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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ADIMLARI

➢ SERVİS SÜRECİ YÖNETİM SİSTEMİ

➢ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

➢ EMNİYET İKİLEMİ VE İLETİŞİM

➢ TEMEL EMNİYET KURALLARI

➢ KKD YÖNETİMİ

➢ DENETİM

➢ EKİPMAN YÖNETİMİ

➢ EĞİTİM

➢ SAHADAKİ POTANSİYEL RİSK ÖRNEKLERİ



SERVİS SÜRECİ YÖNETİM SİSTEMİ

Hazırlayan: Bilgin 

TOPRAK 



Servis İşlerinin Kapsamı

Servis İşleri yapısı firmalarda Genel Olarak değişiklik gösterse de genellikle

aşağıdaki gibi iş bölümlerinden oluşur;

➢ Bakım

➢ Arıza

➢ Tamirat

➢ Modernizasyon



Servis Süreci Yönetim Sistemi

Servis sürecinin doğru bir şekilde yürütülmesi için tüm adımların net bir şekilde

tanımlanması ve yazılı olarak dökümante edilmesi gerekmektedir.

Bu yapıda;

➢ Prosedürler,

➢ Talimatlar,

➢ Formlar

yer alır.

Tüm dokümanlar, şirket Çevre, Sağlık ve Emniyet politikasına uygun olarak

hazırlanır.



Yeni Servise Alınan Ünitelerde İş Güvenliği Değerlendirmesi

Yeni bir üniteyi servise almadan önce, ünitenin teknik ve emniyet açısından 

gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu inceleme servis çalışanlarının ileride 

yapacağı Bakım, Arıza ve Tamirat işlerinde daha güvenli ve emniyetli 

çalışmaları açısından son derece önemlidir.

İnceleme işi yetkin bir teknik ekiple yapılmalıdır. 



Ön incelemede, ünitenin karakteristik bilgileri yanı sıra aşağıda belirtilen 

konular gibi kritik noktalara da bakılmalıdır;

➢ Kuyu alt boşluğu / Kuyu üst boşluğu ölçüsü

➢ Makine dairesi erişimi

➢ Emniyet kontakları varlığı ve uygunluğu

➢ Revizyon kumandası varlığı

➢ Kabin üstü korkuluk

➢ Kuyu dibi merdiveni uygunluğu

➢ Topraklama uygunluğu

Yeni Servise Alınan Ünitelerde İş Güvenliği Değerlendirmesi



Servis Personelleri İnsan Kaynakları Politikası

Servis işlerinde çalışan kişilerin yapacakları en ufak hata kendileri ve 

kullanıcıların  sağlığına zarar verebilir. Bu nedenle  servis çalışanlarının 

istihdam edilmesinde teknik yetkinlik kadar aşağıdaki özellikler de dikkate 

alınmalıdır;

➢ Çalışanın Sağlık ve İş Güvenliğine özen göstermesi

➢ İş disiplinine sahip olması

➢ Sorumluluk sahibi olması

➢ İletişim kabiliyetinin yüksek olması



RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Hazırlayan: Bilgin 

TOPRAK 



Risk Değerlendirmesi Yapılmasının Önemi

İş güvenliğine uygun çalışma ortamı ve davranışları sergilemenin temeli etkin

bir Risk Değerlendirme yapılmasından geçmektedir. Risk değerlendirmesi

yapılarak tehlikeler, riskler ve alınacak önlemler belirlenir.

Peki Tehlike ve Risk nedir?

Tehlike: Zarar verme potansiyeli olan şeye 

tehlike denir.

Risk: Tehlikeli durumun meydana getirebileceği 

zarara denir.



Görev Kapsamında Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirme süreci organizasyon içerisindeki tüm 

çalışanların katılması gereken bir süreçtir.

Servis saha işlerinde Risk Değerlendirmesi genel olarak;

1- Saha Çalışanları

2- Saha Süpervizörleri

3- Saha Yöneticileri ile organizasyona destek veren İş 

Güvenliği Uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Organizasyondaki her kişi kendi görev yetki ve 

sorumlulukları kapsamında yaptığı risk değerlendirmesi 

verilerine göre çeşitli aksiyonlar alır.



1- Saha Çalışanlarının Yaptıkları Risk Değerlendirmesi

Saha Çalışanları aşağıdaki şartlarda Risk Değerlendirmesi yapmalıdır;

➢ Bir işe başlamadan önce - çalışma ortamındaki tehlikeleri değerlendirmek 

için,

➢ Mevcut bir görevde veya çalışma ortamında bir değişiklik olduğunda,

➢ Saha koşullarının değişmesinin muhtemel olduğu bir aradan sonra veya İş 

durdurulduktan sonra yeni bir göreve başlamadan önce



1- Saha Çalışanlarının Yaptıkları Risk Değerlendirmesi

Saha Çalışanları yaptıkları Risk Değerlendirmesinde özellikle 

aşağıdaki riskleri değerlendirmelidir;

1.Hareket eden nesnelerin arasına sıkışma (Kasnak, kapı, hareketli 

malzeme)

2.Tehlikeli enerji kaynağı ile temas (Elektrik enerjisi, ısı)

3.Hareket eden bir nesnenin çarpması veya bir nesneye çarpma 

(Araçlar, asansör, yürüyen merdivenler)

4.Kayma, takılma veya düşme (Islak zemin, merdiven, kablo, moloz, 

kuyu dibi merdiveni) 

5.Bir görevi gerçekleştirirken aşırı efor/zorlanma (Kaldırma, taşıma, 

itme veya çekme)

6.Tehlikeli maddelere veya koşullara maruz kalma (Toksik duman, cilt 

tahriş edici maddeler, gürültü, keskin kenarlar)

7.Sıcak işlere bağlı riskler (Kaynak, Taşlama, Şaloma işleri)



2- Saha Süpervizörlerinin Yaptıkları Risk 

Değerlendirmeleri

Saha Süpervizörleri özellikle yüksek riskli tamiratlardan önce  Risk 

Değerlendirmesi yaparak çalışanlarının güvenli bir ortamda çalışma 

yaptıklarından emin olmalıdırlar. Yüksek riskli tamiratlara aşağıdaki çalışmalar 

örnek gösterilebilir;

➢ Kabin, karşı ağırlık, makine, hidrolik silindirler, ana 

halatlar/kayışlar dahil olmak üzere önemli asansör

ekipmanlarının elden geçirilmesi, 

➢ Kabinin ve/veya karşı ağırlığın kaldırılmasını ve

donatılmasını gerektiren tüm saha faaliyetleri

➢ Yürüyen merdivenin ana tahrik mekanizması,

makine motor grubu, basamak zincirlerinin elden

geçirilmesini veya değiştirilmesini içeren tüm saha

faaliyetleri



3- Saha Yöneticileri ve İş Güvenliği Uzmanlarının Yaptığı 

Risk Değerlendirmeleri

Saha yöneticileri ve İş Güvenliği Uzmanları iş faaliyetinin erken yüksek riskli 

aşamalarında özellikle aşağıda belirtilmiş konulara odaklanarak risk 

değerlendirmeleri yapılmalıdır ;

➢ Saha süpervizörünün yapmış olduğu ön incelemenin etkinliği

➢ Saha koşullarının güvenliği

➢ Çalışan nitelikleri ve davranışları 



3- Saha Yöneticileri ve İş Güvenliği Uzmanlarının Yaptıkları 

Risk Değerlendirmeleri

Saha yöneticileri ve İş Güvenliği Uzmanlarının yaptıkları risk değerlendirme 

sonuçlarına göre Yöneticiler;

➢ Tespit edilen eksiklikler için acil düzeltici önlemler almalıdır

➢ Koçluk yapmalıdır.

➢ Ortamı çalışmaya başlamadan önce güvenli hale getirmelidir.

➢ Sistem veya tekrarlayan arızalar için  müdahale etmelidir. (Eğitim, İş 

durdurma gibi)



Risk Değerlendirmesi Yapalım

SENARYO

Bir çalışan, tamirat yapılan bir sahada karşı 

ağırlık kasnağı değiştirirken yaklaşık dört metre 

yükseklikten düştükten sonra ciddi şekilde 

yaralandı. Teknisyen, 2. kat ile karşı ağırlığın 

üst noktasına yerleştirilmiş, ahşap malzemeden 

yapılmış derme çatma bir platform üzerinde 

çalışıyordu. Kasnağı (~45kg ) söküp platforma 

yerleştirdikten sonra platform sallandı ve 

yerinden çıktı. Teknisyen, kasnak ve platformla 

birlikte kuyuya düştü. Omurgasında ve sol ayak 

bileğinde kırıklar oluştu.



Kazanın Nedenleri

• Standartlara uygun platform kullanılmadı

• İş başlamadan önce Saha Süpervizörü 

tarafından risk değerlendirmesi yapılmadı.

• Çalışan tarafından risk değerlendirmesi 

yapılmadı

• Yüksekten düşmeye karşı KKD (emniyet 

kemeri & yaşam hattı) mevcut değildi bu 

nedenle çalışan KKD kullanmadı.

• Onaylanmış  çalışma metodu sahada 

uygulanmadı.

• İlgili yönetim ekibi tarafından saha kontrol 

edilmedi



EMNİYET İKİLEMİ VE YÖNETİMİ



Teknisyenin Emniyet ikilemi ile karşı karşıya kaldığında 
yapacağı seçimler

İşi durdurur 

yöneticisini 

arayarak öneri 

ve yardım alır

İşten ayrılmayı tercih 

eder …

Ümitsizliğe kapılır

Başka alternatifler 

arar

İş güvenliği 

kurallarını ihlal 

ederek

görevi tamamlar
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Eğitimin Amacı

Tüm çalışanlar  sahada İkilem yaşayabilir. Önemli olan çalışanların 

yaşadıkları ikilemi en doğru şekilde yönetip, ruh ve beden sağlıklarını 

korumak ve emniyetli çalışmalarını sağlamaktır.
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ÇALIŞANLARIN 

YAŞADIKLARI

İKİLEM DURUMLARINA

ÖRNEKLER



İKİLEM SENARYOLARI

Çalışanlarınıza her zaman liderlik yaparak 

onların doğru ve güvenli yolu seçmesini 

sağlayın 

Amirimle çekinmeden konuşurum

Supervizör: “İşe başlayabilirsin! Neden bekliyorsun?”

Teknisyen: “Şaka mı yapıyorsun, kaldırma ekipmanı test edilmemiş ki!”

Müşteriyle çekinmeden konuşurum

Müşteri: “3 gündür ünite çalışmıyor, acele et, daha hızlı çalış!

Teknisyen: “Gerektiği şekilde çalışıyorum, hayatımı riske 

atamam!”



İKİLEMİ YÖNETMEK

Çalışanlarınıza her zaman liderlik yaparak 

onların doğru ve güvenli yolu seçmesini sağlayın 

Denetim kuruluşu çalışanı ile 

çekinmeden konuşurum

Denetçi: “Kuyu dibine girip kuyuyu kontrol edeceğim. Sen kabini normal 

hızda hareket ettir ”

Teknisyen: “Hayır, bu şekilde çalışamazsın! Çok tehlikeli, yöneticimi 

arayıp haber vereceğim”

İş arkadaşımla çekinmeden konuşurum

İş arkadaşım: “Ben buradayım şalteri kapatmaya gerek yok,

sen çekinmeden çalışabilirsin”

Teknisyen: “Üzgünüm, bu uygun değil. Kesinlikle elektrik  enerjisini 

kapatmalısın”



İKİLEMİ YÖNETMEK

Çalışanlarınıza her 

zaman liderlik yaparak 

onların doğru ve güvenli 

yolu seçmesini sağlayın 

Alt işverenle çekinmeden konuşurum

Alt işveren: “Sizin metodunuz işe yaramaz ben sizden daha hızlı 

yaparım!”

İşveren: “İşin daha hızlı değil daha emniyetli bir şekilde yapılması 

bizim için daha önemli. Bizim onayladığımız metoda uygun 

çalışmalısın!”



Temel Emniyet Kuralları



Temel Emniyet Kuralları

Ölümcül ya da Yaralanmalı bir kazanın olmaması için, 

yaşanmış tecrübelerden de yola çıkarak konulmuş 

kurallara Temel Emniyet Kuralları diyoruz.

Temel Emniyet Kuralları en önemli hayati kurallardır. 

Uyulmadığı takdirde, ölümcül ya da ciddi yaralanma 

ile sonuçlanabilecek bir İş Kazası gerçekleşebilir.

Temel Emniyet Kuralı Nedir?



Asansör Temel Emniyet Kuralları

DAİMA, düşme riski 
bulunan yerlerde 
düşmeye karşı 
koruyucu ekipman 
kullanın.

DAİMA, enerji 
gerekmediğinde kilitleme 
ve etiketleme talimatlarını  
uygulayın.

DAİMA, kuyuya girip 
çıkarken, kabin 
üstünde ya da kuyu 
dibinde çalışırken 
asansörü kontrol altına 
alın.

DAİMA, köprüleme 
yaparken Köprüleme 
Risklerini göz önünde 
bulundurun.

DAİMA, asansör ekipmanının 
kaldırılması, asılması ve 
sabitlenmesi sırasında onaylı 
prosedürleri uygulayın.

DAİMA hareketli 
platformlarda ve 
iskelelerde şirket onaylı 
prosedürleri takip edin..

ASLA, korumasız hareketli 
parçalar ve elektrik devreleri 
yakınında çalışmayın veya 
vücudunuzu yaklaştırmayın.

ASLA, asansör 
normal 
konumdayken kabin 
üstünde seyir 
yapmayın.

DAİMA, Kablolu elektrikli 
ekipman ve cihazlarda 
Kaçak Akım Devre Kesici  
kullanın.

DAİMA, dar ve kapalı 
alanları tespit edin ve 
giriş için yazılı 
prosedürleri uygulayın.



Asansör Temel Emniyet Kuralları

Düşmeye karşı koruma ekipmanı, düşme riski olan işlerde tüm çalışanlar tarafından kullanılmalıdır.

Düşme riski, 0.3m x 0.3m genişliğinde ve 2m yüksekliğinde veya daha büyük herhangi bir açıklık olarak 

tanımlanır.

DAİMA, düşme riski bulunan yerlerde düşmeye karşı koruyucu 

ekipman kullanın.

DOĞRU

Yaşam ipi bağlı

Onaylı paraşüt tipi 

emniyet emniyet 

kemeri

Onaylı bariyer 

kullanımı
Onaylı bağlantı noktası

Keskin kenar

koruması

EMNİYET KURALI İHLALİ

Düşme riskine karşı koruyucu ekipman, 

düşme riski olmasına rağmen mevcut

değil



Enerji gerektirmeyen bir ekipman üzerinde çalışma yapıldığında, ekipmanın enerjisi tamamen 

kesilmeli (“Sıfır Enerji Durumuna” getirilmelidir) ve güç, kaynağından kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. 

“Sıfır Enerji Durumunun” doğrulanması ölçü aleti ile yapılmalıdır.

DAİMA, enerji gerekmediğinde kilitleme ve etiketleme prosedürlerini 

uygulayın.

DOĞRU

Kilitleme-etiketleme uygulanmış 

şalter

Sıfır enerji kontrolü & doğrulanması Kilitleme-etiketleme yapılmadan çalışılıyorDoğru Duruş

Asansör Temel Emniyet Kuralları

EMNİYET KURALI İHLALİ



DAİMA, enerji gerekmediğinde kilitleme ve etiketleme prosedürlerini 

uygulayın.

EMNİYET KURALI İHLALİ

Kilitleme-etiketleme yapıldıktan sonra enerji 

görülmesi

EMNİYET KURALI İHLALİ

Ölçü aletinin doğru çalıştığının kontrolünün 

yapılmaması

Asansör Temel Emniyet Kuralları



Asansör boşluğuna erişmeden veya ayrılmadan, kabin üstünde çalışmadan 

veya kuyu dibinde çalışmadan önce asansörün kontrolünü sağlayın

DAİMA, kuyuya girip çıkarken, kabin üstünde ya da kuyu dibinde 

çalışırken asansörü kontrol altına alın.

DOĞRU EMNİYET KURALI İHLALİ

Uygun Kabin Üstüne Erişim – Revizyon Şalteri ve Stop Butonu Doğrulaması Doğrulama yapmaksızın kabin üstüne erişim

Asansör Temel Emniyet Kuralları



Sadece onaylanmış köprü kabloları kullanılabilir. Köprüler, kullanıcıların güvenliği 

ve/veya çalışanların emniyeti için kumanda panolarında asla kalıcı olarak 

bırakılmamalıdır.

DAİMA, köprüleme yaparken Köprüleme Risklerini göz önünde 

bulundurun. 

DOĞRU EMNİYET KURALI İHLALİ

Köprüleme Talimatının Uygulanması Onaysız köprüleme ekipmanı

Asansör Temel Emniyet Kuralları



Asma ve Kaldırma donanımları uygun şekilde onaylanmış / denetlenmiş (periyodik kontrol) 

olmalıdır. Onaysız asma sapanları kullanılmamalıdır.

Asla asılı bir yük üzerinde ya da altında bulunulmamalı ve çalışılmamalıdır.

DAİMA, asansör ekipmanının kaldırılması, asılması ve sabitlenmesi 

sırasında onaylı prosedürleri uygulayın.

DOĞRU EMNİYET KURALI İHLALİ

Caraskal sertifikalı, denetlenmiş ve iyi durumda Kullanılan caraskalın periyodik kontrolü 

yok,ve kapasitesi bilinmeyen askı noktası
El yapımı sapan kullanılması

El Yapımı

Asansör Temel Emniyet Kuralları



Tüm çalışanlar, hareketli platform ve hareketli iskele kullanım talimatlarına 

uymalıdır.

DAİMA, hareketli platformlarda/İskelelerde onaylı prosedürler takip 

edilmelidir.

DOĞRU

Otomatik yedekli paraşüt tertibatı Sesli-Görsel Alarmın monte edilmesi

Asansör Temel Emniyet Kuralları



Koruması olmayan döner ekipmanlar gibi hareketli parçalar yakınında çalışmayın. Çalışılması gerektiği 

durumda ekipmanın enerjisi kesilmeli ve enerjinin başka kişiler tarafından verilmesi önlenmelidir.

Korumasız ekipmanların etrafına uygun bariyerleri koyarak çalışanın temasını engelleyin.

Korumasız elektrik devreleri yakınında çalışmayın.

DOĞRU EMNİYET KURALI İHLALİ

Yakın çalışma yapılacağı zaman dönen 

ekipmanlar kontrol altına alınır ve enerjisi 

kapatılır

ASLA, korumasız hareketli parçalar ve elektrik devreleri yakınında 

çalışmayın veya vücudunuzu yaklaştırmayın.

Tehlike tanımlanmadan, kontrol altına alınmadan dönen 

ekipmanın yakınında çalışma yapılıyor.

Asansör Temel Emniyet Kuralları



DOĞRU EMNİYET KURALI İHLALİ

Çalışma yapılırken yüksek voltaja maruz kalmaya 

karşı önlem alınmış
Yanlışlıkla temas etmeye karşı

koruma yapılmadan yapılan 

yakın çalışma

ASLA, korumasız hareketli parçalar ve elektrik devreleri yakınında 

çalışmayın veya vücudunuzu yaklaştırmayın.

Asansör Temel Emniyet Kuralları



DAİMA, Kablolu elektrikli ekipman ve cihazlarda Kaçak Akım Devre 

Kesici kullanın.

Her türlü elektriksel alet ve ekipmanlar mutlaka kaçak akım koruma 
cihazı üzerinden çalıştırılmalıdır.

Kaçak akım koruma cihazı, enerjinin ilk alındığı kaynağa takılmalıdır.

• Matkap
• Hilti
• Taşlama motoru
• Elektrik süpürgesi
• Seyyar uzatma kabloları
• Seyyar aydınlatma vb cihazlarda kullanılmalıdır.

Asansör Temel Emniyet Kuralları



• Dar ve Kapalı Alan Nedir?

Çalışma alanının kısıtlı olduğu, çalışma ortamının emniyetsiz unsurlar barındırdığı ve çalışma 

alanlarına giriş ve  çıkışların kısıtlı olduğu alanlardır. 

Çalışma alanının kısıtlı olması: Örneğin; çalışma alanının çok dar olması, kuyu dibi ve kuyu üst 

boşluğu..

Çalışma alanının emniyetsiz unsurlar barındırması: Örneğin; kaynak yapılan ortamda yetersiz 

oksijen oranı, zehirli hava bulunması, biyolojik tehlikeler, yanıcı ve patlayıcı ortam, tehlikeli 

enerji kaynağı

Çıkışların kısıtlı olması; Örneğin, çok dar makine daireleri ya da acil bir durumda çalışma 

alanından çıkılamayan yerler 

DAİMA, dar, kapalı ve tehlikeli alanları tespit edin ve çalışmak için 

yazılı prosedürleri uygulayın.

Çalışılacak alanın giriş ve çıkışının kısıtlı olması halinde,

Çalışılacak alanın hareketi etkileyecek ölçüde dar olması durumunda,

Kapalı bir alanda atmosferik, fiziksel veya mekanik bir tehlike var ise;

➢İŞ DURDURULUR

➢YÖNETİCİYE  BİLDİRİLİR

➢ÇALIŞANLA BİRLİKTE RİSK ANALİZİ YAPILARAK TEHLİKELER, RİSKLER VE ÖNLEMLER BELİRLENİR,

➢İKİLEMDE KALINIRSA YÖNETİCİ İLE TEMASA GEÇİLİR VE DOĞRU ÇALIŞMA YÖNTEMİ BELİRLENİR.

Asansör Temel Emniyet Kuralları



ASLA, asansör normal konumdayken kabin üstünde seyir 

yapmayın.

Asansör normal konumdayken kabin üstünde seyir 

yapmak çalışanın yapacağı en tehlikeli davranışlar 

arasındadır. 

Normal hızda kabin üstünde seyir yapılması; 

Çalışanın kabin üstünde dengesini kaybederek 

vücudun kabin üstü sınırları dışına çıkması 

tehlikesini oluşturmaktadır. Bu tehlike ise vücudun 

kabin üstüne yakın yerlere çarpma riskini oluşturur.

Ayrıca;

➢ Yüksekten düşme,

➢ Asansör kuyusunda mahsur kalma gibi riskleri 

de barındırır. 

Asansör Temel Emniyet Kuralları



Y.Merdiven Temel Emniyet Kuralları

DAİMA, basamak 

zincirini hareket 

ettirmek için 

revizyon kasetini 

kullanın.

DAİMA, makina

dairesine ve             alt 

kuyuya  girmeden önce 

acil durdurma şalterinin 

doğru çalıştığını kontrol 

edin. 

DAİMA, basamaklar/paletler 

sökülmüş durumda üniteden 

ayrılırken, bariyerler ve uyarı 

işaretleri kullanın. Üniteyi 

elektriksel ve mekanik olarak 

bloke edin.

DAİMA, karkas içinde 

çalışacağınızda, 

basamak zincirini iki 

bağımsız araçla emniyete 

alarak hareketini 

engelleyin. 

ASLA, basamak 

milleri üzerinde 

yürümeyin.

ASLA,  üniteyi basamaklar/ paletler sökülmüş 

durumda çalıştırmayın, ancak tek bir 

basamak/palet çıkarılmış olduğunda ve açıklık 

barikatla çevrelenmiş olduğunda ve ünite 

revizyondayken ve tüm personelin ünitenin ne 

zaman ve nasıl hareket edeceğinin farkında 

olmasını sağlayacak şekilde açık iletişim 

yöntemleri varken kullanabilirsiniz.



Muayene sırasında olduğu gibi enerjinin gerekli olduğu yerlerde, çalışmaya başlamadan önce 

tehlikeleri değerlendirin. Muayene işlemi esnasında risk ortadan kaldırılamıyorsa bariyer ya da 

koruma panelleri kullanarak döner ekipmanlara temas riskini ortadan kaldırın. Tehlikeler 

giderilemezse, tek çözüm kilitleme-etiketleme olabilir. 

Unutmayın, vücudunuzu karkasa sokmadan önce Yürüyen Merdiveni mekanik ve elektriksel olarak 

kilitleyin

DOĞRU

Çalışanın revizyon kasetini kullanması, stop butonu testi yapması ve çalışma anahtarı kontrolü

DAİMA, basamak zincirini hareket ettirmek için revizyon kasetini 

kullanın.

Y.Merdiven Temel Emniyet Kuralları



Yürüyen merdiven ve Yürüyen Yol'un basamakları, plakaları, tarak plakaları, zemin plakaları 

yerinden çıkarılıp çalışma sonlandırılacaksa ünitenin enerjisi kesilerek kilitleme-etiketleme yapılmalı 

ve mekaniksel olarak 2 bağımsız emniyet alınmalıdır. Etrafına bariyer yerleştirilmeli ve 

sabitlenmelidir.

DAİMA, basamaklar/paletler sökülmüş durumda üniteden ayrılırken, 

bariyerler ve uyarı işaretleri kullanın. Üniteyi elektriksel ve mekaniksel 

olarak bloke edin.

DOĞRU EMNİYET KURALI İHLALİ

İnsanların erişimini önlemek için bariyer

kullanılması

Basamak / palet sökülmüş ancak 

çalışma alanına bariyer 

koyulmamış

Y.Merdiven Temel Emniyet Kuralları



Basamaklar sökülüp karkas içinde çalışılması gerektiği durumda üniteye kilitleme etiketleme yapılmalı  

ve ünitenin hareketi bağımsız iki emniyetle mekaniksel olarak engellenmelidir. Bu işlem basamak 

miline alttan ve üstten atılan sapanların sabitlenmesi işlemi ile makina motorun hareketinin 

engellenmesini içerir. İşlemlerin doğru yapıldığı gözden geçirilmeli ve onaylanmalıdır.

DOĞRU EMNİYET KURALI İHLALİ

İki bağımsız yöntemle Y.Merdiven kontrol altına alınır (Makine freni –

Kilitleme-Etiketleme ve sapanlama)

DAİMA, karkas içinde çalışacağınızda, basamak zincirini iki bağımsız 

araçla emniyete alarak hareketini engelleyin. 

Üniteyi kontrol altına almadan yapılan 

çalışma

Y.Merdiven Temel Emniyet Kuralları



Basamakların veya Paletlerin Çıkarılması: 

Herhangi bir basamak veya palet çıkarıldığında ASLA basamak milleri üzerinde yürümeyin. Basamak 

milllerine basılması çalışanların basamak millerinden kayarak YM karkası içine düşerek ciddi 

yaralanmasına sebep olur.

DOĞRU
EMNİYET KURALI İHLALİ

Yürüme Platformu Kullanımı

ASLA, basamak milleri üzerinde yürümeyin.

Çalışanın Basamak Mili Üzerinde 

Yürümesi

Y.Merdiven Temel Emniyet Kuralları



EMNİYET KURALI İHLALİ

ASLA, üniteyi basamaklar/ paletler sökülmüş durumda 

çalıştırmayın, ancak tek bir basamak/palet çıkarılmış olduğunda ve 

açıklık barikatla çevrelenmiş olduğunda ve ünite revizyondayken ve 

tüm personelin ünitenin ne zaman ve nasıl hareket edeceğinin 

farkında olmasını sağlayacak şekilde açık iletişim yöntemleri varken 

kullanabilirsiniz..

Çalışanın ünitenin kontrolünü sağlamadan 

sökülmüş basamak boşluğuna girmesi

Y.Merdiven Temel Emniyet Kuralları



Kişisel Koruyucu Donanım Yönetimi



Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Amacı

Kişisel Koruyucu Donanım;

Çalışanı, bir veya birden fazla riske karşı koruyan 

emniyet malzemeleridir.

• Kişisel koruyucular tehlikeyi ortadan kaldırmaz 

• Riskler önünde bir engel teşkil eder 

• Kaza durumunda kişinin göreceği zararı en aza 
indirger



KKD’lerin Belirlenmesi, Dağıtımı ve Kullanımı

Gerek servis gerekse de montaj işlerinde saha 

da yapılan işin şekline ve koşullara göre birçok 

kişisel koruyucu donanım kullanılma 

zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu nedenle;

1.Yapılan işe göre kullanılması gerekli doğru 

kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi

2.Sorunsuz biçimde ve zamanında tedarik 

edilmesi 

3.Teslim edilen kişisel koruyucu donanımların 

doğru şekilde  kullanılmasının denetlenmesi 

gerekmektedir.



1- Yapılan işe göre kullanılması gerekli doğru kişisel koruyucu 

donanımların belirlenmesi

Genel olarak; 

➢ Baş koruyucu (baret, şapka baret), 

➢ El koruyucu (İş eldiveni) 

➢ Ayak koruyucu (İş ayakkabısı), 

➢ Vücut koruyucu (Emniyet Kemeri)  

➢ Göz koruyucu  (İş gözlüğü) kullanılan temel kişisel koruyucu 

donanımlardandır.

Ancak yapılan işe göre, farklı kişisel koruyucu donanımlarda 

kullanılması gerekebilir. 

Örneğin; taş motoru ile kesim yapılırken Google tipi gözlük ve toz 

maskesi, yüksekte çalışırken yaşam hattı, elektrik akımına kapılma 

riski olan yerlerde izolasyonlu elektrik eldiveni kullanılabilir.



2- Sorunsuz biçimde ve zamanında tedarik edilmesi 

Talep edilen kişisel koruyucu ekipmanların en hızlı şekilde saha çalışanlarına 

ulaştırılması gerekmektedir.  Bunun için bir sistem oluşturulmalıdır.

Sistem, çalışanların kişisel koruyucu donanımsız sahada çalıştırılmasını ya da 

uygunsuz  kişisel koruyucu donanımlarla çalışmalarını engelleyecek şekilde 

olmalıdır.

Çalışanın talebi 
ya da tespit

Saha 
Süpervizörünün 

talebi
Depodan Çıkış

Çalışana 
Ulaştırma ve 

Zimmet

Periyodik 
Kontrol



3- Teslim edilen kişisel koruyucu donanımların doğru şekilde  

kullanıldığının denetlenmesi gerekmektedir.

Teslim edilen kişisel koruyucu donanımlar çalışanlar tarafından etkin bir şekilde 

kullanılmalıdır. Çalışanlar kişisel koruyucu donanım kullanılması açısından 

denetlenmelidir.

Kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağı saha eğitimlerinde teorik ve 

uygulamalı olarak gösterilmelidir.



EKİPMAN VE MALZEME 

YÖNETİMİ



Ekipmanların ve Malzemelerin Belirlenmesi

Sahada işleri yapabilmek için çeşitli ekipmanlara ve malzemelere ihtiyaç 

duyulmaktadır.

Öncelikle yapılacak işe uygun, doğru ekipman ve malzeme listesi oluşturulmalıdır.

Bu ekipmanlar ve malzemeler  caraskal, destek propu, transpalet, halat makara 

sehpası, askı mili, çelik ve polyester sapan olduğu gibi dışarıdan hizmet alınan 

forklift veya mobil vinçte olabilir.



Ekipman Kontrolü, Takibi ve Bakımı

• Ekipmanlar makine ekipmanlar yönetmeliğine uygun 

şekilde üretilen ekipmanlar olmalıdır.

• Ekipmanların periyodik kontrolleri ve bakımları yetkili 

kuruluşlar tarafından yapılmalıdır.

• Periyodik kontrol ve bakımların takip edildiği bir sistem 

oluşturulmalıdır.

• Ekipmanlar sahaya gönderilmeden önce kontrol 

edilmelidir.

• Çalışanlar her ekipmanın kullanımı, tehlike ve riskleri 

konusunda eğitilmelidir.



EĞİTİM



Çalışanların yaptıkları işlerle ilgili Teknik, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim 

almaları son derece büyük önem taşımaktadır.

Eğitimler;

➢Belli bir zaman diliminde ve plan dahilinde yapılmalıdır.

➢Eğitim planı saha çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmalıdır.

➢Eğitim de çalışanların sağlıklarını ve iş güvenliğini ilgilendiren konulara öncelik 

verilmelidir.

➢Eğitim modeli (yüz yüze, uzaktan, uygulamalı..) çalışanların eğitimi  en iyi 

anlayacak şekilde öğrenmelerini sağlamalıdır

Eğitimin Önemi ve Kapsamı



➢ Kabin üstüne giriş-çıkış eğitimi

➢ Kuyu dibine giriş-çıkış eğitimi

➢ Tehlikeli enerjinin kontrolü eğitimi

➢ Yüksekte çalışma eğitimi

➢ Köprüleme eğitimi

➢ Asansör / Yürüyen Merdiven bakım eğitimi

➢ Halat kısaltma/değiştirme eğitimi

➢ Proje okuma eğitimi

Bakım, Arıza ve Tamirat işlerinde teknik konu ve yöntemlere hakimiyet güvenli 

çalışma ortamını ve ortama bağlı sergilenecek davranışları direkt ve dolaylı olarak 

etkilemektedir.

Verilmesi gereken bazı teknik ve iş güvenliği eğitimlerinden aşağıdaki gibi olabilir;

Eğitimin Önemi ve Kapsamı



DENETİM 



İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin başarısı için denetim yapılması son 

derece önemlidir.

Denetçiler çalışanların amirleri, yöneticileri olduğu gibi firmanın iş güvenliği 

uzmanları ya da dışarıdan hizmet alınan bağımsız kuruluş ve denetçiler de olabilir.

Denetçilerin mutlaka yapılan işle ilgili bilgi ve birikimlerinin olması gereklidir.

(Konuyla ilgili güncel standartları takip etmeli, şirket içinden ve dışından eğitim 

alarak kendini geliştirilmeli ve konusuna hakim olmalıdır.)

Denetimin Önemi ve Denetçinin Yetkinliği



Servis süreçlerinin tümü tehlike ve risk barındırdığı için çalışanlar bu sürecin 

tamamında denetlenmelidir.

Denetleme;

➢Servis bakım işlerinde

➢Arıza işlerinde 

➢Tamirat işlerinde 

➢Modernizasyon işlerinde yapılmalıdır.

Denetimin Kapsamı



Teknisyenlerin yetkinliği

Çalışanların mevcut işi yapacak yetkinliğe sahip olup olmadığı sorgulanmalıdır.

➢Mesleki yeterlikleri var mı?

➢İşini yapabilmek için yeterli eğitimleri var mı?

➢Alt işveren çalışanı ise bu çalışan onaylı bir çalışan mı?

➢Yeterli tecrübesi var mı?

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı

Çalışanların işleri ile ilgili standartlara uygun kişisel koruyucu donanım kullanıp 

kullanmadıkları denetlenmelidir.

Denetimde Odak Noktaları



Saha Çalışma Metoduna Uygun Çalışma

Çalışanların yaptıkları işle ilgili şirketin sahip olduğu çalışma metotlarına uygun 

çalışıp çalışmadığı denetlenmelidir.

Örneğin; 

➢Halat değiştirme talimatı

➢Kabin kapı operatöründe çalışma talimatı

➢Regülatör halatı kısaltma talimatı

➢Yürüyen merdiven küpeşte tahrik zinciri değiştirme talimatı…

Denetimde Odak Noktaları



Düşmeye Karşı Koruma

➢Düşme tehlikesine karşı koruyucu ekipman kullanımı

➢Çalışma ortamındaki düşme riskinin bertaraf edilmesi

➢Emniyet kemeri ipi bağlama çözme sırasının uygunluğu gibi 

konulara bakılır.

Asansör, Yürüyen Merdiven Yürüyen Yol’un Kontrolü

➢Kabin üstüne giriş ve çıkış 

➢Kuyu dibine giriş ve çıkış kuralları uygulamalı olarak denetlenir.

Tehlikeli Enerjinin Kontrolü 

➢Kilitleme etiketleme talimatına uyum

➢Elektriksel korumalar,

➢Kaçak akım devre kesici kullanımı gibi konulara bakılır.

Denetimde Odak Noktaları



Mekanik İşler

➢Kabini emniyetli şekilde asılması

➢Destek bloklarının uygunluğu

➢Kabin karşı ağırlık dengesinin sağlanması

➢Başüstü koruması uygunluğu

➢Yürüyen merdiven karkasında mekanik sabitleme konularına bakılır.

Asma Kaldırma

➢Kaldırma ekipmanlarının periyodik uygunluğu

➢Kullanılan sapanların uygun kapasitede olması

➢Tüm asma ve kaldırma ekipmanlarının hasarsız olması

➢Asılı yük altında çalışılmaması

Denetimde Odak Noktaları



Elektriksel Kontroller-Köprüler

➢Çalışanın köprüleme eğitimi almış olması

➢Ünitede kalıcı köprüler bırakılmaması

➢Köprülerin kayıt altında bulunması

➢Köprüleme işleminden önce  kilitleme etiketleme yapılması

➢Köprülemeden önce sistemin revizyonda çalıştırılması gibi konulara 

bakılır.

Denetimde Odak Noktaları



SAHADAKİ 

POTANSİYEL RİSK 

ÖRNEKLERİ



Askı Kancası Yerinden Kopması sonucu asılan motor çalışana çarptı

Sebepleri;

➢ Dayanımsız malzemeden askı 

noktası yapılması

➢ Askı noktasının mukavemet 

hesabının olmaması

➢ Askı noktasının test 

edilmemesi



Çalışan kabin üstündeyken kafasına ağırlık parçası düştü

Sebepleri;

➢ Zıplama önleyici mesnet ile beton 

ağırlık arasında boşluk bulunması,

➢ Kuyunun ve hareketli parçaların  

yeterince kontrol edilmemesi,

➢ Beton ağırlıkların içinde mukavemeti 

sağlayacak demir çubuk olmaması



Ana tahrik kasnağına kolu sıkışan teknisyen kolunu kaybetti

Sebepleri;

➢ Kasnak korumasının olmaması

➢ Kasnak korumasının olmadığı 

tespit edilmesine rağmen önlem 

alınmaması

➢ Çalışanın döner ekipmana fazla 

yaklaşması



Kuyu aydınlatma kaçak akım rölesini değiştiren teknisyeni elektrik çarptı

Sebepleri;

➢ Çalışmaya başlamadan önce 

ana besleme enerjisinin ve 

aydınlatma hattının enerjisinin 

kapatılmaması

➢ Elektrik izolasyon eldiveninin 

kullanılmaması



Kuyu dibine inmeye çalışan teknisyen dengesini kaybedip düştü

Sebepleri;

➢ Kuyu dibi merdiveninin standart ölçülere 

göre uzakta yapılmış olması 

➢ Merdiven yeri uygunsuz olduğu halde 

uygun hale getirmek için aksiyon 

alınmaması

➢ Düşme tehlikesine karşı koruyucu 

ekipman kullanılmaması



Çalışan makine dairesine çıkarken düştü

Sebepleri;

➢ Merdivenin bağlantı noktasından kayması

➢ Uygun merdiven kullanılmaması

➢ Merdivenin sabitlenmemesi



Muayene personeline kabin etek sacı çarptı

Sebepleri;

➢ Denetçinin asansör normal çalışma 

konumundayken kuyu dibinde emniyet 

kontaklarını test etmesi

➢ Çalışan teknisyenin yanlış olduğunu bildiği halde 

denetçinin baskısı ile  asansörü normal çalışma 

konumuna alması 



Çalışan parmağını destek ekipmanına (Proba) sıkıştırdı 

Sebepleri;

➢ Çalışanın parmağını teleskop açılan iç 

borunun altında tutması ve probun emniyet 

kilidini aktif etmemesi

➢ Dar olan kuyuda hareket kısıtlamasının 

olması



Kabin iç dekorasyonu değiştirmesi sırasında kabin istemsizce 

yukarı hareket etti

Sebepleri;

➢ Kabin kaplamasının sökülmesi ve 

dışarı alınması nedeniyle  kabin-karşı 

ağırlık dengesinin bozulması

➢ Motor tahrik tekerleği üzerindeki 

halatların kilitlenmemesi

➢ Karşı ağırlık yükünün azaltılmaması



Çalışan makine dairesi zemininde uygunsuz kapatılan şaft 

boşluğundan düştü

Sebepleri;

➢ Makine dairesi zemininin 

bir bölümünün dayanımsız

malzemeden inşa edilmesi

➢ Dayanımsız olan bölümün 

beton zemin ile aynı renkte 

boyanması ve belirgin bir 

uyarıcı işaret konulmaması



Çalışanın kafası kapı operatörü ile kat kapısı etek sacı arasında 
sıkıştı.

Sebepleri;

➢ Vücudu kabin üstü sınırları dışında 

tutarak asansörü hareket ettirmek



Çalışan basamak kırılma kontağını kontrol ederken basamak 

boşluğuna düştü

Sebepleri;

➢ Basamak kırılma kontak 

kontrolünün, merdiven 

boşluğunun alt tarafından 

yapılması yerine boşluğun üst 

tarafından yapılması



Çalışan el bandı değiştirme işinde yürüyen merdiven alt kuyusuna 
düştü

Sebepleri;

➢ Merdiven platform kapağının açık 

bırakılması, düşmeye karşı önlem 
alınmaması



Yağ temizleyici kimyasal malzemenin çalışanın vücudunu tahriş 
etmesi

Sebepleri;

➢ Malzeme güvenlik bilgi formuna uygun 

davranılmaması

➢ Kimyasal koruma sağlayan iş eldiveni 

kullanılmaması

➢ Kimyasalın özellikleri nedeniyle ciltte 

tahrişe neden olması

➢ Çalışanın küçük bidonlara aktarmadan, 

kontrolsüz bir şekilde  büyük bidondan 

kimyasal almaya çalışması



Uygunsuz kaldırılan makine motor çalışanın ayağına düştü

Sebepleri;

➢ Malzeme kaldırma işi için uygun plan 

yapılmaması

➢ Kapasitesi uygun olmayan kaldırma 

ekipmanı veya sapan kullanılması

➢ Çalışanın uygun İş Ayakkabısı 

kullanmaması



Çalışan İskeleden Düştü  

Sebepleri;

➢ Standartlara uygun iskele kurulmaması

➢ İskele korkuluklarının bütünüyle olmaması



Yürüyen Merdiven tamiratında çalışan teknisyenin parmağı 

kırıldı

Sebepleri;

➢ İki kişilik çalışmalarda doğru ve net iletişim 

sağlanamamasından dolayı, bir teknisyen ayar 

yaparken diğer teknisyen farkında olmadan 

merdiveni çalıştırdı



Çalışan kuyu dibinden çıkarken dengesini kaybedip düştü

Sebepleri;

➢ Kapı sabitleme aparatının doğru 

takılmaması

➢ Teknisyenin kuyudan dışarı çıkışı 

esnasında kat kapı sabitleyici aparatın 

yerinden çıkması o esnada teknisyenin 

panikleyerek kapıyı tutmaya çalışması ve 

dengesini kaybederek düşmesi



En alt kat kapı kilidinde çalışan teknisyene kabin çarptı

Sebepleri;

➢ Stop butonunun yeri uygun değil

➢ Asansörün kontrol altına alınmaması 

(Kilitleme-Etiketleme yapılmaması, kat 

kapı ve stop butonunun aktif 

edilmemesi)

➢ Emniyetsiz çalışma yöntemi



İş Güvenliği İlkesi ile Yaşa,
Zor Günler Yaşama

TEŞEKKÜRLER


