 
semptomlardır.

Yüksek hijyen 
standartları ve 
yeterli sağlık 
imkanları 
(yıkanma gibi) 
gereklidir 
ve sigara 
içiminden 
ve yemek 
yenilmesinden 
önce 
yapılacaktır.

Birçok 
endüstride 
ancak 
çoğunlukla 
sıhhi tesisat ve 
çatı işlerinde 
kullanılır.

Silika

Birçok taşın 
ortak bileşiğidir. 
Silikon ve 
oksijenden 
oluşan kristal 
maddedir. 

Silikozis, fibrozis 
ve pnömokonyoza 
neden olabilecek 
olan silika tozları 
solunarak zarar 
oluşturur. En büyük 
zarar soluma 
neticesinde 
alveollerde biriken 
tozdan kaynaklanır. 
Bu tip tozlar keskin, 
çok sert ve büyük 
olasılıkla akciğer 
dokusunun yaralar. 
Silikozis geliştikçe 
nefes alımı daha 
da zorlaşır ve daha 
ileri bir düzeye 
ulaştığında akciğer 
ve kalp rahatsızlıkları 
görünür. Silikozis 
daha ileri bir 
komplikasyon olarak 
tüberküloz gelişimine 
neden olabilir.

Önleme en 
iyi şekilde iyi 
bir toz çekme 
sistemi ile 
ve solunum 
koruma 
ekipmanı ile 
sağlanır.

Kuvars (granitte 
bulunur), kum ve 
çakmak taşından 
oluşur.
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lejyonella

Havadan taşınır 
ve birçok su 
kaynağında 
bulunur.

Akciğerlerde ki 
alveollere giren 
bakterilerin neden 
olduğu bir zatürre 
biçimi üretir. Bu 
hastalık Lejyoner 
hastalığı olarak bilinir.

Bu bakterinin 
kontrolü; suyun 
sıcaklığının 20 
ile 45 santigrat 
derece 
arasında 
olmasını 
engelleyerek, 
suyun 
durağanlığını 
ve yosun, tortu 
oluşumunu 
engelleyerek 
ve uygun 
su arıtma 
kimyasalları 
kullanarak 
sağlanır.

Lejyonella 
bakterisinin 
yayılımı klima 
sitemleri ile 
olur. Lejyonella 
bakterisi 60 
santigrat 
derecenin 
üzerinde 
yaşayamaz 
ancak 20 ile 
45 santigrat 
derece arasında 
büyür, en çok 
24 santigrat 
derecede 
tehlikelidir. Ayrıca 
yosun ve diğer 
bakteri formunda 
yiyeceğe ihtiyaç 
duyar. Bu bakteri 
nedeniyle en 
fazla risk altında 
olan sistemler:
•	Bünyesinde 

soğutma 
suyu olan su 
sistemleri

•	Buharlaşmalı 
yoğuşturucusu 
olan su 
sistemleri

•	Sıcak ve soğuk 
su sistemleri 
ve 20 santigrat 
derece 
üzerinde su 
bulunan diğer 
tesislerdir.
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Hepatit

virüs enfekte 
olmuş dışkı 
(hepatit A) 
veya enfekte 
olmuş kandan 
(hepatit B ve C) 
geçebilir.

Karaciğer hastalığıdır 
ve yüksek ateş, mide 
bulantısı ve sarılığa 
neden olabilir. Sebebi 
tehlikeli maddeler 
(bazı organik 
çözücüler) veya 
virüstür.

Normal 
şartlarda 
alınacak olan 
önlemler 
özellikle yemek 
taşırken ve 
kan ürünlerini 
kullanırken 
iyi bir kişisel 
hijyen 
sağlamaktır. 
Ayrıca risk 
altındaki 
çalışanların 
düzenli 
olarak ellerini 
yıkamaları ve 
tek kullanımlık 
koruyucu 
eldiven 
giymeleri 
önemlidir.

Kan ürünleri ile 
temas halinde 
olan hastanede 
çalışanlar, 
aynı iğneyi 
kullanan madde 
bağımlıları 
gibi kişiler risk 
altındadırlar. 

İzosiyanat

Uçucu organik 
bileşiklerdir.

Bunlar tahriş edici ve 
hassasiyet oluşturan 
kimyasallardır. 
Burun yolunun 
iltihaplanması boğaz 
ve bronşitlerin birçok 
izosiyanata olan 
tipik tepkisidir. Bir 
kişide izosiyanata 
karşı bir hassasiyet 
oluştuğunda çok az 
bir miktarı ciddi astım 
atakları gibi ciddi 
tepkilere neden olur.

Baskı 
mürekkepleri, 
yapıştırıcılar 
gibi ürünlerin 
endüstrisinde 
ve plastiklerin 
(poliüretan 
ürünler) 
üretiminde 
yaygın olarak 
kullanılır.

Kullanılan ve üretilen her kimyasalın mutlaka ana dilde malzeme güvenlik bilgi formu olmalıdır. 
Böylece kullanıcılara bu kimyasal ile ilgili bilgiler, tehlikeleri, maruziyet durumunda yapılacak olan 
ilk yardım uygulamaları, kişisel koruyucu ekipman gereksinimleri, çevreye olan etkisi, taşıma ve 
kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar ve alınacak olan önlemler, yanması durumunda 
ne ile müdahale edileceği ve benzeri bilgiler sağlanır.

Malzeme güvenlik bilgi formları bu konuda eğitim almış kişiler tarafından hazırlanacaktır.
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16. eRGonoMİ

Ergonomi: İnsan kullanımına yönelik tasarım, çalışma ve yaşama koşullarının en uygun hale 
getirilmesi çalışmalarının tümüdür. Yani işin insana uygun hale getirilmesidir.
Ergonomi sayesinde aşağıdaki unsurlarda azalış olur;

•	 İş yükü, stres
•	  Yorgunluk
•	  Yaralanma riski
•	  Meslek hastalıkları
•	  İş kazaları
•	  Dikkatsizlik
•	  Hata
•	  İş süreleri
•	  Devamsızlık
•	  Kayıp zamanlar
•	  Ek masraflar
•	  Kalite maliyetleri

Aşağıdaki huşularda ise artış söz konusu olur;
•	 üretkenlik
•	  verimlilik
•	  Kalite
•	  Kar
•	  ülkenin refahı ve
•	  Çalışan mutluluğu

Ergonominin ve ergonomik değerlendirmenin kapsamı oldukça geniştir.
•	 Çalışanın kişisel özellikleri (fiziksel, zihinsel ve düşünsel yetenekleri, vücut ölçüleri ve işin 

gerektirdiği yetkinlik)
•	 Makine ve ilgili ekipmanlar
•	 Makine ile çalışanın etkileşimi
•	 Aydınlatma, ısı, nem, hava akımı, gürültü gibi çalışma 

ortamını etkileyen unsurlar
•	 İş ile çalışanın etkileşimi
•	 vardiya düzeni, arızalar, gözetim
•	 İşin kendisi, sürekli tekrarlanan hareketlerin yapılması, 

işin yorucu olması gibi
Ergonomi ve ergonomik değerlendirmenin en temel amacı insan 
hatalarının azaltılmasıdır. Ergonomik çalışmaların en önemli 
parçası çalışma alanının veya ekipmanın çalışana uygun hale 
getirilmesidir. Bunun için kişilerin fiziksel yapılarının ölçüsü ve 
kişiden kişiye değişiklik göstereceği unutulmamalıdır. Kişilerin 
vücut ölçüleri ile ilgilenen disipline antropometri denir. 
Antropometri insan vücudunun ve hareketlerinin bilimsel olarak 
ölçülme çalışmasıdır.
Ergonomik tehlikeler zayıf ergonomik koşullardan kaynaklanır. 
Fiziksel tehlike kategorisinde sınıflandırılır. Bu tehlikeler arasında 
itme, çekme, kaldırma, indirme, uzun süreler tekrarlanan 
hareketlerin yapılması sayılabilir.

(Wikipedia’dan alıntı)
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Dur	ve	düşün İyi	bir	pozisyon	al Yükü	sıkıca	kavra Harekete	başla Yükü	aşağıya	koy	ve	ayarla
Kaynak: www.keyword-suggestions.com

Kaynak: www.uppercervicalsd.com

Kaynak: www.ccohs.ca/oshanswers/ergonomics/mmh/workspacelayout.html

Güvenli elle taşıma uygulamaları: 
Yüklerin güvenli ve doğru 
kaldırılmaması, taşınmaması çeşitli 
kas zorlanmalarına dolayısı ile 
sakatlanmalara neden olmaktadır.
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17.1 Gürültü 
Yüksek ve sürekli maruz kalınan gürültü insanda işitme kaybına neden olur. Ayrıca gürültü 
insan psikolojisini de olumsuz etkiler. Her kişide bu etkiler farklılık gösterebilir. Ancak çalışanlar 
çoğunlukla konsantrasyon eksikliği, dikkat kapasitesinde zayıflama, yorgunluk, uyku 
bozuklukları ve geç uyuma, sinirli olma, karşılıklı anlaşma bozuklukları ve algıda azalma gibi 
şikayetlerle karşılaşır. Özellikle iletişimde aksamalar iş kazalarının artmasına sebep olur.

Aşağıda farklı ses seviyelerinin kaynaklarına örnek verilmiştir.

YaYGın GüRültü SevİYeleRİ

Mesleki

Top ateşi - 162 dB

Kaya delici - 130 dB

Oksijen torcu - 121 dB
Gelberi - 116 dB

El testeresi - 85 dB
Forklift - 87 dB

Torna tezgahı - 81 dB
Normal konuşma - 60 dB

Trafo - 50 dB Yağmur Yağışı - 50 dB

Pervaneli uçak kabini - 88 dB

Saç kurutucusu - 80 dB
Saat alarmı - 75 dB

Dizel aracın hızlanması - 114 dB
Darbeli matkap - 102 dB

Endüstriyel yangın alarmı - 95 dB
Daire testere - 93 dB 

Bebek ağlaması - 110 dB
CD/MP3 çalar - 105 dB

Motorsiklet - 105 dB
Çim biçme makinesi - 94 dB

 Metro - 90 dB

Mesleki olmayan

Av tüfeği - 162 dB

Yarış arabası - 130 dB

Rock konseri - 120 dB
Elektrikli testere - 118 dB

Hemen fiziksel hasarlanma olur - 160 dB

Ani acı eşiği - 130 dB

Bu seviyede kısa süreli maruziyet duyma hasarına ve kulakta çınlamaya neden olabilir - 120 dB

İşitme koruyucu gerekir - 85 dB

Kulak koruyucu kullanıma hazır tutulmalıdır - 80 dB

Tehlikesiz gürültü - 75 dB

Konforlu ses - 50 dB

17. FİZİKSel RİSK etMenleRİ
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17.2 Sıcaklık, Hava akımı ve nem 
İç hava kalitesi çalışanların verimliliği ile doğrudan orantılıdır. Birçok kişi 20-26 santigrat 
derecede daha rahat çalışmaktadır. İç ortam bağıl nem düzeyinin ise %30-70 arasında olması 
önerilir.

17.3 aydınlatma:
Yapılan işin niteliğine uygun aydınlatma, işin verimi, çalışanın konforu açısından önemlidir. 
Yetersiz aydınlatma iş kazalarının artmasına neden olabilir.

Aşağıda farklı alanlar için olması gereken aydınlatma değerleri verilmiştir.

Mekan    aydınlatma (lUX)

Bekleme salonları 300

Toplantı odaları 500

Ofisler 500

İşyerindeki açık alanlar, dış yollar, geçitler 20

Yol ve merdivenler 50

Rutin ofis işleri 400

Genel arka ışık 160-240



55İş Sağlığı ve Güvenliği Kitapçığı

18. BÖLÜM

18. İş eKİPManlaRı

İş yerinde çalışanlar tarafından kullanılan ekipmanların genel adı iş ekipmanıdır. Kapsamı oldukça 
geniştir; el aletleri, elektrikli aletler, merdivenler, kaldırma ekipmanları, forkliftler gibi.

İşverenler, çalışanların kullanacakları iş ekipmanlarının uygun, bakımları yapılmış, sağlam, gerekli 
ise denetimleri yapılmış (kaldırma ekipmanları gibi), iş ekipmanı ile ilgili gerekli bilgilerin çalışanlara 
iletilmesini sağlayacaktır ve yalnızca yeterli eğitim almış kişilerce kullanılacaktır.

İş ekipmanı gerekli standartlara uyumlu olacaktır, bu uyum ikinci el satın alınan iş ekipmanları için 
de geçerlidir. İş ekipmanlarının tamir edilmesi, bakımları, üzerinde değişiklik yapılması sadece 
belirlenmiş kişilerce yapılmalıdır. Bu belirlenen kişinin yeterli becerilere sahip olması, gerekli 
talimatları ve eğitimleri almış olması gerekir.

Fiziksel iyileştirmeler ile yeterince azaltılamamış olan riskler için kullanıcılarına ve bakımını yapanlara 
çeşitli bilgiler, talimatlar ve eğitimler sağlanmalıdır. Bu bilgiler üreticiden temin edilen kullanım ve 
bakım kılavuzundan edinilebilir. Kullanıcıya ve bakımını yapan kişiye verilecek olan bilgilerde şunlar 
olmalıdır;

•	 Tüm iş sağlığı ve güvenliği hususları,
•	 Ekipmanın kullanımındaki kısıtlamalar,
•	 Öngörülebilen tüm olası problemler,
•	 Sorunlar ile başa çıkabilmek için güvenli yöntemler,
•	 Riskleri azaltmak için ekipman ile ilgili tüm deneyimler

18.1 İş ekipmanlarının Bakımı ve teftiş edilmesi
İş ekipmanlarının bakımları düzenli olarak ve uygun bir şekilde yapılmalıdır, böylece iş ekipmanı 
güvenli bir şekilde çalışacaktır. Yapılacak olan bakım üreticinin önerileri, ekipmanın kullanım 
sıklığına ve ekipmanın türüne göre değişir. Yapılan bakımları kayıt altına alacak bir sistem 
oluşturulmalıdır.

İş ekipmanlarının teftişi şu hallerde yapılır:
•	 İlk defa kurulduğunda,
•	 Yeni bir sahaya veya yeni bir alana kurulduğunda,
•	 Uygun aralıklarda,
•	 Güvenliği etkileyebilecek olan tüm durumlar oluştuğunda, (örneğin, kazalar gibi…).

Bu tip teftişler bu konuda yetki almış mercilerce yapılır.

18.2 Kullanıcının Sorumlulukları
•	 Kendisi ve kullanımdan dolayı etkilenecek olan kişiler için gereken özeni göstermek,
•	 verilen bilgi ve talimatlara göre uygun bir şekilde iş ekipmanlarını kullanmak,
•	 Tehlikeli durumları ve noksanlıkları işverene bildirmek,
•	 Kullanıma başlamadan önce ekipmanı kontrol etmek,
•	 Yapacağı işe uygun iş ekipmanı kullanmak,
•	 İş ekipmanını doğru kullanmak,

ile sorumludur.
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19. taşınaBİlİR aletleR

Taşınabilir aletler ve elektrikli taşınabilir aletler de iş ekipmanı sınıfına girer. Bu ekipmanlar işe uygun, 
bakımları yapılmış ve doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Taşınabilir aletlerin yanlış kullanımı veya bakımı 
nedeniyle riskler şöyledir;

•	 Kırık saplar, el kesilmelerine veya çekicin başının fırlamasına neden olabilir.

•	 El ile kullanılan bıçakların, testerelerin yanlış kullanılması, el kesilmelerine neden olabilir.

•	 Kayan aletler, kesilmelere neden olabilir.

•	 Düşük kaliteli, rahatsız saplı aletler, ellerin zarar görmesine neden olabilir.

•	 Somun anahtarları kayarak eli veya yüzü yaralayabilir.

•	 Keskinin doğru keskinlikte olmaması nedeniyle kayıp elin kesilmesine neden olabilir.

•	 Hasarlı elektrikli el aletleri elektrik çarpmasına veya yanıklara neden olabilir.

•	 Alevlenebilir ortamlarda kıvılcım oluşturan aletlerin kullanılması yangına veya patlamaya 
neden olabilir.

19.1 el aletleri

El aletleri kullanıcıları tarafından kontrol edilmelidir. Aşağıdaki kontrollerin yapılması önemlidir.

Uygunluğu; tüm el aletleri kullanım amacına ve kullanılacak olan yere uygun seçilmelidir.

•	 Elektrikçiler için özellikle korunmuş ve yalıtılmış aletler

•	 Alevlenebilir ortamlarda kıvılcım çıkarmayan aletler 

•	 Normal şartlarda kullanırken kırılmayacak aletler

•	 İşe uygun alet

Kontrol edilmesi; tüm el aletleri emniyetli ve uygun şartlarda tutulmalıdır. Bunun içinde aşağıdaki 
koşulların sağlanması gerekir.

•	 El aletleri düzenli aralıklar ile kontrol edilmeli

•	 Arızalı olanların tamir edilmesi veya kullanımının iptal edilmesi

•	 Uygun koşullarda ve kullanıma hazır tutulması için zaman ayrılması

•	 Hasarlanmayı ve korozyonu engellemek için uygun depolanması

•	 Kullanılmadığı zamanlarda yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek için kilitli dolaplarda 
bulundurulması

eğitim; tüm el aletlerini kullanacak olan kişiler bu aletlerin kullanımı ile ilgili eğitilmelidir.
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19.2 taşınabilir elektrikli aletler
Tüm raporlanan elektrik kazalarının %25’inde taşınabilir elektrikli ekipmanlar mevcuttur. Birçok kaza 
elektrik şokundan kaynaklanırken, yangınlar hasarlı elektrik kablolarından kaynaklanmıştır. Taşınabilir 
elektrikli aletler yüksek yaralanma riski içerirler, bunun nedeni de kullanıldıkları koşullardır. Bu 
koşullar hasarlı veya uygun olmayan ekipmanların kullanılması veya ekipmanların yanlış kullanımıdır. 
Bu ekipmanlar için kontrol, bakım, tamir kayıtlarının tutulduğu bir sistem kurulmalıdır.

Taşınabilir elektrikli aletler için fiş ve priz kullanılan yerlerde tüm ekipmanlar için yeteri miktarda priz 
bulunmalıdır. Adaptör kullanılmamalıdır. Birçok kaza kablolardaki hasardan, uzatma kablosundan, 
priz ve fişlerden kaynaklanır. Özellikle nemli ve yıpranmış olanlardan.

Elektrikli ekipmanlar ile ilgili sadece yukarıda bahsedilen tehlikeler söz konusu değildir. Ayrıca 
gürültü, titreşim, darbe de söz konusu olabilir. Uzatma kablolarının geçtiği yerlerde yaya yollarına 
dikkat etmek gerekir, takılma tehlikesine neden olabilir.

Taşınabilir elektrikli aletlerin tehlikelerine bakacak olursak;
•	 Dönen kısımlara mekanik olarak dolanma
•	 Kesilen alandan fırlayan parça
•	 Kesici bıçaklar veya delici uçlar ile temas
•	 Binaların delinme işlemleri sırasında elektrik, gaz, su hatlarına denk gelinmesi
•	 Aletlerin ağır veya çok kuvvetli olmasından dolayı yaralanma riski ile birlikte elle taşıma 

problemi
•	 Zincirli testere gibi aletlerden kaynaklı el ve kol titreşimi
•	 Uzatma kabloları kaynaklı takılma tehlikesi
•	 Sıçrayan parçalardan kaynaklı göz yaralanması
•	 Yakıt ile çalışan aletler ile alevlenebilir sıvı ve gazların yakınında çalışırken patlama tehlikesi
•	 Planya, testere gibi aletlerden kaynaklanan gürültü
•	 Toz seviyesi

Taşınabilir elektrikli aletler ile çalışırken aşağıdaki önlemler alınacaktır;
•	 İyi aydınlatılmış ve engellerden arındırılmış temiz ve düzenli bir çalışma alanı oluşturun.
•	 Elektrikli el aletlerini nemli veya ıslak alanlarda kullanmayın, yağmur altında bırakmayın.
•	 Yanıcı sıvılar veya gazların mevcut olduğu alanlarda elektrikli aletleri kullanmayın.
•	 Elektrik çarpmalarına karşı önlemler alın.
•	 Çocukları alandan uzak tutun.
•	 Çalışma alanından ilgisiz kişileri uzak tutun.
•	 Kullanılmadığında aletleri güvenli bir yerde saklayın (Kuru, kilitli, çocukların erişemeyeceği, vs).
•	 Kapasitelerinin üzerinde kullanmayın.
•	 Doğru aleti kullanın.
•	 Uygun iş kıyafeti giyin.
•	 İş güvenliği gözlüğü kullanın.
•	 Toz çıkaran işler için uygun solunum koruyucu kullanın.
•	 Elektrik kablolarını hasarlamayın.
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•	 İş parçasını sabitleyin. Bu amaçla mengene kullanılması ellerin kullanılmasından daha 
güvenli olur. Böylelikle iki elle birden elektrikli alet kontrol edilir.

•	 Uzağa erişmek gibi güvenli olmayan vücut hareketlerinden sakının. Dengeli durun.
•	 Aletlerin saplarını ıslak ve yağdan arındırın.
•	 Kullanılmadığı zaman aletin fişini prizden çekin.
•	 Elektriğe bağlı halde aleti taşırken parmağınız çalıştırma düğmesi üzerinde tutmayın. Fişi 

prize sokmadan önce aletin düğmesinin kapalı olduğundan emin olun.
•	 Uzatma kablosu kullanılması gerektiğinde kablonun hasarlı olmadığını kontrol edin.

Birçok iş ekipmanından kaynaklı iş kazası söz konusudur ve yaralanmalardan, ufak kesilmelerden 
uzuv kayıplarına kadar söz konusu olabilir. İş ekipmanlarından kaynaklı mekanik tehlikelere bakacak 
olursak;

1- ezilme tehlikesi; makinenin hareketli olan bir parçası ile sabit parçası arasında kalma.

Ezilme tehlikesini uyarı işareti

2- Sıkışma tehlikesi; vücudun bir parçasının çoğunlukla el, parmak gibi, makinenin hareketli ve 
sabit parçasının arasında sıkışmasıdır.

Sıkışma tehlikesi uyarı işareti
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3- Kesilme tehlikesi; kesici yüzey ile temas sonucunda meydan gelir. Testere veya dönen kesici 
diskler ile.

Kesilme tehlikesi uyarı işareti

4- Dolanma tehlikesi; makinenin dönen parçasına bol elbisenin, saçın dolanması.

5- Çarpma tehlikesi; hareket halindeki bir parçanın direkt olarak kişiye çarpmasıdır.

6- Delme tehlikesi; makineden parça veya iğne gibi keskin parçaların saplanmasıdır.

Dolanma tehlikesi uyarı işareti
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20. eleKtRİK

Elektrik çok geniş bir alanda kullanılan ancak iletimi ve kullanımı sırasında
gerekli güvenlik tedbirleri alınmadığında tehlike arz eden bir enerji kaynağıdır.

Tüm elektrik işleri yetkin personel tarafından yapılmalıdır. Elektriksel 
sistemler ve ekipmanlar uygun bir şekilde seçilecek, kurulacak, 
kullanılacak ve bakımları yapılacaktır.

Yaklaşık olarak iş yerindeki ölümlerin %8’i elektrik şoku kaynaklıdır.

Düşük voltaj fazlar arası voltajın 1000 v’un altında olduğu 
voltajdır. şehir şebekesi düşük voltaj tanımına girer.

Yüksek voltaj fazlar arası voltajın 1000 v’un üstünde olduğu voltajdır.

elektrik tehlikeleri

•	 elektrik şoku ve yanıklar

Elektrik şoku insan vücudu üzerinden geçen elektriğe karşı insan vücudunun verdiği çırpınma 
tepkisidir. Bu şok acıya neden olur, daha ciddi durumlarda ise yanıklara. Kişi canlı bir iletken 
için toprağa aktarılacak bir yol haline geldiğinde elektrik şoku gerçekleşir. Elektrik şokunun 
şiddeti vücut üzerinden geçen elektriğin akımının büyüklüğüne bağlıdır. Buda voltaja ve cildin 
elektriksel direncine bağlı anlamına gelir. Eğer cilt ıslak ise, şebeke elektriği (220/240v) ölümcül 
olabilir. Elektriğin neden olduğu yanıklar ısının neden olduğu yanıklardan daha ciddidir. Çünkü 
elektriğin neden olduğu yanıklar dokuların içine kadar nüfuz edebilir.

Derideki yanıklar elektrik ile temas edilen noktada meydana gelir. Çünkü derinin direnci bu 
noktada fazladır. Bu yanıklar derin, iyileşmesi yavaş ve çoğunlukla çalıcı yara izleri bırakır. 
Ayrıca elektriğin geçtiği güzergahta yani vücudun içerisinde de yanıklar meydana gelebilir ki 
bu yanıklar kas dokusuna ve kan hücrelerine zarar verir. 

Elektrik şokunu yaşayan bir kişiyi gördüğünüzde yapmanız gerekenler;

 〉 Yardım isteyin (bir ilkyardımcıdan da olabilir).

 〉 Eğer mümkünse enerjiyi kapatın ve/veya acil stop butonuna basın.

 〉 Ambulans çağırın.

 〉 Eğer enerjiyi kapatmak mümkün değil ise o zaman iyi bir yalıtkan özelliği olan tahta bir 
sandalye veya tahta saplı bir süpürge ile kişiyi iletkenden uzaklaştırın. Bu müdahaleyi 
yaparken ahşap palet, kauçuk paspas gibi kuru, yalıtkan bir malzeme üzerinde durun. 
Eğer bu tedbirler alınmaz ise yardım etmeye çalışan kişi de elektriğe kapılabilir.

Elektrik tehlikesi işareti
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 〉 Eğer kazazede nefes alıyor ise kurtarma pozisyonuna getirin, böylece hava yolu açık 
olacak ve gerekli durumda ağzından herhangi bir madde tahliye olabilecektir.

 〉 Eğer kişi nefes almıyor ise suni teneffüs yapın, kalbinin atmıyor olması durumunda ise kalp 
masajı yapın. Normal nefes almaya başladığında kurtarma pozisyonu verin.

 〉 Yanıkları steril bir bez ile örtün. Yanık yaraya herhangi bir krem veya merhem sürmeyin, 
ayrıca kalmış olan deriyi kaldırmayın, su kabacıklarını patlatmayın.

 〉 Kişi bilincini tekrardan kazanırsa şok pozisyonu verin.

 〉 Ambulans gelene kadar kazazedenin yanında kalın.

Kurtarma Pozisyonu şok Pozisyonu

•	 elektrik yangınları ve patlamalar

Yangınların %25’i ya elektriksel ekipmanların ya kablolarının arızalanmasından ya da her 
ikisinden kaynaklanmaktadır. Elektrik yangınları çoğunlukla elektrikli ekipmanların veya 
elektriksel ekipmanların bakımlarına yeterince önem verilmemesinden kaynaklanır. Birçok 
elektrik kaynaklı yangın kısa devre oluşmasından, kabloların veya ekipmanın aşırı ısınmasından 
veya statik elektrik nedeniyle alevlenebilen gaz ve buharların veya yanıcı maddelerin 
tutuşmasından kaynaklanır.

•	 elektrik arkı

Yüksek voltajlı bir iletkene çok yakın bir mesafede toprak üzerinde oturan bir kişi ark oluşması 
nedeniyle yanığa maruz kalabilir. Elektrik arkları gözün retinasını yakarak geçici körlüğe neden 
olabilir. Elektrik enerjisinin miktarı voltajın büyüklüğü gibi önemlidir. Çünkü voltajın büyüklüğü 
elektrik arkının ne kadarlık bir mesafeye atlayabileceğini belirler. Ark atlama riskini azaltmak 
canlı iletkenlerin yalıtımı ile mümkündür.

•	 Statik elektrik

Statik elektrik, elektronların zayıf elektriksel iletkenlerin veya yalıtkan malzemelerin üzerinde 
birikmesi sonucu oluşur. Bu malzemeler gaz, sıvı veya katı olabilir ve kolay alevlenir sıvılar, 
tozlar içerebilir. Statik elektriğin boşaltılması ciddi elektrik şoklarına neden olabilir. Ayrıca kolay 
alevlenebilen sıvıların, tozların bulunduğu bir ortamda tutuşturucu kaynağıdır.

Kaynak: www.wikihow.com
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Elektrik Tehlikelerine Karşı Alınabilecek Önlemler

 〉 Elektrik sistemlerinin tasarımı, yapımı ve bakımı

 〉 Elektrik ekipmanlarının gücü ve kapasitesi

 〉 Ekipmanın kötü ve tehlikeli ortam koşullarına karşı koruması

 〉 Elektriksel iletkenlerin yalıtımı, korunması ve yerleşimi

 〉 İletkenlerin topraklanması ve diğer uygun tedbirler

 〉 Elektrik sisteminde kullanılan bağlantılar ve birleşim yerlerinin uygunluğu

 〉 Artık akımdan korunma

 〉 Yeteri kadar çalışma alanı, aydınlatma ve erişim sağlanması

elektrik ile Çalışanların Yetkinliği

Tüm kullanılan elektriksel ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca düzenli kontrollerin 
haricinde kullanıcısının kullanım öncesinde ekipmanı kontrol etmesi önemlidir Bu ekipmanların 
kontrol aralıkları yapılacak olan risk değerlendirmesi ile saptanmalıdır. Yapılan kontroller mutlaka 
kayıt altın alınmalı ve hasarlı, arızalı olan parçalar değiştirilmelidir.
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Organizasyonda kullanılan tüm ekipmanların periyodik kontrol listelerinde yer alması ve hangi 
ekipmanı kimin hangi kriterlere göre ve hangi aralıklarda kontrol edeceğinin belirli olması gerekir. 
Tespit edilen eksikliklerin de risk değerlendirme tablolarına eklenmesi ve uygun tedbirlerin alınması 
gerekir.

Aşağıdaki tabloda İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik şartları Yönetmeliği gereği iş 
ekipmanlarında yapılması zorunlu olan periyodik kontroller ile ilgili bilgiler verilmiştir.

21. PeRİYoDİK İş Güvenlİğİ KontRolleRİ

eKİPMan aDı

KontRol PeRİYoDU

(azami Süre)

(İlgili standardın ön-gördüğü 
süreler saklı kalmak koşulu ile)*

PeRİYoDİK KontRol 
KRİteRleRİ

(İlgili standartlar aşağıda 
belirtilmiştir.)**

Buhar kazanları

Standartlarda süre 
belirtilmemişse

1 Yıl

TS 2025 ve TS EN 13445-5 
standartlarında belirtilen kriterlere 
uygun olarak yapılır.

Kalorifer kazanları

Standartlarda süre 
belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 12952-6 standardında 
belirtilen kriterlere uygun olarak 
yapılır.

Taşınabilir gaz tüpleri 

(Dikişli, dikişsiz)

Standartlarda süre 
belirtilmemişse

3 Yıl

TS EN 1802, TS EN 1803, TS EN 
1968, TS EN 13322, TS EN 14876, 
TS EN ISO 9809 ve TS EN ISO 
16148 standartlarında belirtilen 
kriterlere uygun olarak yapılır.

Taşınabilir asetilen tüpleri TS EN 12863 standardında 
belirtilen sürelerde

TS EN 12863 standardında belirtilen 
kriterlere uygun olarak yapılır.

Manifoldlu asetilen tüp 
demetleri 

Standartlarda süre 
belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 12755 ve TS EN 13720 
standartlarında belirtilen kriterlere 
uygun olarak yapılır.

Manifoldlu tüp demetleri

Standartlarda süre 
belirtilmemişse

1 Yıl 

TS EN 13385 ve TS EN 13769 
standartlarında belirtilen kriterlere 
uygun olarak yapılır.

Sıvılaştırılmış gaz tankları 
(LPG, ve benzeri) 
(yerüstü) (1)

10 Yıl

TS 55, TS 1445, TS 1446, 
TS  EN 12817 ve TS EN 12819  
standartlarında belirtilen kriterlere 
uygun olarak  yapılır.
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Sıvılaştırılmış gaz tankları 
(LPG, ve benzeri) (yer 
altı) (1)

10 Yıl
TS  EN12817, TS EN 12819 
standartlarında belirtilen kriterlere 
uygun olarak  yapılır.

Kullanımdaki LPG tüpleri

Standartlarda süre 
belirtilmemişse

1 Yıl

 TS EN 1440:2008+A1:2012, TS EN 
14767,

TS EN 14795, TS EN 14914 
standartlarında belirtilen kriterlere 
uygun olarak yapılır. 

Basınçlı hava tankları(2), (3)

Standartlarda süre 
belirtilmemişse

1 Yıl

TS 1203 EN 286-1, TS EN 
1012-1:2010, TS EN 13445-5 
standartlarında belirtilen kriterlere 
uygun olarak yapılır. 

Kriyojenik tanklar TS EN:13458 – 3 standardında 
belirtilen sürelerde.

TS EN 1251-3, TS EN:13458 – 3, 
TS EN 13530-3 ve TS EN 14197-3, 
standartlarında belirtilen kriterlere 
uygun olarak yapılır. 

Tehlikeli sıvıların(4)  
bulunduğu tank ve 
depolar 

10 Yıl(5)
API 620,  API 650, API 653, API 
2610 standartlarda belirtilen 
kriterlere uygun olarak yapılır. 

(1) LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.

(2) Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların 
sabit donanımı. 

(3) Kademeli sıkıştırma yapan kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, basınçlı 
hava tankları ile bunların sabit donanımlarının, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 
1,5 katı ile yapılır.

(4)  Tehlikeli sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır.  

(5)  Tahribatsız muayene yöntemleri kullanılır. 

(*)  Periyodik kontrol süreleri API 510 standardı esas alınarak belirlenen basınçlı ekipmanlarda; 
basınçlı ekipmandaki içerik (basınç ve benzeri) kayıpları ile korozyon gibi nedenlerle meydana 
gelen bozulmalar dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesi ve yönetimi çerçevesinde 
belirlenen periyodik kontrol süreleri, ekipmanın kalan ömrünün yarısını ve her halükarda beş yılı 
aşmaması gerekir.  

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş 
olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili 
standartların da dikkate alınması gerekir.
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eKİPMan aDı

KontRol PeRİYoDU
(azami Süre)

(İlgili standardın ön-gördüğü 
süreler saklı kalmak koşulu ile)

PeRİYoDİK KontRol 
KRİteRleRİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)*

Kaldırma ve/veya iletme 
araçları (1), (2),(3)

Standartlarda süre 
belirtilmemişse

1 Yıl 

TS 10116, TS EN 280 + A2, TS 
EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, 
TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS 
EN 12927-7, TS EN 13157+A1, 
TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, 
TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS 
ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 
11662-1, TS ISO 12480-1, TS 
ISO 12482 – 1, FEM  9.751,  FEM  
9.752,   FEM  9.755 ve FEM  9.756 
standartlarında belirtilen kriterlere 
uygun olarak yapılır. 

Asansör (İnsan ve Yük 
Taşıyan) (4)

Standartlarda süre 
belirtilmemişse

1 Yıl 

31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan 
Asansör Yönetmeliği ile 18/11/2008 
tarihli ve 27058 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Asansör 
Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde 
yer alan hususlar saklı kalmak 
kaydıyla TS EN 81–3, TS EN 13015, 
TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2, 
standartlarında belirtilen kriterlere 
göre yapılır.

Yürüyen merdiven ve 
yürüyen bant

Standartlarda süre 
belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 13015 standardında belirtilen 
şartlar kapsamında yapılır.

İstif Makinesi (forklift, 
transpalet, lift)

Standartlarda süre 
belirtilmemişse

1 Yıl 

TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 
5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 
6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 
standartlarında belirtilen kriterlere 
uygun olarak yapılır. 

Yapı İskeleleri(5),(6)

Standartlarda süre 
belirtilmemişse

6 Ay

TS EN 1495 + A2, TS EN 1808 ve 
TS EN 12811-3 standartlarında 
belirtilen kriterlere uygun olarak 
ve EK- II’ nin 4 üncü maddesinde 
belirtilen hususlar dikkate alınarak 
yapılır.
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(1) vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen 
yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.

(2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek 
görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
(3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük 
görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu 
olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen 
kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren 
tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.) 

 (4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde 
makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır.
(5)  İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine 
mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, 
gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır.

(6)  İskeleler, üzerlerinde taşıyabileceği azami yük görünecek şekilde işaretlenir.
(*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş 
olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili 
standartların da dikkate alınması gerekir.

eKİPMan aDı

KontRol PeRİYoDU

(azami Süre)

(İlgili standardın ön-gördüğü 
süreler saklı kalmak koşulu ile)

PeRİYoDİK KontRol 
KRİteRleRİ

(İlgili standartlar aşağıda 
belirtilmiştir.)*

Elektrik Tesisatı, 
Topraklama Tesisatı, 
Paratoner

Standartlarda süre 
belirtilmemişse

1 Yıl

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı 
Resmî Gazete’de Yayınlanan 
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar 
Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli 
ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de 
yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım 
Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 
tarihli ve 18565 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Elektrik İç 
Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 
60079 standardında belirtilen 
hususlara göre yapılır.
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Akümülatör, 
Transformatör 1 Yıl İmalatçının belirleyeceği şartlar 

kapsamında yapılır.

Yangın Tesisatı ve 
Hortumlar, Motopomplar, 
Boru Tesisatı 

Standartlarda süre 
belirtilmemişse

1 Yıl

Projede belirtilen kriterlere uygun 
olup olmadığının belirlenmesine 
yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 
9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-
1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS 
EN 12845 + A2 standartlarında 
belirtilen kriterlere uygun olarak 
yapılır.

Yangın Söndürme cihazı TS ISO 11602-2 standardında 
belirtilen sürelerde

TS ISO 11602-2 standardında 
belirtilen kriterlere uygun olarak 
yapılır.

Havalandırma ve Klima 
Tesisatı 1 Yıl

Projede belirtilen kriterlere uygun 
olup olmadığının belirlenmesine 
yönelik olarak yapılır.

(*) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş 
olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili 
standartların da dikkate alınması gerekir.
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22. KİşİSel KoRUYUCU eKİPMan

Kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanıcıyı iş sağlığı veya güvenliği risklerinden koruyan 
ekipmanlardır. Kişisel koruyucu ekipmanlar arasında baret, eldivenler, işitme koruyucuları, yüksek 
görünür iş kıyafeti sayılabilir. 

Kişisel koruyucu ekipman risk azalım hiyerarşisinde en son düşünülecek olan yöntemdir. Kişisel 
koruyucu ekipman seçilirken kullanım öncesinde amacına en uygun olanının seçilebilmesi için 
değerlendirme yapılmalıdır. Tüm kişisel koruyucu ekipmanlar iyi durumda tutulmalı ve uygun 
şartlarda depolanmalıdır. Kullanıcılarına nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler verilmelidir ve kullanıcıları 
tarafından doğru bir şekilde kullanılmalıdır.

En uygun kişisel koruyucu ekipmanın seçilebilmesi için çalışma yerindeki farklı tehlikelerin 
değerlendirilmesi gerekir. Belirlenen kişisel koruyucu ekipmanlar her bir iş için farklı olabilir. Seçilen 
kişisel koruyucu ekipmanın çalışan için ilave bir tehlike oluşturmaması gerekir.

Bu değerlendirmeyi yaparken aşağıdakiler de dikkate alınmalıdır;

•	 KKE kullanıcısını risklere karşı koruyor mu ve işin yapıldığı alandaki çevresel koşullar dikkate 
alınmış mı? (Tozlu ortamlarda kullanılan toz maskeleri solvent bazlı boya kullanımı sırasında 
koruma sağlamayacaktır.)

•	 Kullanılan KKE risk seviyesini arttırıyor mu veya ilave risk oluşturuyor mu? (örneğin; iletişimin 
aksamasına neden oluyor mu?)

•	 Kullanıcısına göre ayarlanabiliyor mu?

•	 İşin gerektirdiği ve kullanıcının ihtiyacı nedir? KKE’nın kullanım süresi, işin fiziksel kuvvet 
gerektirmesi, görünür olma veya iletişim gereği gibi.

•	 Aynı anda birden fazla KKE giyilmesi gerektiğinde bu ekipmanlar birbiri ile uyumlu mu? 
(örneğin, hem toz maskesi hem de koruyucu gözlük kullanımı durumunda gözlükte 
buğulanma meydana geliyor mu?)

•	 KKE Seçimi

•	 Kaliteli ve CE’li, ilgili TSE, EN standartlarına uygun olmalıdır.

•	 Kullanıcıya uyan, boyu, ebadı, ağırlığı, vb.

•	 Seçim sürecinde kullanıcının önerileri de dikkate alınmalıdır.

•	 Çalışanlara KKE’ların verilmesi ve ekipmanların kullanılması öncesinde;

•	 Çalışanlar KKE’ın kullanımı, bakımı ve depolanması konusunda eğitilmelidir.

•	 Bu KKE’ın neden kullanılması gerektiğini, ne zaman kullanılacağını ve varsa kısıtlamaların 
ne olduğunu anlatılmalıdır.

•	 Kullanımı konusunda kesinlikle iltimas gösterilmemelidir, “iki dakikalık işim var”.

•	 İş’te bir değişiklik olması durumunda KKE’ın uygunluğu kontrol edilmelidir.
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KKE Türleri ve Koruduğu Tehlikeler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

vüCUDUn 
BÖlGeSİ

teHlİKeleR eKİPMan

Gözler
Kimyasal veya metal 
sıçraması, toz, gaz, buhar, 
radyasyon

Yüze oturan koruyucu gözlük, yüz 
siperliği, vizör

Baş
Yukarıdan düşen malzeme, 
parça fırlaması, kafa 
çarpması, saç dolaşması

Geniş bir yelpazede baret mevcuttur, 
ayrıca darbe emici şapkalar

Soluma
Toz, gaz, ortamda oksijen 
azlığı

Yarım veya tam yüz maskeleri, tek 
kullanımlık maskeler, hava beslemeli 
baretler, solunum cihazları

Kulak Gürültü
Kulak tıkacı, baş bantlı veya barete 
monte edilebilir işitme koruyucular, tek 
kullanımlık kulak tıkaçları

vücut

Aşırı ısı, kötü hava koşulları, 
kimyasal veya metal 
sıçraması, basınçlı sıvılar, 
çarpma, nüfuz etme,  toz, bol 
giysilerin dolaşması

Yüksek görünür kıyafet, tek kullanımlık 
kıyafetler, iş elbiseleri, özel kıyafetler 
(zincirli zırh gibi)

Eller ve kollar

Aşınma, aşırı ısı, kesikler, darbeler, delinmeler, kimyasallar, elektrik şoku, deri enfeksiyonu, hastalık 
veya kirlenme

Eldivenler, uzun kollu eldivenler, parmaksız eldivenler, kolluk

Ayaklar ve bacaklar
Nem, elektrostatik birikmesi, 
kayma, darbe, düşme, 
kimyasal sıçraması, aşınma

İş güvenliği botu, burun kısmı muhafazalı 
iş ayakkabısı, tozluk
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Yanabilen maddelerin, çevresine değişik oranlarda 
ısı ve ışık yayarak, kontrol dışı yanmasıdır. Yanmanın 
başlaması ve sürebilmesi için gereken; yanıcı 
madde (yakıt), yakıcı madde (oksijen) ve tutuşturma 
kaynağının (ateşleme kaynağı) uygun koşullarda bir 
araya gelmesine yanma üçgeni denir.

1. Yanıcı Madde (Yakıt): Normal koşullarda katı, 
sıvı ve gaz halindeki yanabilir maddelerdir. Yanıcı 
maddeler fiziksel ve kimyasal yapıları gereği farklı 
yanma özellikleri gösterir.

2. Yakıcı Madde (oksijen): Soluduğumuz havada yaklaşık %21 civarında bulunan, yanmanın 
başlaması ve sürmesi için gereken gaz halindeki maddedir.

3. tutuşturma Kaynağı (ateşleme kaynağı): Yanıcı madde ile yakıcı maddeyi buluşturup 
tutuşmayı başlatan ateşleme kaynağıdır.

Yangın sınıfları aşağıda verilmiştir.

23. YanGın

Yanma üçgeni

A
KATI

B
SIVI

C
GAZ

D
METAL
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Yangını Söndürme Yöntemleri

•	 Soğutma; yangının ısısını alarak tutuşma sıcaklığını düşürür.

•	 Boğarak; boğarak oksijen miktarını azaltır, oksijen ile alevlenebilen buharın karışımını önler.

•	 Yanıcı maddeyi ortamdan alarak.

•	 Kimyasal reaksiyon; yanma zincirini keserek ve hidrokarbon içerisindeki hidrojen atomlarının 
klor atomları ile bir araya getirerek örneğin halon söndürücüler ile.

Söndürme Maddeleri ve etkili olduğu Yangın türleri

Söndürme Maddesi
Yangın Sınıfı

1000 volta kadar 
elektrik yangınları

Yüksek gerilim 
yangınlarıA B C D

Su X

Köpük X X

aBC tozu X X X X

BC tozu X X X X

Co2 X X X X

Halokarbon X X X X X

D tozu X

Yangına müdahale etmeden önce yangının büyüklüğü yani mevcut söndürme ekipmanları ile 
söndürülebilir olup olmadığını değerlendirin. Esas olan insan canıdır. Kendi hayatınızı tehlikeye 
atmayın.

23. BÖLÜM
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Yangın tüpünün Kullanılması Sırasında Dikkat edilecek olan Hususlar

Yangına rüzgar 
istikametinde 

yaklaşın

Yangını önden 
arkaya, aşağıdan 
yukarıya doğru 

söndürün

ancak; yakıtı 
akan ve damlayan 

yangınlarda 
yukarıdan aşağıya 

doğru müdahale edin

Birden fazla portatif 
söndürücüyü aka 
arkaya değil aynı 

anda birlikte kullanın

Yeniden alevlenmeye 
dikkat edin

Kor artıklarını su ile 
tamamen söndürün

Kullanılan portatif 
söndürücüleri tekrar 
doldurmadan yerine 

asmayın

YANLIŞ DOĞRU
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