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Değerli İSG Profesyonelleri ve Paydaşları;

Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
      
 Bu sayımızda sizlere nelerden bahsettik kısaca özetlersek; Dernek Faaliyetleri, İnşaat Sektöründe Çalışan-
ların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Yetersiz Olmasının ya da Sağlanmamasının Maliyeti , Yangın Güven-
liği, Deprem Olduğunda İlk 72 Saat , İnteraktif Eğitim, Hendek’deki Havai Fişek Fabrikası Patlamasının 
Değerlendirilmesi, Yeni Yayınlanan IEC 60079-10-1 Standardı Sürüm 3’de Yapılan Değişiklikler, İş Sağlığı 
Ve Güvenliği Kültür Düzeyi Belirlenmesi ve Geliştirilmesi , İş Sağlığı ve Güvenliği Nedeniyle İdarece İşin 
Durdurulması ve İşyerinin Kapatılması.Kısaca özetlediğimiz içeriğin tüm paydaşlara faydalı olmasını 
temenni ediyoruz.

Bu arada bu yıl içinde yeni seçim yapıldı ve aramıza yeni arkadaşlarımız dahil oldu. Bayrağı devralan yeni 
göreve gelen yönetim kurulu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. 

İSGDER olarak; 2020 ve 2021  yılını  Saha uygulamaları ve buna ilişkin konulara ağırlık vermeyi düşündük 
ve bu kapsamda da hem online olarak hem de yüz yüze ülke genelinde eğitimler düzenlemeyi düşünüyoruz. 
Gelen taleplere göre de farklı eğitimler vermeye de devam edeceğiz.  

Beynimiz, çok yönlü ve çok yetenekli bir otomatik pilot sistemi ile donanmıştır. Bu kapsamlı otomatik 
davranış yönetim sisteminin varlık amacı, karmaşık günlük davranışları ustalıkla yönetebilmektir. Bir 
alışkanlık beyin tarafından otomatik hale gelecek kadar çok tekrarlanmış davranıştır. Alışkanlıklar oluştuk-
tan sonra beyindeki etkinlik düzeyi azalır. Gelecekte benzer bir durumun  oluştuğunda tam olarak neyi 
aradığınızı biliyorsunuz. Dene, yanıl, öğren, farklı bir şekilde dene.  Pratikle birlikte yararsız hareketler 
söner ve yararlı eylemler pekişir. Hayatımızın yaklaşık % 95’ini alışkanlıklarımız yönetirken, hareketleri 
mizin sadece yaklaşık % 5’lik kısmını düşünerek, bilinçli bir şekilde yapıyoruz. Neale Martin, insanın ak-
lıyla karar verdiği durumların istisna olduğunu söyler. İnsan “sorun-çözüm” veya “sıkıntı-rahatlama”  gibi 
neden sonuç ilişkilerinde, hiç düşünmeden kısa yollar kullanarak kararlar alır. İnsan tanıdık, bilindik şeyleri 
sever. Onun için bilinmeyen şeyler korkutucudur. Ne kadar çok bilinmeyenlerden uzak durursak o kadar 
korkularımız azalacaktır.

Gelecekte daha bilinçli, sağlıklı ve kazasız günler diliyorum…

Mahmut CİHAN
İSGDER Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKANDAN
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İSGDER Yavru Vatan Kıbrıs’ da Bakanlık 
Yetkilileri ve Mesleğin Önde Gelenleri İle Birlikte 
Harika Bir Sempozyuma Daha İmza Attı.

Mahmut CİHAN
Ph D. H. Latif İŞCEN
Abidin ÖZLER
Ass.Prof.Dr. Hacer KAYHAN

Dernek Faaliyetleri
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Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, 
İş Sağlığı ile Çevre Sağlığı Uygulama ve 

Araştırma Merkezi’nin düzenlediği
1 Konu 1 Konuk etkinliği 

zoom üzerinden gerçekleştirildi. 

Dernek Faaliyetleri
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Dernek Faaliyetleri
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Mart 2020’de başlatılan AB destekli ‘Çalışma ve Sosyal 
Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin Eğitim ve Araştırma Kapa-
sitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım (ÇASGEM) 
projesi kapsamında “İnşaat Sektöründe Uluslararası İSG 
Standartlarına İlişkin İleri Düzey Eğitimi” yapıldı. Sektörden 
farklı bakış açıları ile oldukça verimli üç gün geçirdik.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 
ULUSLARARASI İSG 
STANDARTLARINA

İLİŞKİN İLERİ DÜZEY EĞİTİMİ

Dernek Faliyetleri
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MADEN SEKTÖRÜNDE
 ULUSLARARASI 

İSG STANDARTLARI

Dernek Faliyetleri

ÇASGEM’ in Avrupa Birliği ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 
teknik destek projesi kapsamında, “Maden 
Sektöründe Uluslararası İş Sağlığı ve 
Güvenliği Standartlarına İlişkin İleri 
Düzey Eğitimi’’ çeşitli sosyal paydaşların 
katılımı ile gerçekleştirdik.
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İnşaat Sektöründe 
Çalışanların İş Sağlığı 
ve Güvenliği Eğitiminin 
Yetersiz Olmasının ya 
da Sağlanmamasının 
Maliyetini Biliyor 
musunuz?

Sağlık ve güvenlik politikaları ve süreçleri
uygulamaya konulduğunda, asıl öncelik inşaat 
şantiyelerinde çalışanların sağlığını ve güven-
liğini sağlama olmalıdır. Nitekim 6331 sayılı 

İSG Kanunu, proaktif dediğimiz önleyici yaklaşım ile 
olabilecek kazaların ve işe bağlı hastalıkların olmadan 
önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
Çalışanların sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere 
bu kişilerin eğitimi ile ilgili hükümler, bu kanunun 
getirdiği bir diğer yeniliktir. Eğitimin sorumluluğu da 
işverene verilmiştir. İşveren, yalnızca çalışanları koru-
masını değil, aynı zamanda kendi firmasını kötü çalış-
ma ortamının neden olabileceği önemli maliyetlerden 
de koruyabilmelidir. 
Bu itibarla, şantiyelerde çalışanların ve iş ekipman-
larının bilimsel ve teknolojik ilerlemelerle  birlikte 
en yüksek verimin alınabilmesinin en önemli şekli, iş 
gücünün en iyi şekilde ve sürekli olarak eğitilmesidir. 
Bu makalede, çalışanları yetersiz eğitme ya da eğitim 
verilmeme halinde iş yerinde meydana gelen kaza
ların, hastalıkların ve verim düşüklüklerin işverene 
maliyeti incelenmiş ve maliyetin en aza indirilmesine 
ilişkin eğitimin yeri, niteliği ve önemi vurgulanmıştır.

Oktay Tan(MSC)1 Halk 
(iş) Sağlığı Uzmanı

İnşaat
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İnşaat

Abstract
When health and safety policies and processes are put 
into practice, the main priority should be to ensure the 
health and safety of workers on construction sites. 
As a matter of fact, the OHS Law No. 6331 aims to 
prevent possible accidents and work-related diseases 
with a preventive approach, which we call proactive.   
      The provisions regarding the education of these 
people, especially the health and safety of the 
employees, is another innovation brought by this law. 
The responsibility for the training is also given to the 
employer. The employer is not only able to protect em-
ployees, but also protect his own firm from the signif-
icant costs that a poor work environment can cause.
In this respect, the most important way of achieving 
the highest efficiency with scientific and technological 
advances of employees and work equipment at con-
struction sites is the best and continuous training of the 
workforce. In this article, the costs of accidents, dis-
eases and low productivity to the employer that occur 
in the workplace in the event of inadequate training 
or lack of training have been examined and the place, 
quality and importance of training regarding cost min-
imization are emphasized.

Giriş
İnşaat işi tehlikeli ve doğası gereği geçici işler 
arasındadır.  Bu yüzden işçilerin ne kadar iş alacakları, 
kimler için çalışacakları ve her yıl ne kadar 
kazanacakları konusunda son derece belirsizdir.  Başka 
bir anlatımla,  bir yapı veya yol inşa edilir ve iş bitirilir.   
İşçiler başka bir projeye geçer. İşler bir gün veya bir 
kaç yıl sürebilir (enerji santralleri, büyük otoyol pro-
jeleri vb.). Büyük şantiyelerde 25 veya daha fazla alt 
yüklenici projede ve her biri sahada yalnızca sınırlı bir 
süre için çalışabilir. İnşaat işçileri hastalanmamaları 
gerekir. Hastalandığında çalışamazlar ve maaş 
alamazlar.
ILO’ya göre dünyada istihdam açısından önemli bir 
yer tutan ve en yüksek iş kazası yaşanan iş kolu inşaat-
tır. ILO verilerine göre tüm dünyada inşaat sektöründe 
her yıl yaklaşık 60 bin ölümcül kaza yaşanmakta ve 
buna göre her 10 dakikada bir kişi iş kazası sonucu 
yaşamını yitirmektedir.
ABD İş Gücü istatistikleri Bürosu  (Bureau of Labor 

1 Çalışma Bakanlığı emekli İşçi Sağlığı Gn. Md V. Yıldız Teknik Ünv. 
MYO ve İstanbul Gedik Ünv. Öğr. Gör.

Statistics)  2019 yılı verilerine göre, inşaat 
sektöründe meydana gelen iş kazalarında 5.333 ölüm, 
195.600 yaralanma gerçekleşmiştir [1].
2019/20 dönemin de İngiltere’de inşaat sektöründe iş 
kazası sonucu 61.000 işçi işlerinden dolayı yaralan-
makta,  40 işçi ölmekte ve 81.000 işçi de işe bağlı hast-
alanmaktadır.  İngiltere Sağlık ve Güvenlik İdaresi’nin 
(HSE’nin) son verileri, 2019/20 yılları arasında mey-
dana gelen kazaların % 27’si yedi günden 
fazla iş günü kayıplı sonuçlanmıştır. İşle ilgili kazaların 
% 57’si kas-iskelet sistemi hastalıkları, % 26’sı stres, 
depresyon veya anksiyete hastalıklarıdır. Bu dönemde 
kanserojen maddelere maruz kalmaları sonucu 8.000 
işçi hayatını yitirmektedir (RIDDOR, 2015 / 16-19 / 
20).
Ülkemizde ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
verilerine göre; 2019 yılında inşaat sektöründe bina 
inşaatlarında, bina dışı inşaatlarda ve özel inşaatlarda 
toplam 47.700 işçi yaralanmakta ve 368 işçi hayatını 
kaybetmektedir. Bu sektörde işe bağlı168.632 işçi 
hastalanmaktadır. İnşaat sektöründe meydana gelen 
işe bağlı hastalıkların İngiltere gibi belli değildir (SGK 
2019 İstatistik Yıllığı).
Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, bu işkazal-
arının ve işe bağlı hastalıkların bir bedeli bulunmak-
tadır. Bu bedel de, etkilenen çalışana, işverene ve bütün 
olarak topluma yansımaktadır. Çalışan kişi bir uzvunu 
kaybederek veya hayatını kaybederek ödemektedir. 
İşyerinde yaralanmaların ve işe bağlı hastalıkların 
2016 / 17’de İngiliz Şirketlerine/işverenlere yaklaşık 
3 milyar sterline mal olduğu bilinmektedir. Maliyet 
konusunu bir örnekle anlatmaya çalışalım;
Bir el fenerinin ampulü arızalandığında, el fenerinin 
atar mısınız? Eğer atarsanız, o zaman ya inanılmaz 
derecede zenginsiniz ya da büyük bir olasılıkla başka 
bir düşünceniz vardır. Ancak, normal bir kişi iseniz, 
arızalı ampulü sağlam bir ampulle değiştirirsiniz [2]. 
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Bu örnekte olduğu gibi işyerinde bir işçi işini düzgün 
yapamıyor ya da tehlikeli çalışıyorsa yöneticiler, sözün 
özünü söylemek gerekirse, genellikle işçiyi yani el 
feneri örneğinde olduğu gibi çalışanın işine son verirler 
yani işten atarlar.
Bu durumda işverenlerin, yapmakta oldukları iş için 
yetersiz eğitimin işgücünü ne kadar etkileyebileceğini 
işletmelerin kendisine olan maliyetini gerçekten hiç 
düşünmediği ortaya çıkmaktadır. 
Oysa iş kazaları ve işe bağlı hastalıklarından korunmak 
için alınması gerekli birincil önlem eğitimdir. 
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturul-
masında, bilgi düzeylerinin geliştirilmesinde ve 
davranışlarının şekillendirilmesinde eğitim, oldukça 
önemlidir. Akıllı şirketler eğitime, başarılarının 
anahtarı olan bir yatırım olarak bakarlar. Çalışanların 
gerekli becerileri öğrenmesinin, uygulamasının ve 
ustalaşmasının hayati önem taşıdığını bilirler.
Bu bakımdan işverenler, bir çalışanı işten çıkarmadan 
onu eğitmenin ne kadara mal olduğu diğer bir anlatım-
la ne kadar ucuz olduğu konusunda maliyet hesabı 
yapsalardı işçinin işine son vermezlerdi.
Şirketlerin farkına varmadıkları bir başka husus ta, 
eğitimden daha pahalı olan tek hususun verilen yeter-
siz eğitimin olduğudur. Eğitimi yetersiz alanlar, becer-
ilerine daha az güvenir ve işini yaparken bir üst amirini 
aramak için önemli ölçüde zaman harcarlar. Bu kişiler, 
tam kapasiteyle çalışamazlar ve bir üst amirleri de bu 
kişilere yardımcı olmak için kendi işlerinden zaman 
ayırmak zorunda kalırlar. Bu bakımdan, yetersiz 
eğitim görmüş ve iş performanslarından emin olmayan 
çalışanlar genellikle düşük iş üretirler. Dolayısıyla bu 
kişilerin verimleri düşüktür. Öte yandan, yetersiz

 eğitim görmüş ya da eğitim almamış çalışanların yara-
lanmalara daha duyarlı olduğunu biliyoruz. Böyle bir 
kişinin bir ekipmanı güvenli bir şekilde kullanmak için 
gerekli bilgi ve becerilere sahip olmadığı zaman kaza 
olur. Bazı çalışma ortamlarında sorun ölümcül de ola-
bilir.
Potansiyel güvenlik riskleri içeren faaliyetler şantiyeler 
için yerleşik prosedürlere ve protokollere sahip olmak 
yeterli değildir. Bunun için çalışanlar, uygun prosedür
lerin ve bunların nasıl ve ne zaman kullanılacağı konu-
sunda eğitim alması gerekir. Aksi halde, iş ekipmanının 
hasarına, kendilerinin ya da bir başkalarının yaralan-
malarına ve hatta ölümlerine yol açabilir. İş ekipman-
larının onarım maliyetleri artar, Çalışma Bakanlığının 
denetimlerinde cezalara neden olur. Ayrıca, yaralanma 
ve ölümlerde yetersiz eğitim nedeniyle işveren tazmi-
nat ödemeye mahkum olur. Öyleyse, eğitimden ödün 
vermek iyi bir fikir değildir.
İnşaat sektöründeki şirketler bir çalışanı eğitmenin ne 
kadara mal olduğu konusunda oldukça net bir fikre 
sahipken, çoğu yönetici gerçek sorunu görmezden 
gelmektedir.
Bir çalışana yetersiz eğitim vermenin veya eğitme-
menin maliyeti nedir? görelim;
İnşaat sektöründe iş kazaları sonucunda meydana gelen 
ölüm ve yaralanma oranları ve iş kazalarından dolayı 
ödenen işçi tazminatlarının ne denli riskli ve tehlikeli 
bir sektör olduğu bilinmektedir.
İş kazaları büyük oranda manevi yıkıma yol açmakla 
birlikte, proje bütçesine de büyük oranda ek maliyet 
getirmektedir. İş kazası ve işçi ölümlerinin artması 
mal sahiplerini, inşaat şirketlerini ve alt yüklenicileri 
iş güvenliği prosedürlerini sorgulamaya yöneltmiştir. 
Bu nedenle inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği 
eğitiminin önemi giderek artmış ve bu konuda yapılan 
araştırmalar iş kazalarının ve işe bağlı hastalıklarının 
etkin iş güvenliği eğitimi ile azaltılabileceğini ortaya 
koymuştur. [3]
ABD’nin önde gelen iş danışmanlarından biri olan ve 
New Orleans Üniversitesi’nde eski yönetim profesörü 
Michael LeBoeuf, “Büyük yönetim ilkesi” adlı kitabın-
da, eğitimi görmezden gelmenin tehlikeleri konusunda 
uyarıyor ve [4;
“Eğitimin pahalı olduğuna inanıyorsanız, bunun 
nedeni cehaletin ne kadara mal olduğunu bil-
memenizdir. Çalışanlarının işine bağlı kişilere 
sahip şirketler, kalıcı eğitim programlarına ve terfi 
sistemlerine büyük yatırımlar yapar.” diyor.

İnşaat
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Asıl sorun, birçok işletme iş için eğitimi bir yatırım 
olarak değil, bir gider olarak görmektedir. Oysa yeter-
siz eğitimli veya eğitimsiz çalışanlar genellikle şirket 
kaynaklarını doğru şekilde kullanma bilgisinden yok-
sundur. Ülkemizde işverenler, eğitimin gidilecek en iyi 
yol aynı zamanda maliyeti düşürecek unsur olduğuna 
hala ikna olamadıkları anlaşılmaktadır.
İşyerinde sadece iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
çok az farkındalığa sahip olmak, işletmenin üzerinde 
büyük etkilere sahip olabilir.
İngiltere’de 2017 yılı ile 2018 yılında 144 işçi işyer-
inde hayatını kaybetmiş, işgücü anketine göre işyer-
inde meydana gelen iş kazasında 555.000 yaralanma 
meydana gelmiştir. RIDDOR 2 kapsamında bildirilen 

çalışanlarda 70.116 yaralı ve 1,4 milyon işe bağlı bir 
hastalığı meydana gelmiş, işe bağlı hastalıklar ve işyer-
inde yaralanma nedeniyle 30,7 milyon iş günü kaybı 
ortaya çıkmış, bunların da tahmini maliyeti 15 milyar 
£ olduğu hesaplanmıştır [5].
Bir işletme olarak çalışanın gerçekten bu pozisyona ge-
tirmeye gücü yeter mi? Buna başka bir açıdan bakalım. 
Eğitim eksikliğinin, sadece personel sağlığı ve güven-
liği açısından pek çok sonucu olabilir.
Ülkemizde de bağımsız denetim hizmeti veren PWC 
kuruluşu3 tarafından yapılan bir ankette, “Aşağıda-
ki özelliklerden hangisi bir kuruluşu çalışmak için 
ikna edici kılar?” sorusuna verilen cevap Grafik 1’de 
gösterilmiştir. Buna göre, sunulan eğitimle çalışanların 
kendilerini değerli hissettiklerini ve işlerinde daha mut-
lu olduklarını ve ayrıca eğitimle gelen bir işin kendil-
erini daha yüksek bir sınıfa çekeceğini göstermektedir. 

Bu durumun işverenlere rekabette üstünlük sağladığı 
düşünülmektedir.
Bununla birlikte, eğitimi yetersiz olan veya hiç eğitim 
almamış çalışanların işlerinde hüsrana uğramaları ve 
şirketlerine daha az bağlı (sadık) olmaları daha olasıdır. 
Bu da, çalışanların daha fazla hata yapacakları, ka-
zaya daha çok neden olacakları ve minimum standart-
ları bile karşılayamayacakları anlamına gelmektedir. 
Ülkemizde inşaat şirketi yöneticileri (proje müdürl-
eri), özellikle iş güvenliğine ilişkin eğitim verildiğinde 
çalışanların başka şirketlere geçmesine yol açacağını 
varsaydıkları için işçilere eğitim vermekten kaçınmak-
tadır. Ancak böyle bir davranış, çalışanları eğitmekten 
ve kaybetmekten daha kötü olan tek şey onları eğitme-
mek ve muhafaza etmektir.
Tüm bu sorunlar bir şekilde eğitimin yapılıp yapıl-
madığına bağlanabilir. İşi doğru bir şekilde nasıl 
yapacakları ve ekipmanı güvenli ve etkili bir şekilde 
nasıl kullanacakları, işyerindeki risklere karşı uyulması 
gerekli önlemler konusunda eğitilmiş ekipler daha hızlı 
çalışacak, daha az ekipmanı hasarlandıracak, daha az 
yaralanma yaşayacak ve daha üretken olacaktır. Aksi 
halde, işletme yüksek maliyetli finansal sonuçlarla 
karşı karşıya kalacaktır.
Bu tür finansal sonuçlardan kaçınmanın en iyi yolu, 
gelen iş kazalarının, firmaların ekonomik maliyetler-
ine olumsuz etkisi nedeniyle etkili sağlık ve güvenlik 
yönetimi politikalarının uygulanmasında eğitimin öne-
mi benimsenmelidir. Bu takdir de, meydana gelecek iş 
kazaları önlenecek dolayısıyla maliyetlerin azalması 
mümkün olacaktır.
Nitekim eğitimin zorunlu olduğuna ilişkin 6331 sayılı 
Kanunda amir hükümler bulunmaktadır  (6331 sayılı 
Kanun,  mad:4/1a,  6/1a,11/c ve 17). İş için doğru  “İşe 
Giriş” eğitimi, iş gücü için güvenli ve etkili bir çalışma 
ortamı yaratmada çok önemlidir. Aksi düşünüldüğünde, 
kar kaybı ve kişinin veriminin düşüklüğü bir yana, 
iş sağlığı ve güvenlik önlemleri standartlara uygun 
değilse, uyumsuzluk, ihmal, yaralanmalar ya da ölüm-
ler nedeniyle idari para cezalarına, hapis cezalarına 
ve tazminat ödemelerine maruz kalınacaktır.
Bu bakımdan, eğitimi sağlamayan veya eksik eğitim 
veren inşaat firmasına doğrudan ve dolaylı maliyetinin 
neye mal olabileceğine göz atmamız gerekir.
Bu güne kadar yapılan çalışmalar tarandığında, gerek 

RIDDOR - Yaralanmaların, Hastalıkların ve Tehlikeli Durumların Raporlanması Hakkında Yönetmelik 2013
Price Water House Coopers Türkiye, 1000 kişilik çalışan kadrosuyla denetim, muhasebe ve vergi danışmanlığının yanı sıra yönetim,  bilgi 
teknolojisi ve insan Kaynakları danışmanlığı birleşmeler ve şirket alımları,  şirket yenilemeleri, proje finansmanı ve hukuki desteği de içeren 
finansal danışmanlık ve hukuk danışmanlığı konularında hizmet vermektedir.
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ülkemizde gerekse diğer ileri ülkelerde iş kazalarından 
doğan maliyetlerin iki ana grupta toplandığı görülmek-
tedir. Bunlardan birisi doğrudan maliyet diğeri dolaylı 
maliyet olarak adlandırılmaktadır. Bazı araştırmalarda, 
doğrudan maliyet deyimi yerine görünür maliyet veya 
sigortalanmış maliyet terimi, dolaylı maliyet deyimi 
yerine görünmez maliyet veya sigortalanmamış mali-
yet terimi kullanılmaktadır.
Bunlardan doğrudan maliyet terimi; kısaca kolay hes-
aplanabilen belli para miktarlarını gösteren kaza mal-
iyetlerini (Uyumsuzluk ve ihmal nedeniyle idari para 
cezaları, kazaya uğrayan işçiye ödenen tazminatlar, iş 
güvenliği uzmanının ile işyeri hekiminin ücretleri, iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimi programı materyalleri, iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimi giderleri, kişisel koruyucu 
ekipman giderleri, avukat ücretleri ve mahkeme mas-
rafları, tedavi giderleri ve yol masrafları) anlatmaktadır.
Dolaylı maliyetler ise, belli para miktarlarını ifade et-
meyip, daha çok işin yapımı esnasında meydana gel-
en kaza nedeniyle maliyetlerinin artması (Kötü moral, 
verim düşüklüğü, firmanın itibarı, ek denetimler, yeni 
işçi alımları ve eğitim giderleri) anlamına gelmektedir.
Bu yüzden, doğrudan maliyetlerin kesin sonuca yakın 
bir doğrulukla belirlenebilmesine karşın dolaylı mali-
yetlerin hesaplanması güç ve sonuçları soyuttur. Bazı 
araştırmacı yazarlar, iş kazalarının maliyetini buzdağı-
na benzetmişlerdir.
Suyun yüzünde kalan yani görünen kısmının doğrudan 
maliyeti, suyun altında kalan yani görünmeyen ve buz 
dağının 2/3‟nü oluşturan büyük kısmının da dolaylı 
maliyeti ifade ettiğini belirtmişler ancak, dolaylı mali-
yetlerin nelerden ibaret olduğunu ve yukarıda da belir-
tildiği gibi maliyetinin nasıl belirlenebileceğini kesin 
olarak bilmenin oldukça zor olduğunu, bu maliyetlerin 
genellikle iş kazası sonucunda hemen ve önceden hes-
aplanamayan, uzun zaman içerisinde oluşan maliyetler 
olduğunu kabul etmişlerdir.
ABD’de W.Heinrich tarafından ortaya atılan (4)’e (1) 
oranın, tedaviyi gerektiren kazalar için halen geçerli bir 
oran olduğu ifade edilmektedir. Oysa yaptığım yüksek 
lisans tezinde ortaya çıkardığım oran ile ABD’de Hin-
ze ve Russel isimli araştırmacıların tespit ettikleri oran 
ile aşağı yukarı uyuşmakta ancak, halen ABD’de kabul 
gören oranlara ters düşmektedir.
Dolaylı maliyetler Heinrich’e göre direkt maliyetlerden 
çok büyük olmasına karşın tersine doğrudan maliyet 
dolaylı maliyetlerden büyük bulunmuştur. Şöyle ki, 
yaptığım araştırmada örnek aldığım ABD’ de yapılan 

araştırmada (dolaylı – 3,5) ise (dolaylı – 1) olarak belir-
lenmiştir. Yaptığım araştırmada ise, tazminat davaları 
sonucu yapılan ödemeler hariç tutulduğunda (dolaylı 
– 1,8) ise (dolaylı –1) olarak bulunmuştur. Ölümlü ya 
da sakatlanma ile sonuçlanan işkazalarında ödenen taz-
minatlar ve bunlarla ilgili giderler dahil edildiğinde bu 
oran (dolaylı – 3.8) ise (dolaylı – 1) olmaktadır [6].
Ülkemizde iş kazalarının doğrudan ve dolaylı maliyeti 
bazı uzmanlarca iddia edildiği gibi bir buz dağına ben-
zemediği, aksine görünen yüzünün daha büyük, görün-
meyen yüzünün gerekli tespiti yapılamadığından daha 
küçük görülmektedir. Bunun nedeni, ülkemizde iş 
sağlığı ve güvenliği konusu, siyasi otoritelerce gereği 
kadar benimsenmediği için, Devletin merkezi ve yer-
el yönetimleri, iş yerleri üzerinde gerekli denetim ve 
gözetim görevini yerine getirememektedir. Dolayısıyla, 
işverenler de az masraf çok kar ilkesini benimsedikler-
inden, çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik 
önlemleri yerine getirmedikleri için, bu konuda fazla 
para harcamamaktadırlar. Bunun doğal sonucu, ülkem-
izde iş güvenliği ile ilgili harcamaların maliyeti, ileri 
ülkelere göre çok düşük olmaktadır. Çünkü inşaat se-
ktöründe kayıt dışı işçi çalıştıranlar, meydana gelecek 
iş kazası eğer ölümlü değil ise, işverenler tarafından 
işçinin işine son verilmekte, ölmüşse ya da sakatlanmış 
ise sadece bir miktar kan bedeli ödeyip, işi sonuçlandır-
maktadırlar.
Ülkemizde bu oranlar hakkında resmi makamlarca 
oluşmuş ve kesinleşmiş bir görüş bulunmadığından 
şimdilik her araştırmacı kendine göre yaptığı hesap-
lamalar ile değişik sonuçlar bulacaktır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin 
birincil amacı şantiyelerde bilinç ve farkındalık olarak 
tanımlanan “Güvenlik Kültürü’nü oluşturarak, çalış-
ma ortamına uyumunun sağlanması olmalıdır. Keza 
yapılacak eğitimler, çalışanların yanında, işveren dahil 
diğer paydaşlar da kendi noksanlıklarının farkına vara-
cak şekilde olmalıdır.
Bu itibarla, iş sağlığı ve güvenliğinde yapılan eğitim, 
çalışanların bilinç düzeylerini arttırarak daha dikkatli 
çalışmalarını sağladığından ve dolayısıyla işi doğru bir 
şekilde nasıl yapacakları ve ekipmanı güvenli ve etki-
li bir şekilde nasıl kullanacakları konusunda eğitilmiş 
olduğundan ekipler daha hızlı çalışacak, daha az ekip-
manı hasarlandıracak, daha az iş kazalarına ve meslek 
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hastalıklarına maruz kalacak ve daha üretken olacaktır.
ABD İş İstatistikleri Bürosu’nca  (U.S.  Bureau of La-
bor Statistics),  iyi bir iş sağlığı ve güvenliği programı-
na her 1 dolarlık yatırım yapıldığında, 4 ila 6 dolar 
tasarruf edebileceği belirtilmektedir [7].
Bu nedenle özellikle daha fazla risk altında iş kazaları 
ve meslek hastalıklarına maruz kalan ağır ve tehlikeli 
işlerde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi al-
ması ve eğitimin önemine inanılması önemkazanmak-
tadır.
Özetle, inşaat firmalarının eğitime yatırım yapma-
larının birincil nedeni, davalardan ve cezalardan kaçın-
maktır. 6331 sayılı Kanun, çalışanların işe başlamadan 
önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekip-
manının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygu-
lanması hâlinde verileceğine ilişkin amir hükümler 
bulunmaktadır. Ayrıca işyerindeki çalışan temsilcileri 
özel olarak eğitileceği, mesleki eğitim alma zorunlu-
luğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 
işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını bel-
geleyemeyenler çalıştırılamayacağı, iş kazası geçiren 
veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlam-
adan önce, söz konusu kazanın veya meslek hast-
alığının nedenleri, korunma yolları ve güvenli çalışma 
yöntemleri ile ilgili ilave eğitimin verileceğine ilişkin 
hükümler bulunmaktadır. İşgücünün davranışlarını 
değiştirmek için etkili bir şekilde eğiten iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimine yatırım yapan işverenler, ciddi 
bir yaralanma veya ölüm vakası meydana geldiğinde 
kendilerini davalardan ve idari para cezalarından ko-
ruduğu gibi iş gücünün verimi de artacaktır.

Öneriler
İnşaat sektöründe iş kazaları ve meslek hastalıklarını 
en aza indirmek veya önlemek dolayısıyla işgünü 
kayıpsız, verimli ve güvenli çalışma ortamını sağlam-
ak için gerekli eğitimlerin çalışanlarca alınması ve 
öğrenilen bilgilerin kullanılmasını sağlamak işverenin 
yükümlülüğündedir.
Yapılacak eğitimlerde 6331 sayılı İSG yasasına göre 
çıkarılan yönetmelik4 ile AB şantiye direktifleri 
esas alınmalıdır. Zira iş sağlığı ve güvenliğinde eğit-
im; yapılmakta olan iş nedeniyle çalışanın bir kısım 
mevzuatı, hükümlerini içerir belgelerin kendilerine 
verilmesini değil, eylemli olarak, bu bilgilerin aktarımı 
ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir. Nitekim iş 
kazası geçiren çalışanı, iş sağlığı ve güvenliği konu-
sunda yeterli derecede eğitmedikleri, yeterli denetim 
ve gözetim sağlamadıkları için zararlandırıcı olayın 
meydana gelmesin de ağırlıklı (baskın) kusurun iş-
verene ait olduğuna dair Yargıtay Hukuk Genel Kurul 
Kararı bulunmaktadır.5
Yine bu kararda görüldüğü üzere, eğitimin yapılmak-
ta olan iş nedeniyle çalışanın eğitiminin bir kısım 
mevzuatı, hükümlerini içerir belgelerin kendilerine 
verilmesini değil, eylemli olarak bu bilgilerin aktarımı 
ve öneminin kavratılması ile sağlanması gerekmekte-
dir.
Şantiyeler de yapılan eğitim özellikle; işe başlama-
dan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ek-
ipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uy-
gulanması hâlinde verilmelidir. Eğitimler, değişen ve 
ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenmeli, 
gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır.6
Bu itibarla, şantiyelerde çalışan her bir çalışanın göre-
vini en iyi bir biçimde yerine getirebilmesi için sahip 
olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının 
ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması 
esastır. Bireysel seviye analizi yapılarak çalışanın 
eğitim öncesi seviyesi ve alması gereken eğitimler 
tespit edilmelidir. Yapılacak eğitimler, çalışanların 
kolayca anlayabileceği şekilde yapılmalıdır.
Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların 
ihtiyacı olan konuların seçilmesine özen gösterilmeli 
bunun için önceden eğitim konuları tespit edilmeli, 
EK.1’deki form eğitime katılan alışana imzalatıl-

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete: 15.05.2013 Tarihli ve 28648 Sayılı
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı, Esas No: 2004 / 21-365, Karar No: 2004 / 369, Tarihi: 16.06.2004
6331 sayılı İSG Kanunu, mad:15

4

5

6
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malıdır.
Eğitimler, teorik ve pratik olarak uygulanmalıdır.
İş sağlığı ve güvenliği konusundaki eğitimlerin ihti-
yaçları, başta çalışanların ilgili Yönetmelik hükümleri 
başta olmak üzere; iş kazaları raporları, ramak kala 
olaylar, istatistiki veriler, çalışanlardan gelen istekler, 
tazeleme periyodu dolan eğitim bilgileri doğrultusun-
da tespit edilip bir eğitim planı taslağı hazırlanmalıdır. 
(EK.2) Bu taslak alt yüklenici yöneticileri dahil şan-
tiyedeki tüm yöneticileriyle tartışıldıktan sonra Proje 
Müdürüne onaylatıldıktan sonra işyeri sağlık ve güven-
lik birimine veya OSGB’ne verilmelidir.
Hangi eğitimlerin iç kaynaklardan hangilerinin ise dış 
kaynaklar tarafından sağlanacağı Proje Müdürü’nün 
katılımıyla gerçekleştirilecek bir toplantı ile belirlen-
melidir. Dışarıdan alınacak eğitimler için eğitim firma-
larından fiyat toplama, fiyatları değerlendirme şantiye 
Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü tarafından yapıl-
malıdır.
 Gerek iç kaynaklardan gerekse dış kaynaklardan sağla-
nacak İ SG eğitimlerini verecek olan eğitimcileri, sözü 
edilen Koordinatör tarafından değerlendirilmelidir. 
 Bu değerlendirme sırasın da eğitimcinin varsa şan-
tiyedeki geçmiş yıllardaki eğitim değerlendirme 
puanlarından ve eğitimcinin özgeçmişinden yara-
rlanılmalıdır. Dışarıdan sağlanacak eğitim hizmeti 
için eğitimcilerin nitelikleri ve firma tekliflerinin 
değerlendirilmesinden sonra işyeri sağlık ve güven-
lik birimine veya OSGB organizasyonunda eğitimler 
gerçekleştirilir.
Gerçekleşen eğitimlere katılanlar için Eğitime Katılım 
Formu (EK.3), yapılan eğitimleri değerlendirmek için 
Eğitim Değerlendirme Formu (EK.4) doldurulmalıdır..
Çalışanın işe başlamadan önce ekip başı/formen 
tarafından konuşmalar yapılmalı, daha sonra 
A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı tarafından sahanın fiziki 
tanıtımı,  sahadaki riskler ve temel iş sağlığı ve güven-
liği konularında işe giriş eğitimi verilmelidir. Eğitimin 
sonunda sınav yapılmalı (EK.5), 100 puan üzerinden 
en az 60 puan alanın işe girişi yapılıp Eğitim Belgesi 
(EK.6) verilmelidir. Başarılı olamayanlara bir kez daha 
eğitim verilip sınavda başarılı olana da Eğitim Serti-
fikası düzenleyip işe giriş işlemleri yapılmalıdır. 
Tüm bu belgeler, çalışanın özlük dosyasına konulup 
şantiye arşivinde saklanmalıdır.
 Yapılan işe giriş eğitimlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda bilinçlendirme, şantiye sahasının çalışan-
lara tanıtılması, çalışanın fiilen gerçekleştirdiği işin 

doğasından kaynaklanan ve varsa işle ilgili risk ana-
lizlerinden ve yaşanan iş kazaları sonrası alınan güven-
lik önlemleri konusu anlatılmalıdır. İşe giriş eğitimi, 
şantiyeye kısa süreli çalışmaya gelenlere, ziyaretçilere 
ve tedarikçilere de verilmelidir. 
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EK.1 

EĞĠTĠM KONULARI 

EĞĠTĠMĠN 

TARĠHĠ  YERĠ  

SÜRESĠ 16 (ÇalıĢma süresine dâhildir.) 

EĞĠTĠM KONULARI 

1. Genel konular 
ÇalıĢma mevzuatı ile ilgili bilgiler, 
ÇalıĢanların yasal hak ve sorumlulukları, 
ĠĢ sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, 
ĠĢyeri temizliği ve düzeni, 
Ergonomi, 
Güvenlik ve sağlık iĢaretleri, 
KiĢisel koruyucu donanım kullanımı. 

2. Sağlık konuları 
Meslek hastalıklarının sebepleri, 
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, 
Biyolojik risk etmenleri, 
Ġlkyardım ve kurtarma. 

3. Teknik konular 
Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri, 
Elle kaldırma ve taĢıma,  
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, 
ĠĢ ekipmanlarının güvenli kullanımı, 
Ekranlı araçlarla çalıĢma, 
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, 
ĠĢ kazalarının nedenleri, 
Kaza ve yaralanma nedenleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması. 
ĠĢ hijyeni 

1. ĠĢyerimde teorik ve pratik olarak ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği konusunda yukarıda belirtilen eğitimlere 
katıldım. 

2. Amirlerim ve eğitim personeli tarafından iĢ baĢında eğitim verildi. Bu eğitimlerde bana iĢyerimin 
faaliyetlerinde oluĢan tehlikeler, mesleğimle ilgili alınması gereken önlemler öğretildi.  

3. ĠĢimle ilgili Ģahsıma teslim edilen KiĢisel Koruyucu Donanımların nerede ve ne zaman kullanacağım, 
kullanmadığım takdirde karĢılaĢacağım tehlikeler ve uğrayacağım cezai yaptırımlar anlatıldı. 

4. ĠĢ sağlığı ve iĢ güvenliği konusunda verilen eğitimler, amirlerim tarafından yapılan uyarı ve kontroller ile 
Ģahsıma verilmiĢ olan yazılı dokümanlar doğrultusunda tüm iĢ sağlığı ve iĢ güvenliği kurallarına uyacağımı, 
gerekli dikkat ve itinayı göstereceğimi taahhüt ederim.  

 

AD ve SOYAD: 

GÖREV: 

ĠMZA: 

 

 

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

EK.3 
EĞĠTĠME KATILIM FORMU 

Tarih:............................... 
KATILIMCILAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sıra No Adı ve Soyadı Görevi ÇalıĢtığı Bölüm Ġmza 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     

ĠĢlenen Konular/GörüĢler: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EĞĠTĠMĠ VEREN (Adı-Soyadı/Görevi):     
 
      
 
Ġmza:  
 
 
 
 

 
 

 

EĞĠTĠM PROGRAMI   zayıf 1 2 3 4 5 iyi 
Programın içeriğe uygunluğu 
Programın eğitim ihtiyacını karĢılaması 
Eğitim materyalinin içeriği/güncelliği 
Eğitim süresinin yeterliliği 
Eğitim araçlarının içeriğe uygun seçimi 
(Tepegöz, projeksiyon, tv, video, kamera…) 
Eğitim Programında Uygulanan Yöntemlerin Yeterliliği 
(Rol oyunları, örnek olay/vak’a çalıĢmaları, simülasyon, grup çalıĢması, beyin fırtınası, soru-
cevap, tartıĢma …) 

       

EĞĠTĠMCĠ zayıf 1 2 3 4 5 iyi 

Eğitim Öncesi Hazırlık 
Katılımcılarla ĠletiĢim 
Katılıma TeĢvik Etme 
Katılımcı Seviyesine Uygun Anlatma 
Konu Hakimiyeti/Bilgisi 
Eğitim Araçlarının Etkin Kullanımı 
Sorulan Sorulara Cevap Verme 
Beden Dilinin Etkin Kullanımı 
Süreyi Etkin Kullanımı 

       

ORGANĠZASYON zayıf 1 2 3 4 5 iyi 
Genel 
Eğitim Merkezine UlaĢım (eğer servis organizasyonu yapıldıysa) 
Konaklama (eğer yapıldıysa) 
Yemek (eğer yemek organizasyonu yapıldıysa) 
Çay Servisi 
Eğitim Salonu 
Aydınlatma 
Havalandırma Sistemi (ısıtma/soğutma) 
Temizlik 
Düzen/Rahatlık 
Sistem (eğer kullanıldıysa) 

       

YORUM VE ÖNERĠLER 
Eğitim Programı sonunda kazandığınızı düĢündüğünüz ve iĢinize uygulayabileceğiniz bilgi/beceriler 
nelerdir ? 
 
 
 
Eğitim Programı sonunda kazandığınızı düĢündüğünüz ve iĢinize uygulayabileceğiniz bilgi/beceriler 
nelerdir ? 
 
 
 
 
Programa iliĢkin diğer görüĢ ve önerileriniz nelerdir ? 
 
 
 

EK.4 
EĞĠTĠM DEĞERLENDĠRME FORMU 

 
EĞĠTĠM  
Programın Adı   
Programın Tarihi   
Eğitimcinin Adı 
Soyadı   

KATILIMCI 
Adı Soyadı  
Ünvanı    
Birimi   

Örn
ektir

Örn
ektir

İnşaat

ĠġE GĠRĠġ EĞĠTĠMĠ SONUCU UYGULANACAK SINAV FORMU 
(Asansör ĠĢlerinde ÇalıĢanlar için) 

(Her bir soru 10 puandır. ĠĢe giriĢ için 60 puan almak gerekir.) 
No: Sorular           Evet Hayır 

1 
DüĢme ve kayma tehlikesi olan yüksek yerlerde çalıĢırken emniyet kemeri 
mutlaka kullanılır.     

2 
Elektrik panoları daima kilitli tutulur ve gövde koruma topraklaması 
yapılmadan çalıĢtırılmaz.     

3 
Seyyar uzatma kabloları daima kontrol edilerek, TS 40 normuna uygun olup 
olmadığı aranmaz     

4 
ġaft içi çalıĢmalarda yukardan düĢecek parçalar için önlem almadan çalıĢma 
yapılmaz.     

5 
Elektrik tesisat tavaların kesilmesi esnasında; kiĢisel koruyucu malzemeler 
kullanılmaz.     

6 
Bütün asansör boĢluğu kapıları, montajı tamamlandıktan sonra kapıları kilitli 
olarak tutulmaz.     

7 
ġaft içindeki çalıĢmalarda kullanılan emniyet kemeri takılsa bile yukarıdan 
sarkıtılan can halatına asla bağlanmaz.     

8 
Elektrikli el aletleri ile aydınlatma gereçlerinin (projektörlerin) kablo ve fiĢleri, 
satandartlara uygun olmasa da kullanılır.     

9 
Elektrikli el aletleri (spiral taĢ motorları) ile çalıĢırken koruyucu siperleri asla 
çıkartılmaz.     

10 
Matkap, tornavida, keski gibi sivri ve keskin el aletleri çalıĢanların üzerinde 
taĢınır.     

          Toplam Puan     

Adı Soyadı :  

Doğum Tarihi ve Yeri :  

Görevi :  

Firması :  

Tarih :  

Ġmza :   

ÇalıĢabilir                                                                                            
ÇalıĢamaz  

     Sınavı ve Değerlendirmeyi yapannın:           

Adı Soyadı :   
     

  

Görevi :                 

Ġmzası :                 
 

ÇalışamazÇalışabilir
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EK.5  ÇalıĢanların iĢe giriĢ eğitimleri sonucu sinav formları: 

ĠġE GĠRĠġ EĞĠTĠMĠ SONUCU UYGULANACAK SINAV FORMU   
(Duvarcılar için) 

(Her bir soru 10 puandır. ĠĢe giriĢ için 60 puan almak gerekir.) 
No: Sorular           Evet Hayır 

1 
Duvarcılar, düĢme ve kayma tehlikesi olan ve 2 m'den yüksek yerlerde 
çalıĢırken iĢin gereği olarak emniyet kemerini takmaz.     

2 
ĠnĢaatta çalıĢanlara; iĢe baĢlamadan önce koruyucu önlem olarak tetanoz aĢısı 
yapılmasa da olur.     

3 
Seyyar iskelelerdeki çalıĢma platformlarının etrafına korkuluk konmadan 
çalıĢma yapılır.     

4 
ġaft içi çalıĢmalarda yukardan düĢecek parçalar için önlem almadan çalıĢma 
yapılmaz.     

5 1.5 m.'den yüksek yerlerde yapılan çalıĢmalarda sıpa iskeleler kullanılmaz.     

6 
Duvarcılar, inĢaat sahasına girdiklerinden itibaren baretsiz çalıĢabildiği gibi 
baretsiz de dolaĢabilir.     

7 Blok üzerinde çalıĢma yapılırken; aĢağıya kontrolsuz olarak moloz atılmaz.     

8 
Elektrikli el aletleri ile aydınlatma gereçlerinin (projektörlerin) kablo ve fiĢleri, 
satandartlara uygun olmasa da kullanılır.     

9 
Duvarcılart, elektrikli el aletleri (spiral taĢ motorları) ile çalıĢırken koruyucu 
siperlerini çıkartabilir.     

10 
Vinç ile duvar malzemesi nakliyesi esnasında, vinç sapanı altında kimse 
çalıĢmaz ve taĢınan yük bağlanan bir halat yardımı ile yönlendirilir.     

          Toplam Puan     

Adı Soyadı :  

Doğum Tarihi ve Yeri :  

Görevi :  

Firması :  

Tarih :  

Ġmza :   

ÇalıĢabilir                                                             ÇalıĢamaz  
     Sınavı ve Değerlendirmeyi yapanın:           

Adı Soyadı :   
     

  

Görevi :                 

Ġmzası : 
                 

 

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

ĠġE GĠRĠġ EĞĠTĠMĠ SONUCU UYGULANACAK SINAV FORMU   
(Kalıpçılar için) 

(Her bir soru 10 puandır. ĠĢe giriĢ için 60 puan almak gerekir.) 
No: Sorular           Evet Hayır 

1 Kalıp ve kalıp malzemelerinin yanında yangın önlemleri daima alınır.     

2 
Kalıp iĢlerinde kullanılan seyyar merdivenlerin basamak araları 30 cm' den 
fazla olmamalıdır.     

3 
Tavanın 3 m metreden fazla olması durumunda ara çalıĢma platformu 
yapılmadan çalıĢma yapılır.     

4 

Kalıp iĢlerinde elektrikli el aletleri kullanıldığında; bunların kontrolleri 
elektrikçi tarafından kontrol edilmeli ve üzerine kontrol edilmiĢtir. Etiketi 
yapıĢtırılmalıdır.     

5 Kalıp sökülürken bütün aksların dikmeleri bir anda alınır.     

6 
Kalıp sökümü esnasında; sökme iĢini yapan kalıpçılar dikmelere tırmanarak 
çalıĢırlar.     

7 
Batonarma kalıplarında; kiriĢ tabanları yeterli dikmelerle sabitleĢtirilmeden 
üzerinde çalıĢma yapılamaz.     

8 Kalıp sökümü yapılırken; söküm alanına çalıĢanların haricinde kimse giremez.     

9 
Betonarme platformlarının döĢeme kenarlarına, düĢmeyi önleyecek korkuluklar 
yapılır.     

10 
Vinç ile kalıp montajı ve sökümü esnasında, vinç çalıĢırken kimse kalıp 
üzerinde çalıĢmaz ve taĢınan yük bağlanan bir halat yardımı ile yönlendirilir.     

          Toplam Puan     

Adı Soyadı :  

Doğum Tarihi ve Yeri :  
Görevi :  

Firması :  
Tarih :  

Ġmza :   

ÇalıĢabilir                                                             ÇalıĢamaz  
     Sınavı ve Değerlendirmeyi yapannın:           

Adı Soyadı :   
     

  

Görevi :                 

Ġmzası : 
                 

 

 

ĠġE GĠRĠġ EĞĠTĠMĠ SONUCU UYGULANACAK SINAV FORMU 
( Elektrikçiler için) 

(Her bir soru 10 puandır. ĠĢe giriĢ için 60 puan almak gerekir.) 
No: Sorular           Evet Hayır 

1 
DüĢme ve kayma tehlikesi olan ve 3 m'den yüksek yerlerde çalıĢırken emniyet 
kemeri mutlaka kullanılır.     

2 
Elektrik panoları daima kilitli tutulur ve gövde koruma topraklaması 
yapılmadan çalıĢtırılmaz.     

3 
Elektrikçi seyyar uzatma kablolarını daima kontrol eder, ancak TS 40 normuna 
uygun olup olmadığını araĢtırmaz.     

4 
ġaft içi çalıĢmalarda yukardan düĢecek parçalar için önlem almadan çalıĢma 
yapılmaz.     

5 
Elektrik tesisat tavaların kesilmesi esnasında; kiĢisel koruyucu malzemeler 
kullanılmaz     

6 
Metal gövdeli projektörler topraklamalı olmalı ve gövdeye bağlantısı 
yapılmalıdır. Ayrıca kaçak akım röleleri de bulunmalıdır.     

7 
ġaft içindeki çalıĢmalarda kullanılan emniyet kemeri mutlaka yukarıdan 
sarkıtılan can halatına bağlanır.     

8 
380 voltla çalıĢan elektrikli el aletleri ile aydınlatma gereçlerinin kablo ve 
fiĢleri, 5 elemanlı olması gerekmez.     

9 
Elektrikli el aletleri (spiral taĢ motorları) ile çalıĢırken bazı hallerde koruyucu 
siperleri çıkartılabilir.     

10 
Elektrikçi matkap, tornavida, keski gibi sivri ve keskin el aletlerini mutlaka 
üzerinde taĢır.     

          Toplam Puan     

Adı Soyadı :  

Doğum Tarihi ve Yeri :  

Görevi :  

Firması :  

Tarih :  

Ġmza :   

ÇalıĢabilir                                                             ÇalıĢamaz  

     Sınavı ve Değerlendirmeyi yapanın:           

Adı Soyadı :   

     

  

Görevi :                 

Ġmzası : 
                 

 

ĠġE GĠRĠġ EĞĠTĠMĠ SONUCU UYGULANACAK SINAV FORMU 
( Mekanik tesisatçılar için) 

(Her bir soru 10 puandır. ĠĢe giriĢ için 60 puan almak gerekir.) 
No: Sorular           Evet Hayır 

1 
DüĢme ve kayma tehlikesi olan ve 3 m'den yüksek yerlerde çalıĢırken emniyet 
kemeri mutlaka kullanılır.     

2 
Seyyar iskelelerdeki çalıĢma platformlarının etrafına korkuluk konmadan 
çalıĢma yapılır.     

3 
ġaft içi çalıĢmalarda yukardan düĢecek parçalar için önlem almadan çalıĢma 
yapılmaz.     

4 
Oksijen kaynaklarında; hortum üzerinde alev geri tepme ventili olmadan 
çalıĢma yapılması yasaktır.     

5 
Ġnce iĢlerin yapıldığı yerlerde kaynak yapıldığı takdirde mutlaka "Sıcak ĠĢ Ġzni" 
alınır.     

6 
Oksijen ve elektrik kaynağı yapılırken kiĢisel koruyucu malzemelerin 
kullanılmasına gerek yoktur.     

7 
Montaj iĢçileri inĢaat sahasına girdiklerinde baretsiz çalıĢabileceği gibi baretsiz 
de dolaĢabilirler.     

8 
Elektrikli el aletleri ile aydınlatma gereçlerinin (projektörlerin) kablo ve fiĢleri, 
toprak elemanlı olmasa da kullanılabilir.     

9 
Elektrikli el aletleri (spiral taĢ motorları ve kesme aparatları) ile çalıĢırken 
koruyucu siperleri asla çıkartılmaz.     

10 
Asansör boĢluklarında ve dıĢ cephe iskelelerinde kullanılan ceraskal halatları en 
az 3 ayda bir kontrol edilmelidir.     

           Toplam Puan     

Adı Soyadı :  

Doğum Tarihi ve Yeri :  

Görevi :  

Firması :  

Tarih :  

Ġmza :   

ÇalıĢabilir                                                             ÇalıĢamaz  

     Sınavı ve Değerlendirmeyi yapannın:           

Adı Soyadı :   

     

  

Görevi :                 

Ġmzası : 
 

  
               

 

ĠġE GĠRĠġ EĞĠTĠMĠ SONUCU UYGULANACAK SINAV FORMU 
(Ġnce ĠĢlerde çalıĢanlar  için) 

(Her bir soru 10 puandır. ĠĢe giriĢ için 60 puan almak gerekir.) 
No: Sorular           Evet Hayır 

1 
DüĢme ve kayma tehlikesi olan ve 3 m'den yüksek yerlerde 
çalıĢırken emniyet kemeri mutlaka kullanılır.     

2 

DıĢ cephe çelik iskelelerinin çalıĢma platformunun dıĢ boĢluk 
kenarlarına, malzeme düĢmesini önlemek için mutlaka 15 cm 
geniĢliğinde eteklik çıtası konulmalıdır.     

3 
Seyyar uzatma kabloları daima kontrol edilmeli ancak, TS 40 
normuna uygun olup olmadığı aranmamalıdır.     

4 
ġaft içi çalıĢmalarda yukardan düĢecek parçalar için önlem 
almadan çalıĢma yapılmaz.     

5 
Boyacı, halıcı ve ahĢap iĢçilerinin çalıĢtığı yerlerde; yangın tüpleri 
olmadan çalıĢma yapılabildiği gibi sigara da içilebilir.     

6 
DıĢ cephe iskelelerinde çalıĢma platformu en az iki kalasla 
yapılmalıdır ve iskeleler korkuluklu olmalıdır.     

7 
DıĢ cephe çelik isklelerinin koruma topraklamaları mutlaka olmalı 
ve periyodik ölçümler yapılmalıdır.     

8 
Elektrikli el aletleri ile aydınlatma gereçlerinin (projektörlerin) 
kablo ve fiĢleri, standartlara uygun olmasa da kullanılır.     

9 
Elektrikli el aletleri (spiral taĢ motorları ve kesme aparatları) ile 
çalıĢırken bazı hallerde koruyucu siperleri asla çıkartılabilir.     

10 
DıĢ cephe iskelelerinde kullanılan ceraskal halatları en az 3 ayda 
bir kontrol edilmelidir.     

          Toplam Puan     

Adı Soyadı :  

Doğum Tarihi ve Yeri :  

Görevi :  

Firması :  

Tarih :  

Ġmza :   

ÇalıĢabilir                                                             ÇalıĢamaz  
     Sınavı ve Değerlendirmeyi yapanın:           

Adı Soyadı :   
     

  

Görevi :                 

Ġmzası :                 

 

ĠġE GĠRĠġ EĞĠTĠMĠ SONUCU UYGULANACAK SINAV FORMU   
(Tünel Kalıpta ÇalıĢanlar için) 

(Her bir soru 10 puandır. ĠĢe giriĢ için 60 puan almak gerekir.) 

No: Sorular           Evet Hayır 

1 
Tünel kalıplar yere dengeli konulmalı, dar ve dıĢ kalıplara mutlaka destek 
konulmalıdr.     

2 
Kalıp bağlantısı yetkilice kontrol edildikten ve etrafında kimse bulunmadığı 
takdirde kalıp kaldırılmalıdır.     

3 
Tüplerin koku çıkardığı hissedildiği anda kesinlikle ateĢle yaklaĢılmamalı, 
kapatılarak havalandırma sağlanmalı veya açık havaya alınmalıdır.     

4 Gaz kaçağı kontrolü kibrit veya çakmala yapılmalıdır.     

5 
KıĢ koĢullarında tüpler tünel dıĢından 50 cm. içeriye konulmalıdır.Tüplerin 
değiĢimi mutlaka tünel dıĢında yapılmalıdır.     

6 Regülatör ve domuz kuyruğu bağlantılarında  conta kullanılmaz.     

7 
Tünel kalıplar indirilirken kule vince iĢaretçiden baĢkası iĢaret vermez,  Kalıp 
kaldırılrken altında kimse bulundurulmaz.     

8 
Kalıp taĢıma aparatının kaldırma mili, her 250 kullanımdan sonra yenisi ile 
değiĢtirilmelidir.     

9 
Tüplerin ocakla bağlantıları yüksek basınca dayanıklı hortumlarla yapılmalı, 
mekanik ve kimyasal etkilere dayanıklı hortum kullanılmalıdır.     

10 

Kalıp iskele tabanındaki ters (u) Ģeklindeki profile, ebadına uygun ahĢap takoz 
yerleĢtirilmeli, takoz uzunluğu en az 1 m. olmalı ve bu takoz döĢemeye 
sağlamca çakılmalıdır.      

          
                     
Toplam Puan     

Adı Soyadı :  

Doğum Tarihi ve Yeri :  
Görevi :  

Firması :  

Tarih :  

Ġmza :   

ÇalıĢabilir                                                             ÇalıĢamaz  
     Sınavı ve Değerlendirmeyi yapannın:           

Adı Soyadı :   

     

  

Görevi :                 

Ġmzası : 
  

ĠġE GĠRĠġ EĞĠTĠMĠ SONUCU UYGULANACAK SINAV FORMU 

(Demir ĠĢlerinde çalıĢanlar  için) 
(Her bir soru 10 puandır. ĠĢe giriĢ için 60 puan almak gerekir.) 

No: Sorular           Evet Hayır 

1 
Demirciler iĢin gereği olarak düĢme ve kayma tehlikesi olan ve 2 m'den yüksek 
yerlerde çalıĢırken emniyet kemerini mutlaka kullanmazlar.     

2 
ĠnĢaatta çalıĢanlara; iĢe baĢlamadan önce koruyucu önlem olarak tetanoz aĢısı 
yapılmasa da olur.     

3 
Demir kesme ve bükme tezgahlarında çalıĢanlar elektrik kaçağına karĢı lastik 
eldiven asla kullanmazlar.     

4 
Artık ve hurda demir parçaları; toprak zemine atılmaz ve ayrı bir yerde 
toplanarak geri dönüĢümde kullanılırlar.     

5 1.5 m.'den fazla yüksek yerlerde yapılan çalıĢmalarda sıpa iskeleler kullanılmaz.     

6 
ĠnĢaat sahasına girildikten itibaren asla baretsiz çalıĢılmaz ve de baretsiz 
dolaĢılmaz.     

7 Blok üzerinde çalıĢma yapılırken; aĢağıya kontrolsuz olarak malzeme atılmaz.     

8 
Elektrikli el aletleri ile aydınlatma gereçlerinin (projektörlerin) kablo ve fiĢleri, 
satandartlara uygun olmasa da kullanılır.     

9 BoĢluk kenarlarında çalıĢırken, emniyet kemeri kullanılması gerekmez.     

10 
Vinç ile demir nakliyesi esnasında, vinç çalıĢırken kimse kalıp üzerinde 
çalıĢmaz ve taĢınan yük bağlanan bir halat yardımı ile yönlendirilir.     

           Toplam Puan     

Adı Soyadı :  

Doğum Tarihi ve Yeri :  

Görevi :  

Firması :  

Tarih :  

Ġmza :   

ÇalıĢabilir                                                                                            ÇalıĢamaz  

Sınavı ve Değerlendirmeyi yapanın:   

Adı Soyadı :  

Görevi : 

Ġmzası : 
  
  

  

ĠġE GĠRĠġ EĞĠTĠMĠ SONUCU UYGULANACAK SINAV FORMU 
(Beton ĠĢlerinde ÇalıĢanlar için) 

(Her bir soru 10 puandır. ĠĢe giriĢ için 60 puan almak gerekir.) 

No: Sorular           Evet Hayır 

1 Beton dökerken baret takmaya gerek yoktur     

2 Vibratörle beton dökerken mutlaka emniyet kemeri takılır.     

3 Beton dökümü esnasında plastik çizme giyilir.     

4 Betonda kullanılan tüm aletler, vibratör, mastar, kürek, el arabası,     

5 kova vs.iĢ bitiminde temizlenmez.      

6 

Mikser, kamyon veya traktörle beton dökülürken, beton aracını  
kalıptan emniyetle tutmak için takoz kullanılır.     

7 Betoncu, sıkıĢtırma yaparken sıkıĢtırma elemanının üzerinde durur.     

8 Betoncu kova üzerinde emniyet kemeri takmaz.     

9 Vibratörün elektrik kablosunda topraklama hattı bulunur.     

10 

Beton dökümünden önce, korkuluk ve çalıĢma platformunun  
sağlam olduğu kontrol edilir.     

          
                     
Toplam Puan     

Adı Soyadı :  
Doğum Tarihi ve Yeri :  

Görevi :  
Firması :  

Tarih :  

Ġmza :   
 

ÇalıĢabilir                                                           ÇalıĢamaz  
     Sınavı ve Değerlendirmeyi yapannın:           

Adı Soyadı :   
     

  

Görevi :                 

Ġmzası : 
                 

 

 
 

İnşaat

 

ĠġE GĠRĠġ EĞĠTĠMĠ SONUCU UYGULANACAK SINAV FORMU 
(Kaynak ĠĢlerinde çalıĢanlar  için) 

(Her bir soru 10 puandır. ĠĢe giriĢ için 60 puan almak gerekir.) 
No: Sorular           Evet Hayır 

1 
Kaynak iĢi yapılırken kaynakçılar iĢin gereği olarak çıplak gözle ve maskesiz 
oluĢan ıĢına bakarlar     

2 Kaynakçıların elbisesi, eldiveni, önlüğü ve tozlığı yanmaz malzemeden 
yapılmıĢtır.     

3 Kaynak makinesi, arızalı olduğund kaynakçı müdehale etmeyerek onarım 
elemanını çağırır.     

4 Gaz kaynağı yapan kaynakçı, elbisesinde yağ ve bunun gibi yanıcı maddeler 
bulaĢtığında hemen temizlemesine yada yenisi ile değiĢtirmesine gerek yoktur.     

5 

Elektrik kaynağı ile kesme iĢlerini makinesi üzerindeki elektrik redresörleri 
veya transformatörlerin madeni aksamları, kaçak akıma karĢı uygun Ģekilde 
topralanmıĢ ise kullanılır.     

6 

Elektrik kaynağı ile yapılan kesme iĢi makinelerinin çıkıĢ uçlarının veya kaynak 
devrelerinin birer kutbu kaçak akımlara karĢı iĢ parçasında topraklama 
yapılmasına gerek yoktur.      

7 
Kazan, menhol, tank, silo ve tünel gibi kapalı alanlarda yapılacak kaynak iĢleri 
havalandırma yapılmadan çalıĢmaya baĢlanabilir.     

8 
Kaynak makinesi makanizmalarının hareketli parçalarına, izole olmayan kaynak 
makine kablolarına kontaklarına dokunulmaz.     

9 Oksijen redüktörünü, tüpe bağlantısını kaynakçının yanında bulundurduğu 
anahtarla yapar.     

10 

Gaz tüpü contasından gaz sızıntısı olduğu hallerde kaynakçı, redüktörün 
takılması ve conta somununun yükseltilmesi için tüp valfini kapatmadan da 
yapabilir.     

          Toplam Puan     

Adı Soyadı :  

Doğum Tarihi ve Yeri :  

Görevi :  

Firması :  

Tarih :  

Ġmza :   

ÇalıĢabilir                                                            ÇalıĢamaz  

     Sınavı ve Değerlendirmeyi yapanın:           

Adı Soyadı :   

     

  

Görevi :                 

Ġmzası :                 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dış cephede kurulu çalışma platformları nasıl olmalıdır? 
 Malzeme düşme riskine karşı çalışanlar ve diğer kişiler nasıl 

korunmalıdır? 
 Merdivenlerde tehlike nedenleri nelerdir, güvenlik nasıl 

sağlanmalıdır? 
 Çalışanların düşme tehlikesine karşı çalışma platformunda, iş 

iskelelerinde ve merdivenlerde alınan önlemlere ek olarak 
emniyet kemerlerinin kullanılmasına neden özen gösterilmelidir? 

 Taşınabilir (seyyar) el merdivenlerinde önemli hususlar nelerdir? 
Çalışmaya başlamadan önce neler yapılmalıdır? 

 Çatal ayaklı taşınabilir (seyyar) merdivenler nasıldır, nelere özen 
gösterilmelidir? 

 Sabit merdivenler ve korkulukları nasıl olmalıdır, hangi önlemler 
alınmalıdır? 

 Kalıp yapımı işlerinde tehlikeler nelerdir ve ne gibi önlemler alınır?  
 Beton işlerinde tehlikeler nelerdir, nasıl korunmalıdır? 
 Beton dökümü sırasında genel anlamda ne gibi kurallara uyulur? 
 Beton dökümü sırasında ne gibi önlemler alınır?  
 Hazır beton ile yapılacak dökümlerde ne gibi önlemler alınır?  
 Yüksek yerlerde gerçekleştirilen beton dökümü sırasında ne 

gibi önlemler alınır?  
 Demir işlerinde beliren tehlikeler nelerdir, nasıl korunmalıdır?  
 halde, inşaat demirinin hazırlanması, taşınması ve döşenmesi işleri 

sırasında genel anlamda ne gibi kurallara uyulmalıdır? 
 İnşaat demirlerini yükleme boşaltma yapılırken hangi güvenlik 

kurallarına uyulmalıdır? 
 İşlenen demirlerin montaj yerine taşınması nasıl yapılır? 
 Kazı çalışmalarında karşılaşılan tehlikeler nelerdir? Korunma 

çareleri var mıdır? 
 Kazıda güvenli çalışabilmek için daha neler yapılmalıdır? 
 Kazıya başlamadan önce neler yapılmalıdır? 
 Çalışanların elle yük kaldırma ve taşıma işlerinde oluşan tehlikeler 

neler olabilir ve bu tehlikelerden nasıl korunmalıdır? 
 Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanlarının kullanımından 

kaynaklanan tehlikeler neler olmalıdır? 
 Bir Vinç Operatörünün Görevleri neler olmalıdır? 
 Yük kaldırma işlerinde kullanılan halatlar, sapanlar, zincirler ve 

kancalar ile nasıl çalışılmalıdır? 
 Halatların kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar 

nelerdir?  
 Düşey Taşıma Sistemleri Nedir?  Güvenle Nasıl Çalışılmalıdır? 
 Şantiyelerde inşaatların dış cephelerinde ya da bina içinde kurulu 

yük ve insan taşıma asansörlerinde oluşan tehlikeler nelerdir ve 
nasıl ortadan kaldırılır?  

 Asansörü kullanmadan önce neler yapılmalıdır? 
 Asansörün kullanım sırasında uyulması gerekli kurallar nelerdir? 
 Asansör kabinine yüklenen malzemelerin düşerek cana veya mala 

zarar vermemesi için neler yapılmalıdır? 
 İnşaat yük asansörlerinin kullanımında ne gibi hususlara dikkat 

edilmelidir? 
 Malzemelerin kaldırılması ve taşınmasında kullanılan mobil 

(hareketli) vinçlerde güvenlik nasıl olmalıdır? 
 Mobil vinçle yapılan kaldırma işleri nasıl planlanır?  
 Kaldırma işlemlerinde koordinasyonun sağlanması için yapılan 

operasyonlarında uyulması gereken kurallar nelerdir? 
 Şantiyede kullanılan taşıtlarda ve mobil tesislerinde güvenlik nasıl 

sağlanmalıdır? 
 Kapalı alanlara giriş ve bu hacimlerde güvenli çalışmak için neler 

yapılmalıdır? 
 Kapalı hacim (ortam) nedir? 
 Kapalı hacim (ortam) olduğuna nasıl karar verilir? 
 Kapalı ortamda tehlike nasıl oluşur?  
 Kapalı alanlarda güvenli bir şekilde nasıl çalışılır? 
 Şantiyelerde Sıcak İş İzni’ni gerektiren çalışmalar nelerdir ve ne 

gibi önlemler alınmalıdır? 
 Yıkım ve söküm işlerinde karşılan tehlikeler nelerdir? 
 Yıkım ve söküm işleri nasıl yapılmalıdır? 
 Yıkım hangi teknikler ile yapılmalıdır? 
 Yıkım işleri süresince risk analizlerinin yapılması neden önemlidir?  
 Şantiyede yapılan kaynak işlerinde oluşan tehlikeler nelerdir? 
 Yapılan kaynak türüne göre kaynak veya kesim işlemi sırasında ne 

gibi tehlikeler vardır, hangi önlemler alınır? 

 

İÇİNDEKİLER 

Bölüm 1 

Şantiyelerde sık karşılaşılan tehlikeler ve alınması gerekli 
önlemler 

 Bir inşaat şantiyesinde iş sağlığı ve güvenliği programlarının 
uygulanmasında işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda belirlenmiş bir politikası olmalı mıdır? 

 İş sağlığı ve güvenliği politikasında neler yer almalıdır? 
 İş sağlığı ve güvenliği politikasının etkinliği nasıl 

sağlanmalıdır? 
 Şantiyelerde çalışanların karşılaşabileceği ölümcül tehlikeler 

neler olabilir? 
 Yüksek yerlerdeki çalışmalarda karşılaşılan tehlikeler 

nelerdir? 
 Yüksekte yapılan geçici işlerde hangi önlemler alınır? 
 Yüksekte çalışmalarda düşme riskleri nelerdir? 
 Düşme sonucunda oluşan kazaların çeşitleri nelerdir, hangi 

nedenlerle oluşmaktadır?  
 Yüksekte çalışmaya başlamadan önce uygulanması gereken 

güvenli çalışma yöntemleri nasıl olmalıdır?  
 Düşme olaylarının önlenmesi için uyulması gerekli genel 

kurallar neler olabilir? 
 Çalışma yerlerinin özelliğine göre düşmelere karşı alınması 

gerekli önlemler nasıl alınır? 
 Üzeri kapatılan boşluklarda koruma amaçlı malzemeler nasıl 

olmalıdır?   
 Eğik düzeyli yüksek yerlerdeki çalışmalarda tehlikeler nelerdir 

ve insan ve malzeme düşmelerine karşı nasıl korunmalıdır? 
 Kenar boşluklarından ve döşeme üzeri boşluklardan 

düşmelere karşı nasıl önlem alınır? 
 Çalışmalarını su kenarında veya üzerinde sürdüren 

şantiyelerde düşmelere karşı neler yapılmalıdır? 
 Köprü, su altı tünelleri, liman ve iskele inşaatı sırasında su 

altında yapılacak çalışmalarda tehlikeler nelerdir, ne gibi 
önlemler alınır? 

 Yüksekte çalışan işçilerin çalışmaya başlamadan önce gerekli 
kontroller  yapılmalı mıdır? 

 Yüksekte çalışanların düşmelerini önlemek için öncelikle 
yapılması gereken hususlar neler olmalıdır? 

 Yüksekte yapılan çalışmalarda platformlar nasıl olmalıdır ve 
seçiminde düşünülmesi gereken faktörler var mıdır?  
Varsa nelerdir? 

 Çalışma platformlarındaki korkuluklar ve topuk levhaları nasıl 
olmalıdır? 
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 Dış cephede kurulu çalışma platformları nasıl olmalıdır? 
 Malzeme düşme riskine karşı çalışanlar ve diğer kişiler nasıl 

korunmalıdır? 
 Merdivenlerde tehlike nedenleri nelerdir, güvenlik nasıl 

sağlanmalıdır? 
 Çalışanların düşme tehlikesine karşı çalışma platformunda, iş 

iskelelerinde ve merdivenlerde alınan önlemlere ek olarak 
emniyet kemerlerinin kullanılmasına neden özen gösterilmelidir? 

 Taşınabilir (seyyar) el merdivenlerinde önemli hususlar nelerdir? 
Çalışmaya başlamadan önce neler yapılmalıdır? 

 Çatal ayaklı taşınabilir (seyyar) merdivenler nasıldır, nelere özen 
gösterilmelidir? 

 Sabit merdivenler ve korkulukları nasıl olmalıdır, hangi önlemler 
alınmalıdır? 

 Kalıp yapımı işlerinde tehlikeler nelerdir ve ne gibi önlemler alınır?  
 Beton işlerinde tehlikeler nelerdir, nasıl korunmalıdır? 
 Beton dökümü sırasında genel anlamda ne gibi kurallara uyulur? 
 Beton dökümü sırasında ne gibi önlemler alınır?  
 Hazır beton ile yapılacak dökümlerde ne gibi önlemler alınır?  
 Yüksek yerlerde gerçekleştirilen beton dökümü sırasında ne 

gibi önlemler alınır?  
 Demir işlerinde beliren tehlikeler nelerdir, nasıl korunmalıdır?  
 halde, inşaat demirinin hazırlanması, taşınması ve döşenmesi işleri 

sırasında genel anlamda ne gibi kurallara uyulmalıdır? 
 İnşaat demirlerini yükleme boşaltma yapılırken hangi güvenlik 

kurallarına uyulmalıdır? 
 İşlenen demirlerin montaj yerine taşınması nasıl yapılır? 
 Kazı çalışmalarında karşılaşılan tehlikeler nelerdir? Korunma 

çareleri var mıdır? 
 Kazıda güvenli çalışabilmek için daha neler yapılmalıdır? 
 Kazıya başlamadan önce neler yapılmalıdır? 
 Çalışanların elle yük kaldırma ve taşıma işlerinde oluşan tehlikeler 

neler olabilir ve bu tehlikelerden nasıl korunmalıdır? 
 Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanlarının kullanımından 

kaynaklanan tehlikeler neler olmalıdır? 
 Bir Vinç Operatörünün Görevleri neler olmalıdır? 
 Yük kaldırma işlerinde kullanılan halatlar, sapanlar, zincirler ve 

kancalar ile nasıl çalışılmalıdır? 
 Halatların kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar 

nelerdir?  
 Düşey Taşıma Sistemleri Nedir?  Güvenle Nasıl Çalışılmalıdır? 
 Şantiyelerde inşaatların dış cephelerinde ya da bina içinde kurulu 

yük ve insan taşıma asansörlerinde oluşan tehlikeler nelerdir ve 
nasıl ortadan kaldırılır?  

 Asansörü kullanmadan önce neler yapılmalıdır? 
 Asansörün kullanım sırasında uyulması gerekli kurallar nelerdir? 
 Asansör kabinine yüklenen malzemelerin düşerek cana veya mala 

zarar vermemesi için neler yapılmalıdır? 
 İnşaat yük asansörlerinin kullanımında ne gibi hususlara dikkat 

edilmelidir? 
 Malzemelerin kaldırılması ve taşınmasında kullanılan mobil 

(hareketli) vinçlerde güvenlik nasıl olmalıdır? 
 Mobil vinçle yapılan kaldırma işleri nasıl planlanır?  
 Kaldırma işlemlerinde koordinasyonun sağlanması için yapılan 

operasyonlarında uyulması gereken kurallar nelerdir? 
 Şantiyede kullanılan taşıtlarda ve mobil tesislerinde güvenlik nasıl 

sağlanmalıdır? 
 Kapalı alanlara giriş ve bu hacimlerde güvenli çalışmak için neler 

yapılmalıdır? 
 Kapalı hacim (ortam) nedir? 
 Kapalı hacim (ortam) olduğuna nasıl karar verilir? 
 Kapalı ortamda tehlike nasıl oluşur?  
 Kapalı alanlarda güvenli bir şekilde nasıl çalışılır? 
 Şantiyelerde Sıcak İş İzni’ni gerektiren çalışmalar nelerdir ve ne 

gibi önlemler alınmalıdır? 
 Yıkım ve söküm işlerinde karşılan tehlikeler nelerdir? 
 Yıkım ve söküm işleri nasıl yapılmalıdır? 
 Yıkım hangi teknikler ile yapılmalıdır? 
 Yıkım işleri süresince risk analizlerinin yapılması neden önemlidir?  
 Şantiyede yapılan kaynak işlerinde oluşan tehlikeler nelerdir? 
 Yapılan kaynak türüne göre kaynak veya kesim işlemi sırasında ne 

gibi tehlikeler vardır, hangi önlemler alınır? 

 

İÇİNDEKİLER 

Bölüm 1 

Şantiyelerde sık karşılaşılan tehlikeler ve alınması gerekli 
önlemler 

 Bir inşaat şantiyesinde iş sağlığı ve güvenliği programlarının 
uygulanmasında işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda belirlenmiş bir politikası olmalı mıdır? 

 İş sağlığı ve güvenliği politikasında neler yer almalıdır? 
 İş sağlığı ve güvenliği politikasının etkinliği nasıl 

sağlanmalıdır? 
 Şantiyelerde çalışanların karşılaşabileceği ölümcül tehlikeler 

neler olabilir? 
 Yüksek yerlerdeki çalışmalarda karşılaşılan tehlikeler 

nelerdir? 
 Yüksekte yapılan geçici işlerde hangi önlemler alınır? 
 Yüksekte çalışmalarda düşme riskleri nelerdir? 
 Düşme sonucunda oluşan kazaların çeşitleri nelerdir, hangi 

nedenlerle oluşmaktadır?  
 Yüksekte çalışmaya başlamadan önce uygulanması gereken 

güvenli çalışma yöntemleri nasıl olmalıdır?  
 Düşme olaylarının önlenmesi için uyulması gerekli genel 

kurallar neler olabilir? 
 Çalışma yerlerinin özelliğine göre düşmelere karşı alınması 

gerekli önlemler nasıl alınır? 
 Üzeri kapatılan boşluklarda koruma amaçlı malzemeler nasıl 

olmalıdır?   
 Eğik düzeyli yüksek yerlerdeki çalışmalarda tehlikeler nelerdir 

ve insan ve malzeme düşmelerine karşı nasıl korunmalıdır? 
 Kenar boşluklarından ve döşeme üzeri boşluklardan 

düşmelere karşı nasıl önlem alınır? 
 Çalışmalarını su kenarında veya üzerinde sürdüren 

şantiyelerde düşmelere karşı neler yapılmalıdır? 
 Köprü, su altı tünelleri, liman ve iskele inşaatı sırasında su 

altında yapılacak çalışmalarda tehlikeler nelerdir, ne gibi 
önlemler alınır? 

 Yüksekte çalışan işçilerin çalışmaya başlamadan önce gerekli 
kontroller  yapılmalı mıdır? 

 Yüksekte çalışanların düşmelerini önlemek için öncelikle 
yapılması gereken hususlar neler olmalıdır? 

 Yüksekte yapılan çalışmalarda platformlar nasıl olmalıdır ve 
seçiminde düşünülmesi gereken faktörler var mıdır?  
Varsa nelerdir? 

 Çalışma platformlarındaki korkuluklar ve topuk levhaları nasıl 
olmalıdır? 
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•Şantiyelerde elektrikli cihaz, el aletleri ve iş ekipmanları ile 
çalışanların karşılaştıkları tehlikeler var mıdır? Varsa bu tehlike-
ler nelerdir?
•Şantiyelerde elektrikli cihaz, el aletleri ve iş ekipmanları ile 
çalışanların karşılaştıkları tehlikeler var mıdır? Varsa bu tehlike-
ler nelerdir?
•Elektrik kazası olaylarında en çok rastlanan kazalarda ortak 
nedenler hangileridir?
•Elektrik kazalarından korunmak için hangi hususlara uyulması 
gerekir?
•Şantiye içinden geçen yüksek gerilim hatlarında ne gibi tehlikel-
er olabilir?
•Elektrik kazalarında ilk yardım nasıl yapılmalıdır?
•Şantiyelerde el aletleri nasıl güvenli kullanılır?
•Şantiyede çalışanların sağlığını etkileyen kimyasal maddeler 
nelerdir?
•Şantiyedeki tehlikeli kimyasal maddeler nasıl tanımlanır? 
”Kimyasal maddelerin etiketlenmesi”
•Tehlikeli madde riskinin değerlendirilmesi nasıl yapılır?
•Tehlikeli maddelerin kullanılması sırasında neler yapılmalıdır?
•Tehlikeli maddelerin kontrolü nasıl sağlanır?
•Kimyasal maddelerle çalışmada olası ani tehlikelere karşı acil 
eylem planı yapılmalı mı?
•Şantiyelerde kişisel Hijyen nasıl sağlanır?
•Şantiyelerde çalışanların uyması gerekli genel hijyen kurallarına 
nelerdir?
•İnşaat işlerindeki iş hastalıkları hangi etkenlerle oluşur? Oluşan 
hastalıklar nelerdir? Hangi işler meslek hastalığını oluşturur?
•Şantiyelerde işle ilgili kas ve iskelet sistemi hastalıklar nelerdir?
•Şantiyelerde gürültü işlerde çalışanların sağlığını etkileyen 
tehlikeler nelerdir?
•Çalışanlar gürültüden korunmazsa neler olabilir?
•Gürültüden nasıl korunmalıdır?
•Şantiyelerde gürültü nasıl değerlendirilir?
•Gürültü yasakları var mıdır?
•Şantiyelerde titreşimli aletlerle çalışanların sağlığını etkileyen 
tehlikeler nelerdir?
•Titreşim nasıl önlenir?
•Titreşim kontrol edilebilir mi?
•Şantiyelerde çalışan işçilerin sağlığının sürekli kalabilmesi için 
neler yapılmalıdır?
•Kişisel koruyucu malzemeler şantiyelerde neden kullanıl-
malıdır?
•Şantiyelerde kullanılması gerekli kişisel koruyucu malzemeler 
nelerdir ve nerelerde kullanılmalıdır?
•Sağlık ve güvenlik işaret levhaları hangi yöntemle tespit edilir?
•Halka açık alanlarda yapılan inşaatların (bina yapımı, kazı ve 
yıkım işleri) çevresinde bulunan insanlar (üçüncü kişiler) nasıl 
korunur?
•Kaldırımlara bitişik yapılan inşaat çalışmalarının düzenlenmesi 
nasıl yapılır?
•Kaldırımda yürüyen yayalara ilişkin tehlikeleri nasıl yok edilir?
•Halka açık alanlarda yapılacak kazılarda hangi hususlara önem 
verilmeli ve nasıl önlemler alınmalıdır?
•İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitim programı olmalı mı, bu 
programda hangi hususlar yer almalıdır?
•İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygulamalar nasıl izlenir?
•Şantiyede meydana gelen bir kazanın maliyeti hesaplanabilir 
mi?
Bölüm 2
Şantiye Sağlık ve Güvenlik Planı
•Sağlık ve Güvenlik Planı Nedir?
 •Sağlık ve Güvenlik Planının hazırlanması hakkında Rehber
•Sağlık ve Güvenlik Planı’nın bileşenleri

Bölüm 3
Şantiye Sağlık ve Güvenlik Dosyaları
•Sağlık ve Güvenlik Dosyası Nedir?
•Şantiyelerde Organizasyona ve Yönetime İlişkinUygulama 
Yöntem Kuralları:
•Şantiyelerde Sosyal Tesislere İlişkin Yöntem Kuralları
•Şantiyede Sağlık Hizmetlerine İlişkin Yöntem Kuralları:
•Şantiyelerde Uygulanacak Genel Kurallara İlişkin Yöntem 
Kuralları
•Çevre Koruma Yöntem Kuralları
•Kişisel Koruyucu Malzeme Kullanımı Yöntem Kuralları
•Yangın Güvenliği ve Acil Durum Yöntem Kuralları
•Kazı İşlerinde Yöntem Kuralları
•El Aletleri Kullanımı İle İlgili Yöntem Kuralları
•Betonarme İşleri Yöntem Kuralları
•Korkuluklar, Rampalar, Platformlar, Yüksekte Yapılan işlerde 
kullanılan İş İskeleleri, Seyyar Merdiven Kullanım Yöntem 
Kuralları
•Çelik Yapı Yöntem Kuralları
•Kaynak Ve Kesme İşleri Yöntem Kuralları
•Makine Ve İş ekipmanlarının Kullanımı İle İlgili Yöntem 
Kuralları
•Motorlu Araçlar Yöntem Kuralları
•Elektrik İşleri Yöntem Kuralları
•Basınçlı Teçhizat Ve Sistemlere İlişkin Yöntem Kuralları
•Parlayıcı Patlayıcı Maddeler Ve Kimyasal malzemelerin Kul-
lanımı İle İlgili Yöntem Kuralları
•Malzeme Taşınması, Depolanması Ve İstifi İle İlgili Yöntem 
Kuralları
•Şantiyede Kaldırma İşlerinde Kullanılan İş Ekipmanları İle 
İlgili Yöntem Kuralları
•Yüksekte Çalışma İle İlgili Yöntem Kuralları Şantiyede Uygu-
lanacak Sağlık ve Güvenlik Kurallarına Yönelik Formlar
•İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına İlişkin Formlar
•Risk Değerlendirmesine İlişkin Raporu Hazırlama Klavuzu ve 
Formlar
•Kaza ve Olayların Raporlanmasına İlişkin Formlar
•İş Sağlığı ve Güvenliği Performansın Ölçülmesine ve İzlenme-
sine İlişkin Formlar
•İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine İlişkin Formlar
•Acil Durumlarla İlgili Formlar
•Şantiyelerdeki Elektrikli İş Ekipmanlarının ve El Aletlerinin 
Periyodik Kontrol Renk Kodlamasına İle İlgili Formlar
Bölüm 4
İşverenlerin ve Proje Yönetiminde Görev Alan Kişilerin İş 
Kazalarında ve Meslek Hastalıklarındaki Sorumlulukları
Bölüm 5
Şantiyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Standartlar

OKTAY TAN, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan 
sonra, 1960 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisin-
den mezun olmuştur. Yüksek lisansını İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında İş Sağlığı Uzmanı olarak tamam-
lamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel 
Müdürlüğü’nün, çeşitli kademelerinde uzun yıllar üst yöneticilik 

görevlerinde bulunmuş, İş Sağlığı Genel Müdür vekili iken1982 yılında emekli 
olmuştur.
1983 – 2018 yılları arasında İş Sağlığı ve Güvenliği danışmanlığı, deneticiliği 
ve eğiticiliği görevini yürütmüştür. Kurucusu olduğu ve iki dönem Başkanlığını 
yaptığı MESKA Meslek Hastalıkları İş Kazaları Araştırma ve Önleme Vakfı üye-
sidir. 1984-85 yıllarında, A.Ü. Kastamonu Meslek Yüksek Okulu’nda, 2004/12 
yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda, 2014/18 yıl-
larında İstanbul Gedik Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yap-
mıştır. Evli olup iki kızı ve iki torunu bulunmaktadır. MESKA Vakfı tarafından 
yayınlanmış “İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının İşyeri Yöneticilerine 
Yansıyan Hukuki Sonuçları” adlı kitabı ile Dinç Ofset tarafından 2077 yılında 
yayınlanmış “İnşaat İşlerinde Ana Tehlikeler ve Önlemleri” adlı kitabı ve çok 
sayıda www.oktaytan.net de makalesi bulunmaktadır.

 

 







Değerli  Okuyucular,
Ben Buse Bölükoğlu,  1997  yılında İzmir Bergama’da doğdum ve büyüdüm. Lüleburgaz’da yaşamaktayım. Kırklareli 
Üniversitesi  İş Sağlığı ve Güvenliği ,Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bölümünden mezun 
oldum. İki yıldır  İş Güvenliği  Uzmanı olarak çalışmakta ve tecrübeler edinmekteyim. Amacım; insan sağlığının ve iş 
güvenliğinin önemini çalışanlara aşılayabilmek. Şu an iş güvenliği ile ilgili bilgilendirici içerikler üretmekteyim ve daha iyi 
projeler,   çalışmalar yapmayı  hedefliyorum.
İstediğiniz içerikler için busebolukogluu@gmail.com  adresinden  iletişime geçebilirsiniz.
Sağlıklı, kazasız günler diliyorum.
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SİGMACERT (SQR) Firması 
Öncülüğünde Organize Edilen 
“81 İlde Baş Denetçi /Denetçi/

Teknik Uzman 
Yetiştirme Projesi” 

kapsamında İş Sağlığı ve 
Güvenliği Derneği (İSGDER) 

Üyelerinin Katılımları ile Ücretsiz 
ISO 45001:2018 Bilgilendirme 

Eğitimi Düzenlendi.

Eğitim başlangıcında İSGDER Denetleme Kurulu Başkanı Osman SAYAR, derneğimiz ve faaliyetleri hakkın-
da kısa bir bilgilendirme yaptı.

Türkiye’nin dört bir yanında kendi sektörlerini kalkındırmak adına yoğun çalışmalar içinde olan İş Güvenliği 
Uzmanlarının tecrübelerini hayata geçirebilecekleri, belgelendirme sektörüne katma değer sağlayabilecekleri, 
deneyim aktarımında bulunabilecekleri Türkiye’nin ilk baş denetçi yetiştirme projesi SİGMACERT – FQC 
- ATS GIDA LABORATUVARI - DENETLE İSG ÖLÇÜM LABORATUVARI - EĞİTİM SEPETİ şirketler 
grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa CİHAN tarafından hayata geçirilmiştir. Projenin detayları hakkında 
bilgilendirme yapan ve merak edilen soruları yanıtlayan Mustafa CİHAN, sektöründe bir ilki başlattıklarını ve 
İSGDER üyelerinin gösterdiği ilgi ve katılımlarında kaynaklı memnuniyetini dile getirdi. 

Projede yer almak isteyen üyeler ile mülakatlar yapılarak 81 ilin baş denetçi adayları belirlenmiştir. Eğitim 
grupları oluşturulmuştur ve Ekim ayı içerisinde ilk eğitimler başlayacaktır.

Dernek Faaliyetleri
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İş Güvenliği Uzmanları Derneği (İSGDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Cihan yakın bir 
dönemde İş Güvenliği Uzmanları’nın da öncelikli 
aşı grubuna dahil edilmesi gerektiğini, pandemi süre-
cinde kısıtlamalardan muaf olduklarını ve iş yerler-
inde alınacak önlemler doğrultusunda salgın yönetimi 
sürecinde aktif olarak yer aldıklarını belirtmişti.

Ülke genelinde tüm iş güvenliği uzmanlarının Cİ-
MER’e başvurarak öncelik taleplerini iletmeleri 
çağrısı büyük bir yankı getirmiş, Efeler Haber’de 
de yer almıştı. Haberimiz yankı getirmiş, İş Güven-
liği Uzmanları ve birçok sivil toplum kuruluşları 
tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştı.
 
Bir son dakika gelişmesine göre; Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; iş 
yerlerinde salgın sürecinde COVID-19 bulaş riskinin 
önlenmesi amacıyla işverenlere ve çalışanlara yöne-
lik rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek üzere se-
ferber edilen iş güvenliği uzmanları da iş yeri hekim-
leri ile iş yeri hemşirelerinden sonra kademeli olarak 
aşılama takvimine dahil edildi.
 
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ba-
kan Vedat Bilgin, Bakanlık tarafından yetkilendir-
ilen İş Güvenliği Uzmanlarının kademeli olarak aşı 
takvimine dahil edildiğini söyledi.

“İSGDER’DEN BAKAN BİLGİN’E 
TEŞEKKÜR”
İş Güvenliği Uzmanları Derneği tarafından  söz 
konusu gelişme ile ilgili olarak; “İSGDER olarak İş 
Güvenliği Uzmanlarının aşı sıralamasında öncelikli 
gruba alınması gerektiğinin önemini belirterek, yet-
kililerden konu ile ilgili taleplerde bulunmuştuk. Ta-

leplerimizi geri çevirmeyen başta Çalışma ve Sosy-
al Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başta olmak üzere, 
destek veren tüm STK’lara ve emeği geçen herkese 
teşekürü borç biliriz” ifadelerine yer verdi.

BEKLENEN MÜJDE 
BAKAN’DAN GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş ye-
rlerinde sağlık ve güvenliği tesis etmeye yöne-
lik çalışan iş güvenliği uzmanlarının bilgilerini 
Sağlık Bakanlığı ile paylaşacak ve kademeli 
aşılama süreci başlayacak.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ba-
kan Vedat Bilgin, Bakanlık tarafından yetkilendi-
rilen İş Güvenliği Uzmanlarının kademeli olarak 
aşı takvimine dahil edildiğini  söyledi.

Dernek Faaliyetleri
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İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ
EĞİTİMLERİNİN 
ETKİNLİĞİ NASIL 
DEĞERLENDİRİLMELİDİR?

Tacettin TAKMA
İŞ  GÜVENLİĞİ UZMANI (A)

tacettintakma@gmail.com

1.GİRİŞ ve AMAÇ

Eğitim sürecinde, her bir katılımcının, ka-
zandırılmak isteniledavranış değişikliğini 
ne derece gerçekleştirdiği, istenilen beceri 
ve yeteneğe ne düzeyde ulaşmış olduğu 

belirlenmeye çalışılır. Fark kavramı ölçme için te-
meldir. Bu yüzden ölçme farktan doğmuştur. Değer-
lendirme ise ölçme sonuçlarını bir ölçütle karşılaştırıp 
ölçülecek nitelik hakkında KARAR VERME 
SÜRECİDİR.

Eğitimlerin değerlendirmesinde en yaygın yöntem ise, 
Kirkpatrick’in uygulamasıdır. 1959 yılında geliştird-
iği bu 4 aşamalı modele 1990 yılında Jack Philips 5. 
Maddeyi ilave etmiştir. Bu seviyedeki değerlendirme, 
4. Seviye değerlendirme sonucu elde edilen veriler-
in finansal veriye dönüştürür ve eğitim için yapılan 
harcamaya bölerek, eğitime yapılan yatırımın ne or-
anda geriye döndüğü hesaplanır. Ancak İş Sağlığı ve 
Güvenliği eğitimleri için sağlıklı sonuçlara ulaşmak 
çok zordur. Azalan iş kazaları sadece İSG eğitimleri 
ile değil, diğer önlemlerle de azalabilir.

Eğitim
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Eğitim

 2.6331 SAYILI KANUN
İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda 17. Madde 
“ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ” maddesine göre 
işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitim-
leri almasını sağlar. Buna dayalı olarak 15 Mayıs 
2013 tarihinde “ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ES-
ASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK”  çıkmıştır. 
Bu yönetmeliğin 12. Maddesi aşağıdadır.

2. 1. Eğitimin Temel Prensipleri
MADDE 12 – (1) Eğitimin verimli olması için, eği-
time katılacakların ihtiyacı olan konuların seçilmesine 
özen gösterilir. Eğitim, çalışanların kolayca anlayabi-

leceği şekilde teorik ve uygulamalı olarak düzenlenir.
(2) Eğitimler çalışanlara bireysel ya da gruplar halinde 
uygulanabilir.

(3) Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutum-
larının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde 
ortaya konması esastır.

(4) İşverenin kendi belirleyeceği bir yöntem ile birey-
sel seviye tespiti yapılarak çalışanların eğitim öncesi 
seviyesi ve Ek-1’de yer alan konular dışında almaları 
gereken eğitimler belirlenir.

(5) İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; çalışanlarda iş 
sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış değişikliği 
sağlamayı ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin önemi-
nin çalışanlarca kavranmasını amaçlar.

(6) Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme 
yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre 
eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyaç 
duyulması halinde, eğitim programında veya eğiti-
cilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır.

1.KIRKPATRICK YÖNTEMİ
Yönetmeliğin bu maddesi ışığında Kirkpatrick değer-
lendirmesini örnek formlarla açıklanabilir.

3. 1. Tepki Anketi 
Katılımcıların tepkisini ölçmek için yapılır. Eğitim-
den hemen sonra, katılımcıların duygu ve düşünce-
lerini öğrenilir. Genel olarak katılımcıların eğitimden 
memnun olup olmadığını eğitim sonunda kısa an-
ketler ile elde edilir. Bu anketler ile eğitimin kapsamı, 
eğitim ortamı, katılımcıların düzeyi, eğitimcinin bilgi 
ve tutumu hakkında katılımcı ne düşünüyor soruları-
na cevap bulunur. Uygulaması kolay ve düşük mali-
yet içerir.

Örn
ektir

Örn
ektir
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3. 2. Seviye Değerlendirme (ÖĞRENME)
Bu seviyede yaptığımız değerlendirme ile katılım-
cının eğitimden önceki bilgisi ile eğitim sonrasındaki 
bilgiyi ortaya çıkarılır. Katılımcılar için amaçlanan 
yönde olumlu gelişme olup olmadığı da tespit edi-
lir. İkinci seviye değerlendirme için eğitim öncesinde 
ve sonrasında test uygulamaları (Ön test/son test) ile 
eğitmen performansları da ortaya çıkar.

1. Bilgi Ölçme ve Değerlendirme Formu

Özellikle ölçülebilen KKD kullanımı, yangından 
korunma, ağır yük kaldırma gibi beceri gerektiren eği-
timlerin değerlendirilmesinde de kullanılır. Önceden 
hazırlanan kontrol listesi ile uygulanır. Beceri gerek-
tiren eğitimlerde katılımcılardan istenen performans 
% 100 olmalıdır. 

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Eğitim
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3.3.DavranışDeğişikliğinin 
Gözlemlenmesi 

Katılımcıların, eğitimde kazandıkları bilgi ve beceriler 
sonucu, davranış değişikliğini ölçer. Eğitim süreçlerinin 
esas amacı davranış değişikliğidir. Eğitimlerde katılım-
cılarda öğrenme meydana gelmiş olsa bile, öğren-
menin gerçek yaşama transfer edilip edilmediği bu 
değerlendirmeler ileortayaçıkar.Davranış değişikliğini 
ölçmek için eğitimden belli bir süre (tavsiye edilen 
zaman 3-6 ay) geçmesi gereklidir. Davranış değişikliği 
ile istenen riskli davranışlardan kaçınmalarıdır.Eğitim-
lerde öğrendiklerini işyerlerinde uygulayıp uygula-
madıklarını ölçer. Bu çok hassas bir konudur. Özellikle 
bunun eğitimini alan çalışanlar tarafından davranış 
gözlemlenmelidir. 
Gözlem sonuçları Davranış Gözlem Formuna kayde-
dilir. 

4. SONUÇLAR
İSG Eğitimlerine katılan katılımcıların perfor-
manslarının iş kazalarına / meslek hastalıklarına,
ramak kalalara ne kadar yansıdığı ölçülür. Şirket 
içindeki güvenlik kültürünün var ve yaşıyor olduğunun 
yansımaları olarak bakılır. Ayrıca çalışan memnuniyeti 
anketleri ile de sonuçlara ulaşılabilir. İş kazalarının 
azalması için

•Ramak kala olaylarının paylaşımlarının artması,

•Kurumsal kültür sonuçlarının ölçülmesinde “İş 
Güvenliği Kültürünün” önem kazanması, 

•Yeni eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, eğitim 
planlamalarında kurumsal hedefler ile bu eğitimlerin 
ilişkilendirilmesinde çok önemlidir.
Sonuç olarak İSG eğitimlerinin etkinliğinin değer-
lendirilmesi bilimsel metotlarla ve uzman kişilerle bir-
likte yapıldığında anlamlı sonuçlara ulaşılır.

KAYNAKLAR
1.Dr. Donald L. Kirkpatrick PDR International Yayınevi 1988

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Örn
ektir

Eğitim





2019-2020-2021 33

Dernek Faaliyetleri



2019-2020-2021 34

03 Temmuz 2020 tarihinde Hendek ilçesi Yukarı Çalıca 
Mahallesi, Tepeaçma mevkinde faaliyet gösteren, Büyük 
Coşkunlar Piroteknik Kimya Sanayi Havai Fişek Oyun-
cak Pazarlama Tic. ve Ltd. Şti. isimli şirkete ait fabrikada 
ard arda patlamalar meydana gelmiş, olayda 7 kişi vefat 
etmiştir.
Yazılı ve görsel basından çıkan haberlerde, patlamaların 
50 km çaplı bir alanda şiddetli bir şekilde hissedildiği ifade 
edilmektedir. Bu değerlendirmede, sismik kayıtlar kul-
lanılarak patlamaların kronolojik olarak zamanları ve pat-
lamalarda infilak eden piroteknik malzemelerin miktarları 
hesaplanmıştır. Patlamalar sonucu oluşan krater çaplarına 
göre de infilak eden piroteknik malzemelerin miktarları 
hesaplanmıştır. Son olarak çevre yerleşimlerdeki hasara 
bağlı olarak patlama le oluşan hava şoku basıncı tahmin 
edilerek, infilak eden piroteknik malzemelerin miktarları 
hesaplanmıştır.  Krater çapları ve hava şoku basıncına 
göre elde edilen sonuçlar ile, sismik-akustik kayıtlar kul-
lanılarak hesaplanan miktarlar ile karşılaştırılmıştır. Tüm 
bu değerlendirmeler sonucunda infilak eden piroteknik 
malzemelerin patlama hızları hesaplanmıştır.

1. GİRİŞ
İnsan kaynaklı patlamalar, depremlere benzer titreşim-
ler oluşturmaktadır. Bu yer sarsıntıları, yapay deprem 
olarak adlandırılmaktadır. Soğuk Savaş döneminde ve 
günümüzde Kuzey Kore`nin yapmış olduğu nükleer 
denemeler sismograf kayıtları ile takip edilmiş; deney 
yerleri ve nükleer testlerin büyüklüğü bu sayede diğer 
ülkeler tarafından belirlenebilmiştir. Sismik kayıtlar, 
nükleer testlerin izlenebilmesinin yanı sıra; bombalı 
terörist saldırıları, maden kazaları, uçak kazaları, yakıt 
boru hattı patlamaları ve yakıt deposu patlamaları gibi 
birçok sıra dışı ve toplumsal etkisi büyük olan olaylarda 
kullanılmıştır. Özellikle son yıllarda, büyük endüstriyel 
kazaların ve büyük ölçekli terör saldırılarının artması ned-
eniyle yüzey patlamalarında, patlamanın büyüklüğünü 
ve infilak eden patlayıcı miktarını belirlemeye yönelik 
çalışmalar önem kazanmıştır. Bu konu hakkında son 
yılarda Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) ve İsrail 

tarafından deneysel çalışmaları da içeren kapsamlı araştır-
malar yapılmıştır. Türkiye`de ise bu konu ile ilgili deney-
sel araştırma ve akademik yayın hemen hemen bulun-
mamaktadır. 1995 yılında ABD`nin Oklahoma Federal 
Hükümet Binası`na düzenlenen bombalı saldırı, 1998`de 
El Kaide terör örgütü tarafından A.B.D`nin Kenya-Nai-
robi Büyükelçiliği Binası`na düzenlenen bombalı saldırı, 
2000 yılında Rus Nükleer Denizaltısı Kursk gemisinin 
Barents Denizi`nde patlaması ve batması, 2004 yılında 
İngiltere Buncefield kentindeki yakıt deposu patlaması, 
2010 yılında Güney Kore`ye ait korvetin patlaması ve bat-
ması sismograf kayıtlarının kullanıldığı diğer ülkelerdeki 
önemli olaylardan bazılarıdır. Bu olaylarda, patlayıcının 
miktarının yanı sıra, bazen saldırı veya kazanın zamanı 
çok önemli olurken, bazı olaylarda ise coğrafik konumu 
daha önemli olabilmektedir. 

2. 3 TEMMUZ 2020 SAKARYA HENDEK HAVAİ 
FİŞEK PATLAMASI VE PATLAMAYA AİT SİS-
MİK-AKUSTİK KAYITLAR
03 Temmuz 2020 tarihinde Sakarya ili Hendek ilçesi 
Yukarı Çalıca Mahallesi Tepeaçma mevkinde faaliyet 
gösteren, Büyük Coşkunlar Piroteknik Kimya Sanayi Ha-
vai Fişek Oyuncak Pazarlama Tic. ve Ltd. Şti. isimli şir-
kete ait fabrikada ard arda patlamalar meydana gelmiştir. 
Yaşanan olay sonucunda 7 kişi vefat etmiş, 127 kişi ise 
yaralanmıştır. Patlama yerine yakın olan sismik istasyon-
ların incelenmesi sonucunda, AFAD ve Kandilli Ras-
athanesi Deprem Araştırma Ensitüsü tarafından işletilen 
GULT, MDUB, SAUV, SAHE, KAYN ve GEYV kodlu 
sismik istasyonları tarafından patlamaların kaydedildiği 
görülmektedir (Tablo 4). Patlamaya ait sayısal veriler, 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 
Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi (TDVMS) sistemi 
kullanılarak temin edilmiştir. 

SAKARYA / HENDEK 
İLÇESİNDE MEYDANA 
GELEN HAVAİ FİŞEK 
FABRİKASI PATLAMASININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Patlama Yerine Mesafesi (metre)Sismil İstasyon
GULT 41600

61160
25270
20890
29730
44190

MDUB
SAUV
SAHE
KAYN
GEYV

Tablo 1. Patlamanın Kaydedildiği Sismik İstasyonlar 
ve Patlama Yerine Olan MesafeleriYüzey patlamaları 
sonucunda sismik istasyonlar tarafından kaydedilen 
titreşim dalgaları iki ana dalga fazından
oluşmaktadır. Bunlardan ilki ve sismik istasyona ilk 
gelen dalga fazı olan sismik dalgalardır. Sismik P 
dalgası hızı yaklaşık 5000 m/s’dir. İkincisi ve sismik 
istasyonda daha sonra gelen dalga ise, akustik dalga 
fazıdır. Akustik dalga hızı, diğer bir ifade ile ses dal-
gası hızı, yaklaşık 340 m/s olup,   bu hız sıcaklık, 
rüzgâr hızı ve doğrultusu ile patlayıcı miktarına göre 
değişebilmektedir. Patlamalar sonucu oluşan sismik 
ve akustik dalga fazları Şekil 4-6 arasında verilmek-
tedir.
 

Şekil 4. SAUV İstasyonu Tarafından Kaydedilen Sismik ve 
Akustik Dalga Fazları

Şekil 5. SAHE İstasyonu Tarafından Kaydedilen Sismik 
Dalga ve Akustik Dalga Fazları (Ex.1 ve Ex.6 olmak üzere iki 
ayrı patlamaya ait sismik dalga)

Şekil 6. GULT İstasyonu Tarafından Kaydedilen Sismik ve 
Akustik Dalga Fazları

Eğer bir patlamanın coğrafi konumu ve sismik ista-
syonların patlamaya olan mesafeleri biliniyorsa, 
doğrudan P dalgaları hızı hesaplanarak patlamanın 
zamanı kolayca hesaplanabilmektedir. Si  mik kayıt-
ların analizi sonucunda ilk patlamanın zamanı yerel 
saat ile 11:15:16,73 olarak hesaplanmıştır. 
Patlama sonucu oluşan sismik ve akustik dalgaların 
analizinden 7 ayrı patlama tespit edilmiştir. Tablo 5 
‘de olayda meydana gelen patlamaların zamanları 
verilmektedir. İlk patlama en büyük patlama olup, 
yerel saat ile 11:15:16,73’de meydana gelmiştir. 
Diğer altı patlamalar, ilk patlamadan sırası ile 0,76 s, 
3,26 s, 9,28 s, 93,90 s, 96,27s ve 111,17 s sonra mey-
dana geldiği hesaplanmıştır. Bu patlamalar büyüklük 
sırasıyla Ex.1, Ex.2, Ex.6, Ex.3, Ex.5,Ex. 4 ve Ex.7 
olarak sıralanmaktadır.  Yazılı basında konu hak-
kındaki haberlerde de 7 ayrı patlama çukuru olduğu 
bilgisi verilmektedir. Bu bakımdan sismik kayıtlar 
ile örtüşmektedir. Yine yazılı basında, ilk patlamanın 
bilirkişi raporuna atıf yapılarak, 11:16.22’de meyda-
na geldiği bilgisi bulunmaktadır. Sismik kayıtlar ile 
hesaplanan ilk patlama zamanı ile basında verilen 
patlama zamanı arasında yaklaşık 65 saniye fark bu-
lunmaktadır. 

 Sismik kayıtların analizinden P dalgası ortalama 
hızı 5500 m/s civarında hesaplanmıştır. Patlama 
mahallinde kaza anındaki hava sıcaklığı ve rüzgâr 
hızı bilinmemesine karşılık hava sıcaklığı 27 derece 
alındığında, ses hızı 347,4 m/s olmaktadır. Patlama 
ile birlikte oluşan hava şoku ile ses hızı artmaktadır. 
Rüzgâr hızı ve doğrultusuna bağlı olarak da, bu ses 
hızında değişim (artış/azalış) olmaktadır. Sismik ve 
akustik kayıtların analizinden SAUV istasyonu için 
ortalama ses dalgası varış hızı 349,7 m/s olarak he-
saplanmıştır. Patlama sonrası ses dalgası hızı, hava 
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Patlama Zamanı (Yerel saat)Patlama Kodu
Ex. 1 11:15:16.73

11:15:17.49
11:15:19.99
11:15:26.01
11:16:50.63
11:16:53.00
11:17:07.09

Ex. 2
Ex. 3
Ex. 4
Ex. 5
Ex. 6
Ex. 7

Tablo 5. Patlamaların Sismik Kayıtların Analizinden Hesapla-
nan Oluş Zamanları

Görsel basında yayınlanan bir işyeri kamerasına ait 
video görüntüsünde, bir işyerine ait pencere camında-
ki titreşimlerden ilk patlamalar açıkça gözükmekte-
dir. Video görüntüsünün anlık fotoğrafı Şekil 7’de 
verilmektedir. Video görüntüsünün özel bir yazılım 
ile analizinden, ilk patlamadan 3,2 s ve 9,2 s sonra 
pencere camında hava şoku ile meydana gelen ti-
treşim açıkça gözükmektedir. Bu patlamalar sismik 
ve akustik kayıtlardan elde edilen Ex.1, Ex. 3 ve 
Ex.4’e karşılık gelmektedir. Ex. 2 ile Ex 1. arasında 
0,76 sn. gibi çok kısa bir zaman farkı bulunmasından 
dolayı, penceredeki titreşimden birinci ve ikinci pat-
lama ayrımı yapılamamıştır. Görüldüğü üzere sismik 
ve akustik kayıtlar ile bu video görüntüsünden elde 

Şekil 7. Video Görüntüsünden Alınan Fotoğraf

3. Patlamalarda İnfilak Eden Piroteknik Malzeme 
Miktarları
3.1. Havai Fişek Üretiminde Kullanılan Patlayıcı 
Miktarı ve TNT Eşdeğeri Çarpanı
Havai fişek üretiminde kullanılan piroteknik karışım-
lar beş ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla;
• Yakıt : Yıldızların yanmasını sağlar
• Oksitler : Bu bileşim oksijen üreterek yakıtın daha 
iyi yanmasını sağlar.
• Renk : Kimyasallar tarafından üretilir.
• Tutkal : Yıldızları oluşturan kimyasalların bir arada 
kalmasını sağlar.
• Klor verici : Renkli alevin gücünü artırır. Bazen ok-
sitlerde bu işlevi yerine getirir. 
Havai fişeklerde kullanılan elementlerin kullanım 
amaçları Tablo 6’da verilmiştir.

Al

Ba

C

Ca

Cl
Cu
Fe

K

Li

Mg

Na

O

P
S
Sb

Sr

Ti

Zn

Alüminyum

Baryum

Karbon

Kalsiyum

Klor
Bakır
Demir

Potasyum

Lityum

Magnezyum

Sodyum

Oksijen

Fosfor
Kükürt
Antimon

Stronsiyum

Titanyum

Çinko

Sembol Kimyasal Adı Havai Fişeklerdeki Kullanımı
Alüminyum gümüş ve beyaz renkli alev ve kıvılcım üretiminde kullanılır. Kıvılcım için kullanılan 
en yaygın kimyasaldır.
Baryum yeşil renk üretmek için ve kararsız maddelerin daha kararlı hale 
getirilmesinde kullanılır.

Karbon havai �şeklerde itici gücü oluşturan kara barutun ana maddesidir. Karbon havai �şekler 
için yakıt sağlar. Karbonun havai �şeklerde ki ana formları siyah karbon, şeker ve nişastadır.

Kalsiyum havai �şeklerin rengini koyulaştırmak için kullanılır. Kalsiyum tuzu turuncu renk 
üretimde kullanılır.

Klor havai �şekler içerisindeki oksitlenme için önemli bir kimyasaldır.Renk üreten pek çok 
metal tuzu içerisinde klor bulunur.

Havai �şeklerde mavi renk üretiminde kullanılır.
Demir kıvılcım çıkartmak için kullanılır. Metalin sıcaklığı kıvılcımın rengini belirler.

Potasyum havai �şek karışımlarında oksitlenmeye yardım eder. Potasyum nitrat, potasyum 
klorat ve potasyum perklorat önemli oksitleyicilerdir.

Lityum metali havai �şeklerde kırmızı renk üretiminde kullanılır. Özellikle lityum karbonat 
en önemli renk vericidir.

Magnezyum yandığında çok parlak ışık üretir. Böylece beyaz kıvılcım eklemek ve havai 
�şeklerin bütün rengini parlatmak için kullanılır.

Sodyum havai �şeklerde altın ve sarı renk üretiminde kullanılır. Renk o kadar parlak olur ki 
diğer renkleri kapatır.

Havai �şeklerin yanma reaksiyonları oksitlenme içerir. Oksitler genellikle nitratlar, kloratlar ve 
perkloratlardır. Bağzen bu kimyasallar oksijen ve renk üretmek için de kullanılır.

Fosfor havada anında yanar ve bağzı karanlık efektlerin korunu oluşturur. Havai �şeğin 
bileşimindeki yakıt olarakta kullanılabilir.
Kükürt itici yakıt olan kara barutun elemanlarından biridir.

Havai �şeklerdeki pırıltı efektini oluşturmak için kullanılır.

Stronsiyum tuzu havai �şeklerde kırmızı rengi verir. Stronsiyum bileşikleri havai �şek 
karışımlarının kararlılık seviyelerini ayarlamak için de olduçça önemli bir kimyasaldır.

Mavimsi beyaz bir metal olan çinko havai �şek ve diğer proteknik malzemelerde duman 
efekti yapımında kullanılır.

Titanyum metali toz veya parçacık halinde yakıldığında gümüş renkli kıvılcım verir.

Tablo 6. Havai Fişek Üretiminde Kullanılan Elementlerin 
İşlevleri

şokunun sönümlenmesi ile atmosferik koşullarındaki 
ses hızına düşmektedir. 41,6 km. uzaklıktaki GULT 
istasyonuna ses dalgası varış ortalama hızı, ses hızının 
altında, 342,4 m/s hesaplanmıştır. Bu durumun ned-
eni ise, GULT istasyonuna ulaşan ses dalgalarının 
doğrultusunun, rüzgâr hızı doğrultusuna zıt yönde ol-
masından kaynaklanmaktadır. 

edilen zaman farkları birebir örtüşmektedir. Video 
kaydı daha sonraki patlamaları içermediğinde bu pat-
lamalara ait bir değerlendirme yapılamamıştır.
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Oksitleyici olarak kullanılan kimyasalın yanma ener-
jisinin patlama şiddetine etkisi ile itici ve yakıcı olarak 
kullanılan kimyasalın yanma enerjisinin patlama şid-
detine etkisi aynı değildir. Bu nedenle havai fişekler 
şiddetli patlayıcı grubunda değerlendirilmezler. 
ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası 
Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) kapsamın-
da yayınlanan  “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla 
Taşınması Hakkında Yönetmelik” gereği “Patlayıcı” 
sınıfı malzemeler 6 ana grupta tanımlanmaktadır. 
Bunlar sırasıyla;
Alt Grup 1.1: Kütle olarak patlama tehlikesi olan 
maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir anda 
hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek bir patlama-
dır).
Alt Grup 1.2: Fırlama tehlikesi olan ancak kütle olar-
ak patlama tehlikesi olmayan maddeler ve nesneler.
Alt Grup 1.3: Yangın tehlikesi veya hafif bir patlama 
ya da hafif bir fırlama tehlikesi veya her ikisi birden 
olan, ancak toplu patlama tehlikesi olmayan madde 
ve nesneler. Bu madde ve nesneler: (a) Yandıklarında 
önemli miktarda radyan ısıya neden olur veya (b) Bir-
birleri ardı sıra yanarak hafif bir patlama veya fırlama 
etkisi oluşturur.
Alt Grup 1.4: Taşıma sırasında tutuşma veya tepki-
menin başlaması durumunda sadece düşük bir patla-
ma riski taşıyan madde ve nesneler. Etkileri, büyük 
ölçüde, sadece ambalaj ile sınırlıdır ve dikkate alına-
bilecek ölçüde büyük parçacık
parçacıkların, dikkate alınabilecek uzaklıklara fırlatıl-
ması beklenmez. Harici bir yangın ambalajın hemen 
hemen tüm içeriğinin bir anda patlamasına neden ol-
maz.
Alt Grup 1.5: Toplu patlama tehlikesi taşıyan, ancak, 
normal taşıma koşullarında, tepkimenin başlaması 
veya yanma halinden patlama haline geçme olasılığı 
bakımından çok düşük olan duyarsız maddeler. As-
gari bir zorunluluk olarak, harici yangın testinde pat-
lamamaları gerekir.
Alt Grup 1.6: Kütle olarak patlama tehlikesi ol-
mayan, aşırı derecede düşük hassaslık düzeyindeki 
nesneler. Bu nesneler, ağırlıklı olarak aşırı derecede 
duyarsız maddeler içerir ve kazara ateşleme veya 
yayılma olasılıkları ihmal edilebilir düzeydedir.
Alt Grup 1.6’daki nesnelerinin oluşturduğu risk, sa-
dece tek bir nesnenin patlaması ile sınırlıdır.  ADR Yö-
netmeliği bölüm: 2.2.1.1.7.5’de havai fişek gruplaması 
verilmektedir. Bu çizelgeye göre Roma kandili, roket, 

küre veya silindir, torpil, şelale, çağlayan, maytaplar, 
Bengal çubuğu, topaç, fırıldaklar, havai fırıldak, kes-
tane fişeği, hızlı fırlatıcı gibi havai fişekler 1.3G veya 
1.4.G grubunda sınıflandırılmaktadır.1.3 ve 1.4 Grup 
patlayıcılar “toplu patlama tehlikesi olmayan madde 
ve nesneler” olarak tanımlanmaktadır.

Havai fişeklerin atım mesafelerine göre kullanılan 
kara barut miktarı değişmesi nedeniyle patlama sesi 
barutu, perklorat/metal esaslı bileşenler veya nitrat/
metal esaslı bileşimlerden oluşan net patlayıcı muhte-
vası TS EN 15947 gereği ortalama 2nci sınıflar için 
75 gr, 3ncü sınıflar için 300 gr dan fazla olamaz. Bu 
tanımlamalara göre havai fişeklerin TNT eşdeğer he-
saplamasında her bir kimyasalın patlamada üretilen 
enerjilerin toplamı kullanılmamaktadır. Bu yöntemle 
hareket edilmesi durumunda TNT den daha güçlü hat-
ta PETN değerinde patlayıcı tanımı yapılır ki, bu da 
havai fişek kullanım amacına uygun olmaz. Yapılan 
hesaplamalara göre belirlenen TNT eşdeğerleri; atom 
bombası görünümünde patlayan havai fişekler için 
mesafeye göre 0,06 ile 0,26 arası, çin imali havai 
fişekler için mesafeye göre  0,04 ile 0,23, palmiye 
görünümünde patlayan havai fişekler için mesafeye 
göre 0,03 ile 0,15 arası, çiçek görünümünde patlayan 
havai fişekler için mesafeye göre 0,10 ile 0,50 arası 
TNT eşdeğeri çarpanı bulunmuştur. Kanada patlayıcı 
maddeler yönetmeliğinde, taşıma ve depolama için 
güvenlik önlemlerinin belirlenmesinde, havai fişek 
ürünün ağırlığının % 75’i kadar piroteknik malzeme 
karışımı olduğu, patlayıcı sınıfına bağlı olarak bu 
ağırlığın % 50-70’i kadar da eşdeğer TNT ağırlığı 
olduğu kabul edilmektedir. Bu durumda 100 kg havai 
fişek ürününde, 75 kg piroteknik malzeme karışımı 
olmaktadır. Eşdeğer TNT ağırlığı ise, çarpan bu yö-
netmelikte tanımlanan 0,5 ve 0,7 olarak alındığın-
da, 37.5-52.5 kg arasında olmaktadır. Tanaka (1996) 
tarafından yapılan deneysel çalışmada havai fişekle-
rin  eşdeğer TNT çarpanı 0,5 olarak verilmektedir. 
Bu nedenle, TNT ağırlığı olarak verilen denklemler 
kullanılarak elde edilen miktarlar piroteknik karışım 
ağırlığına dönüştürürken, TNT eşdeğer çarpanı 0,5 
olarak alınmıştır.

3.2. Krater Çapı Parametresine Göre İn-
filak Eden Patlayıcı Miktarları
Basında, bilirkişi raporuna atıf yapılarak, 7 ayrı pat-
lama ve krater (patlama çukuru) oluştuğu bilgisi 
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verilmektedir. Bu patlama çukurlarının boyutları ve 
Eşitlik(2), Eşitlik(3) ve Eşitlik(4)’e göre hesaplanan 
TNT eşdeğeri ağırlıklar ve piroteknik karışım ağırlığı  
Tablo 7’de verilmektedir. Yukarıda da değinildiği 
üzere eşdeğer TNT ağırlıklarından piroteknik karışım 
ağırlığına dönüştürülürken 0,5 çarpanı kullanılmıştır. 
Buna göre, 1 kg piroteknik karışımın patlaması 0,5 
kg TNT’ye eşdeğer olmaktadır.
Tablo 7’den görüldüğü üzere krater çapına göre farklı 
araştırmacılar tarafından önerilen denklemler kul-
lanılarak hesaplanan eşdeğer TNT ağırlıkları arasın-
da büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bunun temel 
nedeni olarak, elde edilen eşitliklerde patlayıcıların 
küresel formda istiflenmesi ve zemin yapısındaki 
değişkenlik olduğu değerlendirilmektedir. Kaza-
da havai fişekler küresel formda değil, dikdörtgen 
planda (yapı planında) istiflenmektedir. Daha önce 
de değinildiği üzere, zeminin sertliği veya daneli ol-
masına göre de krater çapı büyük değişkenlik göster-
mektedir. En düşük eşdeğer TNT ağırlığı, Denklem 
2 ile elde edilmektedir. Bu nedenle Denklem 2 kul-
lanılarak hesaplanan eşdeğer TNT ağırlıkları, eşdeğer 
TNT çarpanı 0,5 ile bölünerek, piroteknik karışım 
ağırlıklarına dönüştürülmüştür. Krater çapı parame-
tresine göre toplamda  (7 ayrı patlamada) 47867 kg 
piroteknik karışım infilak ettiği hesaplanmıştır. 
Basında bilirkişi raporuna atıf yapılarak verilen 
bilgilerdeki TNT ağılıkları, muhtemelen aynı 
denklem kullanıldığından, Denklem 2 kullanılarak 
hesaplanan eşdeğer TNT ağırlıkları ile aynıdır. Ancak 
piroteknik malzeme ağırlığına dönüştürüldüğünde 
yaklaşık 2,35 kat daha düşük (gök bombası olarak) 
verilmektedir. Örnek olarak basında verilen bilgil-
erde 13396 kg TNT eşdeğeri, 5700 kg gök bombası 
olarak verilirken, bu çalışmada aynı TNT eşdeğeri 
ağırlığı 26793 kg piroteknik olarak hesaplanmıştır. 
En kuvvetli patlayıcılarda bile bu çarpan 1,37 (C4 
patlayıcı türü için) mertebesindedir. Piroteknik mal-
zemelerin TNT’den daha kuvvetli bir patlayıcı türü 
olması mümkün değildir. Piroteknik malzemelerin 
eşdeğer TNT çarpanı, TNT’ye göre daha etkisiz 
olduklarından, aksine 1,0’dan küçüktür.
3.3. Hava Şoku Basıncı Parametresine Göre İn-
filak Eden Patlayıcı Miktarları  
Patlama yerine en yakın mahallelerde meydana ge-
len yapısal hasarların dağılımından, özellikle cam 
kırılması, tavanlardaki hasarlar veya yapısal eleman-
lardaki diğer hasarlara bağlı infilak eden patlayıcı 

Krater

KR1 19 13396

1953

1953

2599

1953

1953

125

23934

92579

13497

13497

17965

13497

13497

864

165398

22050

3264

3264

4335

3264

3264

214

39655

26793

3906

3906

5199

3906

3906

250

47867

10

10

11

10

10

4

KR2

KR3

KR4

KR5

KR6

KR7

Toplam

Tablo 7. Krater Çapı, Eşdeğer TNT Ağırlıkları ve Eşdeğer Çar-
panı 0,5 Alınarak Hesaplanan 

Piroteknik Malzeme Ağırlıkları

miktarının TNT eşdeğeri miktarı hesaplanmıştır. 
Çevresel etkilere göre tanımlanan sınır basınç değer-
lerinde önemli sınır durumu, cam kırılmalarının 
oluştuğu 1 kPa hava şoku basınç değeridir. Diğer bir 
sınır değer ise cam kırıklarının daha yoğun olmasının 
yanı sıra tavanlarda gözlenen hasarların olması ve 
can güvenliği için güvenli mesafe olarak tanımlanan 
2 kPa basınç sınır değeridir. Patlama sonucunda çevre 
yerleşim yerlerinde yerinde inceleme yapılmamış 
olmamasına karşılık, basından elde edilen verilere 
göre bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Cam 
kırıklarının gözlendiği en uzak mahalle Sukenarı 
Mahallesi, patlama yerine yaklaşık 1800 metre me-
safededir. Bu mahallede oluşan hasar göz alındığın-
da en büyük patlamada 1 kPa civarında hava şoku  
basıncı oluştuğu kabul edilmiştir. Patlama yerine 
yaklaşık 900 metre uzaklıktaki Akarca ve Yukarıçağıl 
Mahallerinde ise, basından elde edilen hasar bilgiler-
ine göre, en büyük patlamada 2 kPa hava şoku basıncı 
oluştuğu değerlendirilmiştir (Tablo 2). Kuşkusuz bu 
değerlendirmenin en sağlıklı yolu yerinde inceleme 
yapılması ve hasar dağılımının belirlenmesidir.  Eşit-
lik(6) kullanılarak, 1800 metre mesafedeki Sukenarı 
Mahallesinde 1 kPa hava şoku basıncı oluşturan pat-
layıcı miktarı, TNT ağırlığı olarak 10000 kg olarak 
hesaplanmıştır. 900 metre mesafedeki Akarca ve 
Yukarıçağıl Mahallelerinde 2 kPa hava şoku basıncı 
oluşturan patlayıcı miktarı TNT ağırlığı olarak 9600 
kg olarak hesaplanmıştır.  Her iki duruma göre en 
büyük hasara neden olacak en büyük patlamada (Ex.1 
kodlu) 10000 kg TNT ağırlığı hesaplanmıştır. Diğer 
patlamalar daha küçük olduğundan hasar da daha az 
olacak, oluşan hava şoku da daha küçük olacağından, 
benzer analizi yapmak anlamsızdır. Eşdeğer TNT 
çarpanı 0,5 alındığında Ex.1 kodlu en büyük patla-
mada infilak eden piroteknik malzeme ağırlığı 20000 
kg olmaktadır. 
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 3.4. İkincil Şok Dalgası Parametresine Göre 
İnfilak Eden Patlayıcı Miktarları
SAUV istasyonunda patlama sonucu oluşan 7 pat-
lamaya ait akustik dalgalar net olarak görülmek-
tedir. Bu sismik istasyonda 7 ayrı patlamaya ait 
akustik dalga fazları Şekil 7’de verilmektedir. Bu 
kayıtlar kullanılarak en büyük patlama olan Ex.1 
ile birlikte Ex.3 ve Ex.6 patlamalarındaki ikin-
cil şok dalgası gecikme zamanları akustik dalga 
fazından ölçülmüştür. Ex.2 ile Ex.1 arasındaki pat-
lama zaman farkı çok kısa olduğundan Ex.2 için 
ikincil şok dalgası gecikme zamanı çok belirgin 
olmadığından kayıtlardan ölçülememiştir.
Havai fişeklerin imalatında çok farklı karışımlar 
bulunmakta ve her bir karışımın yoğunluğu ve pat-
lama hızı arasında büyük farklılık bulunmaktadır. 
Scheutzow (2012), farklı karışımlara ait patlama 
hızını deneylerle belirlemeye yönelik çalışmasın-
da da piroteknik maddelerin yoğunlukları ve pat-
lama hızları arasında büyük değişkenlik bulun-
muştur. Üretimin yapıldığı fabrika depolarındaki 
piroteknik maddelerin patlama hızı bilinmemes-
ine karşılık, patlayıcı türünün TNT ve ANFO ol-
ması, Tanaka (1996) tarafından havai fişeklerdeki 
piroteknik malzeme karışımlarının patlama hızı 
2000 m/s mertebesinde ve Scheutzow (2012) 
tarafından verilen kızılötesi piroteknik malzeme 
deney sonuçları baz alınarak, yoğunluk 1300 kg/
m3, patlama hızı 6000 m/s olarak alınarak ve 
Eşitlik (9) kullanılarak infilak eden malzemenin 
ağırlıkları hesaplanmıştır (Tablo 8). İnfilak eden 
piroteknik malzemenin, patlama sonucu oluşan 
çevresel etkiler dikkate alındığında,Tanaka (1996) 
tarafından havai fişeklerde deneysel olarak bulunan 
patlama hızı 2000 m/s olması mümkün değildir. 
Zira bu durumda 3 patlamada (Ex.1,Ex.3 ve Ex.6) 
toplam 896 kg infilak etmiş hesaplanmaktadır.  
Kazada infilak eden patlayıcının patlama hızının 
TNT ve ANFO’nun arasında (4400 ila 6930 m/
sn arasında) olduğu değerlendirilmektedir. Patla-
ma hızına bağlı olarak,  hesaplanacak miktarlar da 
değişecektir.

7. Hendek Havai Fişek Fabrikası Patlamasına Ait 25,27 
km. Uzaklıktaki SAUV Sismik İstasyonu Kaydının Düşey 

Bileşenin Ana Şok ve İkincil Şok Dalgaları

Tablo 8. İkincil Şok Dalgası Gecikme Zamanına Göre İnfilak 

Patlama
Kodu

TNT

W
(kg)

ANFO

W

(kg)
Ex. 1 10:15:16.73 0,474

N*

0,154

N*

N*

0,318

N*

36300

N*

795

N*

N*

9270

N*

46365

14500

N*

320

N*

N*

3730

N*

18550

700

N*

16

N*

N*

180

N*

896

28750

N*

630

N*

N*

7350

N*

36730

11:15:17.49

11:15:19.99

11:15:26.01

11:16:50.63

11:16:53.00

11:17:07.90

Ex. 2

Ex. 3

Ex. 4

Ex. 5

Ex. 6

Ex. 7

Toplam

Eden Piroteknik Ağırlıkları
N*: ikincil şok dalgası belirgin değildir.
3.5. Patlayıcı Miktarı Hakkında Genel Değer-
lendirmeler
Yukarıda da değinildiği üzere çevresel etkiler dikkate 
alınarak hava şoku basıncına göre en büyük patlama 
olan Ex.1 kodlu patlamada eşdeğer TNT çarpanı 0,5 
alınarak, 20000 kg piroteknik malzemenin infilak et-
tiği hesaplanmıştır. Krater çapına göre ise en büyük 
patlamada (Ex.1), eşdeğer TNT çarpanı 0,50 alınarak 
26793 kg piroteknik malzemenin infilak 
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ettiği hesaplanmıştır. İkincil şok dalgası gecikme 
zamanına göre ise piroteknik malzemenin patlama 
hızı 6000 m/sn olarak alındığında 28750 kg piroteknik 
malzemenin infilak ettiği hesaplanmıştır. İkincil şok 
dalgası gecikme zamanına göre hesaplanan patlayıcı 
miktarının daha fazla olmasının nedeninin patlama 
hızındaki kabulden kaynaklanmaktadır. Daha öncede 
değinildiği üzere, bu tür malzemelerin patlama hızı 
deneysel olarak ölçülmesi durumunda detaylı bir 
hesaplama yapılabilir. Ancak hava şoku ve krater 
çapına göre hesaplanan miktarlara göre, piroteknik 
malzemenin patlama hızının 5400 m/s mertebesinde 
olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle madenci-
likte kullanılan ANFO’nun patlama hızı 4250-4400 
m/s, TNT’nin ise 6930 m/s’dir. Kazada infilak eden 
piroteknik malzemenin patlama hızı ise bu iki kuvvet-
li patlayıcı türleri arasındadır. Hesaplanan 5400 m/s 
patlama hızının, havai fişek üretimi için kullanılan 
piroteknik malzemelerin patlama hızına göre oldukça 
yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Meydana gelen 
patlamalar, patlama hızına göre, ANFO’ya göre daha 
etkili, TNT’ye göre ise daha zayıf olduğu değerlendi-
rilmektedir. Patlama hızının 5400 m/s alındığında 
Ex.1 kodlu patlamada 20000 kg, Ex 3 kodlu patlama-
da 450 kg, Ex.6 kodlu patlamada  5000 kg piroteknik 
malzemenin infilak ettiği hesaplanmıştır. Bu durumda 
ikincil şok dalgası gözlenen bu üç patlamada infilak 
eden toplam piroteknik malzemenin miktarı 25450 
kg olmaktadır. Akustik kayıtlardan ikincil şok dalgası 
ölçülemeyen diğer patlamalar dikkate alındığında bu 
miktar daha da artacaktır.

4. Sonuç
Patlama sonucu oluşan sismik ve akustik dalgaların 
analizinden, kazada 7 ayrı patlama olduğu, ilk ve en 
büyük patlamanın zamanı yerel saat ile 11:15:16,73’de 
meydana geldiği hesaplanmıştır. Diğer altı patlama-

lar, ilk patlamadan sırası ile 0,76 sn, 3,26 sn., 9,28 
sn., 93,90 sn., 96,27sn. ve 111,17 sn. sonra meyda-
na geldiği hesaplanmıştır. Bu patlamalar büyüklük 
sırasıyla Ex.1, Ex.2, Ex.6, Ex.3, Ex.5,Ex. 4 ve Ex.7 
olarak sıralanmaktadır.
Patlamada infilak eden malzemenin patlama hızının 
5400 m/sn mertebesinde olduğu, bu hızın da ANFO 
ile TNT arasında patlama hızına sahip patlayıcılara ait 
olduğu tespit edilmiştir. Hesaplanan bu patlama hızı, 
havai fişek 
üretiminde kullanılan piroteknik karışımların liter-
atürdeki deneysel olarak bulunan patlama hızından 
çok fazladır. Hava şoku basıncı, krater çapı ve ikin-
cil şok dalgası gecikme zamanı parametreleri kul-
lanılarak, kazada meydana gelen 7 ayrı patlama so-
nucunda infilak eden piroteknik malzemenin toplam 
ağırlığının, en az olmak üzere, 40 ton olduğu değer-
lendirilmektedir. 
Bu çalışma kapsamında açıklanan bu hesaplamalar, 
olayın gerçekleşmesinden çok kısa bir sürede ve her-
hangi bir ilave yatırım yapılmasına gerek olmaksızın 
yapılabilecek hesaplamalardır. Patlamanın hemen ar-
dından kriz ortamı devam ederken olayın tam olarak 
coğrafi konumu, zamanı, kaç kez olduğu ve ne kadar 
büyüklükte bir patlamanın olduğu gibi bilgiler acil 
durum yönetimi için son derece yararlı olmaktadır. 

Bu bilgilerin elde edilmesi adli ve idari soruşturmalar 
açısından da çok faydalı olacaktır.

Süleyman POLAT  
Kimya Mühendisi, Mühimmat ve 

Patlayıcı Uzmanı
KMO İşçi  Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu 
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Yangın güvenliği hakkında 1
William Shakespeare Romeo ve Juliet adlı tiyatro 
eserinde  
“Şu gülün adı değişse bile, kokmaz mı aynı güzel-
likte’’ demişti.
      
İtfaiyecilerin durumu da, bu duruma benzer, kon-
trolsüz bir yangının adı farklı bile olsa aynı derecede 
tehlikelidir.
Bina, Endüstriyel Tesis vb. söndürülmesi güç veya 
kontrol edilemeyen yangın gibi farklı adlarla anılan 
bu tehlikeli olay oksijen ile beslenir ve gücünü artırar-
ak yıkıcı ve ölümcül olabilir.
Teoride ve pratikte kontrolsüz bir yangının başarıy-
la söndürülebilmesi için; yanan madde, oksijen veya 
ısıdan herhangi birisini ortadan kaldırılmamamız 
gerekmektedir. 

“YANGIN GÜVENLİĞİ YANGIN 
ÇIKMASIYLA BAŞLAMAZ” 
 Ülkemizde yangın güvenliği çalışmalarında yapılar-
da öncelikle olarak aktif koruma sistemlerinin (duman 
algılama, basınçlandırma ve söndürme sistemleri) 
tasarlanması düşünülür. 
Hâlbuki yangın güvenliği için öncelikli hedef yapıda 
yangının oluşma riskinin minimize edilmesi, yangın 
oluşsa bile yangının çıktığı bölümde belli bir süre 
hapsedilmesi ile hasarların azaltılmasının sağlanması 
olmalıdır. 
Bu hedefe ulaşmak için, yapının tasarım aşamasında 
alınan önlemlerin tümü pasif koruma önlemleridir. 
Yapı yangın güvenliği, yangının çıkması ile başlamaz 
ve yangın söndürmekle de sınırlı değildir. Malzeme 
ve yapı elemanlarının doğru seçimi, proje yerinde 
doğru uygulanması; mimari, elektrik, mekanik tüm 
projelendirmenin mevzuat, yapı kullanım gereksinim-
lerine uygun bir şekilde yapılması ve projenin inşaat 
sürecinde doğru uygulanması gerekmektedir. 
Bu süreçler, yapıda yangın güvenliğini sağlayacak 
en temel unsurlardır. Projelerin işlevsel olarak haya-
ta geçirilebilmesi için inşa edilecek binanın kullanım 
amacına, tehlike sınıfına ve bina yüksekliğine uygun 
yangın güvenlik tedbirlerinin alınması, yangına karşı 

tepki ve yangın dayanım testleri yapılmış sertifikalı 
malzeme seçimi son derece önemlidir.
Türkiye’de çok önemli bir boşluğu dolduran bir 
Yangın Yönetmeliği bulunuyor, ancak bu yönetmelik 
prensip olarak standartlar yerine hazırlanmış olmakla 
birlikte, yönetmeliklerin ‘’hangi işin hangi standarda 
göre yapılacağını belirleyen amir hükümleri’’ içeriyor 
olması düşünülmektedir. 
Yapısal yangın planlamasında henüz performansa 
dayalı tasarım sistemi kullanılmamaktadır. Dolayısıy-
la Yangın Yönetmeliği’nin de standartlara uygun ve 
performansa dayalı tasarımlara müsaade edecek 
şekilde yenilenmesine piyasadaki oyuncularında 
beklentileri arasındadır.
Ülkemiz ’deki Yangın Yönetmeliği’nin kısmen süb-
jektif olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte ilgili 

standartların tamamen bilimsel tabana dayandırılması 
da yine beklentiler arasındadır.
Binaların dayanıklı ve duman sızdırmaz tasarlanması, 
tesisat şaftları, merdiven kovaları, cepheler, çatılar, 
döşeme ve duvarlar, İç-dış açıklıklar gibi yangın 
ve dumanın kolay yayılacağı düzlemlerde, yangına 
dayanımın sağlanması gereklidir.
Yanıcı ve parlayıcı madde bulundurulan mahallerde 
yangının yayılmasını ve büyümesini desteklemeye-
cek, yangının ve dumanın kompartımanlar arasında 
geçişini belli bir süre engelleyebilecek yapı elemanı 
ve yapı malzemelerinin kullanılması da çok önem-
lidir.
Ama her şeyden önemlisi; mimari, elektrik, mekanik 
yapı tasarımının tüm yapı elemanları ve malzemeler-
iyle yangının çıkmasına müsaade etmeyecek, çıkan 
yangın ve dumanı da yangın kompartımanı içinde 
hapsedip, diğer kompartımanlara, özellikle de kaçış 
yollarına sirayet etmesini engelleyecek tasarımlar ol-
masıdır.
Bu önlemlerin ardından yapıda yağmurlama sistemi, 

Hayatın Her Anında EĞİTİM
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otomatik gazlı söndürme sistemi gibi aktif sistemlerin 
teşkil edilmesi de önemlidir. 
Pasif yangın güvenliğinin sağlanması için tercih 
edilen malzemelerin uygunluğu, hem bina sahibinin 
aktif söndürme sistemlerindeki maliyetleri düşüre-
cek, hem de bir yangın durumunda alevin ve dumanın 
diğer mahallere taşınmasına engel olacaktır. 

‘‘DOĞRU ÜRÜN, DOĞRU UYGULAMA VE 
DENETİM ŞART’’
Yangına dayanıklı, belgelendirilmiş malzeme seçi-
minin ardından inşaat safhasında pasif ve aktif yangın 
güvenlik sistemlerinin imalat ve montajları yetkin 
kişi ve kuruluşlar tarafından yapılmalıdır. Bunun için 
meslek standartlarının geliştirilmesine, yetkin kişi ve 
kuruluşların belgelendirilmesine de ihtiyaç duyul-
maktadır.  
Ayrıca bina kullanım safhasında da yangın kaçış 
yollarının doğru kullanımı dahil olmak üzere temel 
yangın güvenlik konularında binadaki kullanıcıların 
eğitimi, acil durumlarda ne yapacakları ve nasıl 
davranacakları konusunda eğitilmeleri ve bilinçlendi-
rilmeleri de önem arz etmektedir. 
Yapılarda denetim sağlanmalı;
Yapılardaki yangın merdivenleri, yönetmeliklere 
uygun yapılmış olsa dahi, kuraldışı kullanım veya 

yapılan tadilatlar ile birlikte işlevini kaybetmekte-
dir. Bu nedenle yapının kullanım amacına uygun ve 
yangın güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanıl-
ması denetlenmelidir.
Uzman desteği alınmalı;
Binalarda pasif-aktif yangın güvenliği önlemleri, 
Yapıların başlangıç aşamasında, mimari-statik-ele-
ktrik ve mekanik projeleri hayati rol oynamaktadır. 
Burada pasif yangın önlemleri derken iki temel öğeyi 
kastediliyoruz.

Birincisi, yapısal olarak binanın taşıyıcı sistemleri ile 
yangına dayanıklı ve yangın riskinin en aza indiril-
mesine yardımcı olacak şekilde projelendirilmesine, 
İkincisi ise, yangın anında binadaki insanların en uy-
gun şekilde tahliye edilmelerine ve yangına müda-
hale edeceklerin kolayca müdahale etmesine olanak 
sağlayacak şekilde tasarım yapılmasına, 
Aktif yangın önlemleri ise, esas olarak bir yangını en 
kısa zamanda tespit ve ihbar edecek donanımlar ile 
yangının en kısa zaman diliminde söndürülmesine 
olanak sağlayacak sistemleri içermektedir. Tasarım 
safhasında, yangın güvenliği tasarımının hayati önem 
taşıdığı göz önüne alınarak mutlaka pasif ve aktif 
yangın önlemleri konusunda yetkin yangın güvenliği 
danışmanlarından destek 
alınmalıdır.

En akıllı yapı yangına çökmeden dayanabilendir; 
Ülkemizde tasarlanan çok katlı yapılarda ‘’akıllı’’ 
ismi ile nitelendirilen sınıflandırma tamamen dijital, 
yani elektrikle çalışan sistemlerden oluşuyor. Yangını 
algılayan detektörler ile birlikte devreye giren diğer 
sistemler (yağmurlama sistemi vb.) bölge bölge 
yangının sönmesini sağlanmaktadır. Ancak büyük 
bir deprem olduğunda ve elektrikler kesildiğinde jen-
eratörlerin devreye girmemesi durumunda “akıllı” 
olarak nitelendirilen binalar tamamen yangına karşı 
savunmasız hale gelebileceği unutulmamalıdır. En 
akıllı yapı tasarımı yangına çökmeden dayanabilen 
ve insanların kaçışına müsaade edendir. Bu sayede 
binadaki tüm canlıları tahliye edecek süre sağlanmış 
olacak ve aynı zamanda yapıdaki hasar en aza 
indirilmiş olacaktır. 

‘‘YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER’’
Yangın olay yerinde bulunan canlılar ile olaya müda-
hale eden itfaiyecileri tehdit eden çeşitli ve büyük 
tehlikeler oluşmaktadır. 
Bunlar; 
1.Yangının büyüme hızı  
Yangın çok hızlı büyür, dolayısıyla yangına karşı 
yapılacak müdahale de çok hızlı yapılmalıdır.  
2.Yüksek sıcaklık tehlikesi  
Yangın olay yerinde insanın dayanabileceğinin çok 
üstünde sıcaklık oluşmaktadır. Müdahale edenlerin   
zarar görmemeleri için gerekli Kişisel Koruyucu Do-
nanım (KKD) donanımlarına sahip olmalıdırlar.  
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3.Yangın bileşenlerinin yangının yayılmasına 
etkileri  
a.Yanıcı Madde (Cinsi, Miktarı, Dağılımı), 
b.Hava veya Oksijen (Hava Büyüklüğü, Rüzgâr),
c.Isı Transferi (İletim, Taşınım, Işınım).  
4.  Yangının safhalarındaki tehlikeler  
a.Başlangıç Safhasında ALEV DİLİ (Flame - Over),
b.Denge Safhasında ANİ TAM TUTUŞMA 
(Flash - Over),
c.Sıcak Tütme Safhasında YANGIN PATLAMASI 
(Back-Draft).  

5.Zehirli gazların oluşturduğu solunum zorluğu 
tehlikesi  
a.Boğucu Etki Yapan Zehirli Gazlar (1. Grup),
b.Tahriş Edici Zehirli Gazlar (2. Grup),
c.Kanı Zehirleyen, Sinir Sistemini Tahrip Eden 
Zehirli Gazlar (3. Grup).
  
6.Patlama tehlikesi  
a.Fiziksel Patlama,
b.Kimyasal Patlama,
c.Patlayıcı Maddelerin Patlaması, Oda Patlaması, 
Yangın anında yanan maddelerin Patlaması.

‘‘İŞYERLERİNDE OLUŞABİLECEK 
RİSKLERDEN KORUNMANIN TEMEL 
İLKELERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
KANUNUNUN 5. MADDESİNE GÖRE 
UYGULANMALIDIR.’’

Bunlardan kısaca bahsedecek olursak; 
a.Risklerden kaçınılmalıdır.
b.Kaçınılması mümkün olmayan Riskler Analiz edil-
melidir,
c.Ramak kala veya meydana gelen her bir olay son-
rasında olayın kök sebebi konusunda ilgileri ile bir-
likte toplantılar yapmak, kararlar almak ve uygulan-
ması sağlanmalıdır,
d.Risklerle kaynağında mücadele edilmelidir,
e.Teknik gelişmelere uyum sağlanmalıdır,
f.Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli 
olanla değiştirilmelidir,
g.Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma 
tedbirlerine göre öncelik verilmelidir,
h.Çalışanlara yasalara uygun talimatlar verilmelidir.
‘‘YANGINDA NELER YAPILMALI’’ 
a.Sakin bir şekilde telaşa kapılmadan en yakın yangın 

ihbar düğmesine basın ve diğer çalışanları ses ile uy-
arın,
b.Oluşan Acil durumu telefon veya telsiz ile; İtfaiye, 
ilk yardım, kolluk kuvvetleri ve işletme yetkililerine 
bildirin.
c.Yangın olay yerinin adresini en kısa ve doğru şekil-
de, mümkünse yangının cinsi ile birlikte (bina, ben-
zin, ahşap, araç vb.) bildirin. 
d.İtfaiye ekip ve araçları tesise gelinceye kadar müm-
künse yangını söndürmek için eldeki mevcut imkan-
lardan yararlanın. (Kendi emniyetinizi ön planda tu-
tarak)
e.Olay yeri kapalı bir alandaysa, yangının yayılımını 
önlemek için, mümkün ise kapı ve pencereleri kapa-
tın.
f.Eğer alevler çoğalmışsa ve binadan çıkış ola-
naksızlaşmış ise, haberleşebileceğiniz bir noktadan 
dışarıdaki insanlar ile iletişim kurulmaya çalışın. 
(Bulunduğunuz odanın alt kısımlarını dumanın içeri 
girişini engellemek için tekstil malzemeleri ile sızdır-
maz bir duruma getirmeye çalışın, imkânınız var ise 
tekstil malzemelerini su ile ıslatın)
g.Dumandan boğulmamak için yardım gelene kadar 
eğilerek ve sürünerek veya yuvarlanarak hareket edin. 
h.Ağız ve burnunuzu ıslak bir bez ya da mendille kap-
atılarak mümkün olduğunca daha az nefes alıp verin. 
(Bu durum sizi psikolojik olarak biraz rahatlatacak 
olsa da asla korumayacaktır.)

i.Duman ve yanık kokusu başka odadan geliyorsa 
kapıları açmayın ve dokunmayın,
j.Kıyafetiniz alev almışsa, koşmadan yere yatarak 
yuvarlanın ve Yangın Battaniyesi kullanarak alevleri 
kapatmaya/boğmaya çalışın,
k.Eğer vücudumuzda yanık varsa, hemen soğuk suya 
tutun,
l.Acil durum ekiplerinin talimatları çerçevesinde ve 
gösterilen doğrultuda Acil çıkıştan çıkarak güvenli 
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yere gidin ve burada yapılacak fiziki personel sayıma 
dâhil olun,
m.Acil durumlarda kimlere nasıl haber vermeniz 
gerektiğini daha önceden öğrenin,
n.Görev yaptığınız alandaki Yangın dolabı, Seyyar 
Yangın Söndürme Cihazı ve Acil Çıkış noktasını daha 
önceden öğrenin,
o.Görevlilerden başkasının yangın olay yerine girme-
sine mâni olun,
p.Meraklı kalabalıklara engel olun. Olay ile ilgili her-
hangi bir fikir beyan etmeyin, ilgileri bunu yapacaktır. 
Ketum olun.

‘‘YANGINDA BUNLARI İSE ASLA AMA ASLA 
YAPMAYIN’’
 a.Panik veya Telaş yapmanız sizi her zaman yanlış 
yola sokacaktır,
b.Asansörleri kesinlikle kullanmayın,
c.Dumanı asla solumayın,
d.Arkasında ne olduğunu bilmediğiniz bir kapıyı asla 
açmayın,
e.Bilmediğiniz bir şeyi asla yapmayın,
f.‘’Bu sefer olacak galiba’’ diyerek ne kendinizi, nede 
başkalarını riske sokmayın,
g.Eğer duman ve alevler çoğalmış binadan çıkış ola-
naksızlaşmış ise herhangi bir yere saklanmayın-
gizlenmeyin,
h.Eğer sizin veya etrafınızdaki kişilerin kıyafetle-
rinde yanıklar varsa asla çıkarmaya Çalışmayın, (Bu 
iş profesyonel ilk yardım işi yapanlar tarafından 
yapışmaktadır.)
i.İlk Yardımcı Belgeniz yok ise, yaralılara müdahale 
de kısıtlı işlemler yapın. (Basit kurtarma yöntemlerini 
biliyorsanız yaralılarla birlikte temiz sahaya çıkmaya 
çalışın.)
zYaralandığımız referans/kaynaklar; 
1.Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ Yangın ve Güven-
lik Dergisi, Sayı 194,
2.Prof. Dr. Hakan Serhad SOYHAN Yangın ve 
Yaşam 2018,
3.Pratik Yangın Araştırması Doç. Dr. Hüseyin 
ALTUNDAĞ 2020,
4.Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yö-
netmelik 2009,
5.İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı İstatistikler 2020,
6.NFPA 17A, 96,1001,
7.ABD Eyaletleri İtfaiye Kuruluşları Değerlendirme 

Raporları,
8.Amerikan Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık En-
stitüsü (NIOSH)
9.Securitas İtfaiye Hizmetleri A.Ş. Yangın Eğitim 
Prosedürleri,

Hayat Tarantino filmleri gibi, ne bir Ucuz Roman, ne 
de Ölüm Geçirmez ‘değil.  
Hostel gibi bir yerde de yaşamadığımıza göre, tutun-
acağımız şeyler bağsız yada zincirsiz de olmamalıdır. 
O yüzden gün batımından, şafağa kadar bütün yangın 
güvenlik önlemlerini alalım, 
Kill Bill yerine, Live Bill diyerek yasa ve mevzuatlara 
uygun iş planları yapalım bunlara da uygun Eğitim ve 
Tatbikatlar planlayalım ve uygulayalım.

Derya AYAR 
Yangın Güvenlik Uzmanı

Securitas İtfaiye Hizmetleri A.Ş.
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Deprem, birlikte yaşamamız gereken, 
ne zaman olacağı ise belli olmayan, 
merkezine, şiddetine ve hissedilme 
hissine göre hasar verebilen doğa 
olaylarından (doğal afetlerden) 

bir tanesidir. İstanbul’da yaşanması beklenen 
büyük Marmara depremi ile ilgili deprem uz-
manları tarafından uyarılar gelmeye devam eder-
ken, depreme karşı hazırlıklı olmak için evinizin 
sağlam ve kontrol ettirilmiş olmasının dışında 
yapabileceğimiz tek şey, güzel bir deprem çantası 
hazırlamaktır.
İçerisine, olabilecek en kötü durumu düşünerek 
gereken ne varsa koyup, deprem çantanızı tam 
kapının yanına veya evinizde çök tutun korun 
yapacağınız yere yakın koymalısınız.
Aracınız varsa bagaja da bir çanta yaparak koy-
manızda fayda vardır. Bir yerlerde bir hafta kadar 
ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek para bulundur-
malıyız. Depremden sonra kredi kartı, banka 
hesabı işe yaramayabilir. Çünkü oluşacak yoğun-
luk, enerji ve iletişim hatlarında olabilecek ke-
sintiler tüm dijital işlemlerin aksamasına sebep 
olacaktır. Her türlü ihtiyaç ancak nakit para ile 
karşılanabileceğini de unutmayalım.

DEPREM 
OLDUĞUNDA 
İLK 72 SAAT ÇOK 
ÖNEMLİ..!.
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Ülkemizin deprem bölgesinde yer aldığını ve her 
an bir deprem yaşama ihtimalimizin var olduğunu 
düşünürsek bu konuyu kesinlikle göz ardı etmemeli, 
ertelememeliyiz.
Deprem çantası, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (be-
bekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvan-
larınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.
 
Peki; Deprem Çantası Nasıl Hazırlanır, İçinde 
Neler Olmalıdır?
 Bu bilgiler hayat kurtarabilir.
 
Deprem Çantasında Olması Gereken Temel 
Malzemelerimiz ;
 1. Bolca Su
 En az 72 saat yetebilecek miktarda su, hava sıcak 
veya soğuk olsun bizi hayatta tutabilecek en önemli 
şey sudur, ne kadar çok olursa o kadar çok faydasını 
görürüz. İnsan susuzluğa en çok 4 - 7 gün dayanabilir. 
Kapağı açılmamış üzerinde üretim ve son kullanma 
tarihi olan pet şişeler kullanmalıyız.
 
2. Yiyecek
 En kötü durum düşünmeli, yemek bulamadığınız 
bir anda aç kalmamanız için konserve yiyecekleri 
mutlaka çantanızda bulundurmalısınız. Uzun süre 
dayanıklıdır. Yüksek enerji içeren gıdalar fıstık ezm-
esi gibi, fındık, fıstık, çikolata, kraker , enerji barları 
gibi yiyecekler gibi hayatta kalma şansımızı arttıra-
caktır. Su da yaptığımız gibi yiyecek malzemelerinde 
de son kullanma tarihine dikkat etmeliyiz. Su  ve yi-
yecek malzemeleri belli aralıklarla yenilenmelidir.

3.Yardım Çağırmak İçin Düdük
 Enkaz altında sesinizi duyurmak için, sesinizin yet-
mediği anlarda düdük size çok yardımcı olacaktır. 

Sesimizi çok uzaklara duyurma imkânı sağlayan bir 
düdük kurtarılma şansımızı arttırır.
 4.Giysi
Kış mevsiminde gerçekleşebilecek bir deprem, sizi pi-
jamalarınızla yakalarsa dışarıda sizi sıcak tutacak bir 
şeyler gerekir. Uzun süre evimize tekrar giremeyebil-
iriz. Üzerimize kalın bir şeyler giymemiz gerekebilir. 
Yağmurluk eldiven, iç çamaşırı, kazak, mont, bot ve 
benzeri eşyalar bulundurulmalıdır. Kısaca; mevsime 
uygun temiz giysiler.

 5. Para
 ATM ve bankaların hizmet veremediği afet durumu 
için çantalarımızda bir miktar para bulundurursak 
hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Birazının bozuk para 
olmasına da özen gösterelim.
 
6.İlk Yardım Çantası
Deprem veya başka bir acil duruma karşı ufak tefek 
yaralanmalara karşı deprem çantamızda mutlaka ilk 
yardım çantası bulundurmalıyız. İlk yardım çantam-
ızın içinde neler olduğunu ve nasıl kullanacağımızı da 
bilmeliyiz Mümkünse ilk yardım eğitimi almamızda 
büyük yararlar vardır.
 
7.El Feneri
 Elektriklerin kesilme ihtimalini göz önünde bulun-
durursak el feneri enkaz altında çok işimize yaraya-
caktır. Yedek pillerini de unutmayalım. Dinamolu el 
fenerleri olursa daha güzel olur pile gerek olmuyor  
biraz elinizle basınca baya ışık veriyor.
 
8.Asker Radyosu (Pilli Küçük Radyo)
 Radyo yayını radyo dalgaları aracılığıyla yapılır ve 
bilgiyi görünmez bir şekilde kilometrelerce uzağa il-
etir. Radyo dalgaları çok uzun mesafelerde iletişimi 
mümkün kılar.
 Deprem yıkımı sonrasında baz istasyonları, tel-
evizyon yayınları, internet erişimi vb. haberleşme 
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araçları kesintiye uğrar. Ayrıca uzun süreli elektrik 
kesintileri de gerçekleşir.
 Pil yardımı ile çok uzun süre çalışması mümkün olan 
radyo depremzedenin dış dünya ile iletişiminin uzun 
süre devam etmesini mümkün kılar. Radyodan yardım 
ve kurtarma bilgilerini haber alabilen depremzede ay-
rıca zaman algısının da korunmasını sağlar. Doğal 
afet ve yapılan faaliyetler hakkında kişilerin bilgi 
sahibi olması sayesinde, kaotik durumlar daha az 
yaşanacaktır.
 Halkımız olası bir afet durumunda 103.0 frekansından 
Afet FM kanalını dinleyerek en güncel bilgilere kes-
intisiz ulaşabilecektir.
 Bu nedenlerden dolayı deprem çantasında radyo ve 
yedek pillerin bulunması oldukça önemlidir.
 
9.İlaçlar
Özellikle sürekli kullandığınız ilaçlarımız var ise mut-
laka yedek kutuları ve raporlarınızı çantanızda bulun-
durmalısınız. Deprem sonrasında temin edilmemesi 
kötü sonuçlar doğurabilir mutlaka önlem almalıyız. 
Kişisel, reçeteli ilaçlar (Örneğin, kalp, damar, tansi-
yon, şeker ve hormon ilaçları.)
 
10.Çok Amaçlı Çakı
Her türlü işinize yarayabilecek, açacak, makas, bıçak 
vb. gibi özelliklere sahip olan çok amaçlı bir çakı 
yanınızda olmazsa olmazlardan biridir. Örneğin kon-
serveleri bu çakı ile açabiliriz. Deprem sonrasında 
ölümle sonuçlanabilecek durumdan küçücük bir çakı 
ile kurtulabiliriz.
 
11.Hijyen Malzemeleri
Islak mendil, tuvalet kağıdı, tuvalet atıkları için 
poşet gibi hijyen ürünleri ve dezenfektan ürünler, 
diş macunu ve diş fırçası, tırnak makası gibi gerekli 
gördüğünüz malzemeler faydalı olur.

 12.Önemli Evraklar
Kimlik kartları fotokopileri, sigorta ruhsat fotoko-
pileri, tapu fotokopileri, diploma fotokopisi, zorunlu 
deprem sigortası fotokopileri varsa evcil hayvanınızın 
sağlık karnesi vb. diğer fotokopiler. Deprem sonrasın-
da hayat normal koşullara dönerken gerekli bilgiler, 
telefon numaraları ve önemli evraklarımızın fotoko-
pilerinin deprem çantasında yer alması faydalı ol-
acaktır. Birbirinize bu belgeleri mail olarak da atsanız 
bence olur ve minik bir flaş bellekte de bir çok bilgiyi 
bir arada toplayabiliriz.
 
13. Çöp Poşeti
Özellikle gıda atıkları başta olmak üzere atıklar 1-2 
gün içerisinde bozulmaya başlar. Şayet çöpler ve 
atıklar bertaraf edilemezse, salgın hastalıklar başta ol-
mak üzere çevresel şartlar ikincil afetlere dönüşebilir.
 
14.Cep Telefonu, Powerbank, Telsiz
Afet sonrası en çok merak ettiğimiz, başta çocuk-
larımız olmak üzere diğer aile bireylerimiz, akra-
balarımız, arkadaşlarımız, komşularımızdır. Kişilerin 
sosyal statüleri doğrultusunda bu listeyi 
çoğaltabiliriz.
İlk saatler haricinde internet ve mobil telefon sis-
temleri sayesinde tüm haberleşme ihtiyaçlarımızı 
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karşılamak için, telefonumuzun şarjlı olması çok 
önemlidir. Araçlarımızda da telefon şarj ünitelerinin 
olması her zaman önemlidir. Araçlarımızın yakıt 
,seviyelerinin de iyi durumda olması önemlidir.

15.Çakmak, Kibrit
Başta ısınma olmak üzere ışık kaynağı ve yiyece-
klerimizi ısıtma ihtiyacı için ateş önemlidir. Soğuk 
ve gece şartlarında, ateşin olması insanların moralini 
olumlu yönde etkiler.
 
 16. Aile Fotoğrafları (Vesikalık)
Afet sonrası kaybolan yakınlarımızı bulmamızı ya da 
onları başkalarına tarif ederken kolaylık sağlayacak-
tır.
 
17.Battaniye, Uyku Tulumu
Özellikle soğuk mevsimlerde korunmamızı sağlar-
lar. İlk günlerde afet bölgesine yardımların gelmesi  
gecikebileceği unutulmamalıdır.
 
18. Çadır
Yağmur, rüzgâr, soğuk gibi meteorolojik şatlardan 
korunmamız için önemlidir.

 19. Oyuncak
Doğal afetler çocuklar üzerinde de psikolojik etkiler 
bırakır. Çocuklar en kısa sürede normal yaşantıları-
na yakın hayat tarzına ulaşmalıdırlar. Geçiş sürecinde 
çocukların sevdiği bir kaç oyuncak, onların daha az 
etkilenmesini sağlayacaktır.
 
20. Ventilli Toz Maskesi
Arama kurtarma ve enkaz çalışmalarında oluşacak 
toz, uzun süreçte kişisel sağlığı tehdit edebilir. Toz 
maskeleri  zehirli ya da boğucu gaz ortamlarında ko-
ruyucu değildir.
 Hazırladığınız deprem çantası ağır olmamalı, kolay-
lıkla sizin için taşınabilir olmalıdır. Deprem çantası 
yapacak olursanız umarım bu bilgiler size yardımcı 
olur, kendinize göre lazım olacakları kolayca seçebil-
irsiniz.
 Yiyeceklerin ve içeceklerin son kullanma tarihleri 
konusunda dikkatli olmalısınız. Son kullanma tar-
ihleri yakın olan ürünleri tüketebilir ve yerlerine 
yenilerini koyabilirsiniz. Bu işlem yaz-kış saati uy-
gulamasında saatlerin yeniden düzenlendiği hafta 
sonlarında yapılabilir.

 Deprem anında her şey çok çabuk olur. Bu yüzden 
düşünüp ne yapacağına karar vermek için zaman 
yoktur. Deprem anında yapılması gerekenleri refleks 
haline getirene kadar deprem tatbikatlarının yapıl-
ması çok önemlidir.
 Evde, iş yerinde, okulda düzenli olarak deprem 
tatbikatı yapılması, tatbikat sonrasında neyin nasıl 
yapıldığının değerlendirilmesi deprem zararlarını 
azaltmak için gereklidir. Deprem sırasında, önce bir 
ses duyarsınız, sonra da sarsıntı başlar. Eğer etrafınız-
da başkaları varsa, onları korunmaları için uyarmak 
amacıyla, “DEPREM!” diye bağırın.
 Çök, kapan, tutun...
Güvenli bir yer bulup diz üstüne çök.
Başını ve enseni koruyacak şekilde kapan.
Sağlam bir yere tutun.
Derin derin nefes alarak sakinleşmeye çalış.
Sarsıntı geçinceye kadar olduğun yerde kal.

Deprem - Arama Kurtarma
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Asla merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın.
Balkona çıkmayın, balkonlardan ya da pencerel-
erden atlamayın.
Asansör kullanmayın.
 Eğer bir mekânın içindeyseniz; dayanıklı bir masanın 
veya benzeri bir eşyanın yanına ya da altına çökün, 
camlardan korunun. Sarsıntı geçene kadar bekleyin, 
dışarıya koşmayın. Dışarıda iseniz, açıklık bir ala-
na gidip, üzerinize düşebilecek yıkıntılardan, elek-
trik kablolarından ve ağaçlardan korunun. Eğer ara-
banızın içindeyseniz; arabayı açıklık bir alana sürün 
ve orada kalın. Köprülerden, alt geçitlerden ve elek-
trik direklerinden uzak durun. Dar bir sokakta iseniz; 
buralarda güvenli yer çok enderdir. Düşen objelere 
dikkat edin. Binaların içi dışarıdan daha güvenli ola-
bilir. Lütfen telefonlarınızı acil durumlar dışında kul-
lanmayın.
Doğal afetlere hazırlık süreçlerinde profesyonel yak-
laşımlarda bulunmalıyız.  Bizlerin ve yakınlarımızın 
psikolojisi  çok önemlidir. Bedensel sağlığımız kadar 
ruhsal sağlığımızı da gözetmeliyiz.

 Fikret Beşoğul.
Yönetim Kurulu Üyesi.

İstanbul Arama Kurtarma Derneği.

Deprem - Arama Kurtarma
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1 KONU 1KONUK 
                                         AHİ KÜRSÜSÜ
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İSGDER Trakya İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi ve Çalıştayında
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Eğitim  interaktif 
olup  kalıcı belleğe 

hitap etmeli
(Attığımız taş 
ürküttüğümüz 

kurbağaya değmeli)

Sevgili dostlar, bir planın uygulanması için sarf 
edilen çaba ve harcanan emek, istenen sonuçlara 
ulaşmak için yeterli olmayabilir. Tıpkı bunun 

gibi, eğitimden de en büyük verimi elde etmek isti-
yorsak, iyi bir hazırlık yapıp katılımcıların interaktif 
bir etkileşimle eğitime katılmaları sağlanmalıdır. On-
ların belleklerinde iz bırakan eğitimler tasarlanmalı 
ve uygulanmalıdır. Hani “kulağına küpe olsun” derler 
ya, onun gibi, akılda kalan eğitim olmalı. Aksi tak-
tirde, attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmez. 
Yani istediğimiz verimi elde edememiş oluruz.
Bu etkileşimi sağlamak,  katılımcıları konuya dahil 
etmek için dramalar kullanılabilir. Drama bir grup 
çalışması içinde, katılımcıların bir yaşantıyı, bir ka-
vramı, sunum konularından belli konu, ya da temaları 
yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini 
sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortamdır. Özellikle eği-
time başlarken tanışma safhasında insanların üzer-
indeki gerilimi atmak pozitif bir eğitim –öğrenme 
iklimi oluşturmak gerekir.
İklim denilince, nem, sıcaklık, hava akımı hızı gibi 
parametrelerin ideal bileşimi akla gelir. Eğitim de 
böyledir. Her şey tadında ve dozunda olmalıdır. 
Bu yazıda asıl çevrimiçi eğitimlerdeki açmazlar ele 
alınmaya çalışılacaktır.

Pandemi ile hayatımıza giren online eğitimlerde 
katılımcıların kameralarını açmak istememeleri 
sorunu ile nasıl baş edilebilir?
Bir yandan konuyu anlatırken bir yandan da katılım-
cıların konu ile ilgili görüşlerini almak onları 

fikirleşmeye katmak gerekir.  
Anlatılan konuya uygun sorular sorarak dikkat ve ilg-
ileri çekilmeli,  katılımcıların başlarından geçen olay-
ları paylaşmaları da teşvik edilmelidir. 
Ancak, artık bir doygunluk hatta bıkkınlık oluştur-
maya başlayan online eğitimlerde genel eğilim; kam-
erayı açmadan, özgürce ev –ofis ortamında takılar-
ak konuyu, mesela yatarken, iş yaparken dinlemek 
şeklinde uygulanmaktadır. Bazı katılımcılar eğitim 
esnasında araçta (yolda) bile olabilmektedir. 
Eğitimcinin hiç söz hakkı vermeyip soru sormayıp sa-
dece konuyu anlatması dinleyicilerin kamerayı kapat-
malarına neden olabilir.  Ya da dinleyicilerin bu inter-
aktif etkileşimden utangaçlık, iş yükü gibi nedenlerle 
kaçınmak istemesi söz konusu olabilir.  

İnteraktif Eğitim
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Katılımcının ilgisizliği ve kamera açmaması eğitim-
cide verim düşüklüğüne isteksizliğe neden olacaktır. 
Sanırım kameraların kapalı olmasından memnun olan 
hiçbir eğitimci yoktur.

Peki uygulamada bu durumda neler yaşanmak-
tadır? 
 Kimi zaman eğitmen ısrar ederek adeta zorla 
kameraları açtırarak dinleyicilere anlatılan konu ile 
ilgili sorular sormakta ve katılımcıları interaktif et-
kileşime çekmektedir. Bunun sonucunda her iki 
tarafın da memnuniyeti söz konusudur. Her ne ka-
dar başlangıçta kamera açtırma işlemi güç olsa da, 
ele alınan konu anlatılıp tamamlanabilmişse, baştaki 

kamera açtırma zorlamasına değer.
Dinleyicinin bulunduğu ortamdaki çeldiriciler nedeni 
ile dikkati dağıldığı için eğitimden kopmalar yaşaması 
da söz konusudur.
Kameraların açtırılması zorla değil ikna edici sevecen 
bir tavırla olmalıdır. 
Dinleyenler arasında üst düzey katılımcılar, tesis 
müdürleri, İGU Uzman ve/ veya müdürleri olabiliyor. 
Bu gibi kimselerin, yaptıkları önemli ve tehlikeli iş 
nedeni ile her an sahadan gelebilecek haberleri izle-
meleri, emir komuta zincirini bozmamaları gereklidir.   
Telefonları sessizde veya titreşimde iken akılları ve 
kulakları cep telefonlarında olabilmektedir. 

Cep telefonu kapatılsın mı? 
Hafta sonu bir İGU  Grubuna eğitim anında uzuv 
kayıplı bir kaza haberi aldığımı hatırlarım. O anda 

bana ulaşılması gerekiyordu ve telefonla ulaştılar. 
Ancak cep telefonu kullanımının da istismar edil-
memesi önem kazanıyor. Bazı eğitmenler sıfır töler-
ans gösterirken, bazıları acil bir durumda haberleş
meye izin verebiliyor. Ama ceple sohbet ya da oyun 
oynanmasına da izin verilemez tabii. 

Bir anektod;
Yüzyüze eğitimde, bir şef mühendis öğrencimin en 
arka sırada oturması dikkatimi çekmişti ve öne gel-
mesini rica etmiştim.2.Hatırlatmama rağmen gelmey-
ince, biraz sert bir tavırla  “siz kırmızı kazaklı ark-
adaşım öne gelmenizi rica edeyim” dedim. Gerçi 
geldi ama yüzü allak bullak olmuştu. Arada yanıma 
gelerek, kızının hastanede olduğunu ve haber bek-
lediğini söyledi. Bu nedenle telefonla konuşma ihti-
mali varmış. Dersi aksatmamak ve önde oturan kendi 
elemanı mühendislere kötü örnek olmamak için böyle 
yaptığını söyleyince, bu kez de ben mahcup oldum. 
Değerli ve hassas bir yapıyı algılayışım farklı olmuş-
tu. “Keşke izin isteseydin seve seve verirdim” dedim 
ve hal hatırını sorarak gönlünü aldım.

Sonuç
Online eğitimde benim vardığım nokta, iletişimde 
tek yön olmaması gerektiği ve illa katılım sağlanması 
gerektiği yönündedir. Bunu yaparken kırıcı olmadan 
müşfik bir anlayışla ve saygılı davranışlarınız size 
olumlu yönde geri dönüş yapacak ve istenen verimi 
almış olacaksınız.
Katılımcılar etkileşim sağlanmadığı zaman yapılabi-
lecek bir eğitim etkinliği anketinde sizden memnun 
olmadıklarını ifade edebileceklerdir. Eğitimler inter-
aktif olmalı ve kalıcı belleğe hitap etmelidir. 
Konu ile ilgisi bakımından Risk Yönetimi Derneğinin 
“Eğitimde Kaçınılması Gerekli Tuzaklar” isimli So-
syal Sorumluluk Projesini** burada sunarak hepinize 
esenlik dolu verimli, katılımlı, (interaktif) eğitimler 
diliyorum.

 

**Makale ile ilgilenenler tüm metne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler: https://www.assp.org/news-and-articles/2018/08/22/five-safety-training-pitfalls-to-
avoid **RİSK YÖNETİMİ GRUBU SOSYAL SORUMLULUK YAZILARI,”eğitimde kaçınılması gereken tuzaklar”  (Araştırma Yazısı) 
Hazırlayan Üye : Hakan KALIPÇIOĞLU, Hazırlanma : 27.09.2018 Revizyon : -
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Osman Sayar arkadaşımıza çok değerli bilgileri için teşekkür ediyoruz.

Yönetim Kurulu Baskanımız Mahmut CİHAN 
organizasyonu ile Bugün İstanbul Kent 
Üniversitesi İSG Bölümü öğrencileri ile birlikte 
Metro İstanbul A. Ş.’ yi ziyaret ettik. 
Saha uygulamalarını daha yakından gördük. 
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İSGDER’ den Tokat Ziyareti
Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi

Dernek Faaliyetleri



BÜRO MAKİNELERİ & DİJİTAL BASKI MERKEZİ

Bağlarbaşı Mh. Sümbül Sk. No: 20 Maltepe/İSTANBUL
Tel: 0 216 383 26 98 - 0 216 459 06 14
www.kbn.com.tr

@kbndijital
@kbndijitalbaski
kbncopycenter@hotmail.com

DİJİTAL BASKININ
ADRESİ

REKLAM PROMOSYON MATBAA OZALİT
KIRTASİYE

Tabela
Dijital Baskı
Uv Baskı
Bas-Kes
Etiket(Folyo,Kağıt ve Metal)

Lazer Kesim
Lazer MarkalamaLazer Markalama
Pleksi Kesim
Folyo Baskı
Branda Baskı
One Vision Baskı
Forex/Dekota Baskı
Foto Blok
Canvas BaskıCanvas Baskı
Reflektör Baskı
Uyarı Levhaları
Araç Giydirme
Cephe Giydirme
Bayrak Baskı
Duba
RolapRolap
Tanıtım Standı
Yelken bayrak
Yönlendirme 
Levhası/Tabelası

Grafik Tasarım
Kurumsal Kimlik
Matbu Evrak
Kartvizit
Broşür/El ilanı
Afiş/Poster
Dergi/KatalogDergi/Katalog
İnsert
Magnet
Kitap Baskı
Zarf Baskı
Takvim
Karton çanta
EtiketEtiket
Cepli Dosya
Amerikan Servis
Promosyon baskı
Devetiye
Kaşe
Yaka kartı(metal v.b)
MakbuzMakbuz
Antetli kağıt

Kitap
Tez ve Cilt Baskı
Fasikül
Broşür
Dergi
Afiş
OzalitOzalit
MenüLer
Ayaklı Forex
Fotokopi 
Renkli Dijital Baskı

Kalem
Kalem Setleri(Kişiye Özel)
Blok Not
Küp Blok Not
Unutmayın Kartı
Çakmak
Ödül KupaÖdül Kupa
Madalya
Kupa Bardak
Termos
Anahtarlık
Plaket
Ajanda
DefterDefter
Power bank
USB Bellek
Masa İsimliği
Masa Sümenleri
Duvar Saati
Açacaklı Magnet
TT-shırt Baskı
İş Elbisesi Baskı/Nakış
KişiyeÖzel Promosyon
Canvas Tablo
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MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 
İSG GÜNLERİ

Maltepe Üniversitesi olarak 8-11 Haziran 
tarihleri arasında “Maltepe Üniver-
sitesi İSG Günleri” organizasyonunu 
gerçekleştirdik. Organizasyonumuz 2 

söyleşi ve 3 webinar içermekteydi.
İlk günkü söyleşi konumuz olarak “İş Kazalarının Ön-
lenmesinde Bilginin Yayılmasının Sağlanması” belir-
lenmişti. Söyleşimizde ilk olarak örnek bir olayı ele 
aldık: Gaziantep korona koğuşu yangını. Bu olayın 
seçilmesinin sebebi kaza öncesi İş Sağlığı ve Güven-
liği açısından çok güzel yazılmış bir yazı ile uyarıda 
bulunulması ancak buna rağmen kazanın gerçekleşmiş 
olmasıydı. İlk katılımcımız Biyomedikal Mühendis-
leri Derneği’nden Bilal Beceren biyomedikal cihaz 
takibinin nasıl yapıldığından bahsetti ve bu konudaki 
ulusal ve uluslararası akışı aktardı. Mevcut sistemde 
Güvensiz Ürün takibi ile ilgili altyapının birkaç kanal 
üzerinden mevcut olduğunu ancak daha dinamik bir 
yapı kurulmasının faydalı olabileceğinden bahsetti. 
Daha sonra TMMOB KMO Yönetim Kurulu          
Üyesi Enis Tolga Eroğlu bu kazayı teknik açıdan daha 
detaylı olarak ele aldı. Benzer kazaların ne yazık ki 
Dünya’da da olmaya devam ettiğine dair bilgiler ver-
di. Salgın’ın Mart 2020’de patlak vermesinden sonra 
3 Mayıs 2021’e kadar Dünya’nın çeşitli ülkelerinde 
yoğun oksijen tüpü kullanımına bağlı olarak en az 
36 tane Hastane yangını olduğu ve bu yangınlarda 
da 200’den fazla kişinin öldüğünü aktardı. Ne yazık 
ki öğrenmemenin bedeli yitirilen canlar oluyor! İlk 2 
katılımcımız sunumları esnasında meslek örgütlerinin 
katkılarına da değindirler.

Dernek Faaliyetleri
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Bir sonraki katılımcımız Beykoz Üniversitesi İş 
Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı Ahmet Çabuk 
bizlere Sağlık Emniyet Güvenlik Sohbetleri’nin 
öyküsünü, ilkelerini ve projelerini aktardı. Ağırlıklı 
olarak öğrencilerin sahiplendiği SEG grubu büyük 
bir özveriyle bilgi paylaşmaya devam ediyor, 
başarılarının devamını dileriz.Ardından İSG alanında 
bir otorite olan Hakan Erdoğan bilgi paylaşımı konu-
sunda yaptıklarına değindi. 
Sınava Hazırlık, Sınava Yönelik Test, Saha Uygu-
lamaları, İSG Teknik İngilizce, İş İlanları, İSG Haber 
ve Etkinlikler, NEBOSH Eğitim, İSG Akademik Plat-
formları hakkında bilgi verdi ve kariyer planlamasının 
önemine değindi.
Daha sonra iki değerli meslek örgütümüz OSGBDER 
ve İSGDER ile devam ettik. OSGBDER Van İl Tem-
silcisi İskender Temel özellikle bilginin işverenler 
vasıtasıyla yayılmasındaki ve mevzuat düzenlenme-
sindeki kritik rollerinden bahsetti. İSGDER’den Genel 
Sekreter Hüseyin Çiçek dernek olarak yaptıklarını 
kapsamlı bir sunumla aktardı.
Ulusal ve uluslararası projelerde yer almaları; mevzuat 
düzenlemesindeki etkin rolleri, panel, söyleşi, konfe-
rans, vb. organizasyonlar, 1 Konu 1 Konuk sohbetleri, 
bülten ve dergiler ile yarattıkları farka değindi. 

Ardından daha fazla destek aldıkları taktirde daha 
fazlasını yapmaya istekli olduklarını belirtti.
İlk oturumun katılımcı sorularında meslek sigortası, 
meslek örgütünün önemi ve işyerlerinin sigortalan-
ması esnasında İSG konusunun da ele alınabileceği, 
İSG Katip’te gözükmeyen sözleşmeler, İSG Katip’e 
tespit öneri defterinin aktarılması, sektörel İSG ista-
tisitklerinin paylaşımı, meslek örgütlerinin bilgi pay-
laşım platformları kurabileceği gündeme geldi. 
Telefonla bağlanan İSGDER başkanı Mahmut Cihan 
da meslek profesyonellerin bilgi paylaşmasının öne-
mine değindi ve bu yöndeki her tür girişime destek 
olacaklarını belirtti. Hakan Erdoğan İSG sınavlarının 
iyi tanımlı olması ve İSG eğitimi için üniversitelere 
altyapı koşulları getirilmesi gerektiğini ekledi. 
Merkezi bilgi paylaşımının sürdürülebilirlik açısından 
sıkıntı olabileceğine değindi, endişesini dile getirdi.
Söyleşimizin ikinci oturumunda ‘İş kazaları son-
rasında bilgi paylaşımı’ konusunu ele aldık. İlk 
iki konuşmacımızın yaşanmış iş kazaları ile ilgili 
basılmış kitapları var: Hüseyin Numan Bilir ve 
Lütfi Alpsoy.
Avukat Hüseyin Numan Bilir, bilgi paylaşımı ile ilgili 
sorunları iletişim sorunları, isteksizlik, yetkin olma-
ma, hukuki bilginin anlaşılmasının zorluğu olarak not 
etti. Söz konusu olan hukuki bilgi ise bilginin hangi 
zamanda üretildiğinin de sorun olabileceğine değindi. 
Trafik kazalarındaki benzer bir tutanağın iş kazaları 
için kullanılabileceğini belirtti.
Yargıtay’a ulaşmayan dosyalardaki bilgilerin yerel 
mahkemede kalmasını, yaralamalı kazalarda şikay-
et söz konusu değilse kayıp bilgi olmasını aşılması 
gereken sorunlara örnekler olarak not etti. 
Yargıtay kararlarının daha güzel yazılması gerek-
tiğini, iş kazaları için ihtisas mahkemeleri kurul-
masının gerekliliğini aktardı. 
İş Güvenliği Uzmanlarının yargılanmasının hukuksuz 
olduğunu belirtti. Son olarak hukukçu ile İş Güven-
liği Uzmanı, mühendis, vb. teknik elemanların bir-
birlerini daha anlamasına çaba sarf edilmesi gerek-
tiğini aktardı.
Emekli İş Başmüfettişi, Bilirkişi Lütfi Alpsoy İSG 
konusunda denetimin devlet ile sınırlı olmayabi-
leceğini, sendikalara da bu konuda sorumluluk verile-
bileceğini belirtti. Kaza sonrası incelemenin önemine 
değindi. Bilirkişiler için teknik rehberlerin faydalı 
olabileceğine değindi. 
Bilirkişilerin ürettiği bilginin paylaşılması durumun-
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da siyasi çıkarımlar yapıldığını, bu konuda kaygıları 
olduğunu belirtti. UYAP sistemindeki dosyalarda çok 
önemli bilgilerin atıl kaldığını söyledi. Müfettişler-
in sadece kendi raporlarına ulaşabildiklerini, bunun 
değişebileceğini belirtti. Ayrıca İş kazaları üzerine 
yazılan kitapların sayısının artması gerektiğinden 
bahsetti.
Bir sonraki konuşmacımız İSGÜM’den Çalışma 
Uzmanı Şehmus Ünverdi’ydi. İSGGM bünyesinde 
kurulması planlanan İş Kazaları Araştırma Merkezi 
(İKAM) hakkında bilgi verdi. Şehmus Bey bu yeni 
merkezin her türlü işbirliğine sıcak baktığını aktardı. 
Amaçlarının kaza araştıma rehberleri ve videoları 
ile bilgilendirme yapmak, kök sebep analizi yapmak 
ve ülkemize özel bir kaza araştırma metodolojisi 
geliştirmek olduğunu aktardı.
Akademisyen ve Bilirkişi Burak Tuna, İSG Kütüpha-
nesi’nin neden kurulduğunu aktardı, doğru bilgiye 
ulaşmanın önemine değindi. 
İSG açısından önemli bir sorunun standartlara 
ulaşamama olduğuna değindi. İş Güvenliği Uz-

manlarının hukuki süreçlere hakim olmadıklarını, 
soruşturma aşamasında davayı düzgün takip et-
mediklerini, bu konuda yaptıkları hataların telafisinin 
de daha sonra oldukça güç olduğunu aktardı. 
Bir uzmanın savcı çağırmadıkça ifade vermemesi 
gerektiğini, ifadesini önceden hazırlayarak yazılı ver-
mesinin doğru olduğunu aktardı. 
Uzmanın dosyayı görevlerini doğru yaptığını gösterir 
belgelerle desteklenmesi gerektiğini aktardı. Bunların 
bilirkişi raporuna etki ettiğini belirtti. 
Dava dosyalarının KVKK konusu gözetilerek ulaşıla-
bilir olması gerektiğini aktardı.
Emekli İş Başmüfettişi, Bilirkişi Namık Kemal 
Özdemir bilirkişilerin yanlış bilgi üretebileceğini, bu 
bilginin hukuki açıdan bağlayıcılığı olmadığını, kara-
ra esas teşkil eden bilirkişi raporunun Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu’nca kabul edildiğinde bağlayıcı hale 
geldiğini belirtti. 
Bilirkişinin zaten bu bilgiyi paylaşamayacağını, 
dosyaya sağlanacak erişebilme imkanının ise huku-
ken sıkıntılar yaratabileceğini belirtti. 
İş Güvenliği Uzmanlarının yetkin olmadan Bilirkişi-
lik yapabildiğini, üretilen bilginin sıkıntılı olduğunu; 
örneğin İşverenin yükümlülükleri ile İş Güvenliği 
Uzmanının görevlerinin karıştırıldığı bilirkişi rapor-
larının olduğunu aktardı. Bir bilirkişi raporunda 
yanlışlık olduğunda tek çare bilirkişi raporuna itiraz 
etmek değildir, özel bilirkişi raporu talep edilebilir 
diye not etti. Bütün bu kaygılardan dolayı bu konuda 
KVKK’ya uygun bilgi paylaşımının Adalet Bakan-
lığı’nca yapılabileceğini belirtti.
Son katılımcımız Avukat Ozan Genco Gürgöz da 
KVKK konusunda bilgi verdi ve bilirkişilerin ürettiği 
bilginin paylaşılması konusunu KVKK açısından ele 
aldı. 
Yorumu genel prensipler açısından bunun mümkün 
olduğunu, hatta dava devam ederken dahi KVKK’ya 
dikkat ederek bilgi paylaşımı yapılabileceği şeklinde 
idi. Ancak davada gizlilik kararı olması durumunda 
bir sakınca olabileceğini belirtti.  
28. maddenin nasıl yorumlanacağı ile KVKK’nın 
basın özgürlüğü ile çatışması konusunun yeni bir 
konu olduğunu, bu konuda bilgi üretilmesi gereğini 
aktardı.
İkinci günkü söyleşi konumuz “İş Kazalarının Ön-
lenmesinde Makineler ve İş Ekipmanlarının Rolü” 
idi. İlk katılımcımız TMMOB MMO Onur Kurulu 
Üyesi Zafer Güzey yasal mevzuata göre bu konudaki 
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sorumluluklardan bahsetti. 
Yapılan her işin dökümante edilmesinin önemine 
değindi. MMO’nun yaptığı periyodik kontroller hak-
kında bilgi verdi ve istatistikler paylaştı. 
Bir makinenin CE etiketli olmasının o makinenin 
%100 güvenli olduğu anlamına gelmedine değindi. İş 
güvenliği uzmanının çok teknik bilgi gerektiren mak-
ineler konusunda gerektiğinde destek alması gerek-
tiğini aktardı. Bir makinenin trafiğe çıkması duru-
munda mevzuatın farklı olduğunu not etti.
İkinci katılımcımız Mutlu Akü Bakım Operasyonlar 
Grup Müdürü Hakan Bahadır Makine Kabul Süreçleri 
konusunu ele aldı. 
Şartnamelerin iyi hazırlanmasının bu açıdan önem arz 
ettiğini, makinenin kabul edilmeden önce imalatçıdan 
her türlü dokümanın istenmesi gerektiğini, bu aşam-
ada hassas bir değerlendirme yapılması gerektiğini 
belirtti.
Birhekimoğlu OSGB’den katılım sağlayan Ayşegül 
Gönül, gerçek dünyada çoğu firmanın makineyi al-
madan önce iş güvenliği uzmanına bilgi verip, fikrini 
sormadığını aktardı. Bu imkanın kurumsal firmalar-

da mümkün olsa da genelde sağlanamadığına değin-
di. Ayrıca bir İş Güvenliği Uzmanının makineyi 
tanıyamayabileceğini, bu durumda makineyi kulla-
nan usta ile doğru teknik sohbetin yapılmasının öne-
mini aktardı. Makineyi tanıdıktan sonra da makineye 
dair uygunsuzlukların giderilmesinde danışmanlık 
hizmeti almanın her işverenin maddi gücüne uygun 
olmadığını, bu durumda iş verenin pratik tedbirler 
üretmek zorunda kalınabileceğinden bahsetti.
Pilz firmasından Makine Emniyet Danışmanı Tansu 
Kundakçılar CE etiketlemesinin ne olduğu ve ne ol-
madığına değindi. ‘CE Etiketli Makine Emniyetlidir’ 
önyargısının tehlikeli olduğuna değindi. Standartlar 
hiyerarşisine değindi ve bu konuda bilgilendirmeler 
yaptı. Tansu Bey bu konu ile ilgili yakın ilişkili ikinci 
sunumunda bir makinenin emniyetli hale getirilebil-
mesi ile ilgili prosedürleri aktardı.
Makine Emniyet Uzmanı, ÇASGEM Makine Em-
niyet Eğiticisi Hacı Latif İşcen Makine Emniyeti 
konusunda risk analizinin nasıl yapılması gerektiğini 
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örnekledi ve risk analizi için hangi standartların kul-
lanılması gerektiğine değindi. 
Eğer makine eski ise kuralına uygun doküman üretil-
mesi gerekebileceğini belirtti. Koruyucuların 
tehlikeden ayıran ve ayımayan koruyucular olarak 
sınıflandığını; bu sınıflandırmanın da güvenlik fonk-
siyonlarını gerçeklemede kritik olduğuna değindi.
Söyleşimizin son katılımcısı Metroloji ve Sanayi 
Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden Sanayi 
ve Teknoloji Uzmanı Fırat Kasacı Piyasa Gözetimi 
ve Denetimi konusunu ele aldı. Birçok Bakanlık ve 
kurumun kendi konusu ile ilgili denetim sorumluluğu 
olduğuna değindi. Kurum hassasiyetlerinin uygun-
suzlukların giderilmesi, piyasanın iyileştirilmesi ve 
haksız rekabetin önlenmesi olduğunu aktardı. 
Sanayi Bakanlığı’nın geçtiğimiz sene gerçekleştirdiği 
Makine Projesi ile ilgili bilgi verdi.
İlk webinarımızda Kimyager Selim Çoban Kimya Se-
ktöründe yaşanan kazalara örnekler verdi. KKD kul-
lanmama, acele davranma, iş hijyenine dikkat edil-
memesi, hatalı bakım işlemleri, tehlikeli durumlara 
dikkat etmeme ve bu durumları bildirmeme konu-
larını öne çıkan hatalar olarak not etti. 
Kazaları önlemek için yönetim ve çalışanlara düşen 

sorumluluklara değindi. İş kazaları raporlarının 
düzgün hazırlanmasının öneminden bahsetti.
İkinci webinarımızda İSG-Ç Yöneticisi 
wSalih Pepeoğlu İnşaat Sektöründe Yaşanan İş Ka-
zalarına örnekler verdi. Projelerde planlamanın öne-
mine değindi. Kaza istatistiklerinin düzgün tutulması 
gerektiğine değindi. Alt işverenlik uygulamalarında 
karşılaştığı sıkıntıları örnekledi.
Son webinarımızda örnek bir hukuki mücadele örneği 
veren İş Güvenliği Uzmanı Yalçın Kılıç bizlere ilk 
olarak yargılandığı iş kazasını, ilgili mevzuata dair 
yorumlarını ve zorlu çalışma şartlarını aktardı. 
Ardından dava ile ilgili karşılaştığı çelişkileri ve bu 
konuda ortaya koyduğu mücadeleyi aktardı. Çok 
çarpıcı bu bir sunumdu!
Maltepe Üniversitesi olarak bu organizasyona büyük 
katkı veren İSGDER’e teşekkür ederiz. Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mahmut Cihan, Eski Yönetim Kurulu 
Başkanı Hacı Latif İşçen, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hülya Şen ve Genel Sekreter Hüseyin 
Çiçek’e bu organizasyon ile ilgili yönlendirmeleri 
için sonsuz teşekkürler!

Öğr. Gör. Mustafa KÖSEM, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı, 

Maltepe Üniversitesi
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PKD

YENİ YAYINLANAN
 IEC 60079-10-1 
STANDARDI 
SÜRÜM 3 DE 
YAPILAN
 DEĞİŞİKLİKLER

1.0 GİRİŞ
15 Ağustos 2020 tarihinde, yazar tarafından kaleme 
alınan aynı başlıklı makale, 12 Temmuz 2021 tarihin-
de yeniden gözden geçirilerek bazı ilaveler ve düzelt-
meler ile aşağıdaki gibi ilgilenenlerin bilgisine sunul-
muştur.
Standardın 3.sürümünün son tasarısı (31J/307/FDIS, 
final draft international standart) 24 Temmuz 2020 
tarihinde IEC tarafından yayınlanmış ve katılım-
cı üyelerin (p-member) 4 Eylül 2020 tarihine kadar 
oylamasına sunulmuştur. Oylanıp kabul gören nihai 
tasarı, Aralık 2020 de 3.sürüm olarak yayınlanmıştır. 
Daha sonra basit bir düzeltme (corrigendum) yayın-
lanmış olup, TSE tarafından standardın son şekli 
Şubat 2021 tarihinde yayınlanarak yürürlüğü konul-
muştur,

Not: Türkiye IEC TC31 komisyonuna p-member 
olarak katılmaktadır.

2.0 DEĞİŞİKLİKLER
Eğer standardın kırmızı sürümünü (red version) 
satın aldı iseniz değişiklikler kırmızı renkle işlenmiş, 
kaldırılan yazılar da kırmızı ile çizilmiştir. Ayrıca 
standardın önsöz bölümünde değişikliklerin özetle-
ndiği bir tabloda mevcuttur. Bu tablo tarafımızdan 
tercüme edilip, yorumlarımızla birlikte aşağıda bil-
ginize sunulmuştur.

D1): Yazım düzeltmesi, ifade ediş tarzı gibi basit 
değişiklikler anlamına gelmektedir.
D2): İlave yapılmış anlamına gelir
D3): Köklü teknik değişiklik yapılmış anlamına gelir.

IEC 60079-10-1 Şubat 2021 deki değişiklikler            Hazırlayan M. Kemal SARI 

Hazırlayan: M. Kemal SARI
                   Elektrik Yük. Müh.
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5.1

4.4.1

4.4.2

Madde DEĞİŞİKLİKLER
Değişiklik Tipi

e) bendi çıkarılmıştır. Bu madde sanayideki düşük basınçlı doğal gaz kullanan 
boyler gibi tesisleri kapsam dışına itiyor idi. Fakat madde 5.3.2 ye ilave edilm-
iştir. Bizce fazla bir şey değişmemiştir. Değişim ise, ulusal standart veya sanayi 
kodu buna müsaade ediyor ise ve tehlikeli bölge de buna göre değerlendiriliyor 
ise uygulanacak demektir. Bu standarda göre boşalma kaynakları metodu 
uyguluyorsanız hesap yapmaya devam edilecektir.

Yeni tanımlar gelmiştir. Çok da fazla bir tanım değişikliği yoktur. Hatta azal-
mıştır. Kadastrofik hata tanımı kaldırılmıştır. Çünkü bu konu ile ilgili madde 4 
de ilaveler mevcuttur.

Safety principles,  Güvenlik prensipleri,  Aynen muhafaza edilmiş

Hazardous area classification objectives, Tehlikeli bölge sınıflandırmanın 
amacı, hedefi aynen muhafaza edilmiş

Interior of equipment containing flammable materials,
Parlayıcı madde ihtiva eden kapların iç kısımları
Bu madde yeni ilave edilmiş ve isabetli olmuştur. Böylece PKD hazırlayan 
uzmanlar arası fikir ayrılığı önlenmiş olacağa benzemektedir.

Zone of negligible extent, İhmal edilebilir tehlikeli bölge uzantısı. Bölge 
tanımlama tablosu D.1 de karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda not 1 de açıklama 
yapılmıştır.

Competence of personnel, Kişisel yeterlilik.
Aynen muhafaza edilmiştir.

 General

Hazardous area classification methodology, Tehlikeli bölge sınıflandırma 
metotları
Aynen muhafaza edilmiş.

Explosion risk assessment, Patlama riski değerlendirmesi
Aynen muhafaza edilmiştir. Yalnız risk analizi ile ilgili başka standart ve yönet-
melik tavsiyesinde bulunulmamaktadır. EPL, patlama koruma seviyesi tanım-
larından söz etmektedir. EPL tanımı ATEX deki kategori tanımı ile aynıdır. 
EPL-a= Kategori 1
EPL-b= Kategori 2 ve 
EPL-c= Kategori 3 anlamına gelmektedir. 
Tüm tanım ve kullanımlar aynıdır. Kategori 1, 2, 3, ZON 0, 1 ,2 tanımları ile 
karışıklık yaratmaktadır. Bizce EPL-a, -b, -c daha isabetlidir. 

Catastrophic failures, Olağan üstü hata veya kazalar
Önceden olduğu gibi olağan üstü kazaların tehlikeli bölge tanımlamasında 
dikkate alınmayacağı yazılıdır. Bu bakımdan yeni bir şey getirmemekle birlikte 
yer verilmesi ve vurgulanması bizce çok önemlidir. Bazı PKD çalışmalarımız da 
“şu senaryoyu hesaplamaya dahil etsem mi etmesem mi gibi tereddüde düşüyor-
duk. Bizce yerinde ve isabetle bir madde ilavesi yapılmıştır.

Classification by sources of release method, Boşalma kaynakları metoduna göre 
sınıflandırma.
Bu standardın önerdiği yöntemdir. Uluslararası uzmanlar anlaşamadıkları ve 
halen de anlaşmazlıklar devam ettiğinden olsa gerek 4 metoda da kapılar açık 
bırakılmıştır. Birçok ülke hazır sanayi standartlarını uygulamakta, bizim gibi 
hesap kitaplar ile kafa patlatmamaktadır. Doğrudur veya yanlıştır diyemeyiz. 
Bizce mühendis işi hesapsız olmaz.

Madde 5.3.2 de Isınma gazı tesisi (fuel gas installation) tanımı getirilmiştir.
Sanayide sıcak su gayesi ile kullanılan düşük basınçlı doğal gaz kazan ve boyler 
daireleri bu kapsama girmektedir. Bu konunun madde 5.3 altına alınmasının 
anlamı nedir? Bizce PKD hazırlayan ve tehlikeli bölgeleri ulusal standart veya 
sanayi kotlarına göre hazırlayan bir uzman bu maddeyi kullanabilir. Örneğin 
EI15, IGEM SR 25, CEI 35, DEGUV gibi ek-K da verilen standartlardan birini 
kullanan uzman ancak bu maddedeki istisnadan yararlanabilir.

ATEX Yönetmeliği ve kılavuzunda böyle bir istisna yoktur. Biz bugüne kadar 
hazırladığım PKD lerde özellikle kazan dairelerine standart istisna kapsamına 
alıyor ise de ATEX de istisna kapsamına alınmadığından hesap yapılacaktır 
gerekçesi ile gerekli değerlendirmeyi yapıyor ve tesisin autocad zon haritasına 
işliyorduk. Yeni değişiklik ile IEC de konuyu istisna kapsamından çıkarmıştır. 
Ülkelerin kendi uygulamalarında böyle bir şey var ise uygulayabilirler denmekte-
dir. Aksi halde hesap yapılacaktır.

Biraz havalandırmalı, düşük basınçlı (300 mBar a kadar) doğal gaz kazan daire-
leri hesap sonucunda ihmal edilebilir mesafe, yani temiz bölge  olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesinde düşük basınçlı doğal gaz tesislerinde 
tehlikeli bölge tanımı yapılmamaktadır. Hiçbir ülkede kalorifer kazan dairelerine 
patlatmaz (exproof) aydınlatma ve saire malzeme istenmemektedir.

Use of industry codes and national standards, Sanayi kotları ve ulusal standart-
ların tatbiki.
Aynen yerinde kalmıştır.
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6.3.5

Simplified methods, Basite indirgenmiş metot
Bir değişiklik yapılmamış fakat standarttan da çıkarılmamıştır. Biz kişi olarak, 
böyle bir tehlikeli bölge tanımlamasını hiç anlamış değiliz. Bir tesiste 
olağanüstülük, çok farklı bir özellik var ise bu gibi yerler genellikle araştırma ve 
geliştirme yapılan tesislerdir. Buralar için mutlaka özel kanun veya farklı yönet-
melikler mevcuttur. Örneğin savaş sanayi gibi özel yönetmelikleri olan tesisler 
mevcuttur. Bu gibi tesislere standardın bu maddesine dayanarak bir risk analizi 
yapmak e tehlikeli bölgeleri belirlemek bizce gereksizdir. Söz konusu yönetme-
liklerde zaten ne yapılacağı yazılıdır.

Bu maddeyi okuyunca aklımıza, hep yönetmelikleri baypas etme yani hileba-
zlıklar geliyor. Bu maddeye dayanarak, tozlu çalışan ve hiçbir güvenliği olma-
yan (patlatmaz=exproof alet kullanmayan) tesisleri, yıllarca hiç patlama yaşan-
madığı gerekçesi ile güvenli ilan edebilir miyiz? Bildiğimiz kadarı ile şeker 
fabrikaları, hububat siloları, yem fabrikaları gibi pek çok tesiste ve kuruluşlarda 
pek bir patlama tarafımızdan duyulmamıştır. Onların silo ve tesislerinin de 
usulüne uygun olduğunu zannetmiyoruz. Cesaretli biz kişi gelip, standardın bu 
maddesine dayanarak HER YER GÜVENLİ derse ne olur? Kimse ile polemiğe 
girmek istemiyoruz. Fakat bize böyleleri var gibi geliyor. Özellikle ortamdaki 
tozu ölçerek her yer tertemiz kararı verenlere çokça rastlamışızdır.

Combination of methods, Metotların birleştirilmesi
Yeni sürümde aynen korunmuştur.
Bize bu metot da sakat gelmektedir. İşime gelen yerden mi tadına baksam? Gibi 
bir şey.

Release of flammable substance  Alevlenebilir maddelerin salımı (boşalması)
Bazı yazılar değişmiş olup bire bir aynı değildir. Standardın girişindeki tabloda 
değişiklik olduğu yazılı değildir. Okuyucularımızın yine de temkinli davranma-
ları ve yazıları okumaları tavsiye edilir. Unutmayınız ki, PKD hazırlayanlar için 
IEC 60079-10-1 okunacak, tekrar okunacak ve tabiri caiz ise evire çevire 
okunacaktır. Bazen öyle sorunlar ile karşılaşırsınız ki, cevabı standardın satır 
aralarında gizlidir.

Ventilation (or air movement) and dilution, Havalandırma (hava hareketi) ve 
seyreltme
Önceden havalandırma madde 6.4 iken madde 7 ye alınarak daha düzgün bir 
sıralama getirilmiştir.

Degree of dilution   eski madde 6.5.4,   Seyreltme derecesi.
Şekiller ile bazı açıklamalar getirilmiştir. Seyreltme dereceleri madde C.3.5 e 
aktarılmıştır.

Type of zone,  eski madde 7
Numaralama dışında bir değişiklik gözükmemektedir. Bilgi için not 2 ye bak

Extent of zone, eski madde 8, eskisi gibi duruyor.
Bu madde ZON kararı vermekle ilgili ipuçları içermektedir. Örneğin çukur 
yerlerin Zon 0 kabul edilmesi gibi.

Flammable mists release, Alevlenebilir sis salımı.
Önceki adı aerosol iken daha mantıklı bir başlık getirilmiştir.
Bu konu, hesap yapılamayan veya hesap yöntemi tarafımızdan bilinmeyen bir 
olaydır. İngiliz HSE bazı önerilerde bulunmakta ve hidrolik makine imalatçılarını 
zora sokmaktadır. Bu konu ATEX yönetmeliğinde de yer almaktadır ve bizce 
cevabı havada kalan bir konudur.

Main types of ventilation    eski madde 6.5

Natural ventilation    eski madde 6.5.2

Artificial ventilation   eski madde 6.5.3
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Bu maddeye açıklayıcı ilaveler yapılmıştır. PKD yi yalnız risk analizi gibi gören 
ve tehlikeli bölgeleri fotoğraflarla göstermeye çalışan arkadaşların okuması 
tavsiye edilir. Autocad yerleşim planlarına işlenmeyen zon haritası olamaz. Ben 
autocad bilemiyorum diyen genç arkadaşlara okulda öğrendikleri ile hiçbir şey 
yapamayacaklarını ve kedilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini hatırlatmak 
isteriz.

Annex B: Aşağıda açıklandığı gibi önemli değişiklikler yapılmıştır

B6 Forms of release: Figur B.1 Şekil B.1 tamamen değiştirilmiş denilse de ilk 
bakışta aynı gibi gözükmektedir. 

Release rate of evaporative pools. B.6 ve B.7 nolu havuz buharlaşma miktarı 
hesap formülleri değiştirilmiştir. Önceki formül ABD Çevre Ajansından alınmış 
idi. Şu anki acaba ABD hava kuvvetlerin de mi alınmıştır? Bilemiyoruz.
Havuz buharlaşma formülleri standartta yok iken biz yukarıdaki kuruluşların 
formülleri ile hesap yapıyor, hesaplarımızda kullanıyorduk. Orijinal formüllerin 
görünümleri çok daha farklıdır. İçerik ve sonuç aynıdır. Su hauzları buharlaşma 
formülleri daha da farklıdır. Bu konu yazımız sonunda ayrıca ele alınacaktır. 

Figur B.2 değiştirilmiştir. Bizce daha mantıklısı gelmiştir. 
Bu grafiği hesaplarımızı test etmek için (cros check) ikinci bir yöntem olarak sık 
sık kullandığımız olmuştur.
Öncekinde rüzgar hızı Uw=0,5 m/s alınırken, yenisinde Uw=0,25 m/s alınmıştır. 
Nedenini bilemiyoruz. Fakat bizce pratiğe daha yakın gözükmektedir. Aklımıza 
gelen, acaba eski grafiği de kullanabilir miyiz sorusudur.

Table C.1: Tablo C.1 Yeniden düzenlenmiştir.
Burada PKD hazırlayanlar için, bizce kötü bir şey yapılmış gibi gözüküyor. Her 
yerde 0,05 m/s hava hareketi olabileceği kabullenmesi kaldırılmıştır. Kazan 
daireleri hesaplarında kullandığımız bu varsayım işimizi biraz zorlaştıracağa 
benziyor. Bizim önerimiz, PKD hazırlayanların mutlaka ANEMOMETRE bulun-
durmaları ve hava hızını ölçmeleridir. İyi bir anemometre fiyatı ise 500-1000 
dolar arasındadır.

Background concentration and releases in a ventilated room
Arka plan yoğunluğu ve cebri havalandırmalı kapalı odalardaki boşalmalar
Başlığı altında verilen Xb formülü değişmemiş aynen kalmıştır.

Kapalı odalardaki seyreltme derecesine nasıl karar verileceği konusunda tatmin 
edici bir açıklama getirilmemiştir. Öncekinde olduğu gibi Xb/Xcrit >1 ise 
seyreltme kötüdür (Xcrit= kritik yoğunluk) demekten ileri gidilmemektedir. 
Xb/Xcrit= 1 veya birin biraz altında ise o alan orta derecede mi seyreltiliyordur? 
ORTA ile YÜKSEK seyreltme arası kesin bir çizgi, önceki sürümde olduğu gibi 
yenisinde de görülememektedir. Biz genelde Xb/Xcrit > 0,8-0,7 ise KÖTÜ, 
Xb/Xcrit=0,7-0,4 arası ise ORTA ve altıda ise YÜKSEK almaktayız. Bu kararlar, 
birazda tesisin ve işletmenin yapısı ve tutumu ile de ilgili olabilmektedir. 

Son standartlar, açık hava tesisleri için bizce 4x4 sayılır. Kapalı ortamlar ise, 
değerlendiren uzmana ve tesisin durumu ile uzmanın tesis hakkında edindiği 
izlenimlere bırakılmış gibi gözükmektedir.

Assessment of the degree of dilution, Seyreltme derecesinin değerlendirilmesi
Bu bölümde verilen boşalma karakteristiği formülü değiştirilmiş, k katsayısı 
kaldırılmıştır. 
 Eski:                                                  yeni:   

Boşalma karakteristiğini sembolü yok iken yeni sürümdü Qc ile tanımlanmıştır. 
“k” katsayısının kaldırılması önemli bir değişikliktir. Bu değişim ile hesaplanan 
tehlikeli bölge mesafeleri kısalacaktır. Bizce kısalmalar pratik hayata yansımaya-
caktır. Çünkü pratikte hesaplanan değerin üzerinde karar erilmektedir. Örneğin 
tehlikeli bölge yarı çapı R=2,6 m bulundu ise 3,0 m olarak uygulanmaktadır.

Annex A: Aynen kalmış, yalnız bilgilerin kaynağının belirtilmesi de istenmekte-
dir.
Biz yaptığımız PKD lerde tabloyu bu kadar uzun almadık. Çünkü A4 kağıda 
sığmıyor.
Not 3 de kullandığımız bir tablo görebilirsiniz. Sizler de kendinize göre farklı ve 
daha kullanışlı bir tablo geliştirebilirsiniz.
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Simplified methods, Basite indirgenmiş metot
Bir değişiklik yapılmamış fakat standarttan da çıkarılmamıştır. Biz kişi olarak, 
böyle bir tehlikeli bölge tanımlamasını hiç anlamış değiliz. Bir tesiste 
olağanüstülük, çok farklı bir özellik var ise bu gibi yerler genellikle araştırma ve 
geliştirme yapılan tesislerdir. Buralar için mutlaka özel kanun veya farklı yönet-
melikler mevcuttur. Örneğin savaş sanayi gibi özel yönetmelikleri olan tesisler 
mevcuttur. Bu gibi tesislere standardın bu maddesine dayanarak bir risk analizi 
yapmak e tehlikeli bölgeleri belirlemek bizce gereksizdir. Söz konusu yönetme-
liklerde zaten ne yapılacağı yazılıdır.

Bu maddeyi okuyunca aklımıza, hep yönetmelikleri baypas etme yani hileba-
zlıklar geliyor. Bu maddeye dayanarak, tozlu çalışan ve hiçbir güvenliği olma-
yan (patlatmaz=exproof alet kullanmayan) tesisleri, yıllarca hiç patlama yaşan-
madığı gerekçesi ile güvenli ilan edebilir miyiz? Bildiğimiz kadarı ile şeker 
fabrikaları, hububat siloları, yem fabrikaları gibi pek çok tesiste ve kuruluşlarda 
pek bir patlama tarafımızdan duyulmamıştır. Onların silo ve tesislerinin de 
usulüne uygun olduğunu zannetmiyoruz. Cesaretli biz kişi gelip, standardın bu 
maddesine dayanarak HER YER GÜVENLİ derse ne olur? Kimse ile polemiğe 
girmek istemiyoruz. Fakat bize böyleleri var gibi geliyor. Özellikle ortamdaki 
tozu ölçerek her yer tertemiz kararı verenlere çokça rastlamışızdır.

Combination of methods, Metotların birleştirilmesi
Yeni sürümde aynen korunmuştur.
Bize bu metot da sakat gelmektedir. İşime gelen yerden mi tadına baksam? Gibi 
bir şey.

Release of flammable substance  Alevlenebilir maddelerin salımı (boşalması)
Bazı yazılar değişmiş olup bire bir aynı değildir. Standardın girişindeki tabloda 
değişiklik olduğu yazılı değildir. Okuyucularımızın yine de temkinli davranma-
ları ve yazıları okumaları tavsiye edilir. Unutmayınız ki, PKD hazırlayanlar için 
IEC 60079-10-1 okunacak, tekrar okunacak ve tabiri caiz ise evire çevire 
okunacaktır. Bazen öyle sorunlar ile karşılaşırsınız ki, cevabı standardın satır 
aralarında gizlidir.

Ventilation (or air movement) and dilution, Havalandırma (hava hareketi) ve 
seyreltme
Önceden havalandırma madde 6.4 iken madde 7 ye alınarak daha düzgün bir 
sıralama getirilmiştir.

Degree of dilution   eski madde 6.5.4,   Seyreltme derecesi.
Şekiller ile bazı açıklamalar getirilmiştir. Seyreltme dereceleri madde C.3.5 e 
aktarılmıştır.

Type of zone,  eski madde 7
Numaralama dışında bir değişiklik gözükmemektedir. Bilgi için not 2 ye bak

Extent of zone, eski madde 8, eskisi gibi duruyor.
Bu madde ZON kararı vermekle ilgili ipuçları içermektedir. Örneğin çukur 
yerlerin Zon 0 kabul edilmesi gibi.

Flammable mists release, Alevlenebilir sis salımı.
Önceki adı aerosol iken daha mantıklı bir başlık getirilmiştir.
Bu konu, hesap yapılamayan veya hesap yöntemi tarafımızdan bilinmeyen bir 
olaydır. İngiliz HSE bazı önerilerde bulunmakta ve hidrolik makine imalatçılarını 
zora sokmaktadır. Bu konu ATEX yönetmeliğinde de yer almaktadır ve bizce 
cevabı havada kalan bir konudur.

Main types of ventilation    eski madde 6.5

Natural ventilation    eski madde 6.5.2

Artificial ventilation   eski madde 6.5.3
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Bu maddeye açıklayıcı ilaveler yapılmıştır. PKD yi yalnız risk analizi gibi gören 
ve tehlikeli bölgeleri fotoğraflarla göstermeye çalışan arkadaşların okuması 
tavsiye edilir. Autocad yerleşim planlarına işlenmeyen zon haritası olamaz. Ben 
autocad bilemiyorum diyen genç arkadaşlara okulda öğrendikleri ile hiçbir şey 
yapamayacaklarını ve kedilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini hatırlatmak 
isteriz.

Annex B: Aşağıda açıklandığı gibi önemli değişiklikler yapılmıştır

B6 Forms of release: Figur B.1 Şekil B.1 tamamen değiştirilmiş denilse de ilk 
bakışta aynı gibi gözükmektedir. 

Release rate of evaporative pools. B.6 ve B.7 nolu havuz buharlaşma miktarı 
hesap formülleri değiştirilmiştir. Önceki formül ABD Çevre Ajansından alınmış 
idi. Şu anki acaba ABD hava kuvvetlerin de mi alınmıştır? Bilemiyoruz.
Havuz buharlaşma formülleri standartta yok iken biz yukarıdaki kuruluşların 
formülleri ile hesap yapıyor, hesaplarımızda kullanıyorduk. Orijinal formüllerin 
görünümleri çok daha farklıdır. İçerik ve sonuç aynıdır. Su hauzları buharlaşma 
formülleri daha da farklıdır. Bu konu yazımız sonunda ayrıca ele alınacaktır. 

Figur B.2 değiştirilmiştir. Bizce daha mantıklısı gelmiştir. 
Bu grafiği hesaplarımızı test etmek için (cros check) ikinci bir yöntem olarak sık 
sık kullandığımız olmuştur.
Öncekinde rüzgar hızı Uw=0,5 m/s alınırken, yenisinde Uw=0,25 m/s alınmıştır. 
Nedenini bilemiyoruz. Fakat bizce pratiğe daha yakın gözükmektedir. Aklımıza 
gelen, acaba eski grafiği de kullanabilir miyiz sorusudur.

Table C.1: Tablo C.1 Yeniden düzenlenmiştir.
Burada PKD hazırlayanlar için, bizce kötü bir şey yapılmış gibi gözüküyor. Her 
yerde 0,05 m/s hava hareketi olabileceği kabullenmesi kaldırılmıştır. Kazan 
daireleri hesaplarında kullandığımız bu varsayım işimizi biraz zorlaştıracağa 
benziyor. Bizim önerimiz, PKD hazırlayanların mutlaka ANEMOMETRE bulun-
durmaları ve hava hızını ölçmeleridir. İyi bir anemometre fiyatı ise 500-1000 
dolar arasındadır.

Background concentration and releases in a ventilated room
Arka plan yoğunluğu ve cebri havalandırmalı kapalı odalardaki boşalmalar
Başlığı altında verilen Xb formülü değişmemiş aynen kalmıştır.

Kapalı odalardaki seyreltme derecesine nasıl karar verileceği konusunda tatmin 
edici bir açıklama getirilmemiştir. Öncekinde olduğu gibi Xb/Xcrit >1 ise 
seyreltme kötüdür (Xcrit= kritik yoğunluk) demekten ileri gidilmemektedir. 
Xb/Xcrit= 1 veya birin biraz altında ise o alan orta derecede mi seyreltiliyordur? 
ORTA ile YÜKSEK seyreltme arası kesin bir çizgi, önceki sürümde olduğu gibi 
yenisinde de görülememektedir. Biz genelde Xb/Xcrit > 0,8-0,7 ise KÖTÜ, 
Xb/Xcrit=0,7-0,4 arası ise ORTA ve altıda ise YÜKSEK almaktayız. Bu kararlar, 
birazda tesisin ve işletmenin yapısı ve tutumu ile de ilgili olabilmektedir. 

Son standartlar, açık hava tesisleri için bizce 4x4 sayılır. Kapalı ortamlar ise, 
değerlendiren uzmana ve tesisin durumu ile uzmanın tesis hakkında edindiği 
izlenimlere bırakılmış gibi gözükmektedir.

Assessment of the degree of dilution, Seyreltme derecesinin değerlendirilmesi
Bu bölümde verilen boşalma karakteristiği formülü değiştirilmiş, k katsayısı 
kaldırılmıştır. 
 Eski:                                                  yeni:   

Boşalma karakteristiğini sembolü yok iken yeni sürümdü Qc ile tanımlanmıştır. 
“k” katsayısının kaldırılması önemli bir değişikliktir. Bu değişim ile hesaplanan 
tehlikeli bölge mesafeleri kısalacaktır. Bizce kısalmalar pratik hayata yansımaya-
caktır. Çünkü pratikte hesaplanan değerin üzerinde karar erilmektedir. Örneğin 
tehlikeli bölge yarı çapı R=2,6 m bulundu ise 3,0 m olarak uygulanmaktadır.

Annex A: Aynen kalmış, yalnız bilgilerin kaynağının belirtilmesi de istenmekte-
dir.
Biz yaptığımız PKD lerde tabloyu bu kadar uzun almadık. Çünkü A4 kağıda 
sığmıyor.
Not 3 de kullandığımız bir tablo görebilirsiniz. Sizler de kendinize göre farklı ve 
daha kullanışlı bir tablo geliştirebilirsiniz.
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Wind induced ventilation, Rüzgar etkisi ile havalandırma
Bu bölümdeki C2 ve C3 formüllerin içerisindeki “2” rakamı buhar olmuştur. 
Formüller diğer hali ile duruyor gibi gözüküyor. İnsanın aklına, acaba öncekiler 
hatalı mı idi sorusu gelmektedir.
C5 formülünde 4 rakamı C5 formülünde de 2 rakamları uçmuş durumdadır. C6 
duruyor. değişmemiş. C5 ile aynı olan C7 formülü yeni sürümden çıkarılmıştır.

Bu bölümdeki temel hesap mantığı değişmemiştir. Buradaki yöntem de 
PKD’lerimizde arada bir kullandığımız ve bizi biraz yoran bir metottur. Tabii 
havalandırmalı büyük kazan dairelerinde işimize yaramakta ve açıklık kesitler-
ine göre havalandırma miktarları hiç de düşük çıkmamaktadır.

Figur C.6, C6 grafiğinin yatay ekseni değiştirilmiştir. 
 Öncekinde X=                               alınırken yenisinde X=                                        

alınmıştır. Neden 4 rakamı ilave edilmiştir? Bilemiyoruz.

C1 grafiği yatay eksenindeki k faktörü kaldırılmıştır. Yukarıdaki C.3.5 deki ile 
aynı konudur.

D1 grafiğindeki k katsayısı da kaldırılmıştır. Çok şükür ki grafiğin kendisi 
değişmemiştir

Ek-E de örnekler yer almaktadır. Yeni sürümde değişiklikler yapılmış olması 
standardın ana metni açısından bir şey değiştirmez. PKD hazırlamayı düşünen 
genç meslektaşlara bu örnekleri mutlaka çözmeleri, anlamaları ve hesap etme-
leri tavsiye edilir. IEC 60079-10 standartları PKD hazırlayanların devamlı 
başvurdukları bir kaynaktır. Standart kendisi bir eğitim kaynağıdır ve hazır-
layanlar da örnekler vererek farklı yorumlar yapılmasını önlemeye 
çalışmışlardır. Çünkü uluslararası kullanılmaktadır.

K1 tablosuna yeni ilaveler yapılmıştır. Gördüğümüz kadarı ile Federal Alman 
uygulamalarına ilave yapılmıştır.

D1 grafiği altına PKD hazırlayanların belki başını ağrıtacak açıklamalar konul-
muştur.
Bak: Not 4

Parlayıcı sisler eki değiştirilmiştir. Neler getirilmiştir? Şu an cevaplayamıyoruz. 
İncelemek gerekir ise de, pratik çalışmalarda pek karşılaşılan bir konu değildir. 
Tehlikeli bölge boyutunu hesaplama yöntemi de yoktur.

Not 1:
Madde 4.4.2 de ihmal edilebilir mesafe tanımına 
(negligible extent NE) açıklık getirilmiştir. Bizce bu 
isabetli olmuştur. Zone NE tanımı bizi yine de tatmin 
etmemiştir. Bizce, “şöyle olsa böyle olsa” gibi boş 
laflar yazılmıştır. Muhtemelen pratik bilgisi olmayan-
lar, masa başı uzmanlarınca hazırlanmıştır. Mühendis 
olarak kesin karar vermemiz gerekir. Estek köstek 
kavramlarla iş yapamayız. Bu gibi konulara standart 
ve yönetmeliklerde sık sık rastlanmaktadır. Bizce ol-
ması gereken, şu basınç altı ve şu tehlike mesafesi NE 
olabilir denilmeli idi ve ayrıca Zon NE mutlaka tali 
(sekonder) salımlar yani ZON 2 tanımına giren alan-
lar için geçerli olmalıdır. Normal çalışma şartlarında 

Sürekli salım

Birinci derece salım

İkinci derece salım

ZON 0

ZON 1

ZON 2

Kategori 1 = EPL-a

Kategori 2 = EPL-b

Kategori 3 = EPL-c
Not 3: Patlayıcı madde özellikleri tablosu:
Tablo-01b: Motorin (mazot) bilgileri,  CAS No: 68334-30-5
Sıvı yoğunluk, 15 C

Buhar yoğunluğu (hava=1)

Buhar yoğunluğu (hava=1,225)

Buhar basıncı 20 0C de

Ergime, donma noktası

Buharla�ma, kaynama noktası

Kendiliğinden parlama sıcaklığı, 

Parlama noktası, min.

Alt parlama sınırı LFLv

Üst parlama sınırı UFLv

Molekül ağırlığı

Özgül ısı,  Cp

Teçhizat grubu

Sıcaklık sınıfı

vol, %
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gaz kaçırma ihtimali olan fakat hesaplarda NE tanım-
lanabilir gibi bir noktaya, bizi götürmemelidir. 2015 
tarihli standartta olduğu gibi 2020 tarihli standartta da 
bu mümkündür. Havalandırma püfür füfür diye, sen 
gel de bir nefesliğin etrafını Zone 1 NE göster. Bizce 
hatalı olur. Tehlikenin, riskin ihmal edilebileni olmaz. 
Bu gibi ufak kaçaklardan patlamadan ziyade yangın 
çıkmaktadır.

Not2:
Grade of zone tanımı, zon tanımı ve kategori EPL 
tanımları paralellik arz etmektedir. Tam bu sıralama 
olmayabilir ise de birbirlerini adres göstermektedir-
ler. Yani birinci derece salım (boşalma) olan bir nok-
tanın etrafında ZON 1 olabilir. ZON 0 oluşması e 
hesap sonuçlarının ZON 0 işaret etmesi durumunda 
hesapların kontrol edilmesi tavsiye edilir. 

Bu tablodaki bilgileri IEC 60079-20-1 standardında 
bulabiliyorsanız ne iyi. Bulamıyorsanız işiniz biraz 
zor demektir. Ekipman grubunu (Equipment group) 
bulmakta güçlük çekebilirsiniz. Yanıcı maddenin hi-
drojen grubuna dahil olup olmadığına kolayca karar 
verebilirsiniz. Çünkü bu guruba giren birkaç mal-
zeme mevcuttur. Grup A mı, grup B mi ikileminde 
kalıyorsanız mutlaka B grubunu seçmelisiniz. Çünkü 
grup B aletler grup A da kullanılabilir. Tersi geçerli 
değildir. Maliyet de hemen hemen aynıdır. Biz PKD 
hazırladığımız büyük firmalara grup A yerine grup B 
önermekteyiz.

EK A2 de tehlikeli bölge şekilleri verilmektedir 
(Hazardous area suggested shapes). Burada verilen 
tehlikeli bölge şekilleri bize abes gelmektedir. Yine 
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masa başında oturanlarca hazırlamış gibi bir izlenim 
vermektedir. Örneğin bir LPG pompasının etrafında 
şekilli tehlikeli bölge tanımlamanın pratik hiçbir an-
lamı yoktur.

Not 4: D1 grafiği altındaki açıklamaların bazıları 
kaldırılmıştır.
Eski sürümde Aşağıdaki ikazlar var idi
Where a zone of negligible extent (NE) is suggested 
then the use of this chart is not applicable.
İhmal edilebilir kuşak (zone NE) düşünülüyor ise bu 
grafik kullanılamaz.
The curves are based on a zero background concen-
tration and are not applicable for indoor low dilution 
situations.
Bu eğri sıfır arka plan yoğunluğu varsayımına göre 
geliştirilmiştir. Bu nedenle düşük seviyede seyreltme 
olan kapalı alanlarda kullanılmaz.

Bu ifadelerin yeni sürümde kaldırılmış olması ne 
alama gelebilir?
Bizce birinci cümle zaten anlamsızdır. Metinden 
çıkarılması isabetli olmuştur. Çünkü grafikte 1 metre 
altı yer almamaktadır. Herhalde, 1 m altı örneğin 50 
cm çaplı bir küre ihmal edilebilir sayılamaz. Hesap 
sonucu 0,5 m tehlikeli bölge yarı çapı elde ediliyor 
ise o bölge D.1 grafiğinde Zon NE ye geliyor ise bizce 
NE kabul edilemez. Bugüne kadar yaptığımız PKD 
hesaplarında bu gibi mesafeler karşımıza çıkmak-
tadır. 1 m altındaki tehlikeli bölge boyutu hesaplamak 
için 2008 standardındaki “teorik hacim” metodunu 
kullanmanız gerekir.
İkinci cümlenin kaldırılmasından, acaba bunu le-
himize kullanabilir miyiz anlamı çıkarılabilir mi? Es-
kisinde grafiği kullanmamıza olanak tanınmıyor idi. 
Bizce bu cümlenin de pratik bir anlamı yoktur. Kapalı 
alanlarda tehlikeli bölge boyutu hesaplamak bazen 
mantıksız olmaktadır. Genellikle duvar gibi engellere 
kadar tehlikeli bölge alınmaktadır. Örneğin kapalı 
odada bulunan bir alkol tankının etrafında (nefeslik 
ve vana) 1 m tehlikeli bölge hesapladınız. Deponun 
duvardan mesafesi 4 m ise aradaki alanı temiz bölge 
olarak gösteremezsiniz. Autocad planda böyle göster-
irseniz vay halinize deriz. Pratik olarak, o alana el-
ektrik panosu konulmasını onaylamış olursunuz. 
Yaptığımız bazı çalışmalarda bu konuda işletme 
yetkilileri ile zaman zaman aramızda sürtüşmeler 
yaşandığı da olmuştur. 

“Sen tehlikeli bölgeyi hesaplandığı gibi çiz, biz uy-
gulamada o gibi yerlere elektrik vesaire getirmiyoruz 
zaten” gibi sözler duyarsınız. Bu gibi argümanlara 
kanarak iş yaparsanız, birileri gelir tam de sizin 
planınızda temiz görülen yere sanayi tipi panoyu ko-
yar veya duvara prizi yerleştirir. Olay olduğunda ise 
sorumlu PKD yi hazırlayan kişidir. Diyorsanız ki, ben 
zaten sanayi tipi ile patlatmaz aleti ayırt edemem, bu 
durumda zon haritasını çizdikten sonra denetim için 
yetkili bir kuruluşu çağırmalısınız. Olması gereken de 
budur. Denetim yetkisi olan firmalar mevcuttur. Risk 
analizi ve zon haritası çizimini bir uzman yapmalı ve 
denetimi de başka bir uzmana bırakmalıdır. Genel-
likle kimya mühendisi olan PKD uzmanlarından 
bizce denetim yapması beklenemez. 
Bilindiği gibi ATEX ismi ile anılan iki adet yönet-
melik mevcuttur. PKD ATEX 153 (eski 137) ye göre 
hazırlanır denetim ise ATEX 114 (eski 95/9) yönet-
meliği ve IEC 60079-14 ve 60079-17 standartlarına 
göre hazırlanır. Denetçinin ekipman ve tesis kurulu-
mu konusunda geniş bilgisi olması gerekir.
Literatürde boşalma kaynağı etrafında tehlikeli 
bölgeler çizilerek gösterilmektedir, örneğin EI 15 
de olduğu gibi. Eğer siz de bu gibi yakışıklı res-
imlere kanar tehlikeli bölgeyi o kaynaktaki gibi 
gösterirseniz, başınıza iş gelebilir. Bir şirkette petrol 
tankının tehlikeli bölgelerini belirliyor idik. EI 15 de 
tank üzerindeki nefeslikler etrafında yakışıklı daire-
ler çizilmektedir. Yetkililerde bizden aynısını talep 
ediyorlardı. “Bu tankın özerine patlatmaz (exproof) 
olmayan bir alet montajını onaylar mısınız” diye 
sorduğumuzda yüksek sesle hayır cevabını veriyor-
lardı. Bu durum da biz de tank çatısını komple ZON 
1 olarak göstermiş idik. Ayrıca bazı yerlerde özellikle 
açık hava tesislerinde zeminden 3 m yüksekliğe keder 
tehlikeli bölge çiziyoruz. En azından autocad resim-
lerde böyle gözüküyor. Yalnız biz üst kotların temiz 
bölge olmadığı notunu düşüyoruz. Böyle bir yerde, 
direk boyu 4 m olan bir aydınlatma armatürünü, te-
hlikeli bölge üzerine yerleştirmeye müsaade eder 
misiniz? Burası gök yüzü havalandırma çok iyi ve 
saire şeklinde düşünebilirsiniz. Bizce bunların hiçbiri 
doğru değildir. Biraz da çalışma psikolojisini ve insan 
davranışını düşünmeniz gerekir. Belli bir bölgeye te-
hlikeli bölge işaretini (üçgen ikaz) koyduktan sonra, 
o bölgeye kıyısından kenarından yanaşmaya müsaade 
etmeniz felakete yol açabilir. 
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2021 Standardı:

Bu formüllere bakıldığında sembollerin aynen 
kaldığı, kat sayıların değiştiği görülmektedir. Bu-
har basıncı 2015 de kPa alınır iken yeni formülde 
Pa olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle 10-3 ve 10-8 
rakamları gelmiştir. Asıl değişiklik 6,55 rakamının 
18,3 olmasıdır. Artış 18,3/5,55= 2,79 katıdır. Qg 
formülündeki artış da hemen hemen aynıdır. Qg 
formülü ile We arası B5 formülündeki ilgi verilmiş 
olmasına rağmen, neden katsayıların (18,3 yerine 
18,15) farklı olduğu anlaşılamamaktadır. 

Diğer taraftan Yunanca harflerinin sıklıkla kullanıl-
ması da ayrı bir sıkıntı yaratmaktadır. Yoğunluk Ro 
olarak alınsa olmaz mıidi? Biz hesaplarımızda Ro 
sembolünü kullanmaktayız ve formüller aşağıdaki 
gibi gözükmekte yazımları da kolay olmaktadır.

Havuz buharlaşma formülündeki 2,79 katı artış 
pratikte ne gibi sıkıntılar yaratır? Bugüne kadar 
yaptığımız çoğu havuz buharlaşma hesaplarında bu-
harlaşma yüzeyini tahmin etmekte idik. Şimdi tah-
minimizi üçtü bire (2,79) düşürmemiz gerekecektir. 
Örneğin bir petrol tankının taşması olayında, tah-
mini taşma kesiti Ap=6 m2 almakta idik. Şimdi bunu 
4 m2 alırsak anca uygun bir değere ulaşmaktayız. 
PKD işlerinde havuz yüzeylerinin hemen tamamı 
tahmine dayanmaktadır. Sabit havuz yüzeyleri ender 
karşılaşılan bir olaydır. Bu durumda formül değiştir-
menin anlamı nedir acaba? Bizce hiçbir anlamı yok-
tur. Formül değiştiren IEC deki uzmanlar muhtemelen 
masa başı uzmanları olmalılar. Pratik hiçbir tecrübe-

si olmayan kişilerce hazırlanan standartlarda bu gibi 
değişikliklerin görülmesi olağandır. Bu konu standart 
hazırlama kuruluşlarının ortak derdidir. Standart ku-
ruluşları, kullanıcıların standart hazırlık çalışmalarına 
iştirak etmediklerinden şikayet etmektedirler. Konuyu 
fazla uzatıp başka taraflara saptırmak istemiyoruz. 
IEC 60079-10-1 standardında yapılan en önemli 
değişiklik bizce havuz buharlaşma formüllerindedir.

Diğer önemli ikinci değişiklik ise Qc ile sembo-
lize edilen “boşalma karakteristiği” formülüdür. Bu 
formüldeki “k” katsayısı kaldırılmıştır. Bizce is-
abetli olmuştur. 0,5 ile 1,0 arası alınan ve pratikte 
k=0,75 veya k=0,85 değerleri kullanılır iken bu ver-
inin kalkması yani k=1 kabul edilmesi boşalma kar-
akteristiğinin düşmesine dolayısı ile tehlikeli bölge 
mesafesinin kısalmasına yol açacaktır. Pratik uygu-
lamada bu gerçekte böyle midir? IEC standartlarını 
hazırlayan uzmanlar tehlikeli bölge mesafelerinin 
kısalmasına mı müsaade etmişlerdir? Hayır, asla. 
Pratik uygulamalarda hiçbir şey değişmeyecektir 
ve değişmesinin de anlamı yoktur. Yine aynı soruyu 
sorabiliriz. Neden formül değişikliği ve verilerde 
oynanıyor? Yine aynı ifade diyeceksiniz, ama bence 
masa başı uzmanlarının hazırladığı bir standart böyle 
olur. Uygulamacının bulunmadığı yerde bunları sin-
eye çekeceğiz. İğneyi kendine çuvaldızı başkasına 
derler. Günümüzde internet kanalı ile bilgi iletmek 
çok kolay olmasına rağmen, PKD hazırlayan bizler 
acaba standart hazırlama işlerine ne kadar katkıda bu-
lunuyoruz?

Özetle IEC 60079-10-1 standardında yapılan değişik-
likler uygulamada hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. 
Buna karşılık “standart değişti PKD ler yenilenecek” 
gibi ticari gayeler ile eski müşterilerini aldatmaya 
çalışan PKD uzmanlarına rastlanmaktadır. Tereddüte 
düşen büyük firma uzmanlarından sıkça telefon al-
dığım olmuştur. İçinizde “hocam ne diyorsunuz 2,5 
m hesapladığım mesafe yeni uygulama ile 2,0 metr-
eye düşüyor” diyenler olabilir. Eğer hesapladığınız 
mesafeyi bire bir yani kılı kırk yarar gibi tatbik edi-
yorsanız, sizde uygulama konusunda tecrübeli sayıl-
mazsınız. Bir sanayide bir işletmede çalışmalısınız. 

3.0 ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER:
En önemli değişiklik Ek-B de yer alan B6 e B7 nolu 
havuz buharlaşma formüllerinde görülmektedir. Bu 
formüllere kısaca bir göz atalım:

2015 Standardı:

Qg=Wg/Ro,    Ro=Pa.M/(R.Ta)
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ÇASGEM’in Avrupa Birliği Projesi kapsamın-
da katılım sağladığımız “Petrokimya Sektöründe 
Uluslararası İSG Standartlarına İlişkin İleri Düzey 
Eğitimi’’ gerçekleştirildi.

PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE 
ULUSLAR ARASI 

İSG STANDARTLARI

Dernek Faaliyetleri
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ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi Projesi kapsamında arasında  “İş 
Sağlığı ve Güvenliğinde Araştırma Teknikleri 
Eğitimi’’ ve ‘‘Python Programlama Eğitimi’’ 
gerçekleştirildi.

Dernek Faaliyetleri
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İŞ SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİ 
KÜLTÜR DÜZEYİ 
BELİRLENMESİ VE 
GELİŞTİRİLMESİ

Huriye Kumral (Kimya Y. Müh.)

I-KÜLTÜR KAVRAMI VE GÜVENLİK 
KÜLTÜRÜ 

Kültür sözcüğü Latince culturadan gelir. 
Cultura, “inşa etmek”, “işlemek”, “süsle-
mek”, “bakmak” anlamlarına gelen col-
ere’den türetilmiştir. İnsana ilişkin bir ka-

vram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam 
ve önem sistemidir. Bir grup insanın bireysel ve toplu 
yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandır-
mada kullandıkları inançlar ve adetler sistemidir.
Türk Dil Kurumuna göre kültür:
“Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan 
bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yarat-
mada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın 
doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü 
gösteren araçların bütünü”
Güvenlik bağlamında kültür kelimesinden ne anlay-
acağız?
1988 yılındaki OECD Nükleer Ajansının ‘Çernobil 
Kazası Sonrası Kaza Değerlendirme Toplantısı Özet 
Raporu’ adlı raporunda güvenlik kültürü (safety cul-
ture) “Nükleer santral güvenliği meselelerinin birinci 
derecede öncelliğe sahip olduğu olgusunu yaratan ve 
hem bireylerde hem organizasyonlardaki tutum ve 
karakteristiklerinin toplamıdır.” şeklinde tanımlan-
mıştır. Bu kavram, felaketin ortaya çıkmasına sebep 
olan, işletmelerin ve işçilerin riskler ve iş güvenliği 
hakkındaki bilgi ve anlama eksikliğini ifade eden bir 
kavram olarak kullanılmaya başlanmıştır. Güvenlik 
kültürü tanımı şu ortak özellikler göstermektedir. 
•Güvenlik kültürü, grup ve üst seviyelerde örgütün 
bütün üyeleri tarafından paylaşılan değerleri ifade 
eden bir kavramdır.
•Güvenlik kültürü bir örgütte biçimsel sorunlarla ilg-
ilidir. Ancak sadece yönetim ve denetim sistemleri ile 
sınırlı değildir.
•Güvenlik kültürü bir kuruluşta her seviyedeki herke-
sin katılımı üstünde durmaktadır.
•Güvenlik kültürü, örgüt üyelerinin işteki 
davranışlarını etkiler.
•Güvenlik kültürü genellikle ödül sistemleri ve güven-
lik performansı arasındaki ihtimali de yansıtır.
•Güvenlik kültürü, bir kuruluşta olaylardan, kazal-
ardan ve hatalardan öğrenme ve gelişmeyle ilgili 
gönüllülüğü yansıtır.
•Güvenlik kültürü, değişime karşı oldukça dayanıklı, 
sabit ve dirençlidir.
Güvenlik kültürünü etkileyen faktörler konusunda 
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çok sayıda araştırma yapılmıştır. Flin ve Guldenmund 
(2000) güvenlik kültürü yapısının 4 temel başlığını 
a)Yönetimle ilgili faktörler
b)Kişisel sorumluluk
c)Güvenlik için görevdeş desteği
d)İş güvenliği yönetim sistemleri olarak belirlemişler-
dir.
Dollard ve Bakker (2010), üst yönetimin iletişim 
sağlayarak ve güvenliği önemini göstererek güven-
lik konusunda gayret göstermesinin pozitif kültürü 
sağladığını ispatlamışlardır. Branham (2010) yaptığı 
araştırmada, yöneticilerin veya bölüm yöneticilerinin 
futbol antrenörleri gibi zamanlarını sahada çalışan-
larla birlikte geçirmesinin güvenlik kültürünü olumlu 
yönde etkileyeceği fikrini ileri sürmüştür.
a)Yönetim faktörleri olarak aşağıdaki unsurlar güven-
lik kültürünü olumlu veya olumsuz bir şekilde etkile-
mektedir.
1.Bölüm yöneticilerinin veya şeflerin konuya olan il-
gisi
2.Üst düzey yöneticilerin konuya olan ilgisi
3.İş baskısı 
b) Kişisel sorumluluk; kişinin risk karşısındaki 
davranışı ile ilgilidir. Çalışanın davranışları kadar 
yöneticilerin davranışları da iş güvenliği kültürünü 
etkilemektedir. Yöneticilerin kurallara uymaması 
olumsuz kültür göstergesidir.
c) Güvenlik için görevdeş desteği: Çalışan kişil-
er beraber iş yaptıkları arkadaşlarından etkilenirler. 
Çalışanın güvenlik açısından desteklenmesi ve ko-
runması, geri bildirim alması kültürü etkileyen unsur-
lardır.
d)Fernandez-Muniz(2007) iş güvenliği yönetim sis-
temi içinde birçok faktörün alt faktör olarak değer-
lendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Şöyle ki:
•Güvenlik politikaları, prosedürler, kurallar
•Eğitim
•İletişim
•Olay raporlama ve analizi
•Ödüller ve tanıma
•Güvenlik toplantıları
•İstişare- ilgilendirme
•Disiplin
II-İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ
İş güvenliği kültürü, bir kuruluşta, çalışanların 
tümünün, en üst kademeden en alt kademeye kadar 
sağlık ve güvenlik konusunda ne düşündükleri ne 

hissettikleri ve bunu davranış biçimine nasıl yansıt-
tığının bir ifadesidir. Kuruluşta bir veya birkaç kişinin 

iş güvenliği davranışı kültür göstergesi olmamaktadır. 
Kuruluşta çalışan tüm kişiler iş güvenliği kültürünü 
belirlemektedir. Eğer bir işyerinde, çalışanların 
çoğunluğu güvenli bir şekilde davranıyorsa o işyer-
inde “İş Güvenliği Kültürü” nden söz edilebilir. İş 
güvenliği kültürünün gelişmesi zaman alan unsurdur. 
Sağlık ve güvenlik kültürü üç temelde irdelenmekte-
dir:
1-Psikolojik temel
2-Davranışsal temel
3-Yapısal temel
Psikolojik temek çalışanın sağlık ve güvenlik konu-
sundaki düşüncelerini ve hissettiklerini kapsam-
aktadır. Davranışsal temelde ise kişilerin her gün 
güvenlikle ilgili hareketleri dikkate alınır. Bu bölüme 
kuruluş liderlerinin davranışları ve iş güvenliğini 
desteklenmesi de ilave edilmelidir. Yapısal temel bir 
kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini 
kapsamaktadır. Bu üç temel konunun her biri diğerini 
etkilemektedir.
Bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği performansı ile 
iş güvenliği kültürü arasında yakın ilişki bulunmak-
tadır. Bir kuruluşta:
•Kaza sıklık ve ağırlık oranları seviyesi (Bir önceki 
yıla göre artış ve azalış)
•Aynı işi yapan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla kaza 
oranlarının kıyaslanması
•Denetim göstergeleri (Yasal denetim, standart dene-
timler)
•İdari ve cezai yaptırımlar,
•Çalışma koşullarına ilişkin şikâyetler iş sağlığı ve 
güvenliği performans göstergesi olarak belirlenmek-
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(Şekil 1)

Şekil: 1 İş güvenliği kültürü gelişim safhaları

II-GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLM-
ESİNİN TEMEL UNSURLARI

II-A-Güvenlik ve üretim karşıtlığının engellenmesi: 
Bir işyerinde genellikle üretim ve güvenlik birbiri ile 
çelişen iki kavram olarak düşünülür. Üretim veya hiz-
meti belirli hızda yapmak ve güvenli biçimde çalış-
mak arasında bir denge kurulması gerekmektedir. 
“Üretim” yerine “Güvenli Üretim” kavramı kuruluş 
felsefesine hâkim olmalı ve çalışanların bu konuda 
farkındalığı sağlanmalıdır.
II-B-Çalışanlar ve yönetim arasında iş birliği sağl-
anması ve iletişim: Çalışanların aşağıdaki iş sağlığı 
ve güvenliği konularında yönetimle işbirliği yapması 
ve iletişim halinde bulunmaları güvenlik kültürüne 
olumlu katkı yapacaktır:
•Sağlık ve güvenlik eğitim programına katılım
•Tehlike tanımlama ve risk belirleme çalışmalarına 
katılım
•Ramak kala, maddi hasarlı kaza, olay çalışmalarına 
katılım
•Kişisel koruyucu donanım seçimine katılım
•İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin 
görevlendirilmeleri çalışmalarına katılım
•Yaptığı işle ilgili güvenlik görüşünün bildirilmesi
•Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekip-
manı konularında görüş bildirilmesi
•Sağlık ve güvenlik politikalarına katılım
İletişimin belirli bir düzeyde götürülmesi için bölüm 
yöneticilerinin belirli periyotlarda güvenlik ve sağlık 
konusunda kendi bölümündeki kişilerle görüşme yap-
ması, iş sağlığı ve güvenliği 
toplantılarına katılımın sağlanması, iş güvenliği 
panoları gibi görsel etkinliği olan panoların özellikle 

çalışanların beraber bulunduğu dinlenme alanlarında 
kullanılması gerekmektedir.
II-C-Yönetimin gözle görülür liderliği ve bağlılığı: İş 
sağlığı ve güvenliğinin iyi bir şekilde yönetilmesinde, 
kısaca iş güvenliği kültürünün gelişmesinde ana unsur 
yönetim unsurudur. Yönetim bağlılığı bir kuruluşun 
en üst noktasından başlamaktadır. 
En üst düzeydeki kişi iş sağlığı ve güvenliğinde en 
üst sorumluluğu üstüne almalıdır. Bu nedenle en üst 
düzeyde bulunan yöneticiler diğer bölüm yöneticil-
erini sağlık ve güvenlik hedeflerine ulaşmaları konu-
sunda teşvik ederler. Bunun için kuruluşun iş sağlığı 
ve güvenliği amaç ve hedeflerini içeren bir politikası 
olmalıdır. Gözle görülebilir liderlik aşağıdaki şekilde 
sergilenmektedir:
•Yönetimin iş sağlığı ve güvenliği toplantılarında 
hazır bulunması
•Yöneticilerin kurallara uygun biçimde güvenli 
hareket etmesi
•İş güvenliği denetimlerinde ve saha turu çalışma-
larında yer alması
Diğer bölüm yöneticileri de çalıştıkları bölümlerde 
kurallara uygun davranarak iş güvenliğini destekleyi-
ci çalışmalarda bulunmalıdır. 
II-D-Kaynak ayrılması: İş sağlığı ve güvenliğine ye-
terince kaynak ayrılmalıdır. Bu kaynak hem parasal 
kaynak hem de insan kaynağı olarak değerlendiril-
melidir.
II-EÇalışanın ilgisinin sağlanması: Güvenlik kültürü 
için gerekli olan diğer bir unsur, çalışanların güvenlik 
konusuna sahip çıkması, ilgi göstermesi ve sorum-
luluk almasıdır. Çalışanların ilgisini arttırmak için 
çalışanların eğitimi, iş güvenliği uygulamalarına 
katılmaları sağlanmalıdır.
II-FGüvenli Davranışların Desteklenmesi: İş güven-
liği kültürünün geliştirilmesi için çalışanların güvenli 
davranışlarını geliştirilmesi gerekmektedir. Çalışan 
davranışı, sağlık ve güvenlik yönetimi üzerinde kritik 
öneme sahiptir. Davranış odaklı iş güvenliği yöntem-
leri ile ilgili çok sayıda prensip ve prosedür hayata 
geçmiştir. Aşağıda, bir işyerinde çalışan davranışı ile 

tedir.
Bir şirketin iş sağlığı ve kültür düzeyi bir anket değer-
lendirilmesi ile tespit edilebilir. Diğer adımlar, planla-
ma ve aksiyonları yerine getirme safhalarıdır. 
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ilgili olarak iş güvenliği soruları bulunmaktadır. El-
bette bu soruların sayısı çok fazladır.
•Çalışanlar hangi riskleri ve hataları kısa süre-
de gerçekleştiriyorlar ve ne gibi durumları gözden 
kaçırıyorlar?
•İş yerinizde hataların ve kazaların öne çıktığı bir 
zaman söz konusu mu?
•Neden insanlar güvenlik ihlali yapıyorlar, kuralları 
çiğniyorlar ya da güvenlik donanımlarını kullanmak-
tan kaçınıyorlar?
•Yönetici ve iş liderlerinin kazaların nedenlerine dair 
ne gibi tutum ve davranışları söz konusudur? Ve bun-
lar yönetimsel olarak sistemi nasıl etkiler?
Güvenlikte, davranışları geliştirici yaklaşım 
“Davranış Odaklı İş Güvenliği” olarak bilinmekte-
dir. Davranış odaklı iş güvenliğinin amacı; güvenli 
davranış programları oluşturarak işyerlerindeki ka-
zaları en aza indirgemektir. Bir kuruluşta davranış 
değişikliği aşağıdaki yöntemlerle gerçekleşebilir:
•Bireyin fiziksel çevresini değiştirmek veya yeniden 
tasarlamak
•Bireye yeni bilgi temini
•Bireyin yeteneğini ve bilgisini arttırmak
•İşyeri kurallarını değiştirmek
•Teşvik mekanizmalarını düzenlemek
•Çalışanın risk algısının değiştirilmesi
Davranış odaklı güvenlik yönetimi, çalışanın risk al-
gısının değiştirmekte ve tehlike farkındalığının art-
masını sağlamaktadır. İş Güvenliğine liderlik edil-
mesi ve kuruluşun iyi yönetilmesi, güvenli çalışan 
faktörüyle bir araya geldiğinde biz kuruluşlarda 
olumlu iş güvenliği kültürünün var olduğu söyleye-
bileceğiz.

Kaynaklar:
•Risk Management: Organisation and Administiration for Safe-
ty  J.E. Channing –Safety at Work  
•İş Güvenliği Kültürü- Tunç Demirbilek  -Legal Yayıncılık 
(2005)
•The Nature Of Safety Culture: A Review Of Theory  And Re-
search- F.W. Guldenmund
•Teknik ve Davranışsal Risk Analizleri- Huriye Kumral- KMO 
Yayınları
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ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi Projesi kapsamındaki “İSG’de İleri 
Düzey Endüstriyel Hijyen Eğitimi” Covid-19 
tedbirlerine uyularak yüz yüze gerçekleştirildi.

İLERİ DÜZEY İSG ENDÜSTRİYEL 
HİJYEN EĞİTİMİ 

Dernek Faaliyetleri
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ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi Projesi kapsamındaki “İSG’de İleri 
Düzey Endüstriyel Hijyen Eğitimi” zoom üzerinden 
gerçekleştirildi.

İLERİ DÜZEY İSG ENDÜSTRİYEL 
HİJYEN EĞİTİMİ

Dernek Faaliyetleri
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Dernek Faaliyetleri

ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi” projesi “İSG’de Sağlık ve Sosy-
al Bilimler için Temel İstatistiksel Analiz Metodu 
Eğitimi”ne başladı.23-27 Ağustos 2021 tarihlerinde 
devam edecek #eğitim; proje paydaşlarının #py-
thon programlama dili temelinde araştırma kapasi-
tesini geliştirmeyi amaçlıyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
finanse edilen “ÇASGEM’in Eğitim ve Araştırma 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, 
Davranış Odaklı Güvenlik Eğitimini gerçekleştir
dik.Davranış Odaklı Güvenlik yaklaşımı, temelde 
yatan davranışlara odaklanarak, güvenlik kültürü 
engellerine cevap vermeyi amaçlar. Biz de, proje 
süresince sağlayacağımız 83 eğitim oturumu ile 
Türkiye’de güvenlik kültürünün gelişimine katkıda 
bulunmayı amaçlıyoruz.

DAVRANIŞ ODAKLI GÜVENLİK 
EĞİTİMİ

İSG’DE SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER
İÇİN TEMEL İSTATİSTİKLER
ANALİZ METODU EĞİTİMİ
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
NEDENİ İLE
İDARECE İŞİN 
DURDURULMASI VE 
İŞYERİNİN KAPATILMASI

                               ÖZET

İşin durdurulması veya işin kapatılması, iş sağlığı 
ve güvenliği mevzuatının hukuki boyutlarından 
birisidir. 6331 sayılı kanun ile idari yaptırımlar 

uygulanmaktadır. Olası durumda iş yerinde bina ve 
eklentilerde çalışma düzenine veya iş malzemeler-
inde çalışanlar için hayati sorun oluşturduğu gözlem-
lendiğinde;  tehlike ortadan kaldırılana kadar, hayati 
tehlikenin ciddiyeti ve bu tehlikeden sebep olabilecek 
tüm etkenler ve işçiler göz önünde bulundurularak 
işyerinin bir kısmının veya tümünü durdurabilmek-
tir. İşin durdurulması veya kapatılmasına sebep olan 
husus giderildikten sonra işyeri tekrar faaliyete geçe-
bilir.Ek olarak; tehlikeli sınıflarda yer alan kimyasal-
lar endüstriyel kazaların olabileceği iş yerlerinde risk 
ölçümü yapılmadığında yapılana kadar iş durdurula-
bilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İşyerinde İş Sağlığı ve Güven-
liğine Aykırılık, İdari Yaptırım, İşin Durdurulması

1.Turabi Karadağ        
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi 
E-mail: turabikaradag@windowslive.com 

2.Zeycihan Esin Şapcı 
İzmir Barosu Avukatı
E-mail: avukat.z.esin@gmail.com 
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1.GİRİŞ : 
İşyerinde iş yerinin kapatılması ve işin durdurulması 
, işverenin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının ken-
disine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmeme-
sinin hukuki sonuçlarından biridir. İşverenin işçilerin 
iş sağlığı ve güvenliğini koruma bakımından, önlem 
alma, bilgilendirme ve eğitme yükümlülüğü vardır  
İşverenin işçiyi koruma, özellikle iş sağlığı ve güven-
liğiyle ilgili önlemleri alma borcunu düzenleyen yasa 
ve yönetmelik hükümleri emredici hukuk kurallarıdır. 
Her işveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağ
lanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve 
gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdür. Bu 
nedenle işverenin, iş güvenliği açısından gerekli her 
türlü önlemi almak ve gerekli olan tüm koşulları ve 
araçları bulundurmakla yükümlü olduğu söylene-
bilir. Zira, sözkonusu hükümde bu konuda herhangi 
bir sınırlama getirilmemiştir. Bunun sonucu olarak 
da işveren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda maddi 
yönden gerekli her türlü önlemi almak, önlemlerin 
alınıp alınmadığını denetlemek ve gerekli araçları ek-
siksiz bulundurmak zorundadır

2. İŞYERİNİN DEVLET TARAFINDAN 
DENETLENMESİ 
İş güvenliğine ilişkin önlemlerin alınıp alınmadığı 
öncelikle devleti ilgilendirir. Zira, işveren, devlet 
karşısında söz konusu önlemleri almakla yüküm-
lü tutulmuştur. Ülkemizde söz konusu denetim esas 
itibariyle devlet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na bağlı iş müfettişlerince yerine getirilir.

2.1. İşyerinde İş Güvenliği Denetimi
İş güvenliği, kavram olarak, işin yapılması sırasın-
da çalışanların karşılaştıkları tehlikelerin ortadan 
kaldırılması veya azaltılması konusunda, işverene ge-
tirilen yükümlülüklere ilişkin teknik kurallar bütünü 
anlamına gelir. İş güvenliğinin konusunu da işin 
yapılmasından doğan tehlikelerin ortadan kaldırılması 
veya azaltılması için gerekli yolların araştırılması ve 

bu yolda yasal hükümlerin getirilmesi oluşturur. 
İşveren, işçilerin işin yapılmasından doğan tehlikelere 
karşı korumak üzere, yükümlülüklerini yerine getir-
meli, devletse, işverenin söz konusu yükümlülükler-
ini yerine getirip getirmediğini denetlemelidir.

2.2. İş Güvenliği Denetimi ve Türleri
 Uygulamada işçi sağlığı ve güvenliği için 
alınması gereken önlemlerin gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmediğinin etkili bir şekilde denetimi zo-
runludur. Bunun için etkili bir iş sağlığı ve güvenliği 
denetim örgütünün varlığı gereklidir. Etkili bir dene-
tim olmadığı sürece, en mükemmel hukuki düzenle-
meler dahi kağıt üzerinde kalmaya mahkum olacaktır. 
Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği hükümlerinin esas 
olarak devletçe denetlenmesi kabul edilir. İş sağlığı 
ve güvenliği denetimleri Devlet adına Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı teftiş ve denetle-
meye yetkili “iş müfettişleri” nce yapılır 

3. İŞİN DURDURULMASI 
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulan-
masını sağlamak için idarenin başvuracağı yaptırım-
lardan ilki işin durdurulmasıdır . Yukarıda belirtildiği 
gibi bu yaptırım 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği 
Kanunu gereği “İşyerlerinde İşin Durdurulmasına 
veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik” 
de  düzenlenmiştir. İşyerinde idarenin uygulayacağı 
bu yaptırım, en etkili idari yaptırımlardan biridir. 
Komisyonca işyerinde iş durdurulduktan sonra, işin 
durdurulma nedeni ortadan kaldırılmadıkça, işyer-
inde faaliyete yeniden başlanması mümkün değildir. 
Ancak, işyerinde işin durdurulması yaptırımı sadece 
iş sağlığı ve güvenliği alanında ve çok sınırlı hallerde 
uygulanabilen bir yaptırımdır. 

3.1. İşin Durdurulması ile İlgili Başlıca Sistemler

 İşin durdurulmasına yol açan nedenler konusunda 
önemli farklılıklar olmamasına rağmen, işin dur-
durulmasına karar verecek organ konusunda farklı 
sistemlere rastlanmaktadır. İşin durdurulmasına karar 
verebilmek için genellikle işçilerin sağlığına ve be-
den bütünlüğüne yönelik ciddi ve acil bir tehlikenin 
varlığı aranmasına karşın, işin durdurulmasına karar 
verecek organ konusunda birbirinden farklı iki sistem 
söz konusudur. Bunlardan biri, işin durdurulmasın-
da “iş denetimi örgütünü”, diğer de “mahkemeleri” 
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yetkili kılan sistemdir. Gerçekten, bazı ülkelerde 
iş müfettişi veya iş güvenliği teşkilatına durdurma 
yetkisi tanınırken, bazı ülkelerde ise, bunların kara-
rı yeterli görülmemekte mahkeme kararına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Yine bazı ülkelerde ise, resmi organ-
ların kararına bile ihtiyaç duyulmaksızın, işçilerden 
oluşan iş güvenliği temsilcilerinin kararıyla tesis ve 
makinelerin işletilmesi durdurulmaktadır. Ülkemizde 
ise, farklı bir sistem geliştirilerek, işin durdurulması 
içinde devlet, işçi ve işveren temsilcilerinin bulun-
duğu beş kişilik komisyonun kararıyla mümkün ola-
bilmektedir. Aşağıda işin durdurulması konusunda 
uygulanmakta olan temel sistemler kısaca anlatıldık-
tan sonra ülkemizde uygulanan sistem açıklanmaya 
çalışılacaktır.

3.1.1. İşin Durdurulması ve İşyerinin Kapatıl-
masında İş Denetim Örgütünü Yetkili Kılan Sis-
temler
 İngiltere ve İsviçre, işin durdurulmasında iş denetim 
örgütünü veya bu örgütün üyeleri olan müfettişlerini 
yetkili kılan sistemi benimseyen ülkelere örnek olarak 
gösterilebilir. İngiliz İş Güvenliği Yasasının 22.mad-

desine göre, iş müfettişi, eğer mesleki riskin ciddi 
bir bedensel zarara derhal yolaçabileceği görüşünde 
ise, işyerindeki faaliyetin yasaklanması bildiriminde 
bulunabilir. Bildirim derhal hüküm ve sonuçlarını 
doğurur ve işyerinde iş durdurulur. Bunun dışındaki 
durumlarda, müfettişin bildirimde belirteceği önelin 
sonunda, gerekli iş güvenliği önlemleri alınmamışsa, 
işin durdurulması yoluna gidilir . Müfettişin işyerinde 
faaliyetin yasaklanması bildirimine karşı işveren, 
yasanın 24. maddesine uygun olarak iş mahkemesine 
dava açabilir. İsviçre hukukunda ise, federal iş dene-
timi örgütüne, iş güvenliği açısından tehlikeli mahal 
ve tesisleri işletmekten alıkoyma yetkisi verilmiştir. 
Ülkede iş güvenliği kurallarını ihlal eden işverenlere, 
iş güvenliği teşkilatı tarafından, mevzuat hükümler-
ine uygun davranmalarını sağlamak amacıyla bir önel 
tanınır. Bu bildirimin yazılı olarak yapılması zorunlu-
dur. Bildirimde, kendilerine hangi cezai yaptırımların 
uygulanacağı belirtilir. Buna rağmen, iş mevzuatı 

hükümlerini uygulamamakta direnen işverenlerin 
işyerlerinde hukuki düzeni sağlamak amacıyla gerek-
en önlemler alınır. İşçilerin yaşan ve sağlığı veya 
işyeri çevresi bakımından ciddi bir tehlikenin varlığı 
sözkonusu ise, işyerindeki bazı mahal ve tesislerin 
kullanılması engellenir, diğer bir anlatımla, iş dur-
durulur.

3.2.İşi Durdurma Nedenleri
“İşyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma metot ve 
şekillerinde makine ve cihazlarında “işçilerin hayatı 
için tehlikeli bir husus” un varlığın tespiti ve bu teh-
likenin işyerinin kapatılmasını gerektirecek ağırlıkta 
olmaması bu iki koşulun gerçekleşmiş olması duru-
munda işin durdurulması yaptırımı uygulanabilir. “

3.2.1. İşçiler İçin Hayati Bir Tehlikenin Ortaya 
Çıkması
“4857 sayılı İş Kanunu’ nunda yapılan isabetli bir 
değişiklikle, işin durdurulması veya işyerinin kapatıl-
ması kararının alınabilmesi için, işyerinin kurma izni 
ve işletme belgesine tabi bir işyeri olması şartından 
vazgeçilmiştir.”  “Ülkemizde işyerlerinin çoğunun 
kurma izni ve işletme belgesi alınmadan açılmış old-
uğu dikkate alınacak olursa, maddede yeni Yasayla 
yapılan değişiklik isabetli olmuştur (Arseven, 2004: 
15)”
“İşin durdurulması yaptırımının uygulanabilmesi 
için örneğin, makine koruyucusunun bulunmaması, 
eskimiş buhar kazanının her an patlayacak durum-
da olması, metan gazının yüksekliği nedeniyle grizu 
patlaması olasılığı gibi işçilerin yaşamına mal olabi-
lecek önemli bir iş güvenliği tehlikesinin varlığı gere-
kir (Süzek, 1998:242).İşin durdurulması ve işyerinin 
kapatılması için 83. maddede olduğu gibi, “iş sağlığı 
ve güvenliği  açısından işçinin sağlığını bozacak veya 
vücut bütünlüğün tehlikeye sokacak yakın, acil ve 
hayati bir tehlike…” değil, “işçilerin yaşamı için te-
hlikeli olan bir husus” un tespiti yeterli görülmüştür 
(Ekmekçi, 2003: 194).”

3.2.2. İşyerinde Ortaya Çıkan Tehlikenin İşyerinin 
Kapanmasını Gerektirecek Ağırlıkta Olmaması
İşin durdurulması ve kapatılması arasındaki işyer-
inin niteliğine göre fark kaldırılmış olup tehlikenin 
niteliğine göre bu yaptırımların uygulanması kabul 
edilmiştir. Komisyonca tehlikenin niteliği tespit  
edilir.
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3.3. İşi Durdurmaya Yetkili Komisyonun Oluşu-
mu ve Karar Alması 

3.3.1.  Komisyonun Oluşumu
“6331 sayılı kanuna göre işin tamamen veya kısmen 
durdurulmasına veya işyeri kapatılmasına yetkili 
komisyon iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetle-
meye yetkili iki müfettiş, bir işçi ve bir işveren tem-
silcisi ile Bölge Müdüründen oluşur. Bu beş kişilik 
bir komisyona en kıdemli iş müfettişi başkanlık eder. 
Komisyonun çalışmaları ile ilgili sekretarya işleri 
bölge müdürlüğü tarafından yürütülür.”İşyerinde 
işin durdurulması ve işyerinin kapatılmasına karar 
vermeye yetkili iki müfettiş ve bölge müdürü ile bir 
işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan komisyondan 
oluşur. Komisyona kıdemli müfettiş başkanlık eder.
“Komisyonda görev yapacak İşçi ve işveren temsil-
cilerinin görev süreleri iki yıldır. Sürenin bitimind-
en itibaren altı iş günü içinde seçilen asil ve yedek 
temsilciler bölge müdürlüklerine bildirilir. Süresi 
bitenler yeniden seçilebilirler. Seçilenlerin göreve 
başlamasına kadar eski temsilcilerin görevleri devam 
eder Süresi bitenler tekrar seçilebilir. Seçilenlerin 
göreve başlamasına kadar eski temsilcilerin görev 
süresi devam eder. Temsilci olmak için gereken nite-
likleri yitirenlerle, ölüm, çekilme gibi sebeplerle ay-
rılanların yerine yedekleri gelir. Yedekler ayrılanların 
görev süresini tamamlar. Yedek yoksa yerlerine yenil-
eri seçilir.”

3.3.2. Komisyonun Karar Alma Usulü
 Alınan karar sonucunda iş yerinin durdurulması veya 
kapatılması kararı raporla müfettiş tarafından bildiril-
mesi gerekir.bölge müdürü raporu aldıktan sonra 
,komisyonu yazılı olarak toplantıya çağırır. Yazı-
da toplantının günü, saati, yeri ve işin durdurulması 
veya işyerinin kapatılmasını gerektiren sebepler yer 
almaktadır.
“Bölge Çalışma Müdürünün ve komisyon üyesi 
müfettişlerin toplantıya katılması zorunludur. İşçi 
veya işveren temsilcilerinin veya yedeklerinin to-
plantıya katılmaması, komisyonun toplanması veya 
karar almasını engellemez (İDİKDY. m.8). Toplantı-
da kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması 
halinde, başkanın oy verdiği taraf çoğunluğu sağlamış 
sayılır. Kararların gerekçeli olarak yazılması ve 
toplantıya katılanlarca imzalanması zorunludur.” 
Komisyon verdiği karar sonucu iş durdurulmasına 

yönelikse gerekirse iş yerinin güvenlik kuvvetleriyle 
müfettişçe,mühürlenmesi suretiyle durdurulur. Tut-
anak tutulur. Bölge çalışma müdürlüğünde durdur-
mayla ilgili belgeler saklanır. işveren durdurma sebe-
plerini gidermek için çalışma talebinde bulunur kısıtlı 
süre koşuluyla kabul edilir. Tehlike arz eden durum 
devam ettiği sürece, durdurma kararı da geçerliğini 
sürdürdür.

3.3.3. Komisyon Kararına Kadar İş Müfettişinin 
Yetkisi 
Acil durumlarda iş müfettişi,komisyonun alacağı 
karar alma yetkisine sahiptir.
“Acil hallerde komisyonca karar alınıncaya kadar 
hangi önlemlerin alınacağı “Çalışanların hayatı için 
tehlikeli olan husus, işin durdurulması veya işyerinin 
kapatılması kararının alınmasına kadar geçecek süre 
beklenmeden önlem alınmasını gerektirecek nitelikte 
ise, müfettişçe durumu ve alınması gereken önlemler-
in niteliğini belirten bir rapor düzenlenir, birer örneği 
mülki amire, bölge müdürüne ve işverene verilir.”

3.3.4. Komisyon Kararına İtiraz
İşveren çıkan karara karşı iş mahkemesine altı gün 
içerisinde itiraz edebilir.
“Karar, komisyonda verildiği gün uygulanması 
gereken bir karar haline gelir (Süzek, 1985) İş mah-
kemesi altı gün içinde karara bağlamak zorundadır. 
Mahkemenin kararı temyiz edilemez. Mahkeme işin 
durdurulması kararını  kaldırması için bölge çalış-
ma müdürlüğünce yerine getirilir.  Kapatılma kararı 
kaldırılması mülkiye amirine iletilir. “İşyeri mülki 
amirinin emriyle güvenlik kuvvetlerince açılır.”

3.3.5. İşi Durdurma Kararının Kaldırılması
Bir işyerinde işin durdurulma kararı tehlikelerin gider-
ilme süresiyle sınırlıdır. İş Güvenliği maddesinde de 
işin tamamen veya kısmı olarak durdurulması, yaşam 
tehlikesinin giderilme süresince öngörülmektedir
( İş.K. m.79/1). İşin durdurulma kararı işçilerin hayati 
tehlikelerinin giderilmesi ve giderildiği Bölge Çalış-
ma Müdürlüğüne bildirilerek gerçekleşir. Müfettiş 
durumu inceler ve komisyona rapor şeklinde bildirir. 
Komisyon gerekirse kendi inceleyerek tehlikeli halin 
giderildiği veya giderilmediği kararını verir. Karar 
eğer tehlikeli halin giderildiği kararına varılırsa dur-
durma kararının kaldırılması sağlanır, eğer ki işve-
renin tehlikeleri gidermediği kararı alınırsa inceleme-
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ler sonucunda, durdurma kararının devam etmesine 
karar verilir. Bu karar işverene tebliğ edilir. 

SONUÇ:
Güvenilir bir iş yeri ve iş koşullarında çalışmak her 
çalışanın en hakiki hakkı olarak görülmekte, toplum 
bütünü için büyük önem arz etmektedir. Bu neden-
le iş sağlığı ve güvenliği esas alınarak iş kazalarına 
ve mesleki hastalıklara karşı işçilerin korunmasına 
çalışılmış düzenlenmeler yapılmıştır. Sosyal devlet 
ilkesi gereğince devlet iş sağlığı ve güvenliği ile di-
rekt ilgilidir bu sebepten dolayı; iş sağlığı ve güven-
liğine aykırı hareket edildiği taktirde idare tarafından 
müdahale edilmesi ve denetim ceza yaptırımların 
gereğinin yapılması gerekmektedir.Tüm bunlar göz 
önünde bulundurulursa iş sağlığı ve güvenliğine 
yönelik düzenlemeler emredici düzenlemeler olarak 
değerlendirilir.Bu idari yaptırım türlerinden biriside 
işin durdurulmasıdır. Bu yaptırımın ekonomik sonucu 
değerlendirildiğinde dikkatlice uygulanması gereken 
bir yaptırım türü olduğu değerlendirilmelidir.İşin kıs-
men durdurulması halinde tehlikenin önüne geçile-
biliyorsa aykırılık giderilebiliyorsa tamamen kapatma 
yoluna gidilmemelidir. 647 sayılı kanun ile bir takım 
koşulların varlığı halinde bu yaptırımın uygulanabi-
leceği belirtilmiştir.İşin durdurulabilmesi için işyer-
indeki bina ve eklentilerde, çalışma şekillerinde veya 
iş ekipmanların da çalışanlar için hayati tehlikenin 
söz konusu olması gerekmektedir.  Bunun dışında 
ancak çok önemli, tehlikeli sınıfta yer alan kanunda 
belirtilen iş yerinde risk değerlendirmesi yapılmamış 
olması durumunda teftişe yetkili üç iş müfettişinden 
oluşan bir heyet işyerinin bir bölümünde veya tama-
mında işin durdurulmasına karar verebilecek olup bu 
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karar mülki amir tarafından yerine getirilecektir. 
Fakat; istisna olarak aykırılığı fark eden iş güven-
liği uzmanı veya iş yeri hekimi işverene bildirerek 
önemli; acil ve önlenemez bir uygunsuzluk olduğu 
durumunda onay alarak işin bir süre durdurulmasını 
sağlayabilir.





Dijital çağ bireylere yeni öğrenme metotlarını 
kazandırırken, eğitim teknolojileriyle birlikte 
online eğitim pazarı her geçen gün büyüyor. 

Son 20 yılda dünya genelinde yüzde 900 büyüyen 
online eğitim pazarının 2025’te 350 milyar dolara ul-
aşması bekleniyor. Pazarın genişlemesinde sertifikalı 
eğitim programlarını dijitale taşıyan üniversiteler başı 
çekiyor.
Pek çok alanda olduğu gibi eğitimde de yeni bir dö-
nem başlatan dijital çağda, zaman ve mekan sınırını 
ortadan kaldıran online eğitimler, meslek edinmek 
veya yeni alanlarda uzmanlaşmak isteyenler için 
büyük avantajlar sağlıyor. Araştırmalar, öğrencilerin 
kendi hızlarında öğrenebilecekleri kişiselleştirilmiş 
bir öğrenme deneyimi sunan online eğitimlerin bilg-
ilerin akılda kalma oranını yüzde 25 ila yüzde 60 ar-
asında artırdığını gösteriyor.

Türkiye'de Yaygın Eğitime Katılım Oranı Avrupa 
Ortalamasının Yarısında
Eğitim ve kariyer platformu Meslekburda.com'un in-
celediği Eurostat verilerine göre Avrupa'da mes
leki yaygın eğitimler, tüm eğitim kategorilerinin yüzde 
80'ini oluşturuyor. Örgün eğitime ek olarak uzman-
laşmak istedikleri herhangi bir alanda eğitime katılım 
oranında Avrupa ortalaması yüzde 45'in üzerindeyken 
Türkiye'de ise bu oran yüzde 21'de kalıyor. Ancak son 
dönemde artan online eğitim platformlarıyla bu oran 
ülkemizde de artışa geçti. Online eğitim pazarında-
ki büyümede, sertifikalı eğitim programlarını dijitale 
taşıyan üniversitelerin etkisi dikkat çekiyor.

Üniversite Destekli Online Eğitimler Türkiye'nin 
Nitelikli İş Gücü Açığını Kapatacak
Online eğitimlerin anlamayı kolaylaştıran verimli bir 
süreç sunduğunu belirten Meslekburda.com Koor-
dinatörü Ramazan Karahasan, üniversitelerin 
desteğiyle özellikle mesleki yetkinlik kazanma konu-
sunda hem öğrenciler hem de sektörler için yeni bir 
dönemin başladığını vurguladı. Karahasan, “İnternet 
erişimi ile birlikte eğitimler artık herkes için 
ulaşılabilir hale geldi. Sertifikalı eğitim programlarını 
dijital ortamda sunmaya başlayan üniversiteler ise 
erişim kolaylığının nitelikli projelere dönüşmesinde 

en büyük destekçi. Online eğitim pazarının üniver-
sitelerin artan desteğiyle daha da ileri giderek pek 
çok sektörün nitelikli personel açığını kapatacağını 
öngörürüz” dedi.

Biruni ve Beykoz Üniversitesi'nden Online 
Sertifikalı Eğitimler
Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri ile 
yaptıkları anlaşmalar kapsamında düzenlenen örgün 
mesleki eğitim programlarıyla nitelikli personel 
açığını kapatarak ülke ekonomisinin gelişmesine kat-
kı sağlamayı amaçladıklarını belirten Ramazan Ka-
rahasan, Ankara Bilim Üniversitesi line eğitilere il-
işkin bilgi verdi. Karahasan, “Meslekburda Eğitim ve 
Kariyer Platfromu olarak günümüz bilgi toplumun-
da eğitimin sadece gündelik hayatın yaşanması için 
değil, geleceğin de güvence altına alınması için elzem 
olduğuna inanıyor, çalışan ve üreten insanın yaşam 
boyu eğitimini sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz. 
Bu kapsamda işbirliği içinde olduğumuz Ankara Bil-
im Üniversitesi desteğiyle aile danışmanlığı, yaşam 
koçluğu, çocuk gelişimi, emlak danışmanlığı, öğren-
ci koçluğu, hasta kabul ve tıbbi sekreterlik gibi pek 
çok alanda sertifikalı uzmanlık eğitimleri sunuyoruz. 
İşverenlerin açısından da nitelikli personel ayırdını 
kolaylaştıran bu çalışmaların yeni eğitim metotları ve 
işbirlikleri oluşturmaya vesile olmasını temenni edi-
yoruz” şeklinde konuştu.
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Kurumsal yapılara ürettiği etkin bilişim çözümleri ile 
tanınmış sektöründe öncü yazılım firmasıyız. 
Bugün bilişim sektörünün iş sağlığı ve güvenliği, sağlık 
bilgi yönetimi, eğitim bilgi yönetimi gibi birden fazla 
alanında hizmet vermekteyiz.

Çözümlerimiz

Sizin için buradayız

��ş�����������
������

Meditek İBYS
6331 sayılı kanunun tüm gereklilikerini karşılayan, 
İBYS ve e-reçete gönderimlerini destekleyen, web 
ve masaüstü İBYS yazılımımız ile bütün 
faaliyetlerinizi planlayabilir, gerçekleştirir ve 
yaptığınız işlemlerin raporlarını çıktı alabilirsiniz.

Meditek PKD
TS-EN 60079-10-1:2015 2, standardına uygun 
patlamadan korunma dokümanı hazırlamanızda 
size yol gösterecek, hesaplamalarınızı 
hızlandıracak ve yazdırma listelerinizi otomatik 
olarak düzenleyecek bir uygulamadır.

Meditek PERSİS
İBYS Persis ile çalışanların uzaktan eğitimlerini hızlı 
ve kolay bir şekilde verebilir, ramak kala, randevu 
ve DÖF modülleri ile çalışanlarınızı İSG Süreçlerine 
dahil edebilirsiniz.

İSG Eğitim İçerikleri
işverenin çalışanlarına vermekle 
zorunlu olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini 
tamamlamak üzere hazırlanmış eğitim videoları 
içerir.
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