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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

GENEL KURALLARI VE 

GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

Christian Jean Auguste Niaffe

kimdir?
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40 ülke gezdi Marmaris’te otomobilin altında kaldı.

Roberts Denby kimdir ?
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Hem atı hem eşeği çalınan İrlandalı, Türklere küstü.

Bu şairimiz kim?

• 10 Kasım'da bir haftalığına geldiği Ankara'da
belediyenin kazdığı bir çukura düşer ve başından
hafifçe yaralanır.
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Bu şairimiz kim?

• İki gün sonra İstanbul'a döner. 14 Kasım günü bir arkadaşının evinde öğle
yemeği yerken fenalık geçiren şair hastaneye kaldırılır. Beyinde damar
çatlaması yüzünden başlayan rahatsızlığın sebebi doktor tarafından
anlaşılmaz ve şaire alkol zehirlenmesi teşhisiyle tedavi uygulanır, ancak beyin
kanaması geçirdiği sonradan anlaşılır.

• Aynı akşam sekizde komaya giren şair gece 23.20'de komadan çıkamayarak
Cerrahpaşa Hastanesi'nde hayata veda eder.

Bu şairimiz kim?
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Önlemek kolaydı…

• Çukuru işçiler kapatsa olmazdı…

• Yöneticiler çukuru kapattırsalar olmazdı…

• Orhan Veli dikkatli olsa olmazdı…
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4. katta oturan birisinin,
evden çıkmak için pencereyi kullanması aptallık mıdır?

• 4 katta atlamak ile 60 km hızla giden araç kaza yaptığında; 

çarpmanın etkisi aynı…
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Bugün serviste emniyet kemeri taktınız mı?
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AMAÇ

• Her katılımcı, iş güvenli ve sağlığında genel kuralları ve güvenlik
kültürü hakkında bilgi sahibi olabilecek.

İÇERİK

• Tanımlar

• Genel kurallar

• Güvenlik kültürü
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TANIMLAR / O KAZA NEDİR?

TANIMLAR / KÜLTÜR ?
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TANIMLAR / GÜVENLİK ?

TANIMLAR / KURAL NEDİR?

• 1. Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön 
veren ilke, nizam

• 2. Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke
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ÇİMENTO FABRİKASI…

• Tozlu
• Gürültülü
• Sıcak
• Yüksek yapılar
• Yoğun trafik
• Uzun nakil hatları
• Değişik nitelikte kapalı ortamlar
• Çok sayıda dönen ekipmanlar
• ...

ÇİMENTO FABRİKASI…

• Tozlu
• Gürültülü
• Sıcak
• Yüksek yapılar
• Yoğun trafik
• Uzun nakil hatları
• Değişik nitelikte kapalı ortamlar
• Çok sayıda dönen ekipmanlar
• ...
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TANIMLAR / TEHLİKE

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini

etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli, potansiyel
kaynak ve durum

TANIMLAR / RİSK

Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka 

zararlı sonuç meydana gelme ihtimali
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T → O →S
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İŞ / FAALİYET 

TEHLİKE

TEHLİKE

TEHLİKE

TEHLİKE

ÖNLEM

ÖNLEM

ÖNLEM

ÖNLEM

ACİL 
DURUM 

PLANLARI

T → O → S
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Hârizmî

• Şu andaki haliyle sıfır sayısının kullanılmasını sağlayan kişi M.S. 830 yıllarında
Fars kökenli matematik ve gökbilimci Hârizmî’dir.

• Hârizmî, Hindistan’da bulunduğu dönemde Brahmagupta’nın
çalışmalarından etkilenmiş ve bu sayıyı geliştirerek kullanmıştır.

• Sıfır ve diğer dokuz rakam ile aritmetik işlemlerin nasıl yapılacağını adım adım
gösteren insandır.
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0

0 Kaza nedir? / Kaza Piramidi

Ölüm 

Kayıp gün / Tedavi

İlkyardım

Ucuz atlatma / Ramak Kala

Güvensiz Davranış
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Kazaya Ramak Kalma

• Herhangi bir yaralanmayla, malzeme kaybıyla, zararla
sonuçlanmayan fakat bu durumların ortaya çıkma
potansiyeline sahip olan gerçekleşmiş
olaylardır.(Örneğin, bir malzemenin yüksekten düşmesi
fakat kimsenin yaralanmaması, yerde duran bir
malzemenin takılmalara neden olması fakat yaralanma
olmaması vs.gibi.)

Gaziantep’te önceki gece, Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin
(GASKİ) içme suyu boru döşeme çalışması nedeniyle
trafiğe kapattığı yola giren Sait Kaya (19) yönetimindeki
otomobil, bariyerleri aşarak 8 metre derinlikteki çukura

düştü.

Kazada sürücü Sait Kaya’nın yanı sıra Mehmet Kadir Üstel
(16), H. İbrahim Yılmaz (27), Ali Cihan Gülüç (17), Mehmet
Erhan Hançerli (18), İzzettin Yılmaz (53) Mehmet Halil Üstel
(29) ve Ali Fatih Gülüç (46) yaralandı. Yaralılar, araçtan
güçlükle çıkartılarak hastanelere kaldırıldı. Görgü tanıkları,
otomobil bariyerleri aşıp hızla çukura gelirken, sürücünün
son anda tehlikeyi farkedip önce durmaya, daha sonra ise
hızlanıp aracıyla çukuru atlamaya çalıştığını söyledi.
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Eyüp'te bir çöp kamyonu gecekonduya çarparak 
durabildi. Gecekondudaki karı koca yaşamını yitirdi

Eyüp'te arızalanan bir çöp kamyonu kayarak Cuma ve Zübeyde Anılır çiftinin 4 çocuklarıyla

yaşadıkları gecekondunun üzerine uçtu. Yatak odaları çöken Anılır Çifti, enkaz altından

yaralı olarak çıkarıldı ancak kurtarılamadı. 4 çocuklu çİftin bitişikteki odada uyuyan üç

çocuğu ise yara almadan kurtuldu.

5 yıl sonraki ikinci kazasında komaya soktu

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA) 

Bir gözü görmeyen, bir ayağı ve kolu olmayan sürücü, yine dehşet saçtı

KİLİS'te, bir gözü görmeyen, bir ayağı ve kolu olmayan 54 yaşındaki Abidin Cesur, 5 yıl sonra 

ikinci trafik kazasını yaptı. Daha önce bir okul müdürünün yaralanmasına neden olan 

Cesur'un, ikinci kazada çarptığı emekli okul müdürü 77 yaşındaki Turgut Keleş, komaya girdi.

http://milarsiv.milliyet.com.tr/Kilis/1/1146657/
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39

İki gazeteci konvoy kurbanı!

Seçim otobüsü üstünde sırtları 

dönük görev yapan 

muhabirler Hasan İşler ve 

Volkan Eryiğit, fark 

etmedikleri köprüye çarparak 

can verdi
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Devrilen mum ana-oğulu yaktı

Başkanı Merve'nin sorusu kurtardı!

Kemer Belediye Başkanı, küçük 

Merve'nin sorusunu yanıtlamak 

için seçim aracından inince, 

devrilen direğin altında kalmaktan 

kurtuldu
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Kasadan taşan pano giyotin gibi kesti 

Erzincan’dan Sivas’a giden Osman Çamur
yönetimindeki 24 DL 611 plakalı kamyonun
üzerinde bulunan ve dışarı taşan 5 metre 40
santim uzunluğundaki reklam panosu, karşı
yönden gelen Savaş Paçacı’nın (28) kullandığı
24 M 6039 minibüsün sol tarafını biçti.

Korkunç kaza dün meydana geldi. Uzun ve
geniş araç işareti bulunmayan kamyonun 7
metre genişliğindeki E-80 Karayolu’na çıktığında
ilk karşılaştığı aracı biçtiği belirtildi. Kazaya tanık
olan yolcular, sürücünün yol dışına kaçmasına
rağmen minibüsü kurtaramadığını anlattı.
Reklam panosunun, giyotin gibi kestiği
minibüsün yolcularından Kayalı Koç (57),
Bahattin Şeker (49), Yakup

Felek (3) kaza yerinde öldü. Minibüs sürücüsü
Paçacı ile yolculardan Erol Koç ve Kadriye Felek
yaralandı. Yaralıların tedavisi Erzincan Devlet
Hastanesi’nde sürüyor.
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Kasadan taşan pano giyotin gibi kesti 

Erzincan’dan Sivas’a giden Osman Çamur

yönetimindeki 24 DL 611 plakalı kamyonun üzerinde

bulunan ve dışarı taşan 5 metre 40 santim

uzunluğundaki reklam panosu, karşı yönden gelen

Savaş Paçacı’nın (28) kullandığı 24 M 6039 minibüsün

sol tarafını biçti.

Korkunç kaza dün meydana geldi. Uzun ve geniş araç

işareti bulunmayan kamyonun 7 metre genişliğindeki E-

80 Karayolu’na çıktığında ilk karşılaştığı aracı biçtiği

belirtildi. Kazaya tanık olan yolcular, sürücünün yol

dışına kaçmasına rağmen minibüsü kurtaramadığını

anlattı. Reklam panosunun, giyotin gibi kestiği

minibüsün yolcularından Kayalı Koç (57), Bahattin Şeker

(49), Yakup

Felek (3) kaza yerinde öldü. Minibüs sürücüsü Paçacı ile

yolculardan Erol Koç ve Kadriye Felek yaralandı.

Yaralıların tedavisi Erzincan Devlet Hastanesi’nde

sürüyor.
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İş Kazalarının Nedenleri

İnsan

Yöntem

Makine,teçhizat

Malzeme

Çevre

İş Kazalarının Nedenleri ve Sonuçları

KAZA ,Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara, ya da diğer 
kayıplara yol açan istenmeyen olay.

 Yaralanma,

 Uzvun kırılması, kesilmesi, ezilmesi, kopması,

 Yanma 

 İşlev kaybı (Görme, İşitme vb.)

 Zehirlenme

 Hastalanma

SONUÇ
 Ekipman hasarı,

 Yangın,

 Üretim Kaybı,

 Moral Bozukluğu

İNSANIN DOĞASI / KİŞİSEL KUSURLAR



27.11.2017

27

Tehlikeli Koşullar / Güvensiz şartlar 

1. Mal ve malzeme stoklarının düzensiz ve tehlikeli bir şekilde depolanması

2. Yetersiz havalandırma ve aydınlatma

3. Gürültülü, pis ve tozlu işyeri

4. Uygun olmayan çalışma koşulları

5. Koruyucusu hiç olmayan veya yetersiz olan makineler

6. Kusurlu techizat

7. Kaygan ve engebeli zeminler

8. Hatalı merdivenler

Tehlikeli Koşullar / Güvensiz Şarlar 

9. Tekniğe uygun olmayan elektrik tesisatı

10. Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi

11. Çevredeki zararlı kimyasallar

12. Zararlı atıklar

13. Çevre kirliliği ve doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi

14. Su ve enerji kullanımı

15. Elektrik ve buhar kaçakları



27.11.2017

28

İnsan Zaafları ve Kötü Alışkanlıklar 

1. Kazaya yatkınlık

2. Disiplinsizlik

3. Dikkatsizlik

4. Dalgınlık

5. İşi ciddiye almamak

6. Uykusuzluk

7. Tedbirsizlik

8. İhmal

Kazaya neden olabilecek İNSAN ZAAFLARI ve KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

İnsan Zaafları ve Kötü Alışkanlıklar 

9. Acelecilik

10. Sabırsızlık

11. Deneyim eksikliği

12. Riski algılayamamak

13. Hatalı karar vermek

Kazaya neden olabilecek İNSAN ZAAFLARI ve KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
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KURALLARA NEDEN UYARIZ / UYMAYIZ?

Nedensell
ik

3

Özdeşleş
me

2

Ceza 
alma 

korkusu

1

Davranışlar ve Sonuçları 

“Üst Üste en fazla 4 kutu 

koyunuz”

Üst üste 6 kutu koyarsınız

Bir şey olmaz 

yerden 

kazanırsınız

Alttaki kutu 

çöker üstteki 

kutu üstünüze 

düşer

Uyarıcı

Duyusal tepki

Kavramsal tepki

Gözlenebilir tepki

(biyofizyolojik tepkiler)

İnanç kalıpları İç konuşmalar

Bir şey olmaz! • Boş ver!
• Koy gitsin?

• Yer var da 
Ben mi koymadım
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Uyarıcı

Duyusal tepki

Kavramsal tepki

Gözlenebilir tepki

(biyofizyolojik tepkiler)

İnanç kalıpları İç konuşmalar

Saç döker! • Bir kere takınca hep isterler…

• Onun taktığı ben takmam!

• Kim takıyo ki ben takayım

Davranışlar ve Sonuçları 

Telaşlanma, 

ne 

yaptığımın 

farkındayım


