
İş Ekipmanlarının  

Tasarım, İmalat ve  

Kullanımında Güvenlik 



İş Ekipmanlarının  

Tasarım, İmalat ve Kullanımında Güvenlik 

 

 

• İş ekipmanlarının imalatçılarının sorumlulukları 

• İş ekipmanlarının kullanımı 

• Makinelerin İşaretlenmesi 

• İşletme talimatları 

• İş ekipmanlarında bulunacak asgari gerekler 

• Makina Koruyucuları  
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İMALATÇININ SORUMLULUKLARI 

• Koruyucusu olmayan her türlü makinenin, 
tezgahın     

 SATIŞI, DEVREDİLMESİ, KİRALANMASI, 
ÖDÜNÇ VERİLMESİ yasaklanmıştır. 

 

Makine Emniyet Yönetmeliğinde Tedbirlerin amacı,  

• makinanın tahmin edilebilir bütün ömrü boyunca,  

• montaj ve sökülme aşamaları dahil,  

• hatta tahmin edilebilir anormal durumlardan 
kaynaklanan kaza riskleri durumunda da  

• her türlü kaza riskinin ortadan kaldırılması 
olmalıdır.  

 



İş Ekipmanlarının İmalatçılarının Sorumlulukları 

İş ekipmanları, insana, diğer canlılara ve çevreye zarar 
vermemeli, 

Bir iş ekipmanı ile birlikte, kullanıcı, ayarcı, bakımcı vb. 
için gerekli tüm dokümanlar da sağlanmış olmalı, 

İş ekipmanları kullanımı, bakımı, ayarı, taşınması vb. 
sırasında ortaya çıkabilecek her türlü tehlikeli durum 
ürün piyasaya arz edilmeden önce analiz edilmiş ve 
gerekli önlemler alınmış olmalı, 

İş ekipmanı üzerinde kalmış olan ve ortadan 
kaldırılamayan riskler için uyarıcı işaret ve açıklayıcı 
bilgiler sağlanmış olmalı, 

İş ekipmanını piyasaya arz eden taraf, yazılı bir beyan 
(deklarasyon) ile İş ekipmanıyla ilgili tüm sorumluluğu 
almış olduğunu taraflara bildirmeli. 

 



İŞARETLEME-ETİKETLEME 

İş ekipmanları uygun şekilde etiketlenmelidir.  

Etikette aşağıda belirtilen hususlar yazılmalıdır: 

• Üreticinin adı adresi 

• CE işareti  

• Serinin veya tipinin kısa gösterilişi, 

• Seri numarası 

• İmal yılı 

(İş ekipmanının patlayıcı ortamda kullanılmasının amaçlandığı 

durumlarda  bu durum makine üzerinde belirtilmelidir) 

İş ekipmanının Emniyetli kullanım için gerekli olan bilgiler 

verilmelidir. 

İş ekipmanının iş makinesi ile kaldırılıp taşınması gerektiği 

durumlarda ağırlığının belirtilmesi gereklidir.  



İŞLETME TALİMATLARI HAZIRLANMALIDIR 

• İş ekipmanının bakım ve tamircisine ait bilgiler 

verilmelidir. 

• İşletmeye alma, Kullanma, montaj, takma, 

sökme, ayar, bakım, eğitim talimatları 

hazırlanmalıdır. 

• İş ekipmanının kullanılabileceği çalışma yerleri 

belirtilmelidir. 

• İş ekipmanına bağlanabilecek takımlarla ilgili 

bilgi verilmelidir. 

 

 



 

 İŞVEREN; 

• İş ekipmanının YAPILACAK İŞE UYGUN OLMASI 
ve bu ekipmanın işçilerin sağlık ve güvenliğine 
zarar vermemesi için gerekli TÜM TEDBİRLER 
alacaktır. 

 Kullanılacak ekipman,  

• İşyerinde ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat 
edecektir. 

• Tamamen tehlikesiz olması sağlanamıyorsa, riski 
en aza indirecek uygun önlemleri alacaktır. 
  



İş Ekipmanları ile İlgili Kurallar 

• Bakımı yaptırılacaktır. 

• İş Ekipmanının Kontrolü yapılacaktır. 

• a) Çalıştırılmaya başlanmadan önce kontrol edilmeli 

• b) Periyodik kontroller yapılmalı 

•  1) Periyodik kontroller ve gerektiğinde testler yapılmalı, 

•  2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar 
veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi durumlardan 
sonra uzman kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, 

• c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınacak,  

 (Hangi tür iş ekipmanlarının kontrollere tabi tutulacağı, 
kontrollerin kimler tarafından ve hangi sıklıkla ve hangi şartlar 
altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle 
ilgili usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca belirlenecektir)  



Özel Risk Taşıyan İş Ekipmanı 

a) Ehil kişilerce kullanılacaktır. 

b) Tamiri, tadili, kontrol ve bakımı, bu işleri yapmakla görevlendirilen UZMAN 
KİŞİLERCE yapılacaktır. 

İş Sağlığı ve Ergonomi 

• İş ekipmanı kullanımı sırasındaki çalışanın duruş pozisyonları ve çalışma 
şekilleri ile ergonomi prensipleri dikkate alınacaktır. 

İşçilerin Bilgilendirilmesi 

a) İşçilere yeterli bilgi ve yazılı talimat verilecektir.  

Bu talimat, üretici tarafından ekipmanla birlikte verilen kullanım 

kılavuzu dikkate alınarak hazırlanacaktır. 

 

b) Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az; 

• 1) İş ekipmanının kullanım koşulları, 

• 2) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar, 

• 3) İş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar, 

 ile ilgili bilgileri içerecektir. 

c) Bu bilgiler ve yazılı talimatlar, ilgili işçilerin ANLAYABİLECEĞİ şekilde olacaktır. 

• İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması 

• (Eğitim o ekipmanı kullanmasa bile ondan etkilenebilecek herkese verilecek) 

 



  İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gerekler 

 
• KUMANDA CİHAZLARI açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olacak  

• Kumanda cihazları, İSTEM DIŞI hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır. 

• Operatörün görüş alanı uygun değilse, makine çalışmaya başlamadan önce 
otomatik olarak devreye girecek SESLİ VE IŞIKLI İKAZ SİSTEMİ bulunacaktır. 

• Kumanda sistemleri GÜVENLİ olmalıdır. 

 İş ekipmanlarının çalıştırılması, bu amaç için yapılmış kumandaların ancak 
BİLEREK VE İSTEYEREK kullanılması ile sağlanacaktır. 

 Bu kural, işçiler için tehlike oluşturmadığı sürece; 

• İş ekipmanı veya tehlikeli kısımları durdurulduğunda, bunları harekete geçiren 
ENERJİ de kesilmiş olacaktır. 

• Gerekli durumlarda ACİL DURDURMA, (uzaktan durdurma) sistemi bulunacaktır. 
Parça FIRLAMASI VE DÜŞMESİ riskine karşı uygun güvenlik tertibatı ile 
donatılacaktır. 

• Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları 
KAYNAĞINDA TUTACAK VE/VEYA ÇEKECEK uygun sistemlerle donatılacaktır. 

• Gerekiyorsa, iş ekipmanı ve parçaları uygun yöntemlerle SABİTLENECEKTİR. 

• İş ekipmanının parçalarının kırılması, kopması veya dağılması  durumunda, 
önemli bir tehlike oluşturabilecek ise, uygun koruma önlemleri alınacaktır. 

• Hareketli parçalarıyla MEKANİK TEMAS RİSKİNİN kazaya yol açabileceği 
hallerde; uygun koruyucular veya koruma donanımı ile donatılacaktır. 



• Koruyucular ve koruma donanımı: 

- Sağlam yapıda olacak, 

- İlave tehlike yaratmayacak, 

- Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek 
şekilde olacak, 

- Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunacak, 

- Ekipmanın operasyon noktalarının görülmesini gereğinden fazla 
kısıtlamayacak, 

- Sadece işlem yapılan alana girişi kısıtlayacak, bunlar çıkarılmadan parça 
takılması, sökülmesi ve bakım için gerekli işlemlerin yapılması mümkün 
olacaktır. 

 

• Uygun şekilde aydınlatılacaktır. 

• İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçaları, işçilerin 
teması veya yaklaşması riskine karşı korunacaktır. 

• İkaz donanımları kolay algılanır ve anlaşılır olacaktır. 

• İş ekipmanı sadece TASARIM VE İMALAT AMACINA UYGUN işlerde ve 
şartlarda kullanılacaktır. 

• İş ekipmanının bakım işleri, ancak ekipman kapalı iken yapılabilecektir.  



• Bakım defteri bulunan makinalarda bakımla ilgili işlemler 
günü gününe bu deftere işlenecektir. 

• İş ekipmanlarının enerji kaynaklarını kesecek araç ve 
gereçler kolayca görülebilir ve tanınabilir olacaktır. 
Ekipmanın enerji kaynaklarına yeniden bağlanması işçiler 
için tehlike yaratmayacaktır. 

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

• İşçilerin ÜRETİM BAKIM VE AYAR işlemleri yapacakları 
yerlere güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri ve orada güvenli bir 
şekilde çalışabilmeleri için uygun şartlar sağlanacaktır. 

• Bütün iş ekipmanı, ekipmanın AŞIRI ISINMASI veya 
yanmasına veya ekipmandan gaz, toz, sıvı, buhar veya 
üretilen, kullanılan veya depolanan diğer maddelerin 
yayılması riskine karşı işçilerin korunmasına uygun olacaktır. 

• üretilen, kullanılan veya depolanan maddelerin patlama 
riskini önleyecek (Sebep olmayacak) özellikte olacaktır. 

• işçilerin doğrudan veya dolaylı olarak ELEKTRİĞE TEMAS 
riskinden korunmasına uygun olacaktır. 



Kendinden HAREKETLİ veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen  

iş ekipmanları için asgari gerekler; 

• Üzerinde işçi bulunan iş ekipmanı, ekipmanın bir yerden bir yere 
götürülmesi sırasında tekerleklere veya paletlere takılma veya temas 
etme riski de dahil işçiler için oluşacak BÜTÜN RİSKLERİ azaltacak 
şekilde uygun sistemlerle donatılacaktır. 

• İş ekipmanının çekicisi ile çekilen ekipman veya aksesuarları ya da 
yedekte çekilen herhangi bir nesnenin, BİRBİRİNE ÇARPMA VEYA 
SIKIŞMA riskinin bulunduğu durumlarda, bu ekipmanlar çarpma ve 
sıkışmayı önleyecek koruyucularla donatılacaktır. Çarpma veya sıkışma 
riski önlenemiyorsa, işçilerin olumsuz etkilenmemesi için gerekli önlemler 
alınacaktır. 

• Üzerinde işçi bulunan hareketli iş ekipmanı, normal çalışma koşullarında 
DEVRİLME riskine karşı; 

• Cihaz bir çeyrekten (90 derecelik açı) fazla dönmeyecek şekilde yapılmış 
olacak veya 

• Bir çeyrekten fazla dönüyorsa, üzerinde bulunan işçinin etrafında yeterli 
açıklık bulunacak veya 

• Aynı etkiyi sağlayacak başka sistem olacaktır.  

• İş ekipmanında, ekipmanın DEVRİLMESİ HALİNDE, üzerinde bulunan 
işçinin ekipman ile yer arasında sıkışarak ezilmesini önleyici sistem 
bulunacaktır. 



 

forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılması için; 

• Sürücü için kabin olacak veya, 

• Forklift devrilmeyecek yapıda olacak veya, 

• Forkliftin devrilmesi halinde, taşınan işçilerin ezilmemeleri için, yeterli açıklık 
kalmasını sağlayacak yapıda olacak veya, 

• Forklift, devrilmesi halinde sürücünün ezilmesini önleyecek yapıda olacaktır. 

 

• Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk 
oluşturuyorsa aşağıdaki şartları sağlayacaktır; 

a) Ekipmanda yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını önleyecek donanım bulunacaktır.    
(?ANAHTAR VS) 

b) Aynı anda hareket eden birden fazla elemanı bulunan iş ekipmanında bu elemanların 
çarpışmasının etkilerini en aza indirecek önlemler alınacaktır. 

c) Ekipmanı frenleyecek ve durduracak bir donanımı bulunacaktır. Gerektiriyorsa, ayrıca bu 
donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulaşılabilecek 
şekilde yapılmış ACİL FRENLEME VE DURDURMA sistemi bulunacaktır. 

d) Görüşü iyileştirmek için uygun yardımcı araçlar kullanılacaktır. 

e) Gece veya karanlık yerlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış iş ekipmanında, yapılan işi 
yürütmeye uygun ve işçilerin güvenliğini sağlayacak AYDINLATMA SİSTEMİ bulunacaktır. 

f) Yangın çıkma tehlikesi olan iş ekipmanının yangın söndürme cihazları bulunacaktır. 

g) Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak 
hemen duracak şekilde olacaktır.(Emniyet sınırları-sviçleri-engeller vs.) 

h) Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, çarpma ve ezilme tehlikelerine karşı korunaklı olacak, 
çarpma riski kontrol altına alınacaktır. 



Yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanları için asgari gerekler; 
• 1. Sağlam, dayanıklı ve özellikle olacaktır. 

• 2. Kaldırılabilecek MAKSİMUM YÜK açıkça görülebilecek şekilde işaretlenmiş 
olacak, makinanın değişik şekillerde kullanımında da maksimum yükü gösteren 
levhalar veya işaretler bulunacaktır. 

• Kaldırma için KULLANILAN AKSESUARLAR da güvenli kullanım için gereken 
özellikte olacaktır. 

• İnsan kaldırmak ve taşımak için tasarlanmamış iş ekipmanları, AMACI DIŞINDA 
kullanımını önlemek için uygun bir şekilde ve açıkça işaretlenecektir. 

Sabit olarak kurulan iş ekipmanları,  

 yükün; 
• a) İşçilere çarpması, 

• b) Tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi veya düşmesi, 

• c) İstem dışı kurtulması, 

 riskini azaltacak şekilde tesis edilecektir. 

İşçileri kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında; 

• a) Taşıma kabininin düşme riski uygun araçlarla önlenecek, 

• b) Kullanıcının kabinden düşme riski önlenecek, 

• c) Özellikle kullanıcının çarpma, sıkışma veya ezilme riski önlenecek, 

• d) Herhangi bir olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan işçilerin tehlikeye 
maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanacaktır. 

• Şayet, düşme riski önlenemiyorsa, GÜVENLİK HALATI ile teçhiz edilecek ve 
her çalışma günü kontrol edilecektir. 



 

Tüm iş ekipmanları için genel hükümler 

• En az risk oluşturacak şekilde yerleştirilecek, kurulacak ve 
kullanılacaktır.  

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

• Kullanımı sırasında YILDIRIM DÜŞME İHTİMALİNE KARŞI 
tedbir alınacaktır. 

Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket 
edebilen iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili hükümler 

• Uygun eğitim almış işçiler tarafından kullanılacaktır. 

• Trafik kuralları konulacak ve uygulanacaktır. 

• Çalışma alanında görevli olmayan işçiler bulunmayacak. 

• Mekanik olarak hareket ettirilen seyyar iş ekipmanlarında, ancak 
güvenliğin tam olarak sağlanması halinde işçi taşınmasına 
izin verilecektir.  

• İş ekipmanının çalışma ortamının havasını bozmaması için 
tedbir alınacaktır 



Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili hükümler 

• Zemin özellikleri de dikkate alınarak öngörülen bütün 
kullanım şartlarında sağlam ve kararlı bir şekilde 
kullanılması sağlanacaktır. 

• İnsanların kaldırılmasında sadece bu amaç için sağlanan 
iş ekipmanı ve aksesuarları kullanılacaktır. 

• Olağanüstü veya acil olan istisnai durumlarda insanları 
kaldırmak amacıyla yapılmamış iş ekipmanı, GEREKLİ 
ÖNLEMİ ALMAK VE GÖZETİM ALTINDA OLMAK şartıyla 
insanların kaldırılmasında kullanılabilir. 

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

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

• Kaldırma aksesuarları bozulmayacak veya hasar 
görmeyecek şekilde muhafaza edilecektir. 



Kılavuzsuz (askıda iken serbest olan yük) yükleri kaldırmakta 
kullanılan iş ekipmanı 

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

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

• Yük yolunu tamamen göremiyorsa operatöre yol gösterecek uzman bir 
kişi görevlendirilecektir.  

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

• Özellikle bir yük, iş ekipmanıyla aynı anda kaldırılacaksa operatörler 
arasında eşgüdümü sağlayacak düzenleme yapılacak ve 
uygulanacaktır. 

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

• Açık hava şartlarında yapılan çalışmalarda, özellikle iş ekipmanının 
devrilmesini önleyecek tedbirler alınacaktır.  



Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile 
ilgili hükümler 

• Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik 
içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli 
çalışma koşullarını sağlayacak en uygun iş ekipmanı seçilecektir. 
Kişisel koruma önlemleri yerine toplu koruma önlemlerine 
öncelik verilecektir.  

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

• El merdivenleri ancak, düşük risk olan yerlerde kullanılabilir. 

• Halat kullanılarak yapılan çalışmalar ancak, daha güvenli iş 
ekipmanı kullanılmasının gerekmediği durumlarda yapılabilir. 

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

• Düşmeleri önleyecek koruyucular yapılacaktır.  

• Yüksekte yapılan geçici işler uygun hava koşullarında 
sürdürülecektir. 



El merdivenlerinin kullanımı ile ilgili özel 

hükümler 

• Portatif el merdivenleri, basamakları yatay konumda 

olacak şekilde düzgün, sağlam, ölçüsü uygun, sabit 

pabuçlar üzerinde duracaktır.  

• Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst 

veya alt uçları sabitlenerek veya kaymaz bir 

malzeme kullanılarak ayaklarının kayması 

önlenecektir.  

• Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce 

hareketleri durdurulacak ve sabitlenecektir. 

• El merdivenlerinde her zaman işçilerin elleriyle 

tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek 

bulunacaktır.  



 
İskelelerin kullanımı ile ilgili özel hükümler 

 
• İskeleler sağlam ve dayanıklı olacaktır. 
• İskeleyi kurma, kullanma ve sökme PLANI uzman bir kişi tarafından 

yapılacaktır. 
 Bu planlar aşağıda belirtilen bilgileri içerecektir. 
a) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların 

anlaşılır olmalıdır , 
b) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik, 
c) İşçilerin veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler, 
d) İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre 

alınacak güvenlik önlemleri, 
e) İskelelerin taşıyabileceği yükler, 
f) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında 

ortaya çıkabilecek diğer riskler. 
 

• Tekerlekli iskelelerin çalışma esnasında kendiliğinden hareket etmesi uygun 
araçlarla önlenecektir. 
 

• Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden 
olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır. 

• Kurma, sökme veya değişiklik yapılması sırasında iskelenin kullanıma hazır 
olmayan kısımları, genel uyarı işaretleri ile işaretlenecek ve tehlikeli bölgeye 
girişler fiziksel araçlarla önlenecektir. 

• İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, 
yetkili uzman bir kişinin gözetimi altında yeterli eğitim almış işçiler 
tarafından yapılacaktır. 



Halat  kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümler 

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

b) İşçilere, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilecek 
ve kullandırılacaktır. Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı 
sağlanacaktır. 

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

d) İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi 
emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak 
güvenli hale getirilecektir. 

e) Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde 
planlanacak ve gözetim sağlanacaktır. 

f) işçilere yapacakları işe uygun ve özellikle kurtarma konusunda yeterli 
eğitim verilecektir. 

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

 

 



4. İşletme Talimatları 

 4.3. Taşlama Tezgahlarında Güvenlik 

• Zımpara taşları, işin ve tezgahın özelliğine 
uygun olacak 

• Uygun taş mahfazaları olacak, 

• Mahfazaların toz emme sistemi olacak, 

• Fırlayan çapaklar için uygun siper veya 
gözlük kullanılacak, 

• Gözlük veya maske için ikaz levhası 
olacak, 
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4. İşletme Talimatları 

• Taşlama ağzı açıklığı uygun 
olacak.  

• En çok 120 derece, takım bileme 
tezgahlarında 60 derece, seyyar 
taşlarda 180 derece olacak, 

• İş mesnetleri ayarlanacak, açıklık 
3mm den fazla olmayacak, 

• Taşın yan yüzeyleri 
kullanılmayacak, 

• Taş yeni takıldığında ve soğuk 
zamanlarda fazla 
zorlanmayacaktır. 
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4. İşletme Talimatları 

 4.4. Matkap ve Freze Tezgahlarında 
Güvenlik 

• İşlenecek parça uygun şekilde 
bağlanacak, 

• Döner tablaya bağlanan parçaların 
çıkıntılı kısımları koruyucu içine 
alınacak, 

• Parça işlenirken talaş takım 
ağızlarında talaş temizliği 
yapılmayacak, 

• Soğutma suyunun sıçramasına karşı 
tedbir alınacak, 

• Çıkan taşalar elle süpürülmeyecektir. 25 



4. İşletme Talimatları 

 4.5. Demir Testere Tezgahlarında 

Güvenlik 

• Soğutma suyunun sıçramasına 
karşı tedbir alınacak, 

• Testerenin uygun koruyucusu 
olacak, 

• Kesilecek parça sağlam olarak 
bağlanacak, 

• Sıçrayabilecek kıvılcımlara karşı 
tedbir alınacaktır. 
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4. İşletme Talimatları 

 4.6. Silindir, Merdane ve Hadde  
Tezgahlarında Güvenlik 

• Malzeme beslemesi, besleme bandı ile 
yapılmalıdır. 

• Silindirler arasında kapmayı önleyecek 
koruyucu olmalıdır. 

• Uygun yerlerde acil durdurma 
düğmeleri veya Emniyet halatı 
olacaktır. 

• Bazı tezgahlarda çift el kumanda 
tertibatı veya fotosel koruma tertibatı 
yapılabilir. 
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4. İşletme Talimatları 
4.7. Konkasör, Değirmen ve Öğütücülerde 

Güvenlik 

• Kuru ve yanıcı malzeme işleyen makinelerde, öğütücü 
kısımlar kıvılcım çıkarmayan malzemeden yapılmalıdır. 

• Konkasörde taş fırlamalarına karşı tedbir alınmalıdır. 

• Açık ağızlı döner konkasörlerin üzerinde çalışan işçilerin 
emniyet kemeri kullanmaları gereklidir. 

• Döner konkasörlerde parça sıkışması durumunda 
makine durdurulmalı ve uygun çubuklarla sıkışma 
giderilmelidir. 

• Elle besleme yapılan helezon dişli öğütücülerde, dar 
boğazlı bir besleme hunisi yapılmalı, bu huninin boğaz 
çapı 5cm. den fazla olmamalı,  

• Tehlikeli bölgeye elin girmemesi için besleme ağızları 
yapılmalıdır. 28 



4. İşletme Talimatları 

 4.8. Makas Tezgahlarında Güvenlik 

• Verilen malzemenin kalınlığına göre 

ayarlanabilen lamalar konmalı, 

• Çift el kumanda veya fotosel emniyet sistemi 

olmalı, 

• Malzeme fırlamalarına karşı tedbir alınmalı, 

• İki tarafta da çalışma olması durumunda 

bıçağın iki tarafında da koruyucu olmalıdır. 
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4. İşletme Talimatları 

 4.9. Ağaç İşleme Tezgahlarında Güvenlik 
• Toz ve talaşa karşı uygun aspirasyon tertibatı olmalı, 

• Planya tezgahlarında bıçağın takıldığı kanal 13mm. den, 
planya ile bıçak merdanesi arasındaki boşluk 3mm. den 
fazla olmamalıdır. 

• Bıçak merdanesinin üzerine enine ve yüksekliğine 
ayarlanabilen koruyucular konmalı, 

• Madeni koruyucuların bıçağa yakın yüzleri ahşap ile 
kaplanmalı, 

• Kumanda ve stop tertibatı operatörün bulunduğu platformda 
olmalı, platformun 120cm yüksekliğinde korkuluğu olmalı, 

• İşlenen malzemeler çalışma ortamından 
uzaklaştırılmalıdır. 
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4. İşletme Talimatları 

 4.10. Şerit Testere Tezgahlarında 
Güvenlik 

• Alt ve üst kasnak arasındaki 
kısımlar menteşeli kapaklarla 
kapatılmalı, 

• Şerit testere sürekli gergin 
tutulmalı, bağlantıları en az ayda 
bir kere kontrol edilmeli, çatlak 
testereler kullanılmamalı, 

• Arıza durumunda tezgah 
durdurularak müdahale edilmeli. 31 



4. İşletme Talimatları 

4.11. Daire Testere Tezgahlarında 
Güvenlik 

• Çalışma tablasının yerden yüksekliği 85-
90 cm. olmalı, 

• Daire testerenin üstü ve etrafı mafsallı ve 
kesilecek parçanın dokunması ile 
açılabilen bir koruyucu ile kapatılmalı, 
testerenin tabla altındaki kısmı da 
korunmalı, 

• Malzemenin sıkışmasını önlemek için 
ayırıcı bıçak bulunmalı, 

• Kısa parçalarda veya malzemenin son 
kısımları işlenirken kayar takozlar 
kullanılmalı. 
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5. İş Ekipmanlarında Bulunacak  

Asgari Gerekler 

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

• Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli 
bölgenin dışına yerleştirilecek ve bunların kullanımı ek 
bir tehlike oluşturmayacaktır. Kumanda cihazları, istem 
dışı hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır. 

• Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde 
herhangi bir kimsenin bulunmadığından emin 
olabilmelidir. Bu mümkün değilse makine çalışmaya 
başlamadan önce otomatik olarak devreye girecek sesli 
ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır. 
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5. İş Ekipmanlarında Bulunacak  

Asgari Gerekler 

• İş ekipmanının çalıştırılması veya 
durdurulması sırasında doğabilecek tehlikelere 
maruz kalan işçilerin bu tehlikelerden 
korunabilmeleri için yeterli zaman ve imkanı 
olmalıdır. 

• Kumanda sistemleri güvenli olmalıdır.  

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

• Kontrol sistemleri güvenli olacak ve planlanan 
kullanım şartlarında olabilecek arıza, bozulma 
veya herhangi bir zorlanma göz önüne 
alınarak uygun nitelikte seçilecektir. 34 



5. İş Ekipmanlarında Bulunacak  

Asgari Gerekler 

• İş ekipmanlarının çalıştırılması, bu amaç için 
yapılmış kumandaların ancak bilerek ve isteyerek 
kullanılması ile sağlanacaktır. 

• Bu kural, işçiler için tehlike oluşturmadığı sürece; 

• Her hangi bir sebeple ekipmanın durmasından 
sonra tekrar çalıştırılmasında, hız, basınç gibi 
çalışma şartlarında önemli değişiklikler yapılırken 
de,uygulanacaktır. 

• Bu kural otomatik çalışan iş ekipmanının normal 
çalışma programının devamı süresindeki tekrar 
harekete geçme veya çalışma şartlarındaki 
değişikler için uygulanmaz. 
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5. İş Ekipmanlarında Bulunacak  

Asgari Gerekler 

• Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir 

şekilde durdurabilecek bir sistem bulunacaktır.  

• Her bir çalışma yerinde, tehlikenin durumuna göre, iş 

ekipmanının tamamını veya bir kısmını durdurabilecek ve bu 

ekipmanın güvenli bir durumda kalmasını sağlayacak 

kumanda sistemi bulunacaktır.  

• İş ekipmanlarının durdurma sistemleri, çalıştırma 

sistemlerine göre öncelikli olacaktır.  

• İş ekipmanı veya tehlikeli kısımları durdurulduğunda, bunları 

harekete geçiren enerji de kesilmiş olacaktır.  
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5. İş Ekipmanlarında Bulunacak  

Asgari Gerekler 
• İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin 

gerektirmesi halinde iş ekipmanında acil durdurma 
sistemi bulunacaktır. 

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

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

• İşçilerin sağlığı ve güvenliği açısından gerekiyorsa, 
iş ekipmanı ve parçaları uygun yöntemlerle 
sabitlenecektir.  
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5. İş Ekipmanlarında Bulunacak  

Asgari Gerekler 

• İşçilerin sağlık ve güvenliği açısından önemli bir 

tehlike oluşturabilecek, iş ekipmanının parçalarının 

kırılması, kopması veya dağılması riskine karşı 

uygun koruma önlemleri alınacaktır. 

• İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas 

riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; iş ekipmanı, 

tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu 

bölgeye ulaşılmadan önce hareketli parçaların 

durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya 

koruma donanımı ile donatılacaktır.  
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6. Makine Koruyucuları 

 6.2. Tehlike 

Kaynakları 

• Döner miller 

• Çıkıntılar 

• Açıkta dönen 

aksam 

• Merdaneler 

• Kayış kasnaklar 

• Dişliler 
39 

  

Kapalı yerde hareket eden 

parçalar 

Kazan içinde dönen aksamlar 

Aşındırıcılar 

Eziciler 

Vargel hareketi 

Operasyon noktası 



6. Makine Koruyucuları 

40 

Makinelerde Tehlikeler Nerelerde Gizli? 



6. Makine Koruyucuları 
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Makinelerde Tehlikeler Nerelerde Gizli? 

Elin veya elbisenin takılma tehlikesi 



6. Makine Koruyucuları 
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Makinelerde Tehlikeler Nerelerde Gizli? 

Elin veya uzvun sıkışabileceği durumlar 



6. Makine Koruyucuları 
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Makinelerde Tehlikeler Nerelerde Gizli? 

İleri-geri hareketli makine aksamının sinsi 

tehlikesi sonucunda, bunlarla duvar veya 

diğer makinaların arasından geçen 

kimseler araya sıkışabilir. 

Hareketli parçaların üstüne veya aralarına 

düşen parçalar makine tarafından 

fırlatılarak, makinanın çevresinde 

çalışanlara isabet edebilir. 

Kayışların birleşme noktalarındaki 

bindirilmiş veya raptiyeli birleştirmelere 

el yada elbiseler takılabilir. 



6. Makine Koruyucuları 

44 

Makinelerde Tehlikeler Nerelerde Gizli? 

Elektrik 
Çarpması 

Yüksek 
Sıcaklık-Basınç 

Kimyasal 
Sızıntısı 

Gürültü- 
Titreşim 



6. Makine Koruyucuları 

 6.3. Makine Koruyucularının Yetenekleri 

• Etkin olmalı, 

• Tehlikeli alana girmeyi önlemeli, 

• Çalışmayı zorlaştırmamalı, 

• Üretimi engellememeli, 

• Kullanışlı olmalı, 

• İşe uygun olmalı, 
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6. Makine Koruyucuları 

• Tezgahın bir parçası konumunda olmalı, 

tezgahla bütünleşmelidir, 

• Fazla bakım istememeli, bakımı 

zorlaştırmamalı, 

• Ortama ve çalışma şartlarına uymalı, 

• Karışık olmamalı, az parçalı olmalı, 

• Koruyucu kendisi tehlike oluşturmamalı ve 

• Koruyucuda kullanılan malzeme tehlike 

oluşturmamalıdır. 
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6. Makine Koruyucuları 

 6.4. Makine Koruyucu Türleri 

• Sabit koruyucular 

• Kilitlemeli koruyucular 

• Otomatik koruyucular 

• Yaklaşma koruyucuları 

• Ayarlanabilir koruyucular 

• Kendi kendine ayarlanan koruyucular 
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6. Makine Koruyucuları 

 6.4.1.  Sabit Koruyucular 

• Kayış kasnak koruyucuları 

• Dişli-zincir koruyucuları 

• Kaplin-mil-volan koruyucuları 

• Makine gövdesi 

• Zımparataşı koruyucuları 

• Pervanelere yapılan koruyucular 

• Korkuluklar, siperler 
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6. Makine Koruyucuları 

 6.4.2.  Kilitlemeli Koruyucular 

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

• Çift el kumanda tertibatı 

• Bir makinede birden fazla işçi çalışması 
durumunda kumanda tertibatı 

• Kaldırma makinelerinde alt ve üst limit sviçleri 

• Tehlikeli bölgeleri sınırlayan emniyet sviçleri 

• Makinelerin hareket alanını sınırlayan emniyet 
sviçleri 

• Mekanik ve hidrolik kilitleme sistemleri 49 



6. Makine Koruyucuları 

 6.4.2.  Kilitlemeli Koruyucular 

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

• Çift el kumanda tertibatı 

• Bir makinede birden fazla işçi çalışması 
durumunda kumanda tertibatı 

• Kaldırma makinelerinde alt ve üst limit sviçleri 

• Tehlikeli bölgeleri sınırlayan emniyet sviçleri 

• Makinelerin hareket alanını sınırlayan emniyet 
sviçleri 

• Mekanik ve hidrolik kilitleme sistemleri 50 



6. Makine Koruyucuları 

 6.4.3.  Otomatik Koruyucular 

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

 6.4.4.  Yaklaşma Koruyucuları 

• Sabit engeller 

• Tel kafesler 

• Emniyet şeritleri, ipleri 

  6.4.5.  Ayarlanabilir Koruyucular 

• Şerit testere koruyucuları 

• Matkap koruyucuları 

  6.4.5.  Ayarlanabilir Koruyucular 

• Daire testere koruyucuları 
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6. Makine Koruyucuları 

 6.4.6.  Durdurma ve Ters Döndürme 
Sistemi 

• Merdaneli çamaşır makinelerindeki durdurucu 
çubuk 

• Emniyet telleri emniyet çubukları 

• Kaldırma araçlarındaki sınırlama sviçleri 

• Yürüyen vinçlerdeki alan sınırlama sviçleri 

• Merdaneli ezicilerdeki emniyet çubukları 

• Fotosel presler, makaslar 

• Basınca duyarlı taban ile durdurma 52 



6. Makine Koruyucuları 

 6.4.7.  Eylemsizlik  Koruyucu Sistem 

 Makinenin hareketi durmadan kapaklarının 

açılmasını engelleyen sistemdir. 

• Otomatik çamaşır makinesi kapakları 

• Santrifüj makineleri kapakları 

• Kaldırma makinelerinin otomatik fren sistemi 
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6. Makine Koruyucuları 

 6.4.8.  Mekanik Engelli Aygıtlar 

• Yatay hareketli tabla 

• Düşey hareketli tabla 

 6.4.9.  Besleme Çıkarma Aygıtları 

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