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NEDEN İŞ
GÜVENLİĞİ

HIÇBIR GEREKÇE IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
ÖNLEMLERİNİN ALINMASINI ERTELEMEZ!

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK E-EĞİTİM SİTESİ
WWW.NEDENİSGUVENLİGİ.COM

ÇAĞRI TEKNOLOJI WEB/GRAFIK TASARIM LABORATUVARI
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ÇAĞRI TEKNOLOJİ KATKILARIYLA 
Kataloğun hazırlanması, tasarlanması ve yayınlanması 
aşamasında yardımlarını esirgemeyen Çağrı Teknoloji 

ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

l

TÜRKİYE’DE İLK DEFA E-KATALOG 
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak Türkiye’de ilk kez 

her 2-3 ayda bir E-KATALOG çıkartarak, İş Güvenliği 
Kültürü’nü Türkiye’ye Yerleştirmek TEK AMACIMIZ olacak
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NEDEN İŞ SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİ 

BU KADAR 
ÖNEMLİ?

İşSağlığı 
ve 

Güvenliği 
işyerlerinde 

çalışanların sağlıklı 
ve güvenli çalışmalarını 

sağlamak üzere alınması gereken 
tedbirler dizisidir. İşin yürütülmesi 

ile ilgili olarak meydana gelen/gelmesi 
muhtelem tehlikelerden korunmak ve daha iyi 

bir çalışma ortamı oluşturmak için alınması gereken 
önlemlerin tamamına da iş sağlığı ve güvenliği diyoruz.

İşyerlerinde sadece tedbirlerin alınmış olması, oluşabilecek 
tehlikeleri ortadan kaldırmaz. Bu önlemlere uyulması, tehlikelerin 
bilinmesi ve yeniliklerin öğrenilmesi de zorunludur. Eğitim sadece 

bilgi vermek amacıyla olmamalı, öğretilenlere inanılmasının sağlanması 
ve bunların tatbik edilerek alışkanlık haline gelmesi halinde istenilen başarı 

sağlanabilir.

© HKaraca - nedenisguvenligi.com 
#64321699
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KAZALARIN EN ÖNEMLİ NEDENİ ;

KAZADAN HEMEN 
ÖNCEKİ DURUM VE 
DAVRANIŞLARDIR!
Neden İş güvenliği sorunun cevabını rakamlarla verelim;
• Dünya genelinde HERGÜN 1 milyonun üzerinde iş kazası yaşanmakta, bu 

kazalardan 5500 çalışan işle ilgili hastalıklardan kaynaklı iş göremezlik 
durumuna düşmekte, 900 çalışan ise ölmektedir.

• Ülkemizde ise durum daha da vahim; HERGÜN 180 iş kazası yaşanmakta, 
HERGÜN 4 kişi ölmekte ve 7 kişi iş göremezlik durumuna düşmektedir.

• SGK’nın istatistik bilgilerinde ise; 65.000 iş kazasından; 1550 ölümlü kaza, 
2100 iş göremezlikle sonuçlanan kaza meydana gelmiştir. Ayrıca aynı 
dönemde 550 meslek hastalığı ve bu meslek hastalıklarının ise 15 adedi 
ölümle sonuçlanmıştır.

• Türkiye’de her 6 dakikada bir iş kazası meydana geliyor, her iki buçuk 
saatte bir işçi sakat kalıyor ve her altı saatte bir işçi maalesef yaşamını 
yitiriyor.

Bu kazaların % 78’i emniyetsiz 

(KKD’siz) çalışmalardan, %20’si em-

niyetsiz durumlardan ve % 2’si de 

doğal olaylardan kaynaklanmaktadır. 

Yani emniyetsiz çalışmalar iş güven-

liğinin öneminin ne kadar önemli 

olduğunu anlatıyor. Kısaca iş kazal-

arının % 98’inin nedeni İNSAN’dır.

Yapılan araştırmalar gösteriyor 

ki kazaların % 50’si sabah vardiya 

değişimlerine yakın saatlerde mey-

dana geliyor. Bunun sebebi ise uyk-

usuzluk, tedbirsizlik, işte aceleci-

lik ve işi zamanında yetiştirememe 

endişesi oluşturuyor.  Yapılan bir 

diğer uluslararası araştırmada ise 

iş kazaları kıştan yaza doğru artış 

göstermektedir. İş kazalarının en az 

olduğu dönem ise sonbahar dönemidir.. 

GÖRÜNEN 
KAZALAR
Yaralanma, ölüm, tıbbi masraflar,iş 

makinası tazminatı, iş kazası tazminatı, 

makine, teçhizat ve malzeme 

masrafları, çalışanın işini ya da 

mesleğini kaybetmesi, sürekli veya 

geçici işgörmezlik, çalışanın kendisinde 

ve ailesinde yaratacağı ruhsal durum.

GÖRÜNMEYEN 
KAZALAR
İşçi-işveren zaman kaybı, moral 

bozukluğu sonucu oluşan üretim 

kaybı, yeni işgücü yetiştirme masrafı, 

zaman kaybı.
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ÇALIŞANLARA 
VERİLECEK 
EĞİTİMLER VE

SÜRELERİ

Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güven-

liği eğitimlerinin nasıl olacağı Resmi Gazete : 

15.05.2013/28648 sayılı yönetmelikle belirtilmiştir. 

Buna göre, işveren aşağıda belirtilen konularda iş 

sağlığı ve güvenliği eğitimi vermekle/verdirmekle 

yükümlüdür. 

İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, 

çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile 

korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli 

olarak eğitilmesini sağlar. Çalışma yeri veya iş 

değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji 

uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıka-

cak risklerle ilgili eğitimler defaten verilmelidir.

Eğitim Hangi Sürelerde Verilir?
• Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda 

en az bir defa 
• Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en 

az bir defa. 
• Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda 

en az bir defa 
olmak  üzere;
• Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
• Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
• Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, 
verilmek zorundadır.

Ayrıca, iş kazası geçiren veya meslek hastalığı-
na yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya 
başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının 

Eğitimler, değişen 
ve ortaya çıkan yeni 
riskler de dikkate 
alınarak asgari olarak 
belirlenmelidir.

Reklam Alanı
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sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri 
ile ilgili ilave eğitim verilir.
Eğitim Konuları;
1. Genel konulara) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
• İşyeri temizliği ve düzeni
• İşyeri temizliği ve düzeni
1. Sağlık konuları
• Meslek hastalıklarının sebepleri
• Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma 

tekniklerinin uygulanması, 
• Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri 
• İlkyardım 
1. Teknik konulara 
• Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
• Elle kaldırma ve taşıma 

• Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma 
• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı 
• Ekranlı araçlarla çalışma 
• Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, 
• İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile 

tekniklerinin uygulanması 
• Güvenlik ve sağlık işaretleri 
• Kişisel koruyucu donanım kullanımı 
• İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik 

kültürü 
• Tahliye ve kurtarma  
• Risk belirleme ve değerlendirmeleri 
• KRK (Kazaya Ramak Kaldı) olayı 

NEDENISGUVENLIGI UZMANLARI OLARAK, 
TEMEL AMACIMIZ, ÇALIŞANLARA IŞ SAĞLIĞI 

VE GÜVENLIĞI ILE ILGILI BILGILENDIRMELER 
YAPMAK VE UYGULANMASINI SAĞLAMAKTIR.
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DEMİR ÇELİK 
SEKTÖRÜNDE 

İŞ GÜVENLİĞİ

Demir-çelik endüstrisi ‘ağır’ olarak kabul edilen endüstrilerden biridir. Ağır ve son derece büyük 

malzeme ve makinaların bir yerden diğerine sürekli taşınması, sıcaklığı 1800 dereceye kadar çıkan 

erimiş metaller, toksik ve aşındırıcı maddeler, hava yoluya solunum sisteminin sunuk (maruz) kaldığı 

kokular-dumanlar-maddeler ve gürültü, iş sağlığı ve güvenliği açısından en önemli riskleri oluştur-

maktadır. 

Sektörün büyük ölçekli olması nedeniyle sendikalı işçi oranı fazladır. Bu nedenle tehlikelere karşı ön-

lem alınması konusunda sendikalar işverenlere baskı yapmalı ve devlet de devreye girerek tehlikelerin 

ve kazaların azaltılması yönünde gerekli tedbirleri ve yaptırımları ivedilikle almalıdır

Demir Çelik Sektöründe Kazalar;  
Kas-iskelet sistemi yaralanmaları bu 
sektörde oldukça sık görülür. Endüstrideki 
makinalaşmaya karşın, sıklıkla ağır ve 
büyük kalıplı materyaller işçiler tarafından 
taşınmaktadır. Ayrıca etrafın temiz tutul-

ması da önemlidir. Tersi durumlarda kaymalar ve düşme-
ler, burkulmalara ve kırılmalara neden olmaktadır. İşin 
yapılması sırasında rotasyon, takım çalışması ve güvenlik 
eğitimleri, risklerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır . 

Fiziksel Tehlikelerden Kaynaklanan Hast-
alıklar  
Çelik sektörü en çok gürültüye maruz kalınan 
sektörlerden biridir. Duman çekme sistemleri, 
buharı dışarı veren vakum sistemleri, elektrik 
ark ocakları, merdaneli öğütücüler ve hav-

alandırma fanları yüksek miktarda gürültü yaratmaktadır. 
Bu sektörde çalışanlardan yarısı kulakların korunmadığı 
takdirde 10 yıl gibi kısa bir süre içerisinde işitme kaybı ile 

karşılacaklardır. Ayrıca yüksek ısıya sahip partiküller kulak 
zarını yakmakta ve bazı ağır materyallerin düşmesi sonucu 
çıkan ses, kulak zarının yırtılmasına neden olmaktadır.  
Demirin dövülmesi sırasında ve demirin eritilmesi sırasın-
da çok yüksek derecede ısı ortaya çıkmaktadır. Her ne 
kadar eritme işlemi sırasında çok daha yüksek sıcaklıklar 
görülse de, demir dövme ve şekillendirme sırasında 
sürekli olarak işlemin gözlenmesi sıcaklıktan daha fazla 
etkilenilmesine neden olmaktadır. Isıdan etkilenmeyi 
engellemek için sıvı tüketilmekte, havalandırma sistemleri 
çalıştırılmakta, ısıdan koruyucu elbiseler ve donanımlar 
kullanılmaktadır. 

Kimyasal Tehlikelerden Kaynaklanan 
Hastalıklar  
Dumanların yayılması ve bazı partiküller er-
imiş metallerle çalışan, kok kömürü kullanan 
ve ocakları dolduran işçiler için tehlikelidir. 
Bu toz ve dumanlara sürekli maruz kalma 

astım hastalığına neden olabilir ve bu durum kalıcı bir 

© s.ozok- nedenisgu-
venligi.com 
#69407851
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RİSK; TEHLIKELI BIR OLAYIN VEYA MARUZ KALMA DURUMUNUN 

MEYDANA GELME OLASILIĞI ILE OLAY EYA MARUZ KALMA 

DURUMUNUN YOL AÇABILECEĞI YARALANMA VEYA SAĞLIK 

BOZULMASININ CIDDIYET DERECESININ BIRLEŞIMI.

hal alabilirSilikaya maruz 
kalma, daha çok metallerin 
eritilmesi için kullanılan 
ocakların bakımı ile ilgele-
nen ve patlamalı ocaklarla 
çalışan işçiler arasında 
görülür ve sonunda Silikoz  
hastalığına yakalanmaya 
neden olabilir.  
Asbest, daha çok ısı ve 
gürültü yalıtımı için kul-
lanılmaktadır. Bakım ve 
inşaat çalışmaları sırasında 
önceden kullanılmış olan 
asbest, tekardan havaya 
karışabilmekte ve teh-
likeler yaratabilmektedir. 
Asbestosa maruz kalma; 
asbestoz, mezotelyoma 
ve diğer kanserlere neden 
olmaktadır.  
Kömürle çalışan ocaklar, 
katran ve zift partiküllerinin 
havaya karışmasına neden 
olmaktadır. Uzun vadede 
bu ortama maruz kalan 
işçiler için akciğer kanser-

ine yakalanma riski sıradan 
bir insanınkine göre 2 kat 
daha fazladır. Çünkü kok 
kömüründe bulunan ka-
tran ve zift kanserojendir.

Iş Sağlığı ve Güvenliği 
Önlemleri  
 
Sırasıyla yerel ve genel 
havalandırmaya baş-
vurulması ile Kişisel Ko-

ruyucu Donanımların ciddi 
şekilde kullanımı demir-çe-
lik sektöründe iş kazaları 
ve meslek hastalıklarını 
önlemek konusunda çok 
önemlidir. Kimyasallara, 
tozlara ve dumanlara 
karşı solunum koruyucu 
maskeler ve solunum ci-
hazları kullanılmalıdır. Aksi 
takdirde akciğer kanseri ve 
kan kanseri gibi ölümcül 
hastalıklarla karşılaşma 
riski çok yüksek olmaktadır. 
Bunlarla birlikte silikoz ve 
asbestoz gibi hastalıkların 

önlenebilmesi için de 
solunum yollarını korumak 
zorunludur.  
Ortamda bulunan diğer 
tozlar, dumanlar ve buhar-
lar da gözler için tehlikeli 
olabilmekte aynı zamanda 
çok yüksek ısıdaki erimiş 
metallerde gözler için 
büyük riskler oluşturmak-
tadır. Bütün bu risklere 
karşı uygun koruyucu 
gözlükler takmak kazalarla 
karşılaşıldığında gözlerin 
hasar görmesine engel 
olacaktır.  
Ayrıca ani gürültü şokları 
zar travmalarına ve ve 
yırtılmalarına neden olmak-
tadır. Bütün bunlar önemli 
risk faktörleridir ve bunları 
azaltmak için mutlaka 
mühendislik önlemlerinin 
yanında kulak koruyucu 
donanımlar olan kulaklıklar 
ve tıkaçlar kullanılmalıdır.

Demir-çelik sektörü en 
çok gürültüye maruz 
kalınan sektörlerden 
biridir. Makinalar 
çalışırken, demir-
çelik taşınırken, 
havalandırma ve diğer 
işlemler yapılırken çıkan 
gürültü, kaynakta ancak 
belirli bir miktarda 
kesilebilir. Aynı sektörde 
uzun süre korunmasız 
çalışan işçilerde duyma 
kayıpları kaçınılmaz hale 
gelmektedir. 



İŞ KAZASI 
VE MESLEKİ 
HASTALIKLARI

CEZALARI

Cİşçinin ölümü veya ağır yaralanmasıyla ilgili iş kazal-
arında kanunun belirlediği çerçeveler kapsamında 
hapis cezası ya da tazminat cezasına hükmedilebilir. 
İşyerinde iş kazası geçirerek hayatını kaybeden işçinin 
hak sahipleri Borçlar Kanunu’na göre işverenin kusuru 
oranında tazminat talebinde bulunabilir. Sosyal Sigorta-

lar Kurumu da çalışanın geride kalan mirasçılarına maaş bağlar. Şayet 
işçi yaralandıysa ve geçici iş göremezlik raporu da varsa bunun madi 
durumu araştırılarak geçici iş göremezlik maaşı bağlanır. İş gücünü 
tamamen kaybettiyse malulen emekli olarak emekli maaşı bağlanır. Bu 
durumda Sosyal Güvenlik Kurumu da bağladığı maaşları ileriye dönük 
hesap ederek bunu işverenden tahsil eder. 
Kaza geçiren kişinin işyerinde sigortasız olması, işverenin SGK’ya 
bildirilmemiş ve sigortasının başlatılmamış olması hiçbir şekilde et-
kilemez. Kaza geçiren kişinin o işyerinde hizmet akdiyle, yani sigortalı 
olmayı gerektirecek bir şekilde çalışıyor gibi tazminatı hak etmesine 
neden olur. Yani iş kazası geçiren işçi sigortasız bile olsa sigortalı işçil-
erin yararlandıkları bütün haklardan yararlanır.

TÜRK CEZA KANUNUNA GÖRE VERILECEK HAPIS VE 
ADLI PARA CEZALARI 
 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununda kast veya taksirle 
ölüm veya yararlanmaya neden olan kişi veya kişiler için 
hapis ve adli para cezası öngörülmüştür. Ancak kanun-

da kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek 
gerçekleştirilmesi olarak tanımlandığından, iş kazalarında ölüm veya 
yararlanmaya neden olma suçları, yazının başında belirttiğimiz çok 

İş kazası durumunda işveren/işveren vekili hemen 

bölgedeki güvenlik birimine ve SGK Müdürlüğü’ne 

bilgi vermek gerekir. Şayet işveren yapmıyorsa, 

çalışanlar da bildirimde bulunabilir. SGK hemen 

olay yerine müfettiş göndermek zorundadır. Müfet-

tişlerin tuttuğu rapora göre olayın iş kazası olup 

olmadığına karar verilir. (Gerekirse) Olay iş kazası 

işe, işçinin tedavisi yapılır. Tedavisi süresince geçici 

iş göremezlik ödeneği ödenir. Maluliyet durumu 

varsa tespit edilir, maluliyet durumunun % 10’un 

üzerine çıkması ile maluliyet ağlığı bağlanır.
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istisnai durum hariç kast değil, taksir yani tedbirsizlik ve 
dikkatsizlik nedeniyle ölüm veya yararlanmaya sebebiyet 
verme olarak değerlendirilmektedirTürk Ceza Kanununda 
taksirle ölüm veya yaralanmaya neden olanlara verilecek 
hapis cezaları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla 
iş kazası sonucu taksirle sigortalının / çalışanın ölümüne 
veya yaralanmasına neden olan kişilere aşağıda belirtilen 
hapis cezaları verilecektir. 

Taksirle Öldürme (5237/Madde 85 – )
Taksirle bir insanın ölümüne neden olan 
kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. Fiil, birden fazla insanın 
ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin 
ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin 

yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu maddede 
yer alan “üç yıldan” ibareleri, 31/3/2005 tarihli ve 5328 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle “iki yıldan” şeklinde 
değiştirilmiştir.) 

Taksirle Yaralama Taksirle başkasının vücudu-
na acı veren veya sağlığının ya da algılama 
yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, 
üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para 
cezası ile cezalandırılır.  
Taksirle yaralama fiili, mağdurun; 

Duyularından veya organlarından birinin işlevinin 
sürekli zayıflamasına, Vücudunda kemik kırılmasına, 
) Konuşmasında sürekli zorluğa, Yüzünde sabit ize, 
Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, Gebe bir kadının 
çocuğunun vaktinden önce doğmasına Neden olmuşsa, 
birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır. 

BORÇLAR KANUNUNA GÖRE MADDI 
VE MANEVI TAZMINAT  KAZA GEÇIREN 
KIŞI KENDISI VEYA HAYATINI KAYBET-
MIŞSE YAKINLARI, KAZANIN MEYDANA 
GELMESINDE KUSURU / SORUMLULUĞU 
BULUNAN IŞVEREN VE ÜÇÜNCÜ KIŞILERE 

KARŞI, 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUN 53 – 54 – 
55 – 56 NCI MADDELERINE ISTINADEN MADDI – MANEVI 
TAZMINAT DAVASI AÇABILIRLER.

Manevi Tazminat; Bedensel bütün-
lüğünün zedelenmesi nedeniyle kaza 
geçiren kişi manevi tazminat davası 
açabileceği gibi, ağır bedensel zarar 
veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya 
ölenin yakınları da manevi tazminat 

davası açabilir.

SGK Müdürlüğü’nün yanı sıra Bölge Çalışma 
Müdürlüğü’ne de başvurmak gerekir. Bölge 
Çalışma Müdürlüğü kendi müfettişlerini 
göndererek, iş kazasını ve tarafların kusur 
oranlarını tespit eder. Müfettişlerin kaza 
yeri incelemelerinde kazaya uğrayan işçi 
kaza yerinde olabilecek durumda ise, orada 
olmalı, değilse, olayı gören diğer iş arkadaşları 
müfettişe bilgi vermelidir.

Av.Boktay@nedenisguvenligi.com



Türkiye’nin En Büyük E-Eğitim Sitesi ■ 12

İŞ AYAKKABILARI 
NEDEN ÖNEMLIDIR?

Çalışılan ortamlarda düşme, kayma ve batmalardan kaynaklanan 

ezilmeler, sivri eşyalar aracılığıyla delinmeler, çivilerin batması, 

ergimiş metallerin sıçramasıyla meydana gelen yanıklar ayaklar 

için her zaman birer tehdit unsuru olmuşlardır. Çelik/Kompozit 

burunlu iş ayakkabıları iş yerlerinde oluşabilecek kazalara karşı 

ayak koruyucusu olarak kullanılmaktadır. 

Kullanılan çelik burunlu ayakkabıların ergonomik olmasına 

özellikle dikkat edilmelidir. Ağır parça kaldırılan ya da nakli 

yapılan iş yerlerinde iş güvenliği ayakkabısı olarak mutlaka çelik/

kompozit burunlu ayakkabı kullanılmalıdır.

Ayaklar yaralanma olasılıkları en yüksek olan organlardır. Bu yüzden iş güvenlik ayakka-
bıları, koruyucu olmayan benzer ayakkabılarla karşılaştırıldığında çok az masraf ile sakatlık 
bırakabilecek kazaları bile önler. İş güvenlik ayakkabıları ayak parmaklarını olabilecek her 
türlü kazaya karşı korumak amacıyla geliştirilmiştir. Çelik/kompozit burunlu iş ayakkabıları 
bombenin rahat olması için uygun incelik ve hafiflikte tasarlanmalıdır. 

İş Ayakkabısı Standartları; 
İş ayakkabısı standartları, iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından dikkate değer bir ayrıntıdır. İş 
ayakkabıları, işçilerin ayak sağlığı için tam koruma sağlamalıdır. 

İş ayakkabısı standartları çerçevesinde çalışma performansına katkı sağlayacak iş ayakka-
bısı giyilmelidir. 

İşçi ayakkabılarının zorunlu testlerden geçmiş, çelik ara tabanlı, kompozit/çelik burunlu ve 
performansı yüksek kalitede malzemelerden üretilmiş olmasının yanı sıra pek çok önemli 
standardı da bulunmalıdır. 

Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO)’ nun ; iş 
kazalarından dolayı olan 
yaralanmaların vücudun 
etkilenen bölümlerine 
göre dağılımı ile ilgili 
derlediği istatistiksel 
sonuca bakıldığında; 
ayak %34’ le başta 
gelmektedir



AYAK VE BACAK KORUYUCULARI

•Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, 

güvenlik bot ve çizmeleri

•Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar

•Parmak koruyuculu ayakkabılar

•Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları

•Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar

•Termal ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

•Titreşime dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

•Antistatik ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

•İzolasyonlu ayakkabı, bot, çizme ve kılıfları

•Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot ve 

çizmeler

•Tahta tabanlı ayakkabılar

•Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları

•Dizlikler / Tozluklar

•Takılıp çıkarılabilen iç tabanlıklar (ısıya dayanıklı, 

delinmeye dayanıklı, ter geçirmez)

•Takılıp çıkarılabilen çiviler (buz, kar ve kaygan 

yüzeylere karşı

TC ANAYASASI - MADDE 18 ; HIÇ KIMSE ZORLA ÇALIŞTIRILAMAZ. 
ANGARYA YASAKTIR.

İş ayakkabı standartları kapsamında kul-
lanılan ortak semboller...

P : Çelik ara taban yapısı
C : Elektrik direnci (iletken ayakkabı)
A : Antistatik ayakkabı (elektrik direnci)
CI : Soğuğa karşı izolasyon ayrıntısı
HI : Sıcağa karşı izolasyon ayrıntısı
HRO : Isıya karşı direnç
WRU : Suya dayanıklı ayakkabı yüzeyi
E : Topuk emiciliği
ESD : Elektrostatik boşalım
İş güvenlik ayakkabısı S1 standardı

İşçi ayakkabısının kuru ortamlarda kullanıma 
uygun olduğunu belirtir. 200 joulelük darbeye 
dayanıklı olan işçi ayakkabıları, çelik veya kom-
pozit burunlu yapıdadırlar. Tabanı kaymaz ve 

asit gibi etken maddelere karşı dayanıklıdır. 
Antistatik özelliğe sahip taban elektrik çarp-
malarına karşı koruma direnç sağlamaktadır.

İş güvenlik ayakkabısı S2 standardı

S2 standardı işçi ayakkabısının ıslak ortamlar-
da kullanıma uygun olduğunu belirtir. S2 stan-
dartlı iş ayakkabısı 200 joule seviyesine kadar 
olası darbeye dayanıklıdır. Taban yapısı yağa 
ve asite karşı ekstra dayanıklıdır. Antistatik 
malzeme ile üretilirler

İş güvenlik ayakkabısı S3 standardı

S3 iş güvenlik standardına sahip işçi ayakka-
bıları, paslanmaz çelik ile güçlendirilmiş taba-
na sahiptir. İşçi ayakkabısının enerji emilimi 
110 Newton seviyesine kadar ulaşmaktadır.

Her yıl yaklaşık 
binlerce çalışan 
ayaklarından 
yaralanmaktadır. 
Bu kazaların 
büyük bir kısmı iş 
ayakkabısı/botu 
giyilmemesinden 
veya kullanılan 
ayakkabı/botun 
sağlam, işe uygun 
olmamasından 
kaynaklanıyor.

© sderen-nedenisguvenligi.
com#71269751



MOBBING NEDENLERİ
SONUÇLARI 

.  Türkçe karşılık olarak “işyerinde psikolojik taciz”, “işyerinde psikolojik-terör”, 

“işyerinde psikolojik-şiddet”, “işyerinde duygusal taciz”, “işyerinde moral taciz”, 

“işyerinde manevi taciz”, “duygusal şiddet”, “işyerinde zorbalık”, “yıldırma” ve 

“işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı” sözcüklerini kullanmaktadır.

Mutsuz bireyler ve ailelerin yer aldığı, 

çalışma barışının olmadığı bir iş yaşamı 

mobbingin ortaya çıkardığı büyük bir 

toplumsal problem olarak düşünülebilir. 

İşyerinde yaşanan mobbingin mağdurun 

özel yaşamına yansıması, aile yaşantısın-

da bazı olumsuz sonuçlar doğuracaktır. 

Bu sonuçlar;  

Karı-koca ilişkilerinin bozulması, Ebev-

eyn-çocuk ilişkilerinin olumsuz etkilen-

mesi ve Aile üzerinde oluşan baskı sonucu 

ayrılıklar ve boşanmalar sayılabilir. 

Mobbing kapsamındaki olumsuz 
davranışların listesi çok geniştir. Mobbingin 
işyerlerinde ortaya çıkma nedenleri üzerine 
yapılan araştırmalar, yanlış personel seçimi 
ve işe alımı, dönemsel çalışan istihdamı, 
işyerindeki bazı mevkilerin elde edilebil-

mesi için yaşanan rekabet gibi nedenleri ortaya çıkarmıştır. Ancak 
sadece bu nedenlerin mobbinge yol açtığını söylemek mümkün 
değildir. Bazı bireysel ve kurumsal nedenler de mobbing sebebidir  
Bireysel Nedenler;  
Birisini bir grup kuralını kabul etmeye zorlamak, 
Düşmanlıktan hoşlanmak 
Can sıkıntısı içinde zevk arayışı 
Önyargıları pekiştirmek 
bireysel olarak mobbinge başvurma nedenidir. 
 
Kurumsal Nedenler  
İşyeri içinde istenmeyen bir kişiden kurtulmak istendiğinde,  
İşyeri içinde istenen değişime ayak uyduramayanlar olduğunda, 
Çalışanların güncel bilgi ve teknolojideki değişikliklere ayak uy-
duramaması durumunda,  
Küçültme politikası nedeniyle istihdamın daraltılması istendiğinde,  
İşgücünün genç çalışanlardan oluşturulması istendiğinde,  
Çalışanların, kurumun yeni amaçlarını benimsemediklerinde, Her-
hangi bir konuda kurumun başarısının arttırılması istendiğinde,  
İşyerinin yönetim kademelerinde radikal değişiklikler olduğunda,  
Yönetimin işyeri içindeki alt gruplar arasında yaşanan güç çekişme-
lerinde gruplardan birinin yanında tavır takındığında,  
Kurumun maliyet bazlı düşünerek daha maliyetli olan eski personel 
yerine daha az maliyetli yeni personel ile değiştirmek istemesi duru-
munda kurumlar mobbinge başvurabilir.
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•Mobbinge uğradığını kanıtlayacak yazışma, not, 
mesaj, e-posta vb. belgeleri saklamalıdır 
•Üyesi olduğu sendikadan destek talep etmelidir 
•Üyesi olduğu sendikadan destek talep etmelidir  
•Mobbinge uğrayan çalışan, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 hattını ara-
yarak işverenini şikâyet edebilir  
•İşyerinde mobbinge maruz kalan kişi sorunu 
işyerinde çözemediği takdirde konuyu yargıya 
taşımalıdır. 
 
Kurumsal Mücadele; 
•İşyerleri, işyerinde mobbing unsurlarının ortaya 
çıkması halinde, konu hakkında bilgi sahibi ol-
malı ve kurumsal yapılarını bu tür uygulamalara 
karşı koruma altına almalıdır. Bu sayede marka 
değerleri ve itibarları zarara uğramamış olur. 
•İşyerleri işyerinde psikolojik taciz politikaları 
geliştirmelidir. 
•İşyerlerinde mobbing konusunda broşürler 
dağıtılmalı, çalışanlara yönelik eğitim ve bilg-
ilendirme çalışmaları yapılmalıdır.  
•İşyerlerinde mobbing şikâyetleri dikkate alınma-
lı ve adil çözüm yolları geliştirilmelidir  
•İşyerlerinde mobbingi önlemek için alınacak 
tedbirlerde, bu yöndeki iddiaların araştırılması 
ve soruşturulmasında “gizliliğin korunmasına” 
özel hassasiyet gösterilmelidir. 
 

Mobbingin Sonuçları ; Mobbing 
mağdurun kişiliğinin yanında sağlığına, 
ailesi ve arkadaşları ile olan ilişkisine ya 
da bunların hepsine birden zarar verir. 
Mobbinge uğrayan mağdurların yaşaya-
bileceği olası psikolojik rahatsızlıklar ve 

bazı sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. 
•Uyku düzensizliği, gerginlik ve öfke, 
•Konsantrasyon bozukluğu, kaygı ve depresyon, 
•Panik ataklar, kendini suçlama, 
•Sosyal olarak geri çekilme, 
•Sigara ve alkol kullanımı, aşırı yemek yeme, 
•Bireysel hatalar ve iş kazaları.

Mobbingin Önlenmesine Yönelik 
Tedbirler;  Mobbingin, birey üzerinde 
olduğu kadar işyeri üzerinde de tahrip 
edici sonuçları vardır. Bunlar ekonomik 
zararlar olabileceği gibi sosyal zararlar 
da olabilir. Yaşanılan sürecin işyerinde 

mobbing olduğu yönünde kanaate varılırsa kişi aşağıda belirtilen 
hususlara dikkat etmelidir; 
•Kişi, öncelikle içinde bulunduğu durumu sağlıklı bir şekilde değer-
lendirmelidir. 
•Özgüvenini geliştirmeli, gerekirse yardım alarak ve kendini ortam-
dan uzaklaştırmamalıdır. 
•Kişi, öncelikle çatışmadan kaçınmalı ve sakin olmaya gayret et-
melidir 
•Mobbing üst yönetim tarafından gerçekleştirilmiyorsa konuyu üst 
yönetime uygun bir dille iletmelidir

© 58806077 - nedenisguvenligi.com



“HİÇBİR GEREKÇE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN ALINMASINI ERTELEMEZ”…

İŞ KAZALARI 
KAPSAMINA GİREN

DURUMLAR

Ülkemizde iş kazaları verilerine bakıldığında, 

gelişmiş ülkelere oranla sayısının çok yüksek olduğu 

görülmektedir. Hem işletme ve işverenler tarafından 

kurallara gerekli önemin verilmediği hem de 

işgörenlerin kuralları uygulamada birtakım uyum-

suzluklar sergilediği tespit edilmektedir. 

ILO iş kazasını “belirli bir zarar ya da yaralanmaya 

neden olan, beklenmeyen, önceden planlanma-

yan bir olay” şeklinde tanımlamıştır 54 . İş kazası 

kavramının pek çok tanımı olmakla beraber; emni-

yetsiz hareket ve şartlardan doğan, çalışanların can 

güvenliğini tehlikeye sokan, çoğu zaman yaralan-

malara, makine ve teçhizatın zarara uğramasına 

veya üretimin bir süre durmasına yol açan, önceden 

planlanmamış olaylar şeklinde tanımlanabilir. 

Kazanın tanımındaki en önemli unsur, ani ve 

beklenmeyen bir olay olmasıdır

NEDEN TANIMLARINA GÖRE İŞ KAZALARI
BIR VEYA BIRDEN FAZLA CISMIN SIKIŞTIRMASI : % 35

DÜŞEN CISIMLERIN ÇARIPI DEVIRMESI : % 19
KIŞILERIN DÜŞMESI : % 15

MAKINELERIN SEBEP OLDUĞU KAZALAR : % 13
DIĞER NEDENLER : % 18

© BerenN - nedenisguvenligi.com 
#60761489
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“HİÇBİR GEREKÇE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN ALINMASINI ERTELEMEZ”…

İş Kazası Kapsamına Giren Durumlar İş kazalarına yol açan 
en önemli faktörler; tehlikeli çalışma koşulları, tehlikeli davranış 
ve denetimsizliktir. İş kazalarının oluş nedenleri ise, dikkatsizlik, 
tedbirsizlik, kurallara uymama, kullanılan araç gerecin kul-
lanımına ilişkin bilgisizlik ve kullanılan araç gerecin bakımsız ve 
elverişsiz oluşu olarak sıralanabilir. 

İş kazasından doğan zararlar olayın hemen sonrasında görüle-
bileceği gibi olayın üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra 
bile ortaya çıkabilir. Bu durumlarda söz konusu zararın iş kazası 
niteliğindeki olaya bağlı olarak geliştiğinin ispatlanması halinde yine 
iş kazasına bağlı haklar talep edilebilinir. Hastaneye gidildiğinde 
olayın iş kazası olduğunun özellikle belirtilmesi ve hastane kayıtları-
na iş kazası olarak geçmesi sağlanmalıdır. 
İş kazası, kişinin çalışma hayatında 5510 sayılı Kanun’da sayılan 
hallerden birinde meydana gelen ve sigortalıyı bedenen veya ru-
hen özre uğratan olaydır. 5510 sayılı Kanun’da sayılan iş kazası 
halleri ise şunlardır;

•Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada

•İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle

•Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri 
dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın 
geçen zamanlarda

•Hizmet akdi ile çalışan emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı 
gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda

•Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin 
yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında

•Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa 
yürütmekte olduğu iş nedeniyle meydana gelen 
olaylardır.

İş Kazası Sigortasının Kapsamına Giren 
Sigortalılar;

•Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a)

•Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile 
köy ve mahalle muhtarları (4/b)

•Ceza İnfaz Kurumu ile Tutukevlerinde çalışanlar

•Aday çırak, çırak ve stajyerler,

•Harp Malulleri ile Vazife Malulleri

•Türkiye İş Kurumu kursiyerleri

•Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş 
üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde 
çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri

•İntörn öğrenciler

•Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz 
olarak çalışan sigortalılar.

© BerenN - nedenisguvenligi.com 
#60761489



YASALARDA İŞ GÜVENLİĞİ
ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI

ÇOK TEHLIKELI SINIFTA YER ALAN 
VE IHALE ILE ALINAN IŞLERDE; 
TEKNOLOJIK GELIŞME, IŞ GÜCÜ 
KAPASITESININ ARTTIRILMASI, 

ÜRETIM METOTLARINDA YENILIK 
GIBI BIR KISIM UNSURLAR 

SAĞLANMADAN, ÜRETIM VE/
VEYA IMALAT PLANLARINA, IŞ 

PROGRAMLARINA AYKIRI HAREKET 
EDILEREK ÜRETIM ZORLAMASI 

NEDENIYLE HAYATI TEHLIKE 
OLUŞTURACAK ŞEKILDE ÇALIŞMA 
BIÇIMLERI DE IŞIN DURDURULMA 

SEBEBI SAYILIR. 

İŞİN DURDURULMASI
MADDE 7 – (1) İŞYERINDEKI BINA VE EKLENTILERDE, 

ÇALIŞMA YÖNTEM VE ŞEKILLERINDE VEYA IŞ 
EKIPMANLARINDA ÇALIŞANLAR IÇIN HAYATI TEHLIKE 

OLUŞTURAN BIR HUSUS TESPIT EDILDIĞINDE; BU TEHLIKE 
GIDERILINCEYE KADAR, HAYATI TEHLIKENIN NITELIĞI VE 

BU TEHLIKEDEN DOĞABILECEK RISKIN ETKILEYEBILECEĞI 
ALAN ILE ÇALIŞANLAR DIKKATE ALINARAK, IŞYERININ BIR 

BÖLÜMÜNDE VEYA TAMAMINDA IŞ DURDURULUR.
 (2) ÇOK TEHLIKELI SINIFTA YER ALAN MADEN, METAL, 
YAPI IŞLERI ILE TEHLIKELI KIMYASALLARLA ÇALIŞILAN 

IŞLERIN YAPILDIĞI VEYA BÜYÜK ENDÜSTRIYEL KAZALARIN 
OLABILECEĞI IŞYERLERINDE, RISK DEĞERLENDIRMESI 

YAPILMADIĞININ TESPIT EDILMESI HALINDE IŞ 
DURDURULUR. 

MADDE 8 – (1) İŞIN DURDURULMASI KARARI, MÜLKI IDARE 
AMIRI TARAFINDAN (EK IBARE:RG-11/2/2016- 29621) KOLLUK 

KUVVETLERI MARIFETIYLE 24 SAAT IÇINDE YERINE 
GETIRTILIR.

Madde13 –

(1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı 

karşıya kalan çalışanlar kurula, 

kurulun bulunmadığı işyerlerinde 

ise işverene başvurarak durumun 

tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin 

alınmasına karar verilmesini talep 

edebilir. Kurul acilen toplanarak, 

işveren ise derhâl kararını verir ve 

durumu tutanakla tespit eder. Karar, 

çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı 

olarak bildirilir

(2) Kurul veya işverenin çalışanın 

talebi yönünde karar vermesi hâlinde 

çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya 

kadar çalışmaktan kaçınabilir. 

Çalışanların çalışmaktan kaçındığı 

dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve 

iş sözleşmesinden doğan diğer hakları 

saklıdır.

(3) Çalışanlar ciddi ve yakın teh-

likenin önlenemez olduğu durum-

larda birinci fıkradaki usule uymak 

zorunda olmaksızın işyerini veya 

tehlikeli bölgeyi terk ederek belirle-

nen güvenli yere gider. Çalışanların 

bu hareketlerinden dolayı hakları 

kısıtlanamaz.

(4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep 

etmelerine rağmen gerekli tedbirl-

erin alınmadığı durumlarda, tabi 

oldukları kanun hükümlerine göre 

iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu 

sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile 

çalışan kamu personeli, bu maddeye 

göre çalışmadığı dönemde fiilen 

çalışmış sayılır



YASALARDA İŞ GÜVENLİĞİ
HANGI IŞLERDE EN FAZLA NE KADAR 

ÇALIŞILIR?

GECE 
ÇALIŞTIRILMA 

YASAĞI
MADDE 5 — 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 

69 UNCU MADDESININ BIRINCI 
FIKRASINDA TANIMLANAN GECE 
DÖNEMINE DENK DÜŞEN 20.00-

06.00 SAATLERI ARASINDAKI 
IŞÇI POSTALARINDA, 18 YAŞINI 

DOLDURMAMIŞ ÇOCUK VE GENÇ 
IŞÇILERIN ÇALIŞTIRILMALARI YASAKTIR.

Bir Çalışanın günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği 
işler; 
KURŞUN VE ARSENİK İŞLERİ
CAM SANAYİİ İŞLERİ
CIVA SANAYİİ İŞLERİ
KOK FABRİKALARIYLA TERMİK SANTRALLER
ÇİNKO SANAYİİ İŞLERİ
BAKIR SANAYİİ İŞLERİ
ALÜMİNYUM SANAYİİ İŞLERİ
DÖKÜM SANAYİİ İŞLERİ
KARPİT SANAYİİ İŞLERİ
ASİT SANAYİİ İŞLERİ
AKÜMÜLATÖR SANAYİİ İŞLERİ
KAYNAK İŞLERİ:
MADENLERE SU VERME İŞLERİ
KAUÇUK İŞLENMESİ İŞLERİ
YERALTI İŞLERİ
GÜRÜLTÜLÜ İŞLER
PNÖMOKONYOZYAPAN TOZLU İŞLER

Bir Çalışanın günde ancak yedi buçuk saatten az çalışması 
gereken işler; 
Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, 
çıkış, geçiş dâhil
20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2 basınçta 
7 saat
25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2 
basınçta 6 saat.
35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 
basınçta 4 saat 
Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye 
kadar olan derinliklerde 1/2 saattir.
Cıva izabe fırınlarında görülen işler 6 saat 
Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işler 6 saat 
Kurşun işleri 4 saat
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PATLAYICI ORTAMDA
İŞ GÜVENLİĞİ 

Patlayıcı ortamlarda genel güvenlik önlemlerinin uygulanarak çalışılması, güvenlik açısından 

zorunluluktur. Bu kuralların uygulanmasının yanı sıra, patlama ve yanmayı önlemenin 

vazgeçilmez temel iki şartı; patlayıcı limitlerde gaz-hava karışımı ile patlama kaynağı 

büyüklüklerinin kontrol altında tutularak ikisinin birden aynı anda meydana çıkmalarına 

sürekli olarak engel olunmasıdır

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortam-

ların tehlikelerinden çalışanların sağlık 

ve güvenliğini korumak için patlamadan 

korunma önlemlerini uygulamak gere-

kir. “Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gaz, 

toz ve buhar” ile çalışmak veya bu mad-

deleri işlemek zorunda olan iş yerlerinde 

alınması gereken ilk ve en önemli tedbir, 

patlayıcı ortam oluşmasını önlemektir. 

Bu konuda meslek kuruluşlarının tavsi-

yeleri olduğu gibi “iş sağlığı ve güvenliği” 

ile ilgili mevzuatın zorlayıcı yaptırım 

şartları da mevcuttur. Patlayıcı ortam 

oluşmasını önlemek için alınan tedbirler 

iki bölümde incelenmekte olup en öncelikli 

ve en önemli olanı “Birincil Tedbirler”dir. 

Birincil önlemler alınamıyor veya bu ön-

lemlere rağmen patlayıcı ortam ihtimali 

halen mevcut ise, ikincil önlemlere baş-

vurulur yani tehlikeli patlayıcı ortamların 

ateşlenmesini engellemek gerekir. Bu iki 

yolda mümkün olmuyorsa patlamaların 

etkisini azaltıcı önlemler alınmalıdır. 

Bu koruyucu önlemleri almanın bir-

biriyle bağlantılı birçok aşaması vardır 

(örneğin tasarım, uygun teçhizat ve kişi-

sel koruyucu donanım kullanımı, vb.).

Patlayıcı ortam oluşumunu engellemek, patlayıcı ortamın tu-
tuşmasını önlemek, bunlar mümkün olmuyorsa patlamanın etkisini 
en aza indirecek tedbirlerin alınması olası birçok kazanın önlenme-
si anlamına gelmektedir.  
Patlama ihtimalini en aza indirmek için patlayıcı limitlerde gaz-hava 
karışımı oluşmasına engel olacak tüm tedbirlerin alınmasının yanı 

sıra patlama kaynağı olabilecek tüm cihaz ve elektrik tesisatının patlamaya karşı 
korumalı yapılması gerekmektedir 
Patlama Riskinin Değerlendirilmesi;  
İşyerinde patlayıcı ortamdan kaynaklanan riskler değerlendirilirken; 
1.Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığıCan sıkıntısı içinde zevk 
arayışı  
2.Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, faal ve etkili hale 
gelme ihtimalleri  
3.İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel 
karşılıklı etkileşimleri  
4.Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü, dikkate alınır. TS EN 60079 stan-
dart serisi patlayıcı bölgelerin belirlenmesine ve gerekli hesaplamalara ilişkin 
açıklayıcı yöntemler önermektedir 
 
Kullanılan maddelerin özelliklerini belirlemek için MSDS formları incelenmeli, 
patlayıcı, parlayıcı, tutuşabilir olup olmadıkları belirlenmelidir. Patlama riski 
değerlendirilirken aşağıda sayılan kriterlerde dikkate alınmalıdır; 
•Ortamda tutuşabilir maddelerin mevcudiyeti,  
•Patlayıcı ortama yol açacak patlayıcı karışımın havadaki dağılım oranı 
•Patlayıcı atmosfer meydana gelebileceği yerler  
•Tehlikeli patlayıcı atmosferin oluşma ihtimali  
•Tehlikeli patlayıcı ortamın oluşumunun güvenli bir şekilde önlenip önlenemey-
eceği   
•Tehlikeli patlayıcı ortamın ateşlenmesinin (tutuşmasının) güvenli bir şekilde 
önlenip önlenemeyeceği ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
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Patlamadan Korunmak İçin Alınacak Önlemler; 
Tehlikeli patlayıcı ortam oluşmasını önlemeye her zaman öncelik verilmelidir. Bu birincil önlem olarak 
adlandırılır ve patlayıcı ortamlarla ilgili olarak yapılması gereken ilk ve en önemli tedbir Birincil Önlemlerin 
alınmasıdır. 
Tutuşabilir maddelerin kullanımından kaçınarak veya onları azaltarak tehlikeli patlayıcı ortam oluşması 
engellenebilir. Tutuşabilir çözücülerin ve temizleme ajanlarının yerine sulu çözeltiler kullanımı buna bir 

örnektir. Tozlarda, patlayıcı bir karışım oluşmaması için, kullanılan maddelerin parça boyutunu büyütmek bazen müm-
kündür. Parçacık boyutunun azaltılamadığı süreçlerde tedbir alınmak zorundadır. Tozun yığın oluşturmaması için 
tozların ıslatılması veya yapıştırıcı ürünlerin kullanımı bazı işlemlerde mümkündür. 
Gazlar ve tozlar havada yalnızca belli konsantrasyonlarda patlayıcıdırlar. Belli işletme ve çevre şartları altında, bu patlama 
limitleri dışında bunları muhafaza etmek mümkündür. Eğer bu şartlar güvenilir bir şekilde temin edilirse, orada patlama 
tehlikesi yoktur.

Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması ; Tehlike Bölgeleri (Hazardous Area) patlayıcı hava-gaz 
karışımının bulunduğu veya bulunma ihtimalinin olduğu yerlerdir. Patlamayı önleme kurallarının 
uygulanabilmesi için; yanıcı gaz ve buharlarının havaya karışabilme ihtimalinin olduğu sahaların ve 
bu sahalar içerisinde yanıcı gaz ve buharlarının bulunabilme ihtimallerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. 
Bunun için bu alanlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmalıdır; 
Bölge 0: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı or-

tamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler. (Patlama limitlerinin altında, patlama limitlerinde veya 
patlama limitlerinin üzerinde devamlı olarak veya uzun süreli periyotlarla bulunduğu ya da bulunma ihtimalinin olduğu 
sahalar. Gaz bulunma ihtimali: Pa= 1) 
Bölge 1: : Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma 
şartlarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler. (Patlayıcı karışımın zaman zaman veya periyodik olarak oluşa-
bildiği veya oluşma ihtimalinin olduğu sahalar. Gaz bulunma ihtimali: Pa ~ 1) 
Bölge 2: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma şartlarında patlayıcı ortam 
oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu 
yerler. (Patlayıcı karışımın oluşma ihtimalinin çok az olduğu ortamlar. Gaz bulunma ihtimali:0 < Pa < 1)  
Bölge 20: Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli bulunduğu ya da sık sık patlayıcı 
ortam oluşabilecek yerler 
Bölge 21: Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabi-
leceği yerler 
Bölge 22: Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde yanıcı tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunma-
yan ancak böyle bir ihtimal olsa bile yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerlerdir
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ASLA BANA BİR 
ŞEY OLMAZ 
DEMEYİN!

İnsanoğlunun 
en tehlikeli 
savunma 

mekanizmasıdır. Bu 
düşünce kişiye çok güçlü 

olduğunu, ne yaparsa yapsın 
başına bir şey gelmeyeceğini, her şeyi 

başarıyla tamamlayabileceğini düşündürür. 

Dünyada en fazla iş kazası olan ülkeler arasında 
Türkiye üçüncü sırada yer alırken AB ülkeleri arasında 
ölümlü iş kazaları açısından ilk sırada yer almaktadır. 

ILO verilerine göre; dünyada her yıl 270 milyondan fazla iş 
kazası meydana gelmekte, 160 milyon çalışan yaptığı iş nedeniyle 

hastalanmakta 2.2 milyon çalışan da meslek hastalıkları ya da iş kazaları 
sonucunda ölmektedir

© HKaraca - nedenisguvenligi.com
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BANA BİR ŞEY OLMAZ! 
İNSANOĞLUNUN EN 
TEHLİKELİ SAVUNMA 
MEKANİZMASIDIR.
Basit olarak küçük bir el/parmak kazasının maliyetini çıkartalım;
• Olay Anı  5 Dakika 
• Arkadaşına gösterme 10 Dakika
• Sağlık Görevlisine Gitme 30 Dakika 
• Hastaneye Gitme 240 Dakika 
• Durumu amirlerine anlatma 60 Dakika 
• Rapor Formları Doldurma60 Dakika 
• Formların Kontrolü 10 Dakika 
• Alt komitede tartışma 60 Dakika 

Toplam 475 dakika eder ki bu da 8 saat iş kaybı demektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği için yapılan 

her türlü harcamanın, sürekli yara-

rlar sağlayan bir yatırım olarak 

görülmesi gerekir. Uzun yıllar bo-

yunca yapılan bilimsel çalışmalar, iş 

kazaları sonucu oluşan kayıpların, 

iş güvenliğini sağlamaya yönelik 

güvenlik önlemleri için yapılacak 

harcamalardan çok daha fazla old-

uğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. 

Elbette, iş kazaları sonucu yitir-

ilen insan yaşamlarının değerini 

ölçmek ve hiç bir maddi değer-

le karşılaştırmak olanaklı değildir. 

Üretimin de tüm çabaların da 

amacı, insanın mutluluğu olmalıdır. 

Hiç bir gerekçe iş sağlığı ve 

güvenliğini sağlayıcı önlem-

lerin alınması ertelemez!

ÖNLEMEK 
ÖDEMEKTEN 
DAHA İNSANİ!
İş Sağlığı ve Güvenliğine verilen 

önem, diğer bir ifadeyle “İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kültürü” nün yaşatıldığı 

işletmelerin “önlemek, ödemekten 

daha insanidir” yaklaşımı, onları 

muvakkaten maddi birer kayıp gibi 

görülen, ancak uzun vadeli kazanımları 

getiren önleyici tedbirleri alması, onları 

sonradan yaşanabilecek birçok sürpriz 

giderlerden kurtarmaktadır.
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İŞ GÜVENLİĞİNDE 
KULLANILAN İŞARETLER

İşaretler nasıl olacak;
28762 sayılı Güvenlik İşaretleri yönetmeliğine göre tüm işaretlerin bir takım standartları mevcuttur. Sabit ve kalıcı işaret 
levhaları; yasaklamalar, uyarılar ve yapılması zorunlu işler ile acil kaçış yollarının ve ilk yardım bölümlerinin yerlerinin be-
lirtilmesi ve tanınması için kullanılır.
 
• Kırmızı renkli işaretler Yasak/tehlike alarmı ve yangınla mücadele için kullanılır. Dur, kapat, tahliye et gibi.
• Sarı renkli işaretler Uyarı işaretleridir. Dikkatli ol, önlem al, kontrol et gibi.
• Mavi renkli işaretler Zorunluluk işaretidir. Kişisel Koruyucu Donanım Kullan, Baret Tak, Edliven Giy gibi.
• Yeşil renkli işaretler Acil çıkış ve ilkyardım işaretleridir. Çıkış yeri, kapılar,ekipman, tesisler gibi

Y a s a k l a y ı c ı 
İşaretler;
Yasaklayıcı işaretler daire biçi-
minde,  
Beyaz zemin üzerine siyah 
piktogram, kırmızı çerçeve ve 
diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar 
işaret alanının en az % 35’ini 
kapsayacaktır)

Sigara İçilmezSigara İçmek ve Açık Alevle 
Yaklaşmak Yasak

Dokunma

İçilmez

İş Makinası Giremez
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Uyarı İşaretler;
Uyarı işaretler üçgen biçi-
minde,  
Sarı zemin üzerine siyah pik-
togram, siyah çerçeve (sarı 
kısımlar işaret alanının en az % 
50’sini kapsayacaktır)

Suyla Söndürmek Yasak

Düşme Tehlikesi

İş Makinası

Yetkisiz Kimse Giremez Yaya Giremez

Aşındırıcı Madde

Düşük Sıcaklık

Engel

Biyolojik Risk

Elektrik Tehlikesi

İyonlaştırıcı Madde



Manyetik Alan

Parlayıcı Madde

Tehlike

Lazer Işını Oksitleyici Madde

Patlayıcı Madde

Tahriş Edici Madde

Radyoaktif Madde

Toksit

Reklam Alanı

Asılı Yük



Baret Tak

Genel

Koruyucu Elbise Giy

Yaya Yolunu Kullan

Eldiven Giy Emniyet Kemeri Kullan

Gözlük Kullan

Kulak Koruyucu Tak

Yüz Siperi Kullan

İş Ayakkabısı Giy

Maske Kullan

Emredici 
İşaretler;
Emredici işaretler daire biçi-
minde,  
Mavi zemin üzerine beyaz pik-
togram (mavi kısımlar işaret 
alanının en az %50’sini kapsay-
acaktır)



Göz Duşu

Yangın Hortumu

Güvenlik Duşu Sedye

Telefon

Yangın Merdiveni

Yangın Söndürme Cihazı Acil Yangın Telefonu

Acil Çıkış ve 
İlkyardım 
İşaretleri;
Dikdörtgen veya kare biçi-
minde,  
Yeşil zemin üzerine beyaz pik-
togram (yeşil kısımlar işaret 
alanının en az %50’sini kapsay-
acaktır)

Yangınla Mü-
cadele İşaret-
leri;
Kırmızı zemin üzerine beyaz 
piktogram (kırmızı kısımlar 
işaret alanının en az % 50’sini 
kapsayacaktır)
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İşaretler için önlemler;  
İş sağlığı ve güvenliği açısından işyerlerinde kullanılması gerekli işaretleri 3 ana başlık 
altında incelenebilir. Yasaklayıcı işaretler, emredici işaretler ve uyarıcı işaretler. Bunların 
haricinde bir de ilkyardım ve yangın işaretleri mevcuttur. 
 
28762 sayılı Güvenlik İşaretleri yönetmeliğine göre tüm işaretlerin bir takım standartları 

mevcuttur. Sabit ve kalıcı işaret levhaları; yasaklamalar, uyarılar ve yapılması zorunlu işler ile acil 
kaçış yollarının ve ilk yardım bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tanınması için kullanılır

•Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmez.  
•Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmaz 
•Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmaz 
•Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmaz 
•İşaretlerin ya da sinyal aygıtlarının; uygun tasarımı, yeterli sayıda olması, uygun bir şekilde  yer-
leştirilmesi, bakım ve onarımının iyi yapılması ve doğru çalışması önemlidir.  
•İşaretlerin ve sinyal aygıtlarının sayısı ve yerleştirileceği yerler, tehlikenin büyüklüğüne ve bunların 
uygulanacağı alana göre belirlenir.  
•Herhangi bir enerji ile çalışan işaretlerin, enerjinin kesilmesi ve tehlikenin başka bir şekilde önlen-
ememesi durumunda, işaretlerin yedek enerji kaynağı ile derhal çalışması sağlanır.  
•Işıklı işaret ve/veya sesli sinyallerin çalışmaya başlaması, yapılacak işin veya hareketin başlaya-
cağını belirtir. Yapılan iş veya hareket süresince ışıklı işaret veya sesli sinyal çalışmasına devam 
edecektir. Işıklı işaret ve sesli sinyal kullanılıp durmasından hemen sonra tekrar çalışabilir olmalı  
•Kişisel koruyucu kullanımından kaynaklanan hususlar da dahil olmak üzere, çalışanların görme ve 
işitmelerine engel olacak herhangi bir husus var ise; ilgili işaretlerin güçlendirilmesi veya değiştiril-
mesi için gerekli önlemler alınır.  
•İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden 
yapılmalıdır.   
•İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılır 

Reklam Alanı



İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ

TARİHÇE

M.Ö. 370 tarihinde Hipokrates ilk kez kurşunun 
zararlı etkilerinde söz etmiş, kurşun koliğini tanım-
lamış, halsizlik, kabızlık, felçler ve görme bozukluk-
ları gibi belirtileri saptamış ve bulguların kurşun ile 
ilişkisini açık bir biçimde ortaya koymuştur. 
15.yy: Paracelcus’un toksikoloji konusundaki 

çalışmaları bu bilim dalının gelişiminde önemli katkılarıda bulunmuş-
tur. “Dosis Sola Facit Venenum” (Her şey zehirli olabilir. Bu sadece doz 
meselesi) cümlesi, işçi sağlığı alanında maruziyetin, miktar ve süresinin 
önemini göstermesi bakımından İSG profesyonellerinin unutmaması 
gereken bir öğretidir. 
İş sağlığı alanına yönelik asıl büyük katkı, ünlü italyan hekim Bernan-
dino Ramazzini (1633-1714)tarafından “De Morbis Artificum Diatri-
ba - İşçi Hastalıkları Üzerine İnceleme” isimli eserin yayınlanması ile 
gerçekleşmiştir. Ramazzini pek çok meslek dalında işçilerin sağlığını 
bozan etmenleri incelemiş ve eserinde yer vermiştir. İş hekimliğinin 
babalarından sayılan Ramazzini’nin diğer hekimlere yönelik en önemli 
tavsiyesi ; “ Hastalarınıza ne iş yaptıklarını mutlaka sorun” olmuştur. 
 
ABD’de işçi sağlığı alanına ilk eğilen isim ise 1869-1970 yılları arasında 
yaşamış olan Alice Hamilton olmuştur. 1910 yılında kurşunla çalışan 
işletmelerdeki zehirlenmelere karşı başlattığı çalışmalar bir seferber-
liğe dönüşmüştür.  
Çocuk, genç ve kadınların sağlıksız koşullarının düzeltilmesi için yapılan 
çalışmaların ilki 1802 yılında meyvesini vermiş ve çıkarılan kanunla 
çalışma süreleri 12 saat ile sınırlanmıştır.

İş kazası durumunda işveren/işveren vekili hemen 

bölgedeki güvenlik birimine ve SGK Müdürlüğü’ne 

bilgi vermek gerekir. Şayet işveren yapmıyorsa, 

çalışanlar da bildirimde bulunabilir. SGK hemen 

olay yerine müfettiş göndermek zorundadır. Müfet-

tişlerin tuttuğu rapora göre olayın iş kazası olup 

olmadığına karar verilir. (Gerekirse) Olay iş kazası 

işe, işçinin tedavisi yapılır. Tedavisi süresince geçici 

iş göremezlik ödeneği ödenir. Maluliyet durumu 

varsa tespit edilir, maluliyet durumunun % 10’un 

üzerine çıkması ile maluliyet ağlığı bağlanır.
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Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği; 
Osmanlı’da ekonomik girdi olarak 
madenlerin ön plana geçmesi ile birlikte 
çalışma hayatı ile ilgili ilk düzenlemeler de 
madencilik alanında olmuştur. 
Ülkemizdeki İş Sağlığı ve Güvenliğine 

İlişkin İlk Yazılı Belge; Dilaver Paşa Nizamnamesi 
(1867) diğer adı: “Ereğli Maadin-i Hümayun Teamülnam-
esi” Hastalanan işçiyi muayene ve tedavi ettirmek için 
işverenin işyerinde doktor bulundurması yükümlülüğünü 
getirmiştir.  İşçiye yiyecek ve gece dışarıda kalmaması için 
yatacak yer temin edilmesi... 
 
Maadin Nizamnamesi (1869) ; Nizamnamenin en 
önemli özelliği Dilaver Paşa Nizamnamesi’ndeki çalışma 
yükümlülüğünü kaldırmasıdır.  
- Zorunlu çalışma yönteminin kaldırılması 
- Kaza durumunda bütün masraflar ve maden işçisi ile 
ailesine verilecek mahkemeerce saptanan tazminatın 
maden sahipleri tarafından ödenmesi 
- Kaza kötü idareden kaynaklandıysa maden sahibinden 5 
ila 20 altın ceza alınması 
- Madende bir eczane ve diplomalı hekim bulundurulması 
 
Mecelle-i Ahkam-ı Aliye (1877); Mecelle’nin 566. mad-
desinde ise ücretlerin ayni olarak ödenmesi yasaklanmış 
bulunmaktadır. Bir kimse diğerine ayni bir şey karşılığı iş 
yapmayı taahhüt ederse kendisine ücret olarak taahhüt 
edilen ayni şeyin pazardaki ücreti verilir. 
 
1909 Tatil-i Eşgal Yasası ; Tatil-i Eşgal, işi gücü bırakma 
anlamına geliyor. 1908 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nda 
hızla yayılmaya başlayan grevlere karşı yabancı sermaye 
ortaklarının isteği doğrultusunda çıkarılmıştır. Kanunun 8. 
maddesi kamuya ilişkin hizmetleri yerine getiren kurum-
larda sendika kurma yasasını ve grev yasağını hükme 
bağlıyor. Kanuna göre kurulmuş bulunan sendikaların da 
feshi öngörülüyor. 1936 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 
TOPLU ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN İLK TEMEL 
DÜZENLEMEDİR. 
 
Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Huku-
kuna Müteallik Kanun ; Kurtuluş Savaşı devam ederken 
1921 yılında Büyük Millet Meclisi tarafından 151 sayılı 
kanun olarak çıkarılmıştır. Uygulama alanı Ereğli havzası 
ile sınırlandırılmıştır. 1930 yılında çıkartılan bir diğer 
kanun olan, UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU ile uzun süre 
yürürlükte kalan 50 işçi sayısının temeli atılmıştır.  

1936 yılında yürürlüğe giren ve çalışma 
yaşamının birçok sorunlarını kapsayan 3008 
sayılı İş Kanunu ile ülkemizde ilk kez İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda ayrıntılı ve 
sistemli bir düzenlemeye gidilmiştir. 

3008 sayılı kanun 1967 yılına kadar 
uygulamada kalmıştır
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