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İŞ EKİPMANLARININ GÜVENLİ 

KULLANIMI
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AMAÇ

Katılımcılar, işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının tasarım aşamasından

başlamak üzere imalat ve kullanımı hakkında dikkat edilmesi gereken iş

sağlığı ve güvenliği kurallarını bilecek.
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HEDEFLER

• İş ekipmanlarında bulunması gereken asgari güvenlik şartlarını belirtir.

• İmalatçıların iş ekipmanları konusundaki sorumluluklarını sıralar.

• Makinelerin güvenli kullanımına yönelik işaret ve talimatları tanımlar.
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İÇERİK

• İş ekipmanlarının imalatçılarının sorumlulukları

• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

• Makine, tezgâh ve tesislerde güvenlik

• Makinelerin işaretlenmesi

• İşletme talimatları

• İş ekipmanlarında bulunacak asgari gerekler

• Makine koruyucuları 

• İlgili mevzuat ve uygulamaları

5

TANIMLAR
İŞ EKİPMANI 

• İşin yapılmasında kullanılan her türlü makine, alet ve tesise denir.
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TANIMLAR
İş Ekipmanının Kullanımı

• İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri,

tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her

türlü faaliyetidir.

TANIMLAR
TEHLİKELİ BÖLGE 

• İş ekipmanının bünyesinde veya çevresinde yer alan ve kişiler için sağlık ve

güvenlik yönünden risklerin bulunduğu bölgedir.
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TANIMLAR
OPERATÖR 

• İş ekipmanını kullanma görevi verilen çalışan veya çalışanları, ifade eder.
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TANIMLAR
MARUZ KİŞİ

• Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişiyi, 
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TANIMLAR
MAKİNE

• En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla

hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, malzemeyi işlemeye,

taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçlere denir.
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TANIMLAR
EMNİYET PARÇALARI 

• Değiştirilebilir teçhizat olmamak kaydıyla, bir güvenlik fonksiyonu

gerçekleştirmek üzere piyasaya arz edilen ve arızalanması veya hatalı

çalışması durumunda, maruz kalan çalışanların sağlık ve emniyetinin tehdit

altına girdiği parçadır.
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TANIMLAR
İMALAT AMACI 

• Üretici, makinenin tasarım, imalat ve talimatlarının hazırlanması esnasında

sadece makinenin normal kullanımını değil, aynı zamanda olabilecek hatalı

kullanımları da dikkate almalıdır.
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TANIMLAR
MAKİNENİN ÖMRÜ 

• Makinenin, tasarım, imalat, nakliye, montaj, deneme, ayar, işletme,

periyodik kontrol, bakım onarım ve hurdaya ayırma, dahil bütün safhalarıdır.
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TANIMLAR
ÖZEL RİSK TAŞIYAN EKİPMAN

• Tehlikelerin teknik önlemlerle tam olarak kontrol altına alınamadığı iş

ekipmanıdır.

TANIMLAR
PERİYODİK KONTROL

• İş ekipmanlarının, bu Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen

yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test

faaliyetlerini,
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TANIMLAR
BAKIM

• İş ekipmanında yapılan her türlü temizlik, ayar, kalibrasyon gibi işlemlerin

tamamını,

İşveren  Genel Yükümlülükleri

• İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik

yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının

ek bir tehlike oluşturmamasına dikkate almalıdır.

• İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz

olmasını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek

uygun önlemleri almalıdır.
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İş Ekipmanının Kontrolü

• İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu

durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra, ilk defa kullanılmadan önce

ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili

kişiler tarafından kontrolü yapılmalıdır.

• Doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge

düzenlenmelidir.

İş ekipmanının kontrolü

İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike

yaratabilecek iş ekipmanının;

• Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin

yapılması,

• Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun

süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden

olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve

sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya

yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, sağlanmalıdır.
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İş Ekipmanının Kontrolü

İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike 

yaratabilecek iş ekipmanının;

• Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde 

gösterilmek üzere uygun şekilde saklanmalıdır.

• İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge 

de ekipmanla birlikte bulundurulmalıdır.

Özel Risk Taşıyan İş Ekipmanı

Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden, özel risk taşıyan iş ekipmanlarının 

kullanılmasında durumunda;

• İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen kişilerce 

kullanılmalıdır.

• Bu ekipmanların tamiri, tadili, kontrolü, bakımı ve hizmete alınması bu işleri 

yapmakla özel olarak görevlendirilen kişilerce yapılmalıdır.
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Çalışanların bilgilendirilmesi

İşveren, iş ekipmanları ve bunların kullanımına ilişkin olarak çalışanların 

bilgilendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdürler;

• Çalışanlara, kullandıkları iş ekipmanına ve bu iş ekipmanın kullanımına ilişkin 

yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat verilmelidir.

• Bu talimat, imalatçı tarafından iş ekipmanıyla birlikte verilen kullanım kılavuzu 

dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Çalışanların bilgilendirilmesi

• Talimatlar iş ekipmanıyla beraber bulundurulmalıdır. 

• Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde 

hazırlanılmalıdır.

– İş ekipmanının kullanım koşulları.

– İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar.

– Bulunması halinde iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde 

edilen sonuçlar.
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Çalışanların bilgilendirilmesi

• Çalışanlar, kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde

bulunan iş ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve

iş ekipmanı üzerinde yapılacak değişikliklerden kaynaklanabilecek

tehlikelerden haberdar edilmelidir.

• Bu bilgiler ve yazılı talimatların, basit ve kolay anlaşılır bir şekilde

olması gereklidir.

İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ GENEL GEREKLER
İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda 

cihazları için asgari gerekler

• İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça

görülebilir ve tanınabilir özellikte olur. Gerektiğinde uygun şekilde

işaretlenmelidir.

• Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilir

ve bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmaz. Kumanda cihazları, istem

dışı hareketlerde tehlikeye neden olmaması gereklidir.
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ GENEL GEREKLER
İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda 

cihazları için asgari gerekler

• Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin 
bulunmadığından emin olması gerekir. Bu mümkün değilse makine çalışmaya 
başlamadan önce otomatik olarak devreye girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunmalıdır.

• İş ekipmanının çalıştırılması veya durdurulması sebebiyle doğabilecek tehlikelere maruz 
kalan çalışanlar yeterli zaman ve imkân sağlayan tedbirlerle bu tehlikelerden 
korunmalıdır.

• Kumanda sistemleri güvenli ve planlanan kullanım şartlarında meydana gelebilecek 
arıza, bozulma veya herhangi bir zorlanma göz önüne alınarak uygun nitelikte 
seçilmelidir.

İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ 
GENEL GEREKLER

• Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde 

durdurabilecek bir sistem bulunmalıdır.

• Her bir çalışma yerinde, tehlikenin durumuna göre, 

iş ekipmanının tamamını veya bir kısmını durdurabilecek ve bu ekipmanın 

güvenli bir durumda kalmasını sağlayacak kumanda sistemi 

bulunur. İş ekipmanlarının durdurma sistemleri, çalıştırma sistemlerine 

göre öncelikli olması gereklidir.
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ 
GENEL GEREKLER

• İş ekipmanı veya tehlikeli kısımları durdurulduğunda, bunları harekete

geçiren enerji de kesilecek özelliğe sahip olmalıdır.

• İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde

iş ekipmanında acil durdurma sistemi bulunmalıdır.

İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ 
GENEL GEREKLER

• Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan

kaldırmaya uygun güvenlik tertibatı ile donatılmalıdır.

• Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları,

bunları kaynağında tutacak veya çekecek uygun sistemlerle

donatılmalıdır.



23.11.2017

16

İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ 
GENEL GEREKLER

• Çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekiyorsa, iş ekipmanı ve

parçaları uygun yöntemlerle sabitlenmelidir.

• Çalışanların sağlık ve güvenliği açısından önemli bir tehlike oluşturabilecek,

iş ekipmanının parçalarının kırılması, kopması veya dağılması riskine

karşı uygun koruma önlemleri alınmalıdır.

İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ 
GENEL GEREKLER

İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol

açabileceği hallerde;

• iş ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye

ulaşılmadan önce hareketli parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun

koruyucular veya koruma donanımı ile donatılmalıdır.
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ GENEL GEREKLER
Koruyucular ve koruma donanımı

a) Sağlam yapıda olmalıdır.

b) İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olmalıdır,

c) Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde

olmalıdır,

ç) Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunmalıdır

d) Ekipmanın görülmesi gereken operasyon noktalarına engel olmayacak özellikte

olmalıdır,

e) Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların çıkarılmasına gerek

kalmadan parça takılması, sökülmesi ve bakımı için gerekli işlemlerin

yapılması mümkün olmalıdır.

İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ GENEL 
GEREKLER

• İş ekipmanının çalışılan veya bakımı yapılan bölge ve operasyon noktaları, yapılacak
işleme uygun şekilde aydınlatılmalıdır.

• İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçalarına çalışanların
yaklaşmasını veya temasını engelleyecek tedbirler alınmalıdır.

• İş ekipmanına ait ikaz donanımları kolay algılanır ve anlaşılır olmalıdır.

• İş ekipmanı sadece tasarım ve imalat amacına uygun işlerde ve şartlarda kullanılmalıdır.
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ GENEL 
GEREKLER

• İş ekipmanının bakım işleri, ancak iş ekipmanı kapalı iken yapılabilir.

• Bunun mümkün olmadığı hallerde, bakım işleri yürütülürken

gerekli önlemler alınır veya bu işlerin tehlike bölgesi dışında

yapılması sağlanmalıdır.

İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ GENEL 
GEREKLER

• Bakım defteri bulunan makinelerde bakımla ilgili işlemler günü gününe bu deftere 
işlenmelidir. 

(5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak güvenli elektronik imza ile 
imzalanmış ve elektronik ortamda saklanan kayıtlar da bakım defteri olarak kabul 
edilir.)
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ 
GENEL GEREKLER

• İş ekipmanlarının enerji kaynaklarını kesecek araç ve gereçler kolayca görülebilir ve 
tanınabilir özellikte olur. Ekipmanın enerji kaynaklarına yeniden bağlanması çalışanlar 
için tehlikeye sebep olmayacak özellikte olmalıdır.

• İş ekipmanlarında, çalışanların güvenliğinin sağlanmasında esas olan ikaz ve işaretler 
bulunmalıdır.

• Çalışanların üretim, bakım ve ayar işlemleri yapacakları yerlere güvenli bir şekilde 
ulaşabilmeleri ve orada güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun şartlar 
sağlanmalıdır.

İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ 
GENEL GEREKLER

• Bütün iş ekipmanları, ekipmanın aşırı ısınması veya yanmasına veya 

ekipmandan gaz, toz, sıvı, buhar veya üretilen, kullanılan veya depolanan 

diğer maddelerin yayılması riskine karşı çalışanların korunmasına uygun 

olmalıdır.

• Bütün iş ekipmanları, ekipmanda üretilen, kullanılan veya depolanan 

maddelerin veya ekipmanın patlama riskini önleyecek özellikte olmalıdır.

• Bütün iş ekipmanları, çalışanların doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle 

temas riskinden korunmasına uygun olmalıdır.
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İŞ EKİPMANLARININ İMALATÇILARININ 
SORUMLULUKLARI

• Üreticisinin makineyi potansiyel patlayıcı ortamda kullanılmasının
amaçlandığı durumlarda, bu durum, makine üzerinde mutlaka 
belirtilmelidir.

• Makineler, ayrıca tipine ait ve emniyetli kullanılması için esas olan bilgileri
(mesela, bazı dönen parçaların en yüksek devir hızları, bağlanan aletlerin 
en büyük çapları, kütle vb.) taşımalıdır.

• Bir makinenin, kaldırma makineleri kullanılarak taşınmasının gerektiği 
durumlarda, makinenin kütlesi açıkça okunur ve bir yanlış anlamaya 
mahal vermeyecek şekilde yapılmaldır.

39

İŞ EKİPMANLARININ İMALATÇILARININ 
SORUMLULUKLARI

• İş ekipmanları, insana, diğer canlılara ve çevreye zarar vermemelidir.

• Bir iş ekipmanı ile birlikte, kullanıcı, ayarcı, bakımcı vb. için gerekli tüm 

dokümanlar da sağlanmış olmalıdır.

40
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İŞ EKİPMANLARININ İMALATÇILARININ 

SORUMLULUKLARI

• İş ekipmanları kullanımı, bakımı, ayarı, taşınması vb. sırasında ortaya

çıkabilecek her türlü tehlikeli durum ürün piyasaya arz edilmeden önce

analiz edilmiş ve gerekli önlemler alınmış olmalıdır.

• İş ekipmanı üzerinde kalmış olan ve ortadan kaldırılamayan riskler için

uyarıcı işaret ve açıklayıcı bilgiler sağlanmış olmalıdır.

41

• İş ekipmanını piyasaya arz eden taraf, yazılı bir beyan (deklarasyon) ile iş 

ekipmanıyla ilgili tüm sorumluluğu almış olduğunu taraflara bildirmelidir.

42

İŞ EKİPMANLARININ İMALATÇILARININ 
SORUMLULUKLARI



23.11.2017

22

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMI

İş ekipmanının;

– Çalıştırılması,
– Durdurulması, 
– Kullanılması,
– Taşınması, 
– Tamiri, tadili, bakımı,
– Hizmete sunulması ve 
– Temizlenmesi, 

gibi İş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyettir.

43

• Makine yerleştirilmesinin uygun olması,

• Bütün hareketli kısımların mahfazalarla kapatılması,

• Elektrikle çalışan makinelerin topraklanması,

• Havayı kirleten makinelere uygun havalandırma yapılması,

44

İş Ekipmanlarında Alınacak Genel Tedbirler:
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• Makine durdurulmadan tamir bakım ve temizlik yapılmaması,

• Çalıştırma ve durdurma düğmelerinin uygun olması,

• Operasyon noktasının koruyucu içine alınması ve

• İşe uygun aydınlatma yapılmasıdır.

45

İş Ekipmanlarında Alınacak Genel Tedbirler:

MAKİNELERİN İŞARETLENMESİ
Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

İmalatçılar veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, makineyi piyasaya arz etmeden 
ve/veya hizmete almadan önce;

• Temel sağlık ve güvenlik kurallarının karşılanmasını sağlamak

• Teknik dosyayı sağlamak,

• Özellikle talimatlar gibi gerekli bilgileri temin etmek,

• uygunluk değerlendirmesi için gerekli işlemleri yerine getirmek,

• AT Uygunluk Beyanını makineye uygun olarak hazırlamak,

• CE uygunluk işaretini iliştirmek zorundadır.

46
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MAKİNELERİN İŞARETLENMESİ

Bütün makineler aşağıdaki asgari özellikler göz önünde tutularak, görünür, okunur ve 
silinemez bir şekilde işaretlenmelidir:

– İmalatçının ve ilgili olduğunda, yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve tam adresi,

– Makinenin tanımı,

– CE İşaretlemesi (Ek III)

– Seri veya tip tanımlaması,

– Varsa seri numarası,

– İmalat yılı, yani imalat işleminin tamamlandığı yıl.

– Makineye CE işareti iliştirilirken tarih öne veya ileriye alınamaz.

47

MAKİNELERİN İŞARETLENMESİ

• Bunun yanı sıra, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere

tasarımlanmış ve imal edilmiş makineler buna göre işaretlenmelidir.

• Makineler, tipi ve güvenli kullanım için esas olan bütün bilgileri de

taşımalıdır.

48
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MAKİNELERİN İŞARETLENMESİ

• CE uygunluk işareti aşağıdaki biçimde “CE” baş harflerinden oluşmalıdır:

• CE uygunluk işareti yukarıdaki resimde gösterilen şekle sadık kalmak şartıyla
büyütülür veya küçültülür.

• CE uygunluk işaretinin çeşitli unsurları, esas olarak aynı düşey ölçüye sahip
olmalıdır. Bu ölçü 5mm’den küçük olmamalıdır. Asgari boyut küçük ölçekli
makineler için değiştirilebilir.

49

MAKİNELERİN İŞARETLENMESİ

• CE uygunluk işareti, aynı teknik kullanılarak, imalatçı CE veya yetkili temsilcisinin 
adının hemen yakınına iliştirilmelidir.

• Tam Kalite Güvence İşlemlerinin uygulandığı durumlarda, CE uygunluk işaretinin 
yanına Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarası yazılmalıdır.
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MAKİNELERİN İŞARETLENMESİ

• CE işareti Fransızca kökenli Conformite Europeenne kelimelerinin

kısaltılmasıyla oluşturulmuştur.

• Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde bir ürünün pasaportu olarak bilinen CE

işareti, üzerinde bulunduğu ürünün yeni yaklaşım yönetmeliklerinde

belirtilen temel koşullara uygunluğunun bir sembolüdür.
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MAKİNELERİN İŞARETLENMESİ

• Yeni yaklaşım yönetmeliklerinde belirtilmiş olan temel CE koşullar, sağlık,
güvenlik, çevre ve tüketiciyi koruma konularında uyulması zorunlu olan
kurallardır.

• Bir imalatçı piyasaya güvenli ürün arz etmek zorundadır.
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MAKİNELERİN İŞARETLENMESİ

• Ayrıca CE işaretini kalite işareti olarak da düşünmemek gerekir.

• Bu çoğunlukla emniyetle ilgili bir işarettir.

• CE işaretlemesi doğru olarak yapılmış bir ürün güvenli bir üründür.

• Ancak kesinlikle kaliteli bir üründür demek mümkün değildir.
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MAKİNELERİN İŞARETLENMESİ

54



23.11.2017

28

İŞLETME TALİMATLARI

• Her makinede en azından aşağıdaki bilgileri ihtiva eden işletme talimatı 

bulundurulmalıdır.

• Makinenin İthalat, bakım ve tamircisine ait bilgiler ( bakım imkanları, ithal 

edicisinin adresi, tamircisi vb. ), Makinenin önceden belirtilen şekilde 

kullanılması,

55

İŞLETME TALİMATLARI

Operatörler tarafından kullanılabilecek çalışma yerler, Güvenliği sağlamak amacıyla aşağıdaki 
talimatlar bulundurulmalıdır;

– İşletmeye alma,

– Kullanma,

– Makinenin ve ayrı ayrı taşınacak çeşitli parçalarının kütlesinin verilmesiyle elle taşıma,

– Takma ve sökme,

– Ayar,

– Bakım (servis ve onarım),

– Gerekli olduğu yerlerde eğitim talimatları,

– Gerekli olduğu durumlarda makineye bağlanabilen takımların temel karakteristikleri. 

– Talimatlar makinenin kullanma güçlüklerine de dikkati çekmelidir.

• Bütün makineler, servise alındıklarında, orijinal dilindeki bir talimat veya bu talimatın makinenin 
kullanılacağı ülkenin dili veya dillerindeki bir tercümesi ile  verilmelidir. 
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ GEREKLER

• İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça
görülebilir ve tanınabilir özellikte olacak ve gerektiğinde uygun şekilde
işaretlenmelidir.

• Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına
yerleştirilecek ve bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmayacaktır.
Kumanda cihazları istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmamalıdır.
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ GEREKLER

• Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin
bulunmadığından emin olabilmelidir.

• Bu mümkün değilse makine çalışmaya başlamadan önce otomatik olarak devreye
girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunmalıdır.
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ GEREKLER

• İş ekipmanının çalıştırılması veya durdurulması sırasında doğabilecek 

tehlikelere maruz kalan işçilerin bu tehlikelerden korunabilmeleri için 

yeterli zaman ve imkanı olmalıdır.

• Kumanda sistemleri güvenli olmalıdır.
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ 
GEREKLER

• Bunlarda meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya kırılma tehlikeli
bir duruma neden olmamalıdır.

• Kontrol sistemleri güvenli olacak ve planlanan kullanım şartlarında 
olabilecek arıza, bozulma veya herhangi bir zorlanma göz önüne alınarak
uygun nitelikte seçilecektir.
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ 
GEREKLER

• İş ekipmanlarının çalıştırılması, bu amaç için yapılmış kumandaların ancak 

bilerek ve isteyerek kullanılması ile sağlanmalıdır.
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK 

ASGARİ GEREKLER

• Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde 
durdurabilecek bir sistem bulunmalıdır.

• Her bir çalışma yerinde, tehlikenin durumuna göre, İş ekipmanının 
tamamını veya bir kısmını durdurabilecek ve bu ekipmanın güvenli bir 
durumda kalmasını sağlayacak kumanda sistemi bulunmalıdır.
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK 

ASGARİ GEREKLER

• İş ekipmanlarının durdurma sistemleri, çalıştırma sistemlerine göre
öncelikli olmalıdır.

• İş ekipmanı veya tehlikeli kısımları durdurulduğunda, bunları harekete 

geçiren enerji de kesilmiş olmalıdır.
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK 

ASGARİ GEREKLER

• İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde iş 

ekipmanında acil durdurma sistemi bulunmalıdır.

• Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri 

ortadan kaldıracak uygun güvenlik tertibatı ile donatılmalıdır.
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK 

ASGARİ GEREKLER

• Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları 
kaynağında tutacak ve/veya çekecek uygun sistemlerle donatılmalıdır.

• İşçilerin sağlığı ve güvenliği açısından gerekiyorsa, iş ekipmanı ve 
parçaları uygun yöntemlerle sabitlenmelidir.
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK 
ASGARİ GEREKLER

• İşçilerin sağlık ve güvenliği açısından önemli bir tehlike oluşturabilecek, iş 
ekipmanının parçalarının kırılması, kopması veya dağılması riskine karşı uygun 
koruma önlemleri alınmalıdır.

• İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol 
açabileceği hallerde; 

• İş ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan 
önce hareketli parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya 
koruma donanımı ile donatılacaktır.
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK 
ASGARİ GEREKLER

Koruyucular ve koruma donanımı:

– Sağlam yapıda olacak,

– İlave tehlike yaratmayacak,

– Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde 

olacak,
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ 
GEREKLER

• Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunacak,

• Ekipmanın operasyon noktalarının görülmesini gereğinden fazla 
kısıtlamayacak,

• Sadece işlem yapılan alana girişi kısıtlayacak, bunlar çıkarılmadan parça 
takılması, sökülmesi ve bakım için gerekli işlemlerin yapılması mümkün 
olacaktır.
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ 
GEREKLER

• İş ekipmanının çalışılan veya bakımı yapılan bölge ve operasyon noktaları, yapılacak işleme 

uygun şekilde aydınlatılmalıdır.

• İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçaları, işçilerin teması veya yaklaşması 

riskine karşı korunmalıdır.
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK 
ASGARİ GEREKLER

• İş ekipmanına ait ikaz donanımları kolay algılanır ve anlaşılır olmalıdır

• İş ekipmanı sadece tasarım ve imalat amacına uygun işlerde ve

şartlarda kullanılmalıdır.
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK 

ASGARİ GEREKLER

• İş ekipmanlarının bakım işleri, ancak ekipman kapalı iken yapılabilmelidir.

• Bunun mümkün olmadığı hallerde, 

• Bakım işleri yürütülürken gerekli önlemler alınacak veya bu işlerin tehlike bölgesi 
dışında yapılması sağlanmalıdır.
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK 
ASGARİ GEREKLER

• Bakım defteri bulunan makinelerde bakımla ilgili işlemler günü gününe bu deftere
işlenmelidir.

• İş ekipmanlarının enerji kaynaklarını kesecek araç ve gereçler kolayca görülebilir
ve tanınabilir olmalıdır.

• Ekipmanın enerji kaynaklarına yeniden bağlanması işçiler için tehlike
yaratmamalıdır.
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK 
ASGARİ GEREKLER

• İş ekipmanlarında, işçilerin güvenliğinin sağlanmasında esas olan ikaz ve 
işaretler bulunmalıdır.

• İşçilerin üretim, bakım ve ayar işlemleri yapacakları yerlere güvenli bir 
şekilde ulaşabilmeleri ve orada güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için 
uygun şartlar sağlanmalıdır.
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK 
ASGARİ GEREKLER

• Bütün iş ekipmanı, ekipmanın aşırı ısınması veya yanmasına veya

ekipmandan gaz, toz, sıvı, buhar veya üretilen, kullanılan veya depolanan

diğer maddelerin yayılması riskine karşı işçilerin korunmasına uygun

olmalıdır.
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İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK 
ASGARİ GEREKLER

• Bütün iş ekipmanı, ekipmanın veya ekipmanda üretilen, kullanılan veya depolanan 
maddelerin patlama riskini önleyecek özellikte olmalıdır.

• Bütün iş ekipmanı, işçilerin doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle temas riskinden 
korunmasına uygun olmalıdır.
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ÖZEL TİPTEKİ İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK 
ASGARİ EK GEREKLER 
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HAREKETLİ İŞ EKİPMANLARI  
1/5 

Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş 
ekipmanları için asgari gerekler:

• İş ekipmanının hareketi esnasında tekerleklere veya paletlere takılma 
ve temasa karşı uygun tedbirler alınmalıdır.

• Çekilen iş ekipmanları, birbirlerine çarpma ve sıkışmayı önleyecek 
koruyucularla donatılmalıdır.

77

HAREKETLİ İŞ EKİPMANLARI  
2/5 

• Hareketli kısımları arasında enerji aktarımını sağlayan kısımların yere 
teması ve bu nedenle hasar görmesi önlenmelidir.

• Üzerinde işçi bulunan iş ekipmanının devrilme riskine karşı gerekli 
tedbirler alınacak, ancak devrilmesi halinde işçinin ekipman ile yer 
arasında sıkışarak ezilmesini önleyecek sistem bulunduurlmalıdır.
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HAREKETLİ İŞ EKİPMANLARI  
3/5 

Üzerinde bir veya daha fazla işçinin bulunduğu forkliftlerde de devrilmeden 
kaynaklanan risklerin azaltılması için :

• Sürücü için kabin olmalıdır.

• Devrilmeyecek yapıda olmalıdır.

• Devrilmesi halinde belirli kısımları ile yer arasında işçilerin sıkışmaması için 
yeterli açıklık olmalıdır.

• Devrilmesi halinde forkliftin parçaları tarafından işçinin ezilmesini 
önleyecek yapıda olmalıdır.
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HAREKETLİ İŞ EKİPMANLARI  
4/5 

Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken risk oluşturması 
halinde:

• Yetkisiz kişiler çalıştırmamalıdır.

• Birden fazla elemanlı iş ekipmanında, elemanların  

çarpışmasının etkilerini en aza indirecek tedbirler 

alınmalıdır.

• Frenleyecek ve durduracak donanımları olmalıdır.
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HAREKETLİ İŞ EKİPMANLARI  
5/5 

• Görüş alanının yetersiz olduğu durumlarda iyileştirmek için yardımcı araçlar
kullanılmalıdır.

• Gece ve karanlık yerlerde kullanılması halinde aydınlatma sistemi bulunmalıdır.

• Yangın tehlikesine karşı yeterli yangın söndürme cihazı bulunmalıdır.

• Uzaktan kumandalı iş ekipmanlarında sınırların dışına çıkmaması için otomatik 
olarak duracak şekilde olmalıdır.

• Uzaktan kumandalı iş ekipmanları çarpma ve ezilmeye karşı korunmalı olmalıdır.

81

KALDIRMADA KULLANILAN İŞ EKİPMANLARI 
1/2 

• Sabit olarak kurulan iş ekipmanları sağlam, dayanaklı ve kaldırma noktalarında 
oluşabilecek gerilime dayanaklı olmalıdır.

• Kaldırılacak maksimum yük açıkça görülebilir şekilde işaretlenmiş olmalıdır.
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KALDIRMADA KULLANILAN İŞ EKİPMANLARI 
2/2 

Sabit olarak kurulacak iş ekipmanı, yükün:

• İşçilere 

• çarpması, 

• sürüklenmesi veya düşmesi,

• İstem dışı kurtulması riskini azaltacak şekilde tesis edilmelidir.

83

KALDIRMADA KULLANILAN İŞ EKİPMANLARI 
2/2 

İşçileri kaldırmada ve taşımada kullanılan iş ekipmanlarında:

– Taşıma kabininin düşme riski önlenmelidir.

– Kullanıcının kabinden düşme riski önlenmelidir.

– Kullanıcının çarpma, sıkışma ve ezilmesi önlenmelidir.

– Kabin içinde mahsur kalan işçinin tehlikeye maruz olmaması ve kurtarılması 
sağlanmlıdır.

Şayet, düşme riski önlenemiyorsa, GÜVENLİK HALATI ile teçhiz edilecek ve her çalışma 
günü kontrol edilmelidir.
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TÜM İŞ EKİPMANLARI İÇİN GENEL HÜKÜMLER 

• İş ekipmanları, bunları kullananlara ve diğer çalışanlara en az risk oluşturacak şekilde 
yerleştirilir, kurulur ve kullanılmalıdır.

• iş ekipmanının hareketli kısımları ile çevresinde bulunan sabit veya hareketli kısımlar 
arasında yeterli mesafe bulunmalıdır.

• iş ekipmanında kullanılan ya da üretilen enerjinin veya maddelerin güvenli 
bir şekilde temini ve uzaklaştırılması sağlanmalıdır.

• İş ekipmanının kurulması veya sökülmesi, özellikle imalatçı tarafından verilen 
kullanma talimatı doğrultusunda güvenli koşullar altında yapılmalıdır.

• Kullanımı sırasında yıldırım düşmesi ihtimali bulunan iş ekipmanı yıldırımın etkilerine 
karşı uygun araçlarla korunmalıdır.
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KENDİLİGİNDEN HAREKETLİ İŞ EKİPMANLARI  
1/2 

• Kendinden hareketli iş ekipmanları, bu ekipmanların güvenli kullanımı ile ilgili uygun 
eğitim almış çalışanlar tarafından kullanılmalıdır.

• İş ekipmanı bir çalışma alanı içinde hareket ediyorsa, uygun trafik kuralları ile hız 
sınırları konulur ve uygulanmalıdır.

• Kendinden hareketli iş ekipmanının çalışma alanında, görevli olmayan çalışanların 
bulunmasını önleyecek gerekli düzenleme yapılmalıdır

• İşin gereği olarak bu alanda çalışan bulunması zorunlu ise, bu çalışanların 
iş ekipmanı nedeniyle zarar görmesini önleyecek uygun tedbirler alınmalıdır.
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HAREKETLİ İŞ EKİPMANLARI  
2/2 

• Mekanik olarak hareket ettirilen seyyar iş ekipmanlarında, ancak güvenliğin tam 
olarak sağlanması halinde çalışan taşınmasına izin verilebilir. Taşıma sırasında 
iş yapılması gerekiyorsa ekipmanın hızı gerektiği gibi ayarlanmalıdır.

• Çalışma yerlerinde, çalışanlar için güvenlik ve sağlık riski yaratmayacak yeterli hava 
sağlanması şartıyla içten yanmalı motorlu seyyar iş ekipmanı kullanılabilir.

87

Yüklerin kaldırılmasında kullanılan 
iş ekipmanları için asgari gerekler;

• Yük kaldırma ekipmanı kalıcı olarak kurulduğunda, özellikle kaldırılan yük ve montaj 
veya bağlantı noktalarındaki gerilmeler dikkate alınarak ekipmanın mukavemet ve 
kararlılığı sağlanmalıdır.
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Yüklerin kaldırılmasında kullanılan 
iş ekipmanları için asgari gerekler;

• Yüklerin kaldırılması için kullanılan makinelerde, kaldırılabilecek maksimum yük açıkça 
görünecek şekilde işaretlenir, makinenin değişik şekillerde kullanımında da maksimum 
yükü gösteren levhalar veya işaretler bulunmalıdır.

– Kaldırma için kullanılan aksesuarlar da güvenli kullanım için gereken özelliklerini 
gösterecek şekilde işaretlenmelidir.

– İnsan kaldırmak ve taşımak için tasarlanmamış iş ekipmanları, amacı dışında 
kullanımını önlemek için uygun bir şekilde ve açıkça işaretlenmelidir.

Yüklerin kaldırılmasında kullanılan 
iş ekipmanları için asgari gerekler;

Sabit olarak kurulacak iş ekipmanı, yükün;

a) Çalışanlara çarpması,

b) Tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi veya düşmesi,

c) İstem dışı kurtulması,

riskini azaltacak şekilde tesis edilmelidir.
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Yüklerin kaldırılmasında kullanılan 
iş ekipmanları için asgari gerekler;

Çalışanları kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında;

a) Taşıma kabininin düşme riski uygun araçlarla önlenmelidir.

b) Kullanıcının kendisinin kabinden düşme riski önlenmelidir.

c) Özellikle cisimlerle istenmeyen temas sonucu, kullanıcının çarpma, sıkışma veya 
ezilme riski önlenmelidir.

ç) Herhangi bir olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan çalışanların tehlikeye 
maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanmalıdır.

Yüklerin kaldırılmasında kullanılan 
iş ekipmanları için asgari gerekler;

• Çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme
riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, emniyet katsayısı daha
yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilip, her çalışma günü kontrol edilmelidir.
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YÜK KALDIRMADA KULLANILAN İŞ EKİPMANI 

İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

• Kaldırılan yükün altında insan olmayacak, yük insanların üzerinden geçirilmemelidir.

• Kaldırma aksesuarları, sapanın şekli ve yapısı dikkate alınarak, kaldırılacak yüke, 
kavrama noktalarına, bağlantı elemanlarına ve atmosfer şartlarına uygun seçilmelidir.

• Kaldırma aksesuarları bozulmayacak veya hasar görmeyecek şekilde muhafaza 
edilmelidir.

93

KILAVUZSUZ (ASKIDA İKEN SERBEST OLAN YÜK) YÜKLERİ 
KALDIRMAKTA KULLANILAN İŞ EKİPMANI

• Çalışma alanları kesişen iki veya daha fazla kaldırma aracının çarpışmaması için
gerekli önlemler alınmalıdır.

• İş ekipmanının yükü kaldırması esnasında yana eğilmemesi, devrilmemesi, 
kaymamasını, yerinden oynamaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

• Yük yolunu tamamen göremiyorsa operatöre yol gösterecek uzman bir kişi
görevlendirilmelidir.
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KILAVUZSUZ (ASKIDA İKEN SERBEST OLAN YÜK) 

YÜKLERİ KALDIRMAKTA KULLANILAN İŞ EKİPMANI

• Yükün işçiler tarafından elle bağlanması veya çözülmesi halinde işin güvenlikle 
yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapılmalı, uygun şekilde planlanacak ve 
gözetim altında yürütülmelidir.

• Özellikle bir yük, iş ekipmanıyla aynı anda kaldırılacaksa operatörler arasında 
eşgüdümü sağlayacak düzenleme yapılarak ve uygulanmalıdır.
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KILAVUZSUZ (ASKIDA İKEN SERBEST OLAN YÜK) 

YÜKLERİ KALDIRMAKTA KULLANILAN İŞ EKİPMANI

• İş ekipmanını besleyen güç kaynağı tamamen veya kısmen kesildiğinde (YÜKÜ 
OTOMATİK OLARAK ASKIDA TUTACAK FRENLERİ OLMALIDIR) yükü askıda tutamıyorsa, 
ortaya çıkabilecek risklerden işçileri korumak için uygun önlemler alınmalıdır.

• Tehlikeli bölgeye giriş engellenmedikçe veya yükün güvenli bir şekilde askıda 
kalması sağlanmadıkça askıdaki yük gözetimsiz bırakılmaz.
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KILAVUZSUZ (ASKIDA İKEN SERBEST OLAN YÜK) 
YÜKLERİ KALDIRMAKTA KULLANILAN İŞ EKİPMANI

• Hava şartlarının, güvenli kullanımı engelleyecek ve çalışanları tehlikeye maruz 
bırakacak şekilde bozulması halinde, kılavuzsuz yüklerin kaldırılması için 
tasarlanmış iş ekipmanlarının açık havada kullanılması durdurulmalıdır.

• Çalışanları riske atmamak için özellikle iş ekipmanının devrilmesini önleyecek 
tedbirler alınır. 

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE, İŞ EKİPMANININ 

KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

• Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun 
ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma koşullarını sağlayacak en 
uygun iş ekipmanı seçilmelidir.

• Kişisel koruma önlemleri yerine toplu koruma önlemlerine öncelik verilmelidir.
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YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE, İŞ 
EKİPMANININ KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

• Ulaşımda kullanılan yol ve araçlar ile platformlar, katlar veya ara geçitler arasındaki 
geçişlerde düşme riski bulunmamalıdır.

• El merdivenleri ancak, düşük risk olan yerlerde kullanılabilir.

• Halat kullanılarak yapılan çalışmalar ancak, daha güvenli iş ekipmanı 
kullanılmasının gerekmediği durumlarda yapılabilir
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YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE, İŞ 
EKİPMANININ KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

• Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve 
ergonomik zorlamalara bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanmalıdır.

• Düşmeleri önleyecek koruyucular yapılmalıdır. 

• Yüksekte yapılan geçici işler uygun hava koşullarında sürdürülmelidir.
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EL MERDİVENLERİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ 
ÖZEL HÜKÜMLER

• Portatif el merdivenleri, basamakları yatay konumda olacak şekilde düzgün, sağlam, 
ölçüsü uygun, sabit pabuçlar üzerinde durmalıdır.

• Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt uçları sabitlenerek veya 
kaymaz bir malzeme kullanılarak ayaklarının kayması önlenmelidir.

• Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulmalı ve 
sabitlenmelidir.

• El merdivenlerinde her zaman işçilerin elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve 
sağlam destek bulunmalıdır.
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İSKELELERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖZEL 
HÜKÜMLER

• Seçilen iskelenin sağlamlık ve dayanıklılık hesabı mevcut değilse veya var olan 
hesaplar seçilen iskele tipinde tasarlanan yapısal değişikliklere uygun değilse veya 
iskelenin genel olarak alışılmış standart konfigürasyonlara uygun yapıda imal 
edilmemiş olduğu durumlarda bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılır. Bu 
hesaplar yapılmadan iskeleler kullanılmamalıdır.

• Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı; 
yapı işlerinde inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; gemi inşası ve 
sökümü işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu plan, 
iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir.



23.11.2017

52

İSKELELERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖZEL 
HÜKÜMLER

• İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; yeterli sağlamlıktaki taşıyıcı zemine 
sabitlenerek, kaymaz araçlar kullanarak veya aynı etkiye sahip diğer 
yöntemlerle önlenir. İskelenin sağlam ve dengeli olması sağlanır. Yüksekte çalışma 
sırasında tekerlekli iskelelerin kazara hareket etmesini önleyecek uygun araçlar 
kullanılmalıdır.

İSKELELERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖZEL 
HÜKÜMLER

• İskele platformlarının boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılan işin özelliklerine ve taşınan 
yüke uygun ve güvenli çalışma ve geçişlere izin verecek şekilde olması gerekir. İskele 
platformları normal kullanımda, elemanları hareket etmeyecek şekilde kurulur. 
Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek 
tehlikeli boşluklar bulunmaması gerekir.

• Kurma, sökme veya değişiklik yapılması sırasında iskelenin kullanıma hazır olmayan 
kısımları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde genel uyarı işaretleri 
ile işaretlenir ve tehlikeli bölgeye girişler fiziki olarak engellenmelidir.
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İSKELELERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖZEL 
HÜKÜMLER

• İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, görevli
inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; tersanelerde ise gemi
inşaatı mühendisi gözetimi altında, özel riskleri ve ayrıca aşağıda belirtilen
hususları kapsayan konularda yapacakları işle ilgili yeterli eğitim almış çalışanlar
tarafından yapılmalıdır.

İSKELELERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖZEL 
HÜKÜMLER

• İskeleler sağlam ve dayanıklı olmalıdır.

• İskeleyi kurma, kullanma ve sökme PLANI uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır.
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İSKELELERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖZEL 
HÜKÜMLER

Plan yapılırken;

a) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anlaşılır olmalıdır ,

b) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik,

c) İşçilerin veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler,

d) İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre alınacak güvenlik
önlemleri,

e) İskelelerin taşıyabileceği yükler,

f) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek 
diğer riskleri belirtmelidir.
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İSKELELERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖZEL 
HÜKÜMLER

• Tekerlekli iskelelerin çalışma esnasında kendiliğinden hareket etmesi uygun araçlarla 

önlenmelidir.

• Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli 

boşluklar bulunmamalıdır.

• Kurma, sökme veya değişiklik yapılması sırasında iskelenin kullanıma hazır olmayan kısımları,

genel uyarı işaretleri ile işaretlenecek ve tehlikeli bölgeye girişler fiziksel araçlarla önlenmelidir.
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HALAT  KULLANARAK YAPILAN ÇALIŞMALARLA 
İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER

• Sistemde en az iki ayrı (kancalı) halat bulunacak, bunlardan biri, inip çıkmada veya 
destek olarak kullanılan ÇALIŞMA HALATI, GÜVENLİK HALATI olamalıdır.

• Çalışanlara, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilecek ve 
kullandırılacaktır. Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı 
sağlanmalıdır.
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HALAT  KULLANARAK YAPILAN ÇALIŞMALARLA 
İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER

• Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket 
kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için KENDİLİĞİNDEN 
KİLİTLENEBİLEN sisteme sahip olmalıdır.

• İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet 
kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale 
getirilmelidir.
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HALAT  KULLANARAK YAPILAN ÇALIŞMALARLA 
İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER

• Acil bir durumda çalışanların derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanmalı 
ve gözetim sağlanmalıdır.

• Çalışanlara yapacakları işe uygun ve özellikle kurtarma konusunda yeterli eğitim 
verilmelidir.

• Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ikinci bir halat kullanılmasının işin 
yapılmasını daha tehlikeli hale getirdiği istisnai durumlarda, güvenliği sağlayacak 
yeterli önlemler alınmak şartıyla tek bir halatla çalışma yapılabilir.

111

Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları

• Basınçlı kap ve tesisatlar 

• Kaldırma ve iletme ekipmanları 

• Tesisatlar 

• Tezgâhlar 
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EKİPMAN ADI
KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

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 kriterlereuygun olarak yapılır.

Taşınabilir gaz tüpleri
(Dikişli, dikişsiz)

Standartlarda süre belirtilmemişse
3Yıl

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 kriterlereuygun olarak yapılır.

Taşınabilir asetilen tüpleri
TS EN 12863 standardında belirtilen 

sürelerde
TS EN 12863 standardında belirtilen kriterlereuygun 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.

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.

EKİPMAN ADI
KONTROL PERİYODU

(Azami Süre) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

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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MAKİNE KORUYUCULARI

İLO 119 sayılı sözleşme ile koruyucusu olmayan her türlü makinenin, tezgahın

satışı, devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaklanmıştır.

115

MAKİNE KORUYUCULARI 
İşverenin Yükümlülükleri

• Makine koruyucuları yönetmeliğinde koruyucusu 
bulunmayan makinelerin imal edilmesi, devredilmesi,
satılması veya sergilenmesi yasaklanmıştır.

• 116
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MAKİNE KORUYUCULARI
Tehlike Kaynakları

• Döner Miller

• Çıkıntılar

• Açıkta Dönen Aksam

• Merdaneler

• Kayış Kasnaklar

117

• Dişliler

• Kapalı yerde hareket eden parçalar

• Kazan içinde dönen aksamlar

• Aşındırıcılar

118

MAKİNE KORUYUCULARI
Tehlike Kaynakları
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• Eziciler

• Vargel hareketi

• Kesici ağızlar

119

MAKİNE KORUYUCULARI
Tehlike Kaynakları

MAKİNE KORUYUCULARI
Makinelerde Tehlikeler Nerelerde Gizli?

• İleri-geri hareketli makine aksamının sinsi tehlikesi
sonucunda, bunlarla duvar veya diğer makinelerin 
arasından geçen kimseler araya sıkışabilir.
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MAKİNE KORUYUCULARI
Makinelerde Tehlikeler Nerelerde Gizli?

• Hareketli parçaların üstüne veya aralarına düşen parçalar makine tarafından 
fırlatılarak, makinenin çevresinde çalışanlara isabet edebilir.

• Kayışların birleşme noktalarındaki bindirilmiş veya raptiyeli birleştirmelere el ya da 
elbiseler takılabilir.

121

MAKİNE KORUYUCULARI
Makine Koruyucularının Yetenekleri

• Etkin olmalı,

• Tehlikeli alana girmeyi önlemeli,

• Çalışmayı zorlaştırmamalı,

• Üretimi engellememeli,

• Kullanışlı olmalı,

• İşe uygun olmalı,
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MAKİNE KORUYUCULARI
Makine Koruyucularının Yetenekleri

• Tezgahın bir parçası konumunda olmalı, tezgahla 
bütünleşmelidir,

• Fazla bakım istememeli, bakımı zorlaştırmamalı,

• Ortama ve çalışma şartlarına uymalı,

• Karışık olmamalı, az parçalı olmalı,

• Koruyucu kendisi tehlike oluşturmamalı ve

• Koruyucuda kullanılan malzeme tehlike oluşturmamalıdır.

123

MAKİNE KORUYUCULARI
Makine Koruyucu Türleri

– Sabit koruyucular

– Kilitlemeli koruyucular

– Otomatik koruyucular

– Yaklaşma koruyucuları

– Ayarlanabilir koruyucular

– Kendi kendine ayarlanan koruyucular

124
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MAKİNE KORUYUCULARI
Sabit Koruyucular

– Kayış kasnak koruyucuları
– Dişli-zincir koruyucuları
– Kaplin-mil-volan koruyucuları
– Makine gövdesi
– Zımpara taşı koruyucuları
– Pervanelere yapılan koruyucular
– Korkuluklar, siperler

125

MAKİNE KORUYUCULARI
Kilitlemeli Koruyucular

• Kapaklara takılan emniyet swiçleri (Enjeksiyon 
preslerinde, helezon taşıyıcılarda, kazan kapaklarında)

• Çift el kumanda tertibatı
• Bir makinede birden fazla işçi çalışması durumunda 

kumanda tertibatı
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MAKİNE KORUYUCULARI
Kilitlemeli Koruyucular

• Kaldırma makinelerinde alt ve üst limit swiçleri
• Tehlikeli bölgeleri sınırlayan emniyet swiçleri
• Makinelerin hareket alanını sınırlayan emniyet swiçleri
• Mekanik ve hidrolik kilitleme sistemleri

127

MAKİNE KORUYUCULARI
Otomatik Koruyucular

• Kişi tehlikeli alana girdiğinde fiziki olarak uzaklaştıran 
sistemlerdir. (Preslerde ve makaslarda)

128
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MAKİNE KORUYUCULARI
Yaklaşma Koruyucular

• Sabit engeller

• Tel kafesler

• Emniyet şeritleri, ipleri

129

MAKİNE KORUYUCULARI
Ayarlanabilir Koruyucular

• Şerit testere koruyucuları

• Matkap koruyucuları

• Daire testere koruyucuları
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MAKİNE KORUYUCULARI
Durdurma ve Ters Döndürme Sistemi

• Merdaneli çamaşır makinelerindeki durdurucu çubuk
• Emniyet telleri emniyet çubukları
• Kaldırma araçlarındaki sınırlama swiçleri
• Yürüyen vinçlerdeki alan sınırlama swiçleri

131

MAKİNE KORUYUCULARI
Durdurma ve Ters Döndürme Sistemi

• Merdaneli ezicilerdeki emniyet çubukları
• Fotosel presler, makaslar
• Basınca duyarlı taban ile durdurma

132
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MAKİNE KORUYUCULARI
Eylemsizlik Koruyucu

Makinenin hareketi durmadan Sistem kapaklarının açılmasını engelleyen 
sistemdir.

• Otomatik çamaşır makinesi kapakları

• Santrifüj makineleri kapakları

• Kaldırma makinelerinin otomatik fren sistemi

133

MAKİNE KORUYUCULARI
Mekanik Engelli Aygıtlar

• Yatay hareketli tabla

• Düşey hareketli tabla
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MAKİNE KORUYUCULARI
Besleme Çıkarma Aygıtları

• Preslerde, kıyma makinelerinde, öğütücülerde, konkasörlerde, 
ağaç işleme tezgahlarında

135

C Uluslar arası Std.

Standartlar

B O S C H A N D S I E M E N S H O M E 

A P P L I A N C E S G R O U P

CAvrupa Std. C Ulusal Std.

C IEC / ISO Standards C EN / ISO / IEC

Standards

C DIN / EN / ISO

IEC Standards
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Emniyet Revizyonu aşamaları

Planlanan revizyonun  

aşamalarıÜretim çevrimi

Risk Değerlendirmesi

Emniyet Konsepti  

Emniyet Tasarımı

Emniyet Revizyonu

Emniyet Doğrulaması

Planlanan  

Revizyon

Risk Azaltımı

Risk Değerlendirmesi ve Azaltılması

Risk Değerlendirmesi

 Machinery Risk Assessment

 Work Station Risk Assessments

 Chemical Risk Assessments

 ATEX Assessments

 Ergonomics Risk Assessments

 Measurements (noise, dust, etc.)
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EN – Avrupa Standardı TS EN – Uyarlanmış TS Standardı

EN ISO 12100 - Değerlendirmesi

Başla Makinenin limitlerinin belirlenmesi
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Tehlikenin tanımlanması

Risk tahmini

Riskin değerlendirmesi

Risk  yeteri 

kadar  

azaltılmışmı?
Son

EvetHayırRisk azaltma  

prosedürü
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Makinenin limitlerinin belirlenmesi 
(makinenin tüm yaşam döngüsü)

• Taşıma

• Kurulum, devreye alma

• Ayar, programlama, proses değişimleri

• Kullanım
• Temizlik, bakım

• Hata, arıza arama
• Sökülmesi, atılması

Risk Değerlendirmesi I Necmi 

Türer I 27.09.2012 I Slide: 141
B O S C H A N D S I E M E N S H O M E 

A P P L I A N C E S G R O U P

Tehlikelerin tanımlanması & risklerin tayini 
(EN ISO 12100) -1

Tehlike : kesici

parçalar

Potansiyel risk

−kesilme

−kopma

Tehlike : nesnelerin

düşmesi

Potansiyel Risk

−çarpma

−sıkışma

- ezilme

Tehlike : hareketli

elemanlar

Potansiyel Risk

−çarpma

−sıkışma

−kesilme

Tehlike : hareketli

elemanlar

Potansiyel Risk

−dolanma

−sürtünme, aşınma

−çarpma
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Tehlikelerin tanımlanması & risklerin tayini 
(EN ISO 12100) -2

Tehlike : yerçekimine karşı 

havada tutulan ekipmanlar

Potansiyel Risk

−çarpma

−altında kalma

Tehlike : hareketli kısımlarla  

sabit kısımlar arasında kalma

Potansiyel Risk

− çarpma

- sıkışma

Tehlike : nesnelerin

dönerek

hareket etmesi

Potansiyel Risk

−dolanma

−kopma

Tehlike : hareketli

parçalar

Potansiyel Risk

−çarpma

−sürtünme, aşınma

−sıkışma

−kopma

Tehlikelerin tanımlanması & risklerin tayini 
(EN ISO 12100) -3

Tehlike : açık elektrik

bağlantıları

Potansiyel Risk

−çarpılma

−yanma

−delinme

Tehlike : çok düşük veya çok

yüksek sıcaklıkta nesneler  

veya malzemeler

Potansiyel Risk

− yanma

Tehlike : vibrasyonlu

ekipmanlar

Potansiyel Risk

−eklem ve kemik rahatsızlıkları

−damar problemleri

Tehlike : havada bekleyen

katılaşmışmalzemeler

Potansiyel Risk

−çökme, düşme

−çarpma

−kayma, eğilme

−boğulma

−sıkışma,mahsur kalma
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Tehlikelerin tanımlanması & risklerin tayini 
(EN ISO 12100) -4

Tehlike : lazer

ışını

Potansiyel Risk

−yanma

−gözlerde hasar

Tehlike : kontrol cihazlarının

karmaşık yapısı

Potansiyel Risk

−insan hatasına yol açan 
durumlarla  oluşan riskler

−stres

Tehlike : uygunsuz duruş

pozisyonları

Potansiyel Risk

−rahatsız duruşlar

−yorgunluk

−kas iskelet rahatsızlıkları

Tehlike : duman

Potansiyel Risk

−soluma

yetersizliği

−tahriş

−zehirlenme

Emniyetle ilgili tedbirlerde öncelik sırası

1.
Fiziksel  
kapaklar

2.
Koruma  

Otomasyon  
Ekipmanları

3.
Personel  
Koruma  

Ekipmanları

5.
Denetimler  
Yaptırımlar

4.
Yasaklamalar  

Talimatlar  
Eğitimler  
Kayıtlar

uygulamak son kullanıcı sorumluluğu altındaUygulamak öncelikle imalatçının  

sorumluluğu altında
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EN ISO 12100 – Makine üzerinde Risklerin
Değerlendirilmesi

Yüksek Risk Düşük Risk
İhmal Edilebilir  

Risk

Emniyet fonksiyonlarının kullanım yeri

Acil Durdurma

Işık Perdesi

EmniyetKapısı

Çift El Butonu

Emniyet Paspası


