
fdn.sena@gmail.com

Sena FİDAN

Üsküdar ÜNİVERSİTESİ, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Lisans 
Bölümü  



İŞ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞININ 
ÖNEMİ VE DAVRANIŞ ODAKLI 

İŞ GÜVENLİĞİ, ÖRNEK UYGULAMA



❖ İş sağlığı ve güvenliğinin ülkemizde gereği gibi uygulanmasında 
kanun koyucuların rolü tartışılmaz. Ancak, çalışma hayatında bulunan 

her bireyin de “farkındalık” sorumluluğu vardır. 

❖ Keza literatür de belirtildiği gibi iş kazalarının yüzde 88’i “güvensiz 
davranış” tan ötürü meydana gelmektedir. Farkındalık olmadan 

güvenli davranıştan bahsedemeyeceğimiz de nettir. 



R5 Uygulaması (Risklerim İçin 5 Dakika)

• Tüm çalışanların her iş öncesinde yapacağı 
işle ilgili tehlikeleri tanımlaması ve riskleri 

değerlendirerek önlemler geliştirmesi 
hedeflenmektedir. 

• Risk değerlendirmesi sonrası tehlikeli işe 
başlanmaz ve yöneticilere haber verilerek ilave 

tedbirler alınır.
• Çalışanlar her iş öncesinde yapacakları işle 

ilgili kişisel risk değerlendirmesi yaparlar. 





Çalışmaktan kaçınma hakkı  (6331/13)

MADDE 13 – (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan 
çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene 
başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin 
alınmasına karar verilmesini talep edebilir. 

(2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi 
hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan 
kaçınabilir. 

(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu 
durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın 
işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere 
gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. 

(4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli 
tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun 
hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. 



İşverenin genel yükümlülüğü  (6331/4)

MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 
sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü 
tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin 
sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale 
getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. 

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup 
uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. 

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe 

uygunluğunu göz önüne alır. 
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel 

tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.



Davranış Odaklı Denetimler
ve  

Saha Denetimleri

✓ Tehlikeli davranışlar ve durumlar düzenli olarak denetlenmelidir.



ODİT Uygulaması 

• Davranış odaklı iş güvenliği denetimidir.
• Saha da çalışanlara denetim yapılır. 

• Beyaz yaka çalışanları (mühendis, şef, teknisyen vb.) mavi 
yaka çalışanlarına ansızın davranış denetimi yapar. 

• Olumlu-olumsuz görüşler ve iyileştirmeye açık noktalar 
bildirilir. Olumsuz görüşlerle ilgili aksiyon alınması planlanır. 





APEK Uygulaması

• Aylık Planlı Emniyet Kontrolüdür. 
• Beyaz yaka çalışanları tarafından her ay düzenli bir şekilde beyaz 

yaka çalışanının sorumlu olduğu bölgeleri planlı olarak 
denetlemesidir.

• Bu bölgelerde saha denetimi yapılarak belirlenen uygunsuzluklar 
bu formla bildirilir.

• Her uygunsuzluk için bildirim yapılır.
•Tüm gelen uygunsuzluk bildirimleri konsolide paylaşılır.



Dök. Ref Revizyon 02

AYLIK PLANLI EMNİYET KONTROL FORMU Revizyon Tarihi: 

Sayfa No: 

OHSAS 18001  4.5.5

LOKASYON :    DEPARTMAN :

ÜNİTELER:

KONTROL  LİSTESİ EVET HAYIR AÇIKLAMALAR İŞ EMRİ / DÖFİ NO

MERDİVENLER VE KORKULUKLAR SAĞLAM  VE YETERLİ KORUMAYI SAĞLIYOR MU?

ÇALIŞMA İSKELELERİ VE PLATFORMLAR UYGUN MU? İSKELE ETİKETİ MEVCUT MU? DÜŞMEYE KARŞI 

GEREKLİ KORUMA SAĞLANIYOR MU?

HAREKETLİ EKİPMAN (TAMBUR, KAPLİN, KAYIŞ KASNAK, FAN ÇARKI, ZİNCİR DİŞLİ vb.) MUHAFAZALARI 

TAKILI MI? MUHAFAZALAR HASARSIZ, UYGUN VE TAM KORUMA SAĞLIYOR MU?

ELEKTRİK SİSTEMLERİ, UZATMA KABLOLARI, BUATLAR UYGUN MU? HERHANGİBİR DEFORMASYON VS. 

OLMAMALIDIR.PANOLARDA RCD KAÇAK AKIM RÖLELERİ MEVCUT MU? KABLO YÖNETİMİ UYGUN MU? 

TAKILMA RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIYOR MU? PANOLAR KİLİT ALTINA ALINMIŞ MI?

ELEKTRİKLİ EL ALETİ KULLANILIYOR İSE MUAYENE ETİKETİ VAR MI? RENK KODU GÖRÜLÜYOR MU? 

KORUMASI YERİNDE Mİ? HASARSIZ MI?

İŞ İZNİ GEREKTİREN ÇALIŞMA VAR İSE İZİN ALINMIŞ MI? UYGULAMA PROSEDÜRE UYGUN MU? İŞ 

UYGULAYICISI İŞİN BAŞINDA MI ?

ACİL DURDURMA BUTONLARI VAR İSE PERSONEL TARAFINDAN BİLİNİYOR, HASARSIZ VE ÇALIŞIR 

DURUMDA MI?

PERSONEL TARAFINDAN KAYBA RAMAK KALA VEYA TEHLİKE BELİRLEME FORMU DOLDURULMUŞ MU?



✓300 kişilik mavi yaka personelin bulunduğu bir tesiste;

Her gün her çalışan R5 yaptığında günde 300 defa risk analizi yapılmış olur.

Ayda 300*30= 9000 risk analizi 

Bu Çalışmalar Düzenli Bir Şekilde Uygulandığında…



✓ 50 kişilik beyaz yaka kadrosunun bulunduğu bir işletmede;

a)  Her beyaz yaka çalışan, ayda 1 defa APEK yaptığında
yılda 600 defa saha denetlenmiş olur.

b) Her beyaz yaka çalışan, ayda 2 defa ODİT yaptığında 
yılda 1200 kişi işletmede ODİT ile kontrol edilmiş olur.



Teşekkürle…

Teşekkürler…


