
Ġġ EKĠPMANLARINDA Ġġ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLĠĞĠ ÖNLEMLERĠ            



Tanımlar: 
İş   Ekipmanlarının  Kullanımında  Sağlık ve  Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği  

 

 İş ekipmanı : İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, 
alet ve tesisi, 

 İş ekipmanının kullanımı : İş ekipmanının çalıştırılması, 
durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri, tadili, bakımı, 
hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her 
türlü faaliyeti, 

 Tehlikeli bölge : İş ekipmanının bünyesinde veya çevresinde 
yer alan ve kişiler için sağlık ve güvenlik yönünden risklerin 
bulunduğu bölgeyi, 

 Maruz kişi : Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan 
kişiyi, 

 Operatör : İş ekipmanını kullanma görevi verilen işçi veya 
işçileri, 

ifade eder. 



Makina Emniyeti Yönetmeliği 
 Makine: En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri 

vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, 
malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan 
gereçleri; tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için, tek 
bir bütünmüş gibi çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen 
makineler grubunu, yedek parça veya gereç olmamak kaydıyla, bir 
makineye veya muhtelif makineler grubuna veya bir traktöre kullanıcı 
tarafından monte edilmek üzere piyasaya arz edilen ve bir makinenin 
fonksiyonunu değiştiren değiştirilebilir teçhizatı, 

 Emniyet Parçaları: Değiştirilebilir teçhizat olmamak kaydıyla, bir 
güvenlik fonksiyonu gerçekleştirmek üzere piyasaya arz edilen ve 
arızalanması veya hatalı çalışması durumunda, maruz kalan 
şahısların sağlık ve emniyetinin tehdit altına girdiği parçayı, 

 CE Uygunluk İşareti : Makinelerin çalışırken veya kullanılırken 
insanların ve çevrenin sağlık ve emniyetini tehdit etmeyecek nitelikte 
olduğunu belirten işareti,  



TS EN ISO 12100:2010- Makinelerde 

Risk Değerlendirme Metodolojisi  

 Makinalarda güvenlik kavramı, makinaların kullanım ömrü 

boyunca risk yeterince azaltılmış olarak, amaçlanan 

fonksiyonlarını yerine getirme özelliğini kapsar. 

 Güvenirlik; Bir makinenin veya bileşenlerinin veya 

donanımının, istenilen bir fonksiyonu belirli bir süre zarfında 

belirli şartlar altında, arızalanmadan yerine getirebilme 

özelliği.  

 Kullanılabilirlik; Bir makinanın, 

fonksiyonunun/fonksiyonlarının kolayca anlaşılabilir 

olmasını sağlayan  özellikleri veya karakteristiği sayesinde 

kolayca kullanılabilme özelliği. 

 Bakiye risk; Koruyucu tedbirler alındıktan sonra geriye 

kalan risk 

 



 Yeterli risk azaltma; Mevcut teknoloji düzeyi göz 

önüne alınarak en az yasal kurallara uygun 

olarak riskin azaltılması. 

 Koruyucu tedbir; Riskin azaltılması için 

amaçlanan; tasarımcı tarafından uygulanan 

(güvenli tasarımdan kaynaklanan tedbirler, teknik 

koruma tedbirleri, tamamlayıcı koruma tedbirleri, 

kullanım bilgileri ) ve 

kullanıcı tarafından uygulanan (organizasyon: 

güvenli çalışma işlemleri, gözetim, çalışma izni 

verilmesi sistemleri; önlemler ve ilâve teknik 

koruma tedbirleri; kişisel koruyucu donanımların 

kullanılması, eğitim) tedbirler. 

 



Ġġ EKĠPMANLARINDA GÜVENLĠK 

 
1- TASARIM VE İMALATTA GÜVENLİK 

Makina Emniyeti Yönetmeliği  

(2006/42/AT) 

03.03.2009 tarih ve 27158 sayılı R.G. 

2- KULLANIMINDA GÜVENLİK 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 

Güvenlik Şartları Yönetmeliği 

25.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28628 



Makineden kaynaklı herhangi bir kaza için 
ĠĢveren  



Oysa  Bu Tür Olaylarda Sorumluluklar PaylaĢılır  

6331 sayılı kanununa göre 



MEVZUAT AÇISINDAN ĠġVERENĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4. 
Maddesi gereğince İşveren, çalışanların işle ilgili 
sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. 

 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 5. Maddesi 
gereğince İşveren, işyerinde kullanılacak iş 
ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu 
ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik 
yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm 
tedbirleri alır. 

 

 



MEVZUAT AÇISINDAN ĠMALATÇININ YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

 TBMM de 1967 yılında kabul edilen Uluslar arası 119 

sayılı sözleşme ile,  

Koruyucusu olmayan her türlü makinenin, tezgahın     

SATIŞI, DEVREDİLMESİ, KİRALANMASI, ÖDÜNÇ VERİLMESİ  

yasaklanmıştır. 

 

 Makine Koruyucuları Yönetmeliğinde  

 Koruyucusu bulunmayan makinelerin  imal edilmesi, 

devredilmesi, satılması veya sergilenmesi 

yasaklanmıştır. 

 

















Risk Değerlendirmesi 

Hazard Rating Number System (HRN)/ Risk Derecesi 

Değerlendirmesi  









ĠġYERĠNDEKĠ Ġġ EKĠPMANLARINDA GÜVENLĠK 

İş ekipmanların güvenliği ekipmanın, 

 Kurulumuna 

 Kullanımına 

 Bakımına  

 Periyodik Kontrollerine zamanında 

yapılmasına 

bağlıdır. 



EKĠPMANIN KURULUMU 

 İş ekipmanı alınırken CE işaretine bakılmalı, (98/37/AT 

Resmi Gazete; Tarih:05.06.2002 18 ay sonra zorunlu) 

 İş ekipmanları, kullanan işçilere ve diğer çalışanlara en az 

risk oluşturacak şekilde yerleştirilecek ve kurulacaktır. Bu 

amaçla, iş ekipmanının hareketli kısımları ile çevresinde 

bulunan sabit veya hareketli kısımlar arasında yeterli 

mesafe bulunacak ve ekipmanda kullanılan ya da üretilen 

enerjinin ve maddelerin güvenli bir şekilde temini ve 

uzaklaştırılması sağlanacaktır.  

 İş ekipmanı kurulumu sırasında işçilerin iş ekipmanı 

kullanımı sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri 

ile ergonomi prensipleri düşünülecektir.  

 İş ekipmanının kurulması veya sökülmesi, özellikle imalatçı 

tarafından verilen kullanma talimatı doğrultusunda güvenli 

koşullar altında yapılacaktır.  







1- Kumanda Paneli 

 Tanınabilir,  

 Açıkça görülebilir,  

 

 

 

 

 

 

 Gerektiğinde uygun şekilde işaretlenecek, 

 

Ġġ EKĠPMANLARINDA ASGARĠ GEREKLER ve ALINACAK 

GENEL TEDBĠRLER 



 Gerekli haller dışında, tehlikeli bölgenin 

dışına yerleştirilecek ve bunların kullanımı ek 

bir tehlike oluşturmayacak, 

 İstem dışı hareketlerde tehlikeye neden 

olmayacaktır  

 

 

 

 

 

 

 

 





 Meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya 

kırılma tehlikeli bir duruma neden olmamalıdır.  

 

 

 

 

 

Operatör, ana kumanda yerinden tehlike 

bölgesinde herhangi bir kimsenin 

bulunmadığından emin olabilmelidir. Bu 

mümkün değilse makine çalışmaya başlamadan 

önce OTOMATİK OLARAK DEVREYE GİREN 

SESLİ VE IŞIKLI İKAZ SİSTEMİ bulunacaktır. 

 



 Bir işçinin iş ekipmanının çeşitli kısımlarında 

çalışması gerektiği hallerde, bir tezgahın birden 

fazla durdurma ve bir çalıştırma düğmesi 

bulunacaktır. 

 İş ekipmanının çeşitli kısımlarında birden fazla işçi 

çalıştığı hallerde, her işçi için bir çalıştırma ve bir 

durdurma düğmesi bulunacak, ancak bütün 

çalıştırma düğmelerine basılmadan makine 

çalışmayacak, buna karşılık, durdurma 

düğmelerinin birine basmak suretiyle makine 

duracaktır.  



 İş ekipmanı üzerinde birden fazla elektrik motoru 

bulunduğu hallerde, tezgahın bütün hareketini 

durduracak bir ana şalteri veya bir veya daha 

fazla durdurma düğmesi bulunacaktır. 

 Çalıştırma düğmeleri yeşil, durdurma düğmeleri 

kırmızı olacaktır. 

 Bir atölyede bulunan İş ekipmanlarının ayrı ayrı 

durdurma tertibatından başka, atölyedeki veya 

kısımdaki iş ekipmanlarını tamamen durduracak 

bir ana şalteri veya başka bir tertibatı 

bulunacaktır.  

 



2- Ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde 

durdurabilecek bir sistem bulunacaktır.  

 Her bir çalışma yerinde, tehlikenin durumuna 

göre, iş ekipmanının tamamını veya bir kısmını 

durdurabilecek ve bu ekipmanın güvenli bir 

durumda kalmasını sağlayacak kumanda sistemi 

bulunacaktır.  

 İş ekipmanlarının durdurma sistemleri, çalıştırma 

sistemlerine göre öncelikli olacaktır.  

 İş ekipmanı veya tehlikeli kısımları 

durdurulduğunda, bunları harekete geçiren enerji 

de kesilmiş olacaktır.  







3-İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin 

gerektirmesi halinde iş ekipmanında acil durdurma 

sistemi bulunacaktır. 

 

 







4-Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş 
ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldıracak uygun 
güvenlik tertibatı ile donatılacaktır. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 5- İş ekipmanının çalışılan veya bakımı yapılan 
bölge ve operasyon noktaları, yapılacak işleme 
uygun şekilde aydınlatılacaktır. 

 



6- İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki 
parçaları, işçilerin teması veya yaklaşması riskine 
karşı korunacaktır 

 

 

 

 

 

7- 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 
donatılacaktır. 

 



Koruyucuların Özellikleri 
 Sağlam yapıda olur, 

 İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur, 

 Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale 

getirilemeyecek şekilde olur, 

 Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunur, 

 Ekipmanın görülmesi gereken operasyon 

noktalarına engel olmayacak özellikte olur, 

 Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve 

bunların çıkarılmasına gerek kalmadan parça 

takılması, sökülmesi ve bakımı için gerekli 

işlemlerin yapılması mümkün olur. 

 



8- İş ekipmanına ait ikaz donanımları kolay algılanır 
ve anlaşılır olacaktır.  

9- İş ekipmanı sadece tasarım ve imalat amacına 
uygun işlerde ve şartlarda kullanılacaktır.  

 

 

 

 

 

10-İş ekipmanlarında, işçilerin güvenliğinin 
sağlanmasında esas olan ikaz ve işaretler 
bulunacaktır.  

11- Bütün iş ekipmanı, ekipmanın veya ekipmanda 
üretilen, kullanılan veya depolanan maddelerin 
patlama riskini önleyecek özellikte olacaktır. 

 

 

 



12- Bütün iş ekipmanı, işçilerin doğrudan veya dolaylı olarak 

elektrikle temas riskinden korunmasına uygun olacaktır. (Metal 

gövdesi olan elektrikli ekipmanın gövde topraklaması) 

 



13- İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak 

üzere görevlendirilen ehil kişilerce kullanılacaktır. 

 



Ġġ EKĠPMANLARINDA TEHLĠKE KAYNAKLARI 

 Döner miller 

 Çıkıntılar 

 Açıkta dönen aksam 

 Merdaneler 

 Kayış kasnaklar 

 Dişliler 

 Kapalı yerde hareket eden parçalar 

 Kazan içinde dönen aksamlar 

 Aşındırıcılar 

 Eziciler 

 Vargel hareketi 

 Kesici Ağızlar 

 



MAKĠNE KORUYUCULARININ YETENEKLERĠ 

 Etkin olmalı 

 Tehlikeli alana girmeyi 

önlemeli 

 Çalışmayı zorlaştırmamalı 

 Üretimi engellememeli 

 Kullanışlı olmalı, 

 İşe uygun olmalı 

 Tezgahın bir parçası 

konumunda olmalı, 

tezgahla bütünleşmeli 

 Fazla bakım istememeli, 

bakımı zorlaştırmamalı 

 Ortama ve çalışma şartlarına 

uymalı 

 Karışık olmamalı, az parçalı 

olmalı 

 Koruyucu kendisi tehlike 

oluşturmamalı 

 Koruyucuda kullanılan 

malzeme tehlike 

oluşturmamalı 

 

 

 



Ġġ EKĠPMANLARI 
KORUYUCU DONANIMLARININ ÖZELLĠKLERĠ  

   Koruyucular ve koruma donanımı: 

 Sağlam yapıda olacak, 

 İlave tehlike yaratmayacak, 

 Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale 
getirilemeyecek şekilde olacak, 

 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.  

     



MAKĠNE KORUYUCULARI TÜRLERĠ 

 Sabit koruyucular 

 Kilitlemeli koruyucular 

 Otomatik koruyucular 

 Yaklaşma koruyucuları 

 Ayarlanabilir koruyucular 

 Kendi kendine ayarlanan 

koruyucular 



Sabit koruyucular 

 Kayış kasnak koruyucuları 

 

 

 

 

 

 Dişli-zincir koruyucuları 

 

 



 Kaplin-mil-volan koruyucuları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Makine gövdesi 

 



 Zımpara taşı koruyucuları 

 

 

 

 

 

 Korkuluklar, 

 



Kilitlemeli koruyucular 
Kapaklara takılan emniyet sviçleri (Enjeksiyon preslerinde, 

helezon taşıyıcılarda, kazan kapaklarında) 



Otomatik koruyucular 

 Kişi tehlikeli alana girdiğinde 

sistemi durduran koruyucular 



YaklaĢma koruyucuları 

 Sabit engeller 

 Tel kafesler 

 

 

 

 

 





Ayarlanabilir koruyucular 

 Şerit testere koruyucuları 

 

 

 

 

 

 

 



Matkap koruyucuları 

 



Giyotin Makasta Koruyucusu 



Kendi kendine ayarlanan koruyucular 
Daire testere koruyucuları 



Durdurma sistemleri 

 Merdaneli çamaşır makinelerindeki durdurucu 

çubuk 

 Kaldırma makinelerinde alt ve üst limit sviçleri 

 Karşılıklı yürüyen vinçlerdeki hareket sınırlama 

sviçleri 

 



 Merdaneli ezicilerdeki emniyet çubukları 

 

 

 

 

 Basınca duyarlı taban ile durdurma 

 



Eylemsizlik koruyucu 
sitem(Makinenin hareketi durmadan 
makinenin açılmasını önleyen sitemdir) 

 Otomatik çamaşır makinesi 

kapakları 

 Santrifüj makineleri kapakları 

 



Besleme çıkarma aygıtları 

 Kıyma makinelerinde, v.b. 



Sanayide güvenlik anlayıĢı!!!! 







TORNA TEZGAHLARINDA GÜVENLĠK 



 Operasyon noktası uygun şekilde korunacak 

 



 Kayış kasnağa elle tutularak fren yapılmayacak 

 Talaş fırlamasına karşı tedbir alınacak (Siperlik-

Paravan ) 

 İş parçasının gevşeyip fırlamaması için tedbir 

alınacak 

 Uzun malzeme işlemelerinde fırdöndü 

kullanılacak 

 



PRESLERDE GÜVENLĠK 

Mekanik Pres 



Hidrolik Pres 



Eksantrik Pres                         Hidrolik Pres 



Enjeksiyon Pres 



Kapalı Kalıplar 



Açık Kalıplar 



PRES TEZGAHLARINDA GÜVENLĠK 

 Kalıp bağlarken motor durdurulacak, başlık ile tabla 

arasında takozlar yerleştirilecek 

 Açık kalıpla yapılan çalışmalarda çift el kumanda tertibatı 

veya fotosel tertibatı olacak 

 Ağır preslerde ve enjeksiyon preslerinde sürgülü kapak 

veya mekanik engelli kapak 

 Parça fırlamasına karşı tedbir alınacak 

 Hidrolik ve pnömatik preslerde manometre ve emniyet 

supabı olacak 

 Pres kalıplarının köşeleri ve kenarları keskin olmayacak 

 Malzeme koyma ve almada mümkün mertebe MAŞA 

kullanılacak 

 Düzenli olarak bakımı yapılacak  











TAġLAMA TEZGAHLARINDA GÜVENLĠK 



TAŞLAMA TEZGAHLARINDA GÜVENLİK 

TAŞLAMA TEZGAHI 



TAġLAMA TEZGAHLARINDA GÜVENLĠK 

 Zımpara taşları, işin ve tezgahın özelliğine uygun olacak 

 Uygun taş mahfazaları olacak 

 Mahfazaların toz emme sistemi olacak 

 Fırlayan çapaklar için uygun siper veya gözlük kullanılacak 

 Gözlük veya maske için ikaz levhası olacak 

 Taşın yan yüzeyleri kullanılmayacak 

 Taş yeni takıldığında ve soğuk zamanlarda fazla 

zorlanmayacak 

 Parça dayaması taşla koruyucu önündeki açıklığı 6 

milimetreye indirecek şekilde ayarlanacaktır. 



FREZE TEZGAHLARINDA GÜVENLĠK 



FREZE TEZGAHLARINDA GÜVENLĠK 



FREZE TEZGAHLARINDA GÜVENLĠK 

 İşlenecek parça uygun şekilde bağlanacak 

 Döner tablaya bağlanan parçaların çıkıntılı 

kısımları koruyucu içine alınacak 

 Parça işlenirken talaş takım ağızlarında talaş 

temizliği yapılmayacak 

 Soğutma suyunun sıçramasına karşı tedbir 

alınacak 

 Çıkan taşalar elle süpürülmeyecek 



MATKAP TEZGAHLARINDA GÜVENLĠK 



MATKAP TEZGAHLARINDA GÜVENLĠK  



MATKAP TEZGAHLARINDA GÜVENLĠK 

 İşlenecek parça uygun şekilde bağlanacak 

 Döner tablaya bağlanan parçaların çıkıntılı 

kısımları koruyucu içine alınacak 

 Parça işlenirken talaş takım ağızlarında talaş 

temizliği yapılmayacak 

 Soğutma suyunun sıçramasına karşı tedbir 

alınacak 

 Çıkan taşalar elle süpürülmeyecek 



DEMĠR TESTERE TEZGAHLARINDA GÜVENLĠK 

 Soğutma suyunun sıçramasına karşı tedbir 

alınacak 

 Testerenin uygun koruyucusu olacak 

 Kesilecek parça sağlam olarak bağlanacak 

 Sıçrayabilecek kıvılcımlara karşı tedbir alınacak 



SĠLĠNDĠR TEZGAHLARINDA GÜVENLĠK 

 



SĠLĠNDĠR TEZGAHLARINDA GÜVENLĠK 

 Malzeme beslemesi, besleme bandı ile 

yapılmalıdır 

 Silindirler arasında kapmayı önleyecek koruyucu 

olmalıdır 

 Uygun yerlerde acil durdurma düğmeleri veya 

Emniyet halatı olacaktır 

 Bazı tezgahlarda çift el kumanda tertibatı veya 

fotosel koruma tertibatı yapılabilir 

 





MAKAS TEZGAHLARINDA GÜVENLĠK 

 Verilen malzemenin kalınlığına göre ayarlanabilen 

lamalar (parmak koruyucusu) konmalı 

 Makas tezgahlarında,kesilen parçanın 

düştüğü,taraf,iş sahasına bakmayacak ve 

fırlayacak parçalara karşı, uygun koruyucu 

tedbirler alınacaktır.  

 İki tarafta da çalışma olması durumunda bıçağın 

iki tarafında da koruyucu olmalıdır 

 





ġERĠT TESTERE TEZGAHLARINDA GÜVENLĠK 

 Alt ve üst kasnak arasındaki kısımlar menteşeli 

kapaklarla kapatılmalı 

 Şerit testere sürekli gergin tutulmalı, bağlantıları 

en az ayda bir kere kontrol edilmeli, çatlak 

testereler kullanılmamalı 

 Arıza durumunda tezgah durdurularak müdahale 

edilmeli 

 



DAİRE TESTERE 



DAĠRE TESTERE TEZGAHLARINDA GÜVENLĠK 

 Çalışma tablasının yerden yüksekliği 85-90 cm. 

olmalı 

 Daire testerenin üstü ve etrafı mafsallı ve kesilecek 

parçanın dokunması ile açılabilen bir koruyucu ile 

kapatılmalı, testerenin tabla altındaki kısmı da 

korunmalı 

 Malzemenin sıkışmasını önlemek için ayırıcı bıçak 

bulunmalı 

 Kısa parçalarda veya malzemenin son kısımları 

işlenirken kayar takozlar kullanılmalı 

 



KARIġTIRMA TEZGAHLARINDA GÜVENLĠK 

 Döner dolaplı makinelerde dönme hareketine karşı 

uygun tedbirler alınmalı 

 Açık ağızlı katıştırıcılarda, ağzın yerden yüksekliği 1m. 

den az ise, uygun korkuluk yapılmalı 

 Kapaklı karıştırıcılarda kapak açılınca makineyi 

durduracak tertibat olmalı 

 Gıda maddelerinin işlendiği karıştırıcı, yoğurucu, 

çarpıcı makineler kapaklı olmalı, hareket durmadan 

kapak açılmamalı veya kapak açıldığında hareket 

durmalıdır. 



Ġġ EKĠPMANININ KONTROLÜ ve BAKIMI 

 İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı 
olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve 
ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde 
uzman kişiler tarafından kontrolü yapılacak, doğru 
kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge 
düzenlenecektir. 

 İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz 
kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının; 

 1) Uzman kişilerce periyodik kontrollerini ve gerektiğinde 
testlerinin yapılması, 

 2) 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 uzman kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, 

 sağlanacaktır. 



 Kontrol sonuçları kayıt altına alınacak, yetkililerin her 

istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanacaktır. 

 İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son 

kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulunacaktır. 

 Ekipmanın enerjisi kesilmeli ve elektrik panosuna ikaz-

uyarı işareti (çalışma var-güç verme) 

  Makine durdurulmadan tamir, bakım ve temizlik 

yapılmaması 

 İş ekipmanlarının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı, bu işleri 

yapmakla görevlendirilen uzman kişilerce yapılacaktır. 

 Tamir-Bakım sırasında çıkartılan ekipman koruyucuları 

ekipmana MUTLAKA takılacaktır. 

 



EĞĠTĠM ve TALĠMATLAR: 

 İş ekipmanını kullanmakla görevli işçilere, bunların 

kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan 

kaçınma yollarını da içeren yeterli eğitim verilecektir. 

 iş ekipmanlarının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı 

konularında çalışanlara, yeterli özel eğitim verilecektir.  

 Talimat: 

 İşçilere kullandıkları iş ekipmanı ve kullanımına ilişkin 

yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat 

verilecektir. Bu talimat, üretici tarafından ekipmanla 

birlikte verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak 

hazırlanacaktır. 

  



Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az; 

 1) İş ekipmanının kullanım koşulları, 

 2) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar, 

 3) İş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden 
elde edilen sonuçlar, 

 ile ilgili bilgileri içerecektir. 

 İşçiler, kendileri kullanmasalar bile çalışma 
alanında veya işyerinde bulunan iş 
ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek 
tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak 
değişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden 
haberdar edilecektir.  

 



Kilitleme ve Etiketleme 

 Kilitleme, çalışanların tehlikelerden korunması için, 

ekipman ve makinelerin kontrolsüz hareketini ve 

enerjisini engelleme metodudur.  

 Etiketleme, ekipmanın, enerji izolasyonunu sağlamak için 

kilitlendiğinin ya da kapatıldığının diğer kişilere bildirmesi 

için kullanılan güvenlik ve uyarı işaretidir. Ekipman veya 

makine üzerine uygulanan kilidin hemen üstüne ya da 

yakın bir bölgesine konulur. Etiket, kilit gibi fiziksel bir 

engel oluşturmaz.   



OPERATÖR NASIL OLMALI? 

 Sağlam bir fiziki yapıya sahip, 

 Kullandığı makinenin teknik özelliklerini bilen, 

 Ehil, eğitimli, 

 Çalışma sırasında meydana gelebilecek tehlikeleri bilen, 

 Makineyi daima bakımlı, temiz ve faal tutan,  

 Tamir edemeyeceği ekipmanı amirine bildiren, 

 Üzerinde sarkan, döküntülü elbise giymemiş olan, 

 KİŞİDİR 


