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GİRİŞ 
İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amacı iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları 

korumak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır. Ancak iki husus daha vardır ki 

bunları da göz ardı etmemek gerekir, bunlardan biri üretim güvenliğini sağlayarak verimi 

artırmak diğeri ise işletme güvenliğini sağlamaktır.   

İş kazaları ile meslek hastalıklarının neden oldukları kayıpları en aza indirmek amacıyla, 

bilimsel araştırmalara dayalı güvenlik önlemlerinin saptanması ve uygulanması 

doğrultusundaki çalışmalar ise kısaca “iş güvenliği” terimi içinde toplanmaktadır.   

Genel anlamda iş güvenliği kavramı çalışanların, işletmenin ve üretimin her türlü tehlike ve 

zararlardan korunmasını içermektedir. İnsan hayatının öncelik taşıması nedeniyle, işletme ve 

üretim güvenliği konularının ikinci planda kaldığı ve uluslararası alanda iş güvenliği 

kavramıyla genel olarak çalışanların güvenliğinin ifade edildiği görülmektedir.   

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İş Sağlığı ve Güvenliğini, 

“Tüm mesleklerde işçilerin bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, 

bu düzeyde sürdürmek, işçilerin çalışma koşulları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, 

işçileri çalıştırılmaları sırasında sağlığa aykırı etmenlerden oluşan tehlikelerden korumak, 

işçileri fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun mesleksel ortamlara yerleştirmek ve bu 

durumlarına en uygun mesleksel ortamlara yerleştirmek ve bu durumları sürdürmek, özet olarak 

işin insana ve her insanın kendi işine uyumunu sağlamak” olarak tanımlamıştır.   

İş sağlığı ve güvenliği denildiğinde genel anlamda yalnızca çalışanların değil tüm işletmenin 

ve üretimin güvenliğinin düşünülmesi gerekir. Bu üç ayrı alandaki çalışmaların birlikte mevcut 

olması halinde çalışanların güvenliğini tam olarak sağlamak mümkün olacaktır.   

İş sağlığı ve güvenliğinin genel amacı gerek işçiye ve gerekse ailesine, işyerine ve diğer 

mercilere gelen yükümlülüklerin azaltılması ve buna bağlı olarak, ülke ekonomisine verdiği 

zararları önlemektir.   

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) tespitlerine göre dünyada her üç dakikada bir işçi iş 

kazası veya meslek hastalığından ölmektedir. Yine aynı kaynağa göre her yıl dünyada ortalama 

110 milyon işçi iş kazası geçirmekte veya meslek hastalığına yakalanmaktadır. Bunlardan 180 

bini yaşamını yitirmektedir.   

Türkiye’de İSG kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte kurumlara İSG personeli çalıştırma 

yükümlülüğü getirilmiş ve kurumlar çalışanlarının iş ile ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla 

ilgili olduğu yükümlülükleri belirlenmiştir. Bu çerçevede mesleki risklerin önlenmesi, eğitim 

ve bilgi verilmesi, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara 

uygun hale getirilmesi, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının 

kontrolü, risk değerlendirmesi gibi yükümlülükleri sağlamak adına İSG personelleri 

çalıştırmaktadırlar. 
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Gerçekleştirilecek projeyle birlikte elektrik dağıtım sektöründe faaliyet gösteren firmaların 

ihtiyaçlarına yönelik online bir İSG platformu oluşturulması amaçlanmıştır. Platformun 

masaüstü ve mobil uygulamalarıyla anlık olarak İSG personelleri gerekli düzenlemeleri 

yapabilecektir. Program içindeki araçlarla İSG süreçleri ile ilgili olarak düzenleme takip ve 

raporlama yapması planlanmaktadır. 

Raporda içerisinde projeye rehberlik edebilecek araştırmalara yer verilmiştir. Bunlar; İş Sağlığı 

ve Güvenliği ile ilgili terimler ve açıklamalar, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanun ve 

yönetmelikler, dağıtım sektöründe kullanılan kişisel koruyucu donanımları, İş Sağlığı ve 

Güvenliği ile alakalı yapılan projeler ve sonuçları, iş kazaları ve piyasadaki benzer ürün ve 

yazılımlardır. 

1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları 
 

1.1  İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Terimleri 
             

İş Sağlığı ve Güvenliği hayatımızın hemen hemen her alanında yer almasına rağmen çok geniş 

bir alanda uzmanlıkları olan bir konudur. Öncelikle İş Sağlığı ve Güvenliğini daha iyi 

anlayabilmek için temel terimler özümsenmeli, bu terimler ışığında İş Sağlığı ve Güvenliği 

kurallarını doğru ve nizami şekilde uygulanmalıdır. 

Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde 

istihdam edilen gerçek kişidir.  

 

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek 

zarar veya hasar verme potansiyelidir. 

 

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme 

ihtimalidir. 

 

İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte 

örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan 

ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, yemek, uyku, yıkanma, 

muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da 

içeren organizasyondur.  

 

İş Kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya 

vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olaydır.  

 

Risk Değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, 

bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol aç an faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin 

analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması 

gerekli çalışmalardır.  
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Ramak Kala Olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma 

potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaydır.  

 

İşyeri Hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça 

yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimdir.  

 

İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında 

görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, 

Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya 

mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemandır. 

 

Acil Durum Planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler 

dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.  

 

İSGB: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım 

ve personele sahip olan birimdir.  

 

OSGB: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanunu’na göre 

faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak 

üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimdir. 

 

1.2 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi 
 

1.2.1  İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı 

 

Şekil 1.1 

 

İş kazasının birçok tanımı bulunmaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) iş kazasını “önceden 

planlanmamış, çoğu zaman yaralanmalara, makina ve teçhizatın zarara uğramasına veya 

üretimin bir süre durmasına yol açan olay” olarak tanımlamaktadır. Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO) ise iş kazasını "belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden 

planlanmamış beklenmedik bir olay" şeklinde tanımlamıştır. 
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Sanayi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte çalışma hayatında yeterli ve gerekli önlemlerin 

alınması gerçeği daha vurgulu olarak karşımıza çıkmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının 

asıl amacı işyeri ortamında bulunan riskleri kontrol altına alarak iş yerini sağlıklı ve güvenli 

hale getirmek ve çalışan sağlığının olumsuz etkilenmesinin önüne geçmektir. 

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında iki ana kavram üzerinde durmak gerekir 

        

 İş sağlığı 

 İş güvenliği 

 

Bu iki kavram birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Birbirinden ayrı düşünülemez. 

 

 

1.2.2 İş Yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Sağlanması  

 

İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak amacıyla; iş sağlığı ve 

güvenliği önlemlerini belirlemek, almak, uygulanmasını izlemek, denetlemek ve geliştirmek, iş 

kazası ve meslek hastalıklarını önlemek, çalışanlara ilkyardım ve acil müdahale ile önleyici ve 

koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerini vermekle yükümlüdür.  

 

İş analizi: Belirli bir işin nitelikleri ile ilgili bazı bilgilerin gözlem ve inceleme yoluyla 

toplanması çalışmalarıdır. Bu çalışmalarla işin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için çalışandan 

beklenilen bilgiler, hünerler, yetenekler ve sorumlulukların saptanmasına gayret edilir. 

İncelenen işi, diğer bütün işlerden ayıran özellikler belirlenir.  İşin yapıldığı çevreden sağlığa 

gelebilecek zararlar araştırılır.  

Ayrıca kaza ihtimalleri göz önünde bulundurulur. Bir iş analizinde genellikle şu üç nokta 

üzerinde durulur. 

 

 İşin tam ve doğru olarak tanımlanması 

 İşe ilişkin görevlerin tam ve doğru olarak saptanması 

 İşin başarılı olarak yapılabilmesi için işçiden istenilen niteliklerin açık bir şekilde 

gösterilmesi 

 

1.2.3 İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Değerlendirilmesi  

 

Doğru yapılan iş analizinden sonra doğacak olan risklerin göz önünde bulundurularak İş Sağlığı 

ve Güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Risklerin değerlendirilmesi aşamasında 

izlenmesi gereken adımlar; 

 

A. Planlama:  

 

Mevzuat ve işyeri koşulları çerçevesinde planlanır. 

 

B.  İş Yerinde Yürütülen Çalışmaların Sınıflandırılması: 
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Çalışma ortamında belirli aralıklarla yürütülen bakım ve onarım faaliyetleri dikkate alınır. 

İşyerinin içinde ve dışında yürütülen işler, üretim veya hizmet sürecinin aşamaları, planlanmış 

veya ani faaliyetler, çalışanların görev tanımları gibi unsurlardan yararlanılır.  

 

C. Bilgi ve Veri Toplama 

 

İşyerlerinde yürütülen işler, bu işlerin süresi ve sıklığı, işin yürütüldüğü yer, işin kim ve ya 

kimler tarafından yürütüldüğü, yürütülen işten etkilenebilecek olanlar, alınmış olan eğitimler, 

işin yürütümü için ön izin gerekip gerekmediği, işin yürütümü sırasında kullanılacak makine 

ve ekipman, bu makine ve ekipmanların kullanım talimatları, kaldırılacak veya taşınacak 

malzemelerle bunların özellikleri, kullanılan kimyasallar ve  özellikleri,  mevcut  korunma 

önlemleri,  daha  önce meydana  gelmiş olan kaza veya meslek hastalıkları gibi unsurlar dikkate 

alınır.  

 

D. Tehlike Tanımlanması 

 

Çalışma ortamında tehlike veya kaynaklarının bulunup bulunmadığı, tehlike varsa bunlardan 

kimlerin ve ne şekilde etkilenebileceği dikkate alınır. 

 

E. Risk Analizi 

 

Çalışma ortamındaki tehlikelerin verebileceği zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti ve bu 

zarar, hasar veya yaralanmanın ortaya çıkma olasılığı belirlenir.  Risk analizinde, tehlikeye 

maruz kalan kişi sayısı, tehlikeye maruziyet süresi, kişisel koruyucuların sağladığı koruma ve 

güvensiz davranışlar gibi unsurlar dikkate alınır.  

 

F. Risk Değerlendirmesi 

 

Çalışma ortamındaki riskler belirlenerek önlem alınması için işveren bilgilendirilir. 

 

G. Önlemlerin Belirlenmesi 

 

Çalışma ortamındaki riskleri kontrol altına almak için şu önlemler sırasıyla belirlenir: 

 

 Riskleri kaynağında yok etmek 

 İkame 

 Toplu koruma yöntemleri 

 Mühendislik önlemleri 

 Ergonomik yaklaşımlar 

 

H. Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması 

 

 Yapılan işin tanımlanması 

 Mevcut riskler 

 Risklerden etkilenen çalışanların listesi 

 Zarar, kaza veya yaralanmanın meydana gelme olasılığı 

 Risk değerlendirmesinin sonuçları 
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 Alınması gerekli kontrol önlemleri 

 

Raporda, raporu değerlendiren kişinin adı, imzası, tarih yazılmalıdır. 

 

İ. Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme 

 

Çalışma ortamı için yapılan risk yönetiminin tüm aşamaları ve uygulanması denetlenir, aksayan 

yönler tekrar gözden geçirilir.  

  

 

 
Şekil 1.2 Risk Yönetim Sistemi 
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2  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve Yönetmelikleri 
 

2.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı resmî gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve 

güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve 

yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır. 

Kamu ve özel sektöre ait bütün işlerde ve işyerlerinde, bu işyerlerinin iş verenleri ile işveren 

vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konumlarına 

bakılmaksızın uygulanır. 

Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri iş yerlerindekiler hariç; 

 Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı 

Müsteşarlığının faaliyetlerinde, 

 Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde, 

 Ev hizmetlerinde, 

 Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlarda, 

 Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında 

yapılan iş yurdu, eğitimi güvenlik ve meslek edindirme faaliyetlerinde bu kanun 

hükümleri uygulanmaz. 

2.2 İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yönetmelikler 
 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve uyarınca yayımlanan yönetmelikler ve tebliğler; 

 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 

 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 

Hakkında Yönetmelik 

 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 

 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik 

 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 

 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 

Yönetmelik 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 

 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği 

 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 

 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 
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 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 

 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 

 Tehlike ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki 

Eğitimlerine Dair Yönetmelik  

 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat ve Daha Az Çalışması 

Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 

 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin 

Yönetmelik 

 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 

 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 

 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 

 Kimyasal Maddelerde Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik 

 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 

 Kanserojen veya Mutajen Maddelerde Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik 

 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk 

Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 

 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik 

 Ekranlı Araçlarda Çalıştırmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 

 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 

 İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve 

Esaslarına İlişkin Tebliğ 

 Tozla Mücadele Yönetmeliği 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 

 Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin 

Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik 

 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik 

 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında 

Yönetmelik 

 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 

 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 

 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 
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Diğer mevzuat uyarınca yayımlanan yönetmelikler; 

 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 

Tebliğler; 

 Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ 

 Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği 

2.3 TEDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi 
 

Bu yönerge, iş ve çalışma hayatını düzenleyen Yasalar ve sair Mevzuatın İş 

Güvenliğine ilişkin ilgili tüm hükümlerine ilaveten TEDAŞ’ın faaliyet konusunu 

oluşturan elektrik enerjisindeki çalışmalarda; iş kazalarının önlenmesi, çalışanların ve tesislerin 

emniyetini sağlamak için alınacak tedbirleri ve bu tedbirlerin uygulama esaslarını belirlemek 

amacıyla hazırlanmıştır. 

TEDAŞ’ın İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi diğer tüm dağıtım şebekelerinin İş Sağlığı ve 

Güvenliği yönergelerine rehber niteliği taşımaktadır. 

 

2.4 ARAS EDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi 
 

2.4.1 Tanımlar ve İşlemler 

 

Tanımlar/Terimler 

 İl Koordinatörlüğü: Aras EDAŞ’ a bağlı İl, İşletme ve İşletmeler topluluğu  

 Trafo Merkezi (TM)-İndirici Merkez (İM)-Dağıtım Merkezi (DM)- KÖK: Gerilim 

değişikliği ya da dağıtımı yapılan transformatör ve şalt teçhizatının bulunduğu yer.  

 Kesici: Elektrikli devrelerde yük altında açma ve kapama yapan teçhizattır.  

 Ayırıcı: Yüksüz elektrik devrelerinde açma ve kapama yapan teçhizattır. 

  By-Pass Ayırıcısı: Tek baralı sistemde kesici ile paralel çalışan ayırıcı olup, 

paralelindeki kesici kapalı iken açılıp kapatılabilen ayırıcıdır. 

 Toprak Ayırıcısı: Enerjisiz duruma getirilmiş elektrik devrelerini toprakla 

irtibatlandırmak için kullanılan teçhizattır. 

  Güç (Yük) Ayırıcısı: Yüklü devreleri açıp kapayan teçhizattır. 

 Sigorta: Elektrik akımının öngörülen bir sınır değerini aşması durumunda akımın ısıl 

etkisiyle devreyi açan aygıt ve düzenektir.  

 Bara: Aynı gerilimdeki fiderlerin bağlandığı iletkendir.  
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 ENH: YG Enerji iletiminde ve dağıtımında kullanılan havai hatlar ile güç kablolarından 

oluşan tesislerdir.  

 Müşterek Hatlar: Farklı gerilimli hatların aynı direkler üzerinde bulunduğu hatlardır 

veya aynı kanal içerisinde iki farklı gerilime ait yeraltı kablolu şebekelerdir.  

 Çok Devreli Hatlar: Aynı gerilimli birden fazla hattın aynı direk üzerinde bulunduğu 

hatlardır veya aynı kanal içerisinde aynı gerilim kademesinde birden fazla devre 

bulunan yeraltı kablolu şebekelerdir.  

 Parafudr: Tesis ve teçhizatı, aşırı gerilimlerden koruyan teçhizattır.  

 Güç Trafosu: Elektrik enerjisinin güç ve frekansı sabit kalmak şartıyla gerilim değerini 

belli oran dahilinde değiştiren statik elektrik makinesidir.  

 Akım Trafosu: Akımı belli bir oran dahilinde değiştiren teçhizattır.  

 Gerilim Trafosu: Gerilimi belli bir oran dahilinde değiştiren teçhizattır.  

 Şönt Kapasitör: Bağlı bulunduğu baranın gerilimini yükseltmek için kullanılan ve 

reaktif güç üreten kondansatör grubudur.  

 Röle: Sistemde oluşan arıza, aşırı yük, ısınma ve düşük frekans gibi durumlarda 

kesicilere açma, kapama ve sinyal kumandası veren cihazdır.  

 Metal Mahfazalı Tip Hücreler (Metal Clad): İşletme gerilimi 36 kV’a kadar (36 kV 

dahil) anahtarlama ve kumanda tesisleri.  

 Fider: Bir merkez barasından müşteri veya müşteriler grubuna enerji taşıyan hat 

(ENH)veya güç kablosu çıkışlarıdır.  

 Ring Devre: En az üç merkezin ya da iki merkeze bağlı paralel iki ENH’nın meydana 

getirdiği kapalı devredir.  

 Normal İşletmede Açık (NİA) Ring Devre: En az üç merkezin ya da iki merkeze bağlı 

paralel iki ENH’nın normal işletme şartlarında açık olan kısmının (arıza durumunda 

arızalı olan kısmın devre dışı edilmesinden sonra) kapatılarak enerji verilmesine uygun 

devredir.  

 Mutlak Yaklaşma Mesafesi: Can güvenliği açısından gerilim altındaki iletkenlere 

azami yaklaşma mesafesidir.  

 İş Hijyeni: Meslek hastalıklarına neden olan veya işçinin sağılığını, iş görmezliğe veya 

zaman kaybına sebep olacak şekilde bozan veya işçinin tam kapasite ile çalışmasını 

engelleyen faktörlerin ortadan kaldırılmasıdır.  
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İşlemler 

Manevra: Sistemin tamamını ya da bazı kısımlarını devreye almak veya devreden çıkarmak 

için kesiciler ve ayırıcılar ile yapılan işlemlerdir. Klasik hücrelerle, RMU ve Metal Mahfazalı 

Modüler hücrelerde manevralar işletme talimatları doğrultusunda yapılacaktır.  

Kesici veya Ayırıcının Kilitlenmesi: Cihazların kontrol dışı çalışmasını önlemek ve belirli bir 

durumda (açık ya da kapalı) kalmasını sağlamak için gerekli işlemlerin hepsini birden 

yapmaktır.  

Teçhizatın Gerilimsiz Bırakılması: Teçhizatı, gerilim verebilen her kaynaktan gözle görülür 

şekilde ayırmak için kesici ve ayırıcıları açarak topraklamak ve açık durumda kilitlemek, 

kartlama yapmak, ikaz ve uyarı levhaları koymaktır. Teçhizatın yanlışlıkla enerji altına 

alınmasının önlenmesi için enerjinin kesilmesi ve açılmış olan kesici ve ayırıcıların bir başkası 

tarafından yanlışlıkla kapatılmasını önlemek üzere; gerekli önlemlerin alınmış olması gerekir. 

Bu maksatla, bu aygıtların varsa tahrik ve kumanda kilitleme düzenleri kilitlenebilmeli, 

aygıtların üzerine “EMNİYET KARTLARI, İKAZ ve İHBAR LEVHALARI” asılmalıdır. 

Örneğin kesicilerin kapanmasını önleyici anahtarlı kilitleme düzeninin anahtarının yetkili kişi 

tarafından alınması ile daha emin şekilde sağlanabilir  

Teçhizatın Gerilim Altına Alınması: Gerilimsiz halde bulunan bir teçhizatın normal işletme 

koşullarına hazır hale getirilmesinden sonra topraklamalar ile irtibatının kesilmesinin akabinde 

ayırıcı ve kesicilerini kapatarak teçhizatı enerjili sistemle irtibatlandırmak demektir.  

Koordineli Çalışma: Aynı çalışma bölgesinde veya birbiri ile ilişkili farklı çalışma 

bölgelerindeki çalışmaları yapmak için, birden fazla ekibin iş görev emri formuna uygun olarak 

birleştirilerek veya ayrı ayrı çalıştırılmasının sağlanmasıdır. Bu koordinasyon İşveren Vekili 

veya görevlendirdiği kişi tarafından yapılır.  

Topraklama ve Kısa Devre Yapmak: Gerilimsiz bir teçhizata veya hatlara ait faz 

iletkenlerinin toprak ayırıcısını kapatarak veya topraklama kısa devre kablosunu ve ıstankasını 

kullanarak en yakındaki topraklamaya bağlamak veya topraklama kazığı (elektrotu) 

kullanılarak toprakla iletken bir bağ kurmaktır.  

Gerilim Altında Çalışmalar: Elektrik enerjisi gelme ihtimali olan tesislerde veya teçhizatlarda 

ki çalışmalar, enerjili bir teçhizat veya hattın yakınında belirtilen emniyet mesafelerine kadar 

sokulma zarureti olan çalışmalar ve normal çalışma esnasında üzerinde çalışılan teçhizatı 
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kontrol veya tecrübe için enerji altına almak gibi çalışmalar ile iş güvenliği görevlisini seçmeye 

yetkili şahsın takdir edeceği özel hallerdeki çalışmalardır. Bir direk üzerinde birden fazla devre 

mevcut ise ve bunlardan biri enerjili iken diğerinde yapılan çalışmalar, aydınlatma 

şebekelerindeki çalışmalar, ana bara enerjili iken hücrelerde yapılan çalışmalar gerilim altında 

yapılan çalışmalardan sayılır.  

 

 

                            Şekil 2.1 Gerilim Kademeleri 

 

 

2.4.2 Genel Güvenlik Kuralları 

ARAS EDAŞ’ da tüm arıza, onarım, bakım ve işletmelerde yapılan tüm çalışmalar aşağıdaki 

‘İş Akışına’ göre yapılacaktır. 

 Yapılacak çalışmanın kayıt altına alınması 

 Sözlü, yazılı veya diğer iletişim araçları ile talimatın alınması 

 Alınan talimatlar doğrultusunda gerekli formların (İş Görev Formu FRY.YS.08.03) 

doldurulması 

 Yapılacak işe göre uygun ekibin oluşturulması 

 İhtiyaç duyulacak tüm araç-gereç ile kişisel koruyucu ve iş güvenliği donanımlarının 

kullanıma hazır hale getirilmesi 

 Uygun taşıt temini 

 Araç-gerecin ve kişisel koruyucuların uygun bir şekilde yerleştirilmesi 

 Yapılacak işin mahalline gidilmesi 

 Önce işin yapılması için sıhhi şartların müsait olup olmadığının kontrol edilmesi 
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 Sıhhi şartlar müsait ise gerekli kişisel iş güvenliği malzemelerinin giyilmesi ve takılması 

 Yapılacak işin planlanması ve tehlike kaynaklarının tespit edilmesi 

 Tespit edilen tehlike kaynaklarının iş güvenliği malzemeleri kullanılarak ortadan 

kaldırılması ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması 

 Çalışma ortamının güvenilir olduğunun tekrar kontrolü ve teyidi 

 Ekip şefinin sevk ve idaresinde, iş güvenliği sorumlusunun gözetiminde güvenli bir 

şekilde iyi bir organize ile işin yapılması 

 Yapılan işin doğruluğunun teyidi ve kontrol edilmesi 

 Çalışmaya başlamadan önce, alınan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin işin 

bitince müteakip ortadan kaldırılması 

 Ekip/Ekiplerin elemanlarının tamamının bir araya getirilmesi, ancak ekiplerin bir araya 

getirilmesinin mümkün olmadığı hallerde enerji verilme teyidinin alınması 

 Çalışma yapılan bölgenin besleme şeklinin değiştirilmesi halinde, eski ve yeni besleme 

noktasındaki ilgili fiderlere (hücrelerine) ve kumanda panolarına yeni besleme şeklini 

belirten açıklamaların (levhaların) konulması 

 Çalışma yapılan bölgenin normal hale getirilmesi 

 Araç-gerecin taşıta düzenli bir şekilde yerleştirilmesi 

 Görevin tamamlandığı amirlerine/ çağrı merkezine bildirilmesi 

 Çalışma sonucunda atık oluşumuna uygun biçimde toplanarak sahada bırakılmaması 

 Görevin tamamlandığına dair formların doldurulması ve yapılan işin kayıt altına 

alınmasının sağlanması   
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3 İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları ve Kişisel Koruyucu 

Donanımlar 

3.1 İş Güvenliği Donanımları ve Kişisel Koruyucular 
TEDAŞ İş Güvenliği Yönergesine göre iş güvenliği donanımları ve kişisel koruyucuların 

standartları ve kullanım biçimi belirlenmiştir.  

İş güvenliği donanımları ve kişisel koruyucuların standartları; 

 Şirket çalışanlarının ve işyerinin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli koruyucu alet 

ve donanım her iş yerindeki ünite amirlerince sağlanacaktır. 

 Temin edilen koruyucu alet ve donanımların her an kullanılabilir durumda 

bulundurulması çalışanlarca sağlanacaktır. 

 Kişisel koruyucular işe başlamadan önce mutlaka kontrol edilecektir. Uygun 

durumda bulunmayan koruyucular rapor edilerek yenisi ve değiştirilecektir. 

 Koruyucu alet ve donanımların alımında öncelikle TSE, EN CE ve Türk Akreditasyon 

Kurumundan onaylı belge aranacaktır. 

 

 

Şekil 3.1 Göz Koruyucu Çeşitleri 

 

Göz ışınlardan, ışıktan, ısıdan, parçacıklardan ve tehlikeli ortamlardan, uygun kafes, gölgelik 

veya gözlükle mutlaka korunacaktır. Ayrıca Aşağıdaki durumlarda da göz koruması için 

gerekli araçlar kullanılacaktır. 

 Taşlama yaparken 

 Matkap ya da el bireyzi kullanırken 

 Beton, çimento ve boya işleri yaparken veya tezgahlarda taşlama yaparken 

 Kaynak, spreyli boya veya parlama işlemi yaparken 

 Basınçlı hava ile temizleme yaparken, kazanları temizlerken 
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 Testere ile kesme işlemi yaparken 

 Soğutma gazı, asit, alkali muhtevasına sahip maddeler üzerinde çalışırken 

 Kamyon ve hareketli araçların altında çalışırken  

 Topraklama yaparken, devreyi keserken veya devreye alırken 

 Yüksek gerilim sigortalarını değiştirirken 

 Kaynak yaparken veya kesme için kullanılan üfleç kullanılırken 

 Kazan ateşini gözlerken  

 Yüksek basınçlı suyla veya temizleme deterjanlarıyla yıkama yaparken 

 Hat enerjili iken cıva buharlı veya benzeri lamba değiştirirken 

 Erimiş metallerle çalışırken 

 Asit, baz ve her türlü kimyasal madde ve çalışırken 

 Küllü ve kömürlü ortamlarda çalışırken 

 

3.1.1 Baş Koruması 

 

 

Şekil 3.2 Baret Çeşitleri 

 

Baş korumasının gerektiği tüm yerlerde uyarıya meydan vermeden baret kullanılacaktır. 

 Bütün baretler kırıklara, çatlaklara, aşınmalara, elektriğe veya kimyasal 

maddelerle temasa karşı her zaman kontrol edilecektir.  

   Baretin üstü ile baş arasında en az 25  mm’lik boşluk olacaktır. 

   Baretlerin asit kimyevi madde ve boyadan etkilenmeleri önlenecektir. 

 Baretler sıcak su içinde deterjanla yıkanacak ve bol sıcak su ile iyice durulanacaktır. 

 Elektrik işlerinde çalışan personelin kullanacağı baretlerde, delik olmamasına, 

üzerinde hiçbir metal parça bulunmamasına ve dış yüzeyinde su tutucu kanal ve 

benzeri bir şekilde imal ettirilmemesine veya satın alınmamasına dikkat edilecektir. 
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3.1.2 Eldivenler 

 

 

Şekil 3.3 İzole Eldiven 

 

İzoleli eldivenler elektrik bulunan veya bulunma ihtimali olan yerlerde mutlaka kullanılacak ve 

seçiminde çalışılacak gerilim değeri göz önüne alınacaktır. 

 Kesici ve ayırıcıları açar veya kapatırken 

 Sigorta değiştirirken 

 Hatta gerilim olup olmadığını kontrol ederken 

 Topraklama veya kısa devre yaparken, laboratuvarlarda yapılan gerilimli çalışmalarda 

mutlaka eldiven kullanılacaktır. 

 

Sınıf(Class) 
Maksimum Kullanım Voltajı 

(Veff)  

Test 

Voltajı 
Beden 

00 500 2500 8-9-10-11 

0 1000 5000 8-9-10-11 

1 7500 10000 8-9-10-11 

2 17000 20000 8-9-10-11 

3 26500 30000 8-9-10-11 

4 36000 40000 9--10--11 
 

Tablo 3.1 İzole Eldiven Uygun Beden Tablosu 
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3.1.3 Kulak Koruyucuları 

 

 

Şekil 3.4 Kulak Koruyucuları Çeşitleri 

Aşağıdaki durumlarda kulak korunması mutlaka yapılacaktır. 

 Bir saatten fazla süren 85-99 desibellik ses varsa 

 Ses 100 desibeli devamlı aşıyorsa 

 135 desibelin üzerindeki seslerde kulak zarar göreceğinden kulak koruyucuları mutlaka 

kullanılacaktır. 
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3.1.4 Emniyet Kemerleri 

 

Şekil 3.5 Emniyet Kemeri 

 

 Yükseklerde yapılan (direk, kule, iskele vb.) çalışmalarda düşmeye karşı kullanılan 

bir emniyet aracıdır. 

 Çalışan en az kendi boyunun iki katı yükseklikte çalışırken  emniyet kemerini 

takmaya başlayacaktır. Ancak çalışan tarafından risk değerlendirmesi yapılarak gerekli 

görülen yüksekliklerde de kemer takılacaktır. 

 Sıcaktan dolayı emniyet kemerleri özelliğini kaybedecek duruma gelebilirler, bu 

nedenle kemerler ısı kaynağından uzak tutulacaktır. 

 Kemerlerin kesik veya zedelenmiş durumda bulunmadığı, perçin veya dikişlerinin 

sağlamlığı periyodik olarak kontrol edilmelidir. Bozuk ve arızalı olanlar 

değiştirilecektir. 
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3.1.5 Ayakkabı ve Botlar 

 

Şekil 3.6 İzole Elektrikçi Ayakkabısı 

Ağır veya yuvarlanabilen malzemenin kaldırılıp taşındığı işlerde çelik burunlu, asit, baz ve 

benzeri kimyasal maddelerle çalışan yerlerde lastik ve benzeri maddelerden yapılmış; 

 Emniyet ayakkabı veya botları ağır veya yuvarlanabilen malzemenin kaldırılıp 

taşındığı işlerde kullanılacak ve burun kısımlarında 0,6–1 mm. kalınlığında kompozit 

parça bulunacaktır. 

 Elektrik işlerinde çalışanlar emniyet ayakkabısı veya botlarıyla çivi, metal parça 

vb. madde olan yerlerde gezmeyecektir. 

 Sulu ve çamurlu yerlerde çalışan hat bakım ekiplerde çalışanlara gerekirse kasık 

çizmesi verilecektir. 

 Emniyet ayakkabısı, bot veya çizmeleri her zaman temiz ve kullanılabilir durumda 

tutulacaktır. 

 Asit, baz ve her türlü kimyasal madde ile yapılan tüm çalışmalarda uzun lastik 

çizme giyilecektir 

 Elektrik işlerinde çalışılan yerlerde kauçuk tabanlı çivisiz kabarasız ayakkabı, bot 

veya çizmeler kullanılacaktır. 

 

3.1.6 Gövde Koruyucuları 

Vücudun çalışma sırasında dış etkenlere karşı korunması için giyilen ceket ve pantolon, 

iş tulumu veya iş elbiseleridir. 

 Parlama ve yanma tehlikesi bulunan yerlerde, ateşe dayanıklı alev almayan 

giyecekler kullanılacaktır. 

 Kimyasal maddelerle ve akü odalarındaki çalışmalarda aside ve kimyasal 

maddelere dayanıklı önlük veya ceket, pantolon giyilecektir. 

 Atölyede çalışan personel iş tulumu giyecektir. 

 Elektrik tesis, işletme, bakım ve onarım işlerinde çalışanlar ceket pantolon 

giyeceklerdir. 

 İş tulumu veya pantolonların paçalarında duble bulunmayacaktır. 
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 Ceket veya iş tulumunun yakaları kapalı olmalı bol olmayıp cepleri torba gibi 

durmayacaktır. 

 

3.1.7 Elektrik İşlerindeki İş Güvenliği Donanımları 

1) Alet çantaları 

Direk, ağaç veya bina üstünde çalışanların kullandıkları aletleri düzenli bir şekilde taşıyan kösele 

veya benzeri malzemelerden yapılan emniyet kemerine takılan bir çantadır. 

 Bu çantalarda her aletin bir gözü bulunacaktır. 

 Çantalar, kuru ve yağsız bir ortamda korunacaktır. 

 Çantalar, çalışma sırasında aşağı ve yukarı fırlatılmayacaktır. 

2) Ayakçak 

 

Şekil 3.7 Ayakçak 

Ağaç direklere çıkmak için kullanılan demirden yapılmış, ayaklara takılan araçtır. 

3) Hedik  

 

 

Şekil 3.8 Hedik 

Kar üstünde yürümeyi kolaylaştırıp, batmayı önleyen ve ayağa takılan araçtır. 



 
 

 
ARAS EDAŞ                                                                           28                                                                    ARALIK, 2019 
ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNE ÖZEL İSG MOBİL UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME PLATFORMU GELİŞTİRİLMESİ 

 

 

4) İzole Tabure ve Halı 

 

 

Şekil 3.9 İzole Halı ve İzole Tabure 

Yüksek gerilim kumanda veya manevralarında çalışan elemanı toprağa karşı izole etmeye yarayan 

malzemedir. 

 

5) Manevra Istankası (kumanda ıstankası) 

 

Şekil 3.10 Manevra Istankası 

YG de ayırıcı bıçaklarını açıp kapatan, uzunluğu yerine göre değişen yalıtkan bir araçtır. 
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6) Diyot lambalı ıstanka (YG gerilim detektörü) 

 

 

Şekil 3.11 Manevra Istankası 

Yüksek gerilim dağıtım sistemindeki işletme, bakım ve onarım çalışmalarında gerilimin olup 

olmadığını kontrol etmek amaçlı kullanılan güvenlik malzemesidir. 

 YG de bir çalışma yapılırken, transformatörler, iletkenler, ayırıcı bıçakları, sigorta 

kontakları, baralar veya benzer yerlerde gerilimin olup, olmadığı mutlaka diyot lambalı 

ıstanka ile kontrol edilecektir. 

 Diyot lambalı ıstankalar kullanılacak gerilime göre seçilecektir. 

 Diyot lambalı ıstankalar kullanılmadan önce ve kullandıktan sonra mutlaka sağlam 

olup olmadığı kontrol edilecektir. 

 

7) AG gerilim detektörü 

 

Şekil 3.12 AG Gerilim Detektörü 

Alçak gerilimli sistemlerden enerji olup olmadığını gösteren teçhizattır. 

 AG’de çalışma yürütülürken enerji olup olmadığını mutlaka AG detektörü ile kontrol 

edilmelidir. 
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 AG’de detektör temas edilen noktalarda enerjinin olup olmadığı sesli ve gerilim 

kademelerini ışıklı olarak ikaz edecektir. 

 Kontaklar üzerinde ellerin çıplak (enerji altındaki) kısımlara temas etmemesi için siperliği 

olmalıdır. 

 AG detektör standartları (TS EN 61243, TS 3033 EN 60529) en son baskısına uygun olarak 

imal ve test edilecektir. 

 

8) Topraklama ve kısa devre donanımı 

 

 

Şekil 3.13 Topraklama ve Kısa Devre Donanımı 

 YG deki çalışmalarda, çalışma bölgesini güvenlik altına almak üzere koruma 

topraklaması yapan donanımdır. 

 Topraklama ve kısa devreyi yaparken iletken kısımlara çıplak elle 

dokunulmayacaktır 

 Topraklama ve kısa devre işlemi yapılırken önce toprak teması sağlanacak ve daha 

sonra sıra ile her fazda kısa devre işlemi yapılacaktır 

 Koruma topraklamasının iletken kesiti en az 16 milimetrekare olmak üzere 

kullanılan yerin kısa devre akımını taşıyacak kesitte olacaktır. 

 Topraklama ve kısa devre donanımının kıskaçları, amaca uygun kullanılacaktır. 

(İletkenler için mandal tipi, bara için vidalı tip) 
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9) Hat Tüfeği 

 

Şekil 3.14 Hat Tüfeği 

 YG hatlarında gerilimin olup olmadığını kontrol eden araçtır. 

 Hat tüfekleri topraklama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır. 

 Hat tüfeği kullanılmadan önce gergi yayının vidası sıkıştırılacaktır.  

 Tüfek kullanılmadığı zaman bu vida gevşetilir 

 Hat tüfeğinin iletkeni, çalışma mahallinde koruma topraklaması yapıldıktan sonra 

toplanacaktır. 

 

3.2 İş Güvenliği Malzemeleri, Kişisel Koruyucu Donanımlar ve İlk 

Yardım Malzemeleri 
Her iş yerinde bulundurulacak malzeme listesi işin özelliğine göre işyeri ‘’İş Sağlığı ve 

Güvenliği ‘’ kurallarınca aşağıdaki listeden seçilecek, listede yer almayan ancak kullanılması 

gerekli olduğu kurul tarafından tespit edilen malzemeler işyeri amiri tarafından temin 

edilecektir. 

a) Baret 

1. Elektrik çalışmaları için (izole) 

2. Mekanik çalışmaları için (plastik ve madeni) 

3. İtfaiye çalışmaları için (kösele veya amyant) 

 

b) Gözlük 

1. Zımpara taşı, torna, freze vs. de çalışırken kullanılacak gözlük. 

2. Toz gözlüğü 

3. Yanmayı kontrolde kullanılacak gözlük 

4. Kaynakçı gözlüğü veya maskesi 

5. Kar gözlüğü 

6. Yüz vizörü 
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7. İş güvenlik gözlüğü 

 

c) Maske 

1. Gaz maskesi 

2. Toz maskesi 

3. Kaynak maskesi 

 

d) Eldiven 

1. Alçak gerilim eldiveni 

2. Yüksek gerilim eldiveni 

3. Mekanik çalışma için eldiven 

4. Laboratuvar eldiveni 

5. Termik çalışmalar için eldiven 

 

e) Önlük 

1. Deri 

2. Lastik veya kauçuk 

 

f) Tozluk 

1. Amyant 

2. Deri 

 

 

g) Güvenlik Ayakkabısı 

1. Lastik çizme 

2. Kasık çizmesi 

3. Güvenlik botu (izole) 

4. Güvenlik ayakkabısı (izole) 

5. Güvenlik çizmesi (izole) 

 

h) Emniyet Kemeri 

1. Paraşüt tipi emniyet kemeri 

 

i) El Feneri 

1. Pilli 

2. Akülü veya projektörlü 

 

j) Takım Çantası ve Cıvata Torbası 

k) Seyyar Lamba 

 

l) Güvenlik Transformatörü 

1. 24V 

2. 220V/220V 

 

m) Istanka 
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1. Topraklama ıstankası 

2. Manevra ıstankası 

3. Gerilim kontrol ıstanka (Diyot lambalı ıstanka) 

4. AG çift kutuplu faz kontrol ıstankası 

5. YG çift kutuplu faz kontrol ıstankası 

 

n) Topraklama ve Kısa Devre Teçhizatı 

o) İzole Halı 

p) Çalışma Sahası Tehlike Uyarı İşaretleri, Emniyet Korkuluğu 

q) Sinyalizasyon Malzemesi 

r) Direkten Kazazede İndirme Tertibatı 

s) İzole Tabure 

 

t) Merdiven 

1. Beton direk merdiveni 

2. Sürgülü merdiven 

 

u) Yangın Söndürme (tüpleri, yangın hortumları, diğer yangın söndürme 

teçhizatı) 

v) Kaldırma Kıskacı 

w) Suni Solunum Cihazı 

x) Battaniye 

y) YG Sigorta Pensi 

z) Lenteleme Halat ve Çatalları 

aa) Gaz Detektörü 

bb) İlk yardım Çantası (kapsamlı) 

cc) Faz Sırası Göstergesi 

 

3.2.1 İlk Yardım Malzeme Listesi 

Beş-altı kişilik bir ekip veya arıza servisinde ecza kutusunda bulunması gereken ilk yardım 

malzeme listesi: 

 Büyük sargı bezi (10cm x 3-5 m), 2 adet 

 Steril hidrofil gaz bezi (100’lük kutu), 1 kutu 

 Üçgen sargı (3 adet) 

 Plaster (2cm x 5m), 1 adet 

 Çengelli iğne (10 adet) 

 Küçük makas (paslanmaz çelik), 1 adet 

 Turnike (en az 50cm örgülü tekstil malzemeden), 1 adet 

 Yara bandı (10adet) 

 Tıbbı eldiven (2 çift) 

 Battaniye (1 adet) 

 Tentürdiyot (100 gr) 
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 Yara pomadı (2 tüp) 

 Pamuk (100gr) 

Özel çalışmalar için gerek duyulacak ilkyardım ve güvenlik malzemeleri de yine aynı kurul 

tarafından belirlenecek ve işyeri amirince temin edilecektir. 

4 İş Sağlığı ve Güvenliği Projeleri ve Sonuçları 
 

4.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Fayda Maliyet Analizi Projesi 
 

İş kazaları ve meslek önlemenin işletmeler açısından mali bir boyutu vardır. İşletmelerin bu 

konuda yaptıkları yatırım ve harcamalar gerek değer gerekse kar olarak birtakım faydalara 

dönüşmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü’nce yapılan ‘’Şirketler için Önlemenin Uluslararası Getirisinin Hesaplanması – İş 

Sağlığı ve Güvenliğine Yapılan Yatırımların Maliyetleri ve Faydaları’’ isimli uluslararası proje 

kapsamında yürütülen çalışmanın sonucuna bakacak olursak, İş Sağlığı ve Güvenliğine yapılan 

harcamalar ve yatırımların işletmeler açısından kayda değer bir geri dönüş olduğunu 

göstermektedir.  

4.1.1 Çalışmanın Amacı 

 

İşletmeler, yasal yükümlülükleri ve sosyal sorumlulukları gereği iş sağlığı ve güvenliğini sağlayıcı 

birtakım tedbirler için harcamalar yapmaktadırlar. Yapılan bu harcamalar aynı zamanda işletme 

menfaatleri ile de örtüşmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyerek, örneğin üretim 

kesintilerinin önlenmesi veya iş verimliliğinin artması dolayısı ile yapılan bu harcamaların 

sonucunda finansal bir getirinin olup olmadığı, eğer varsa bunun ne oranda gerçekleşeceğini bilmek 

faydalı olacaktır. 

İşletme bazında İSG faydaları ve harcamaları bir bilanço üzerinde gösterilebilir. Bu bilanço çeşitli 

yönleriyle diğer muhasebelerden farklıdır. İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik olarak önleme 

tedbirlerinin maliyetlerini oluşturan harcamalar ve bedeller, gelirlere ve kar’a mutlak surette direk 

olarak yansımaz. Bunun yanı sıra sosyal ve çevresel boyutta değil, ancak işletmenin kendi 

içerisinde bir etkiye sahiptir. İşyerinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işe bağlı 

sağlık risklerinin önüne geçilmesi gibi direk etkiler veya üretim kesintilerinin ve hurda/fire 

miktarının azaltılması, artan işçi motivasyonu ve bunun ürün kalitesine ve üretime dolaylı etkileri 

göz önüne alındığında hem niceliksel hem de niteliksel getirilerinin söz konusu olduğu 

görülmektedir. 

Çalışmada nicelik olarak kazanımları ölçmek için bir puan sisteminden istifade edilirken, nitelik 

olarak kazanımları ölçmek için mali formata dönüştürülen faydalar ile İSG için yapılan 

harcamaların maliyeti arasındaki fark kullanılmaktadır. Burada İSG’ ye yönelik önleme amaçlı 

yapılan yatırım ve harcamaların getirisi ise fayda ve maliyet oranı kullanılarak hesaplanmaktadır.  
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Fayda ve maliyetleri göstermek için oluşturulan bilanço, bir varlıklar bilançosu değildir. Ancak, 

önleme tedbirleri için şirketlerin yaptıkları harcamaları ve bu harcamaların etkileri arasındaki 

bağlantıyı ortaya koyan bir tablodur. Dolayısı ile işletmelerin finansal, maliyet ve yönetim 

muhasebesi veya çevre muhasebesi yanı sıra bu muhasebeye yer vermelerinin faydalı olacağı 

açıktır.  

4.1.2 Proje Uygulama ve Açıklaması 

 

Şirketler için Önlemenin Uluslararası Getirisinin Hesaplanması – İş Sağlığı ve Güvenliğine Yapılan 

Yatırımın Maliyet ve Faydaları’’ projesi Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (ISSA), Alman 

Sosyal Kaza Sigortası (DGUV) ve ISSA Enerji, Tekstil, Elektrik ve Medya Sektörleri Bölümü (BG 

ETEM) tarafından yürütülmektedir. 

 Projenin Türkiye uygulayıcısı olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, bu kapsamdaki 

çalışmaları 2010 Eylül ayında başlatmış ve aynı yıl Kasım ayı içerisinde tamamlamıştır. Çalışmada 

kullanılan yöntem; işyerlerinde yüz yüze grup görüşmeleri şeklinde anket uygulamasıdır. Anket, 8 

ilde; imalat, maden, inşaat ve diğer sektörlerden 53 işletmede yapılmıştır. Anket, işletmeye ait 

istihdam, sektör, iş sağlığı ve güvenliğinin işyerinin çalışma alanlarına etkisi, İSG tedbirlerinin 

uygulanmasının işyerine olan etkisi, İSG maliyetleri, fayda maliyet ilişkisi ve İSG faydalarını 

içerirken, işletme ve kişilerin özlük bilgilerini almamaktadır. 

İşletmelerde konuya taraf kişilerin oluşturduğu gruplarda görev unvanları; İşletme Müdürü, Genel 

Müdür, Muhasebe sorumlusu, Eğitim Mühendisi, İş Emniyeti Baş Mühendisi, İş Sağlığı Güvenliği 

Müdürü, İSG Başmühendisi, Muhasebe ve İdari İşler Sorumlusu, Teknik Direktör ve İSG 

Yöneticisi, İnsan Kaynakları Müdürü, İşyeri Hekimi, Eğitim Uzmanı, İnşaat Teknikeri, İSG 

Danışmanı, İş Güvenliği Uzmanı, Çalışan Temsilcisi, Kalite Yönetim Sistemleri Müdürü, Atölye 

Şefi, AR-GE Müdürü, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Müdürü, İşyeri Sağlık Memuru, Genel Müdür, 

Üretim Mühendisi, Personel Müdürü olan kişilerle mülakat yapılmıştır.  

Bu gruplardan işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevcut durumu, işletmenin iş 

sağlığı ve güvenliğini hangi önem derecesinde gördüğü, işletmenin farklı departmanlarındaki 

faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliğinin hangi önem derecesinde olduğu, iş sağlığı ve güvenliği 

uygulamalarının işyerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini nasıl değerlendirdikleri ve uzun 

vadede iş sağlığı ve güvenliğine yapılan yatırımların maliyetleri ne şekilde etkileyeceği konusunda 

tecrübelere dayanan sübjektif değerlendirmeleri istenmiştir.  

Ankette, değerlendirmeye ait yanıtlar için üç pozitif, üç negatif olmak üzere puan sistemi olarak da 

ifade edilebilecek bir skala kullanılmıştır. İşletmelerin 2009 yılı içerisinde iş sağlığı ve güvenliğini 

temin etmeye yönelik maliyetleri maliyet tablosuna girilerek her işletmenin önleme amaçlı çalışan 

başına yıllık ödediği tahmini maliyet rakamları ortaya konulmuştur. Önleme amaçlı yapılan 

harcamalar maliyet tablosunda yedi grupta sınıflandırılmıştır. Bunlar;  

 Kişisel koruyucu donanımların maliyetleri (Örneğin; kulak koruyucu, iş güvenliği 

ayakkabısı, iş elbisesi) 



 
 

 
ARAS EDAŞ                                                                           36                                                                    ARALIK, 2019 
ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNE ÖZEL İSG MOBİL UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME PLATFORMU GELİŞTİRİLMESİ 

 

 Güvenlik teknolojileri ve şirket için sağlık destekleri konusundaki danışmanlık 

maliyetleri (Örneğin; şirket içi/dışı iş güvenliği uzmanları, şirket içi/dışı işyeri 

hekimi, OSGB, belgelendirme hizmetleri vb.) 

 Önleme amaçlı eğitimlerin maliyetleri (iş güvenliği uzmanları ve görevlilerinin 

başlangıç ve sürekli eğitimleri, yüklerin güvenli bir şekilde emniyete alınması, 

forkliftler, ilk yardım eğitimleri ve bu eğitimlerde geçen çalışılmayan süreler gibi) 

 Önleyici sağlık kontrollerinin maliyeti (sağlık taramaları, periyodik muayeneler vb.) 

 İşletme giderleri (Örneğin; üretim süreçlerinin iş sağlığı ve güvenliği gereklerini 

karşılaması için yapılan ek harcamalar, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin 

yıla tekabül eden maliyetleri) 

 Yatırım giderleri (Örneğin; önleyici tedbirler için gerekli güvenlik teknolojileri ve 

işyeri işletme giderlerinin yıla tekabül eden maliyetleri) 

 Başlangıç maliyetidir (üretimin başlangıcında veya önleyici tedbirlerin uygulama 

öncesi ve test safhasında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik ek maliyetler).  

 

İş sağlığı ve güvenliğinde önleme amaçlı yapılan harcamaların işletmeye getirdiği kazanç ve 

faydalarda, üretimdeki kesintilerin önlenmesi sayesinde giderlerin azalmasıyla edilen 

tasarruflar sınıflandırılmıştır. Bunlar;  

 Hurda atıkların/firenin önlenmesi ve kesintilerden sonra işin yeniden başlaması için 

gereken sürenin azalmasıyla sağlanan tasarruflar. 

 Çalışanların motivasyonlarının ve memnuniyetlerinin artışıyla elde edilen katma 

değer. 

 Ürünlerin kalitesine ve kalitenin yükseltilmesine odaklanma sayesinde sağlanan 

katma değer. 

 Üründe yapılan yeniliklerle elde edilen katma değer ve işletme imajının yükselmesi 

ile elde edilen katma değer olmak üzere gruplandırılmıştır. 

 

 İşletmeler veya işletme mülakat gruplarından bu fayda kategorilerinden kendi işletmeleri için 

geçerli olanları seçmeleri istenmiştir. İşletmelerden ayrıca yukarıda bahsedilen önlemeye 

yönelik iş sağlığı ve güvenliği maliyetleri ve faydaları arasında bir karşılaştırma yapmaları 

istenmiştir. Maliyetler somut olarak rakamlarla ifade edilebilirken faydaların nicelik ve nitelik 

özellikleri taşıması yüzünden somut olarak ifade edilememesi her ne kadar kişileri zor bir 

değerlendirmeyle karşı karşıya bıraksa da, fayda ve maliyetler arasındaki oranlar her işletme 

tarafından belirtilmiştir.  

Burada her işletme fayda ve maliyetleri bir dengede mi görmektedir, yoksa maliyetleri 

faydalara oranla daha mı baskın görmektedir veya faydaları maliyetlere göre daha mı baskın 

görmektedir bu tablo ortaya konurken söz konusu baskınlığın hangi oranda olabileceğine dair 

sübjektif oransal değerler yansıtılmıştır. Burada belirtilen oransal değerlerden de maliyet 
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tablosuna benzer biçimde bir fayda tablosu oluşturmak için faydalanılmış ve işletme bazında 

fayda ve maliyetleri karşılaştırmak ve göz önüne sermek üzere bir bilanço ortaya konulmuştur. 

Anket yapılan işletmelere ait verilerin bir araya getirilmesi ile de iş risklerini ve meslek 

hastalıklarını önleme konusunda ulusal çapta 2009 yılı ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği İşletmeler 

Tahmini Bilançosu’’ elde edilmiştir. 

 

4.1.3 Proje Sonucu ve Değerlendirme 

 

Türkiye’de 8 ilde 53 işletmede uygulanan anketlerden elde edilen verilere göre;  

Örnek gruptaki işletmelere ait istihdam rakamı (tam gün veya tam güne tekabül eden) 2009 yılı için 

toplamda 46.738 kişi iken, bunun 10,83’ü inşaat sektöründen, 11,88’i maden sektöründen, 21,39’u imalat 

sektöründen ve 2,62’si diğer sektörlerden çalışanları temsil etmektedir. Buna göre örnek gruptaki bir 

işletmedeki çalışan sayısı ortalaması 881 kişidir. 

 

Şekil 4.1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin İşletme İçin Önemi 

 

Anket uygulanan her işletme iş sağlığı ve güvenliğinin işletme açısından önemini mevcut 

seçeneklere göre yanıtlamıştır. 53 işletme içerisinde iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin 

olmadığını veya oldukça düşük olduğunu belirten bulunmamaktadır. İşletmelerin %96’sı İSG’ 

nin öneminin yüksek, oldukça yüksek ve çok yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 
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Şekil 4.2 İş Sağlığı ve Güvenliğinin İşletmenin Satınalma Alanındaki Etkisi 

 

Ankete katılan işletmelerden iş sağlığı ve güvenliğinin satınalma aşamasındaki etkisini 

değerlendirmeleri istendiğinde 50 işletme iş sağlığı güvenliği tedbirlerinin satınalma alanında 

etkisi olduğunu belirttiler. Bu değerlendirmede en büyük oran söz konusu etkinin “yüksek” 

olduğu idi. Bunu “oldukça yüksek” ve “çok yüksek” yanıtları izlediği Şekil 4.2’den de 

görülebilmektedir.  

 

Şekil 4.3 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Üretim Planlama Alanındaki Etkisi 

İş sağlığı ve güvenliği fayda maliyet analizi anketi uygulanan işletmelerin çoğunluğu iş sağlığı 

ve güvenliği tedbirlerinin üretim planlamaya direk etkisinin “büyük” daha sonra “oldukça 

yüksek” ve de “çok yüksek” derecede olduğunu belirtmişlerdir.   
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Şekil 4.4 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Personel İstihdamındaki Etkisi 

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının personel istihdamındaki etkisi gerek işçi çıkarılması 

veya alınması gerekse görev değişimine etkisi olup olmadığı sorusuna yanıtlar büyük oranda iş 

sağlığı ve güvenliği etkisinin “yüksek”, “oldukça yüksek” ve “çok yüksek” yanıtlarında 

toplandı.  

 

Şekil 4.5 İş Sağlığı ve Güvenliğinin İşletmenin Üretimine Olan Etkisi 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini uygulamanın üretime yansıyan bir etkisi bulunup 

bulunmadığı konusunda bir işletme dışında tüm işletmeler “yüksek”, oldukça yüksek” ve “çok 

yüksek” yanıtını verdiler. 

 

Şekil 4.6 İş Sağlığı ve Güvenliğinin İşletme Depolamadaki Etkisi 
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İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin depolama konusuna olan etkisini ne düzeyde gördükleri 

işletmelere sorulduğunda bir kısım işletmeler depolama faaliyetinin olmadığını belirtmişlerdir. 

Depolama konusunda iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin etkili olduğunu belirten işletmelerin 

%80’i etkinin “yüksek”, “oldukça yüksek” ve “çok yüksek” olduğunu belirtmişlerdir. 

 

 

Şekil 4.7 İş Sağlığı ve Güvenliğinin ARGE’ye Etkileri 

Anket yapılan işletmelerden AR-GE faaliyeti bulunmayanlar bu soruyu yanıtsız bırakmışlardır. 

Hiç etkisi yok seçeneğinin bazı işletmeler tarafından yine AR-GE faaliyeti bulunmaması 

nedeniyle seçilmesi olasılığı vardır.  AR-GE faaliyeti bulunan işletmelerin %79’u iş sağlığı ve 

güvenliğinin etkisinin “çok yüksek”, oldukça yüksek” veya “yüksek” olduğunu belirtmişlerdir.  

 

 

Şekil 4.8 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Pazarlama Alanındaki Etkileri  

Anket yapılan işletmelerde pazarlama faaliyeti olan işletmelerin yarısı iş sağlığı ve güvenliğini 

önemsenecek oranda görmektedirler. 
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Şekil 4.9 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Taşımadaki Etkileri 

İş sağlığı ve güvenliğinin taşıma faaliyetine olan etkisinin işletmelerde ne düzeyde olduğunu 

gösterir grafik Şekil 4.9’da görülmektedir. Ankete katılan işletmelerin 48’i bu etkilerin 

“yüksek”, “oldukça yüksek” ve “çok yüksek” olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Şekil 4.10 İşletmedeki İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Tehlike ve Riskleri 

Önlemedeki Etkisi 

Şekil 4.10’daki İş sağlığı güvenliği tedbirlerinin tehlike ve riskleri önlemede ne kadar önemli 

olduğuna dair cevaplara bakıldığında bunun hiç etkisinin olmadığını veya çok az olduğunu 

beyan eden işletme anket yapılan gruplarda rastlanmamıştır. 

 

Şekil 4.11 İşletmedeki İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Yasal İhlal Sayısındaki 

Etkisi 
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İş sağlığı ve güvenliği alanında alınan tedbirler ile sağlık ve güvenlik yasal ihlallerinin sayısının 

doğrudan azaldığını belirten işletme sayılarına göre yüzdeler Şekil 11’de görülmektedir.  

Anketin bu konudaki yanıtları arasında tedbirlerin “hiçbir etkisi olmadığı” veya “, “oldukça az” 

olduğunu düşünen anket grubu olmamıştır. 

 

 

Şekil 4.12 İşletmedeki İş Güvenliği Uygulamalarının İş Kazasını Önlemedeki Etkisi 

İş güvenliği tedbirlerinin işyerindeki iş kazalarının meydana gelmesini büyük oranda önlediği, 

iş kazası sayısına ilişkin yanıtları özetleyen grafik Şekil 4.12’de görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.13 İşletmedeki İş Güvenliği Uygulamalarının Hurda ve Fire Üzerindeki Etkisi 

Anket yapılan işletmelerde iş güvenliği uygulamalarının hurda fire üzerindeki etkisi olmadığı 

yönünde görüş belirten işletmeler inşaat ve maden sektörünü temsil eden işletmelerden oluştuğu 

Şekil 4.13’te görülmektedir.  Daha çok imalat sanayiindeki işletmeler bu konuda bir ilişki 

belirtmişlerdir. 
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Şekil 4.14 İşletmede İSG Uygulamalarının İş Görmezlik Sürelerine Etkisi 

Anket yapılan işletmelerin 50’si iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanması ile iş 

göremezlik sürelerinin kısaldığı görüşünde olup Şekil 4.14’te gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 4.15 İşletmedeki İSG Uygulamalarının Personel Sayısındaki Değişikliklere Etkisi 

İşletmedeki iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanması ile personel sayısı arasında bir 

ilişki gören işletmeler tüm işletmelerin %85’idir. Anket sonucunu yansıtan oranlar Şekil 4.15’te 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.16 İşletmede İSG Uygulamalarının Üretim Kesintisine Olan Etkisi 
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Şekil 4.16, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanması ile üretimdeki kesintilerin hangi 

ölçüde azaldığını göstermektedir. 36 işletme bu etkinin “yüksek”, “oldukça yüksek” ve “çok 

yüksek” yanıtlarını tecrübelerine dayanarak yanıtlamışlardır. 

 

 

Şekil 4.17 İşletmede İSG Uygulamalarının İş Göremezlik Kayıp Sürelerine Etkisi 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanması ile iş kazası sonucu çalışanın iş göremez 

durumda olması nedeniyle işin yapılamadığı sürelerin hangi ölçüde azaldığına dair görüşler 

Şekil 4.17’deki grafikle yansıtılmaktadır. 

 

 

Şekil 4.18 İşletmede İSG Uygulamalarının Müşteri Memnuniyetine Olan Etkisi 

Anket sonuçları, işletme faaliyetlerinin müşteri memnuniyetine etkisi varsa mutlaka değişik 

derecelerde etkisi olduğunu tecrübesini ortaya koydu. Şekil 4.18’de görüldüğü üzere “Çok 

yüksek”, “Oldukça yüksek” ve “yüksek” olduğunu belirten işletmeler anket yapılan işletmelerin 

%80’ini oluşturdu. 
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Şekil 4.19 İşletmede İSG Uygulamalarının Ürün Kalitesine Etkisi 

Şekil 4.19’da İşletmelerde İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ürün kalitesine etkisi 

olduğunu belirten işletme sayısı 45 olduğu gözükmektedir. Bu da anket yapılan işletmelerin 

%85’ine karşılık gelmektedir. 

 

Şekil 4.20 İşletmede İSG Uygulamalarının Çalışma Takvimine Etkisi 

Şekil 4.20’de görüldüğü üzere işletmeler, iş sağlığı güvenliği tedbirlerinin etkin olarak 

uygulanması sonucunda çalışma takvimlerine uyma konusunda ve faaliyetlerin zamanında 

yapılabilmesi konusunda da etkili olduğunu büyük oranda belirttiler. 

 

Şekil 4.21 İşletmede İSG Uygulamalarının Yeniliklerin Sayısı ve İyileştirme Önerilerine 

Etkisi 
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İşletmelerin büyük çoğunluğu şirket içindeki tecrübelerine göre iş sağlığı ve güvenliği 

tedbirlerinin uygulanması ile yeniliklerin ve birtakım iyileştirme önerilerinin büyük oranda 

çalışanlardan geldiğini ifade ettiler. Şekil 4.21 bu durumu yansıtmaktadır. 

 

 

Şekil 4.22 İşletmede İSG Uygulamalarının Şirket İmajına Etkisi 

Şekil 4.22’ye göre, işletmelerin oldukça büyük bir bölümünün iş sağlığı ve güvenliği 

uygulamalarından şirket imajının büyük oranda etkilendiği fikrini taşıdıkları görüldü. 

 

 

Şekil 4.23 İSG Uygulamalarının İşletme Kültürüne Etkisi 

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının işletme kültürünü ne ölçüde etkilediği sorulduğunda 

verilen yanıtları Şekil 4.23’teki grafik yansıtmaktadır. Anket yapılan işletmelerin %69’u 

işletme kültürünün işletme içindeki bu uygulamalardan pozitif yönde etkilendiğinde 

hemfikirdiler. 
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Şekil 4.24 İSG Uygulamalarının Çalışanların Tehlike Farkındalığına Etkisi 

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının çalışanların tehlike farkındalığına etkisinin ankete 

verilen cevaplardan az veya çok mutlaka olduğu ortaya çıktı. İş sağlığı güvenliği 

uygulamalarının “Hiç etkisi yoktur” değerlendirmesini hiçbir işletme yapmadı. Bu konudaki 

anket sonuçlarını Şekil 4.24’teki grafik vermektedir. 

 

Şekil 4.25 İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerinin İşletmedeki Mevcut Uygulanma Düzeyi 

Şekil 4.25’te anket grubunun işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda ki mevcut 

durumu hakkında ne düşündükleri sorulduğunda alınan yanıtlar büyük çoğunlukla “iyi” oldu. 

Burada işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda çabalarının süreklilik gerektirdiğinin 

farkında oldukları anlaşılırken yeterli ifadesini kullanmaktan özellikle kaçındıkları gözlendi. 
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Şekil 4.26 İSG’ ye Yapılacak İlave Yatırımların Uzun Dönemde İşletme Maliyetlerine 

Etkisi 

Şekil 4.26’da görüldüğü üzere işletmelere önleme amaçlı iş sağlığı ve güvenliğine yapılacak 

birtakım ilave yatırımların uzun vadede işletme maliyetlerine nasıl yansıyacağı sorulduğunda 

işletmelerin %80’i uzun dönemde maliyetlerin toplamda düşeceğini belirtirken, %11’i sabit 

kalacağı değerlendirmesini yaptılar. İş sağlığı ve güvenliğine yapılan yatırımların uzun 

dönemde maliyetlerini artıracağı görüşünü taşıyan işletmeler anket yapılan işletmelerin %9’u 

ile sınırlı kaldı. 

 

Şekil 4.27 İSG’ ye İlave Yatırımlarla Uzun Dönemde İşletme Maliyetlerinin Değişim 

Düzeyi 
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İşletmelere iş sağlığı ve güvenliğine uzun vadede yapılacak birtakım yatırım ve harcamaların 

maliyetindeki değişimin ne düzeyde olacağı sorulduğunda, uzun vadede ilave yatırımlar ile 

işletme maliyetleri ne artar ne azalır yani sabit kalır diyen yedi işletme dışındaki tüm 

işletmelerden alınan yanıtlara ilişkin anket sonuçlarını Şekil 4.27’deki grafik yansıtmaktadır. 

 

Tablo 4.1 Anket Kapsamındaki İşletmelerden İş Sağlığı ve Güvenliğine Önleme Amaçlı 

Yapılan Çalışan Başına Düşen Harcama ve Yatırımların Maliyetleri 

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki maliyet kalemleri yedi grupta toplanmıştır. Her maliyet 

türü için rakam belirten işletmelere ait ortalama ve medyan değerler Tablo 4.1’de 

görülmektedir.  Örneğin sağlık kontrolü önleme amaçlı yapılan koruyucu hekimliğe karşılık 

gelen maliyeti ifade etmektedir. 48 işletme sağlık kontrolü için maliyet değeri belirtmiştir. Bu 

işletmelerin maliyet değerlerinin ortalaması 33,50 TL’dir.  Toplamda verilen 299 adet maliyet 

değerinin ortalaması örnek işletmeler genelinde bir işletmenin ortalama 712,5 TL’lik bir bedel 

ödediğini göstermektedir. Bu işletmelerin toplamda önleme amaçlı iş sağlığı ve güvenliği için 

ödediği maliyet 97,258.48 TL’dir. Yine örneğin ankete katılan bir işletmenin KKD için ödediği 

tutarın 2009 yılı için en az 5.00 TL en fazla 1,858.00 TL olduğu görülmektedir. Bir işletmenin 

koruyucu tedbirler adına çalışan başına İSG maliyeti en az 29.00 TL iken en fazla 28,738.00 

TL’dir. 
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Tablo 4.2 Önleme Amaçlı Yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Harcamalarının Karşılık 

Geldiği Kişi Başı Rakamsal Kazanç Tutarı 

İşletmelerden fayda ve maliyetler arasındaki ilişkiyi oran olarak belirtmeleri istenmiş ve anket 

ile işletmeye maliyet 1 birim alındığında faydanın ne olacağı sorulmuştur. Faydaların 

maliyetlere oranla daha az olacağını yalnızca 2 işletme belirtirken, fayda ve maliyetin dengede 

olacağını ifade den 6 işletme olduğu görülmüştür.  45 işletme ise faydanın maliyete oranını 

1.2’den başlayan ve 10’a kadar yükselen değerler arasında belirtmişlerdir. Burada 21 işletme 

oranın 2,0 veya 2,0’den büyük olacağı değerlendirmesinde bulunmuştur. Tablo 4.2’deki fayda 

değerlerine bu fayda maliyet oranlarından ulaşılmıştır. Ayrıca her fayda türü için ortalama, 

medyan, minimum ve maksimum değerlerini hesaplarken faydaların kendi içlerindeki 

ağırlıkları da hesaba katılmıştır. 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile işletmeler için sağlanabilecek niteliksel ve niceliksel 

faydalar altı grupta toplanmıştır. İşletmelerden bu gruplardaki faydaların kendi işletmelerine 

uygun olanlarını belirtmeleri istenmiştir. İşletmeler in tamamına yakını çalışan motivasyonu 

katma değerini bir fayda olarak belirtirken yine 38 ankette işletme imajı katma değeri bir fayda 

olarak belirtilmiştir.   

Yapılan anketler sonucunda ulaşılan iki tablo yan yana getirildiğinde ise iş risklerini ve 

tehlikeleri önlemek üzere koruyucu sağlık ve güvenlik tedbirlerini almanın sonucunda faydalar 

ve maliyetler için bilanço ortaya çıkmaktadır. 

 

4.1.4 Proje Sonuç ve Değerlendirmesi 

 

Kişi başı maliyet ve faydalar için oluşturulan bilanço tüm maliyet ve fayda türlerinde ve toplam 

rakamlarla bir seviyede analiz ve değerlendirmeye imkân vermektedir.   

Bilanço sonuç değerlerini göz önüne alarak önleme ve tedbir almaya yönelik faaliyetler ile iş 

sağlığı ve güvenliğine yapılan harcamaların geri dönüşünü veya getirisini görebilmek 

mümkündür.  İşyerinde iş kazalarının, meslek hastalıklarının veya sağlık ve güvenlik risklerinin 
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önlenmesi gibi somut getiriler ile şirket imajının artması, işçi motivasyonunun artması ve 

nihayetinde bunların şirket faaliyetlerinde verimliliğe yansıması gibi faydalar sonucunda elde 

edilebilecek net kar’a ulaşılabilir. İSG tedbirlerinin sağladığı bu net kar’a kısaca İSG karlılığı 

denirse o zaman; 

İSG karlılığı = (Fayda değeri) – (Maliyet değeri) olarak gösterilebilir.  

Ortalama değerler ile İSG Karlılığı veya Önleme tedbirlerinin kişi başı yıllık getirisinin TL 

cinsinden 2.288,93 (4.646,65-2.357,72) olduğu görülmektedir.  

Örnek çalışmadan ulaşılan Ulusal fayda maliyet oranı ise yaklaşık 2’dir.  

Günümüz rekabet koşulları göz önüne alındığında işletmelerin süreklilik ve karlılık gibi 

unsurlardan dolayı maliyetlerini minimize etme eğilimi göstermektedirler ve iş sağlığı ve 

güvenliğiyle beraber bu konuda alınan önlemlerin maliyeti de toplam maliyet içerisinde belirli 

bir yer tutmaktadır. Ancak İSG yatırımları her ne kadar maliyetleri artıran bir unsur gibi görünse 

de, bu önlemlerin alınmadığı durumlarda meydana gelebilecek beklenmedik olayların maddi 

kayıpları çoğunlukla yatırımların maliyetinden daha fazla olmaktadır.  

 2010 yılında; Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (ISSA), Alman Sosyal Kaza Sigortası 

(DGUV) ve ISSA Enerji, Tekstil, Elektrik ve Medya Sektörleri Bölümü (BG ETEM) tarafından 

ortak yürütülen ve Türkiye’nin de dâhil olduğu bu projeden de görüldüğü üzere ulusal çapta iş 

sağlığı ve güvenliği faydaları maliyetlerin yaklaşık 2 katı oranındadır ve iş sağlığı ve 

güvenliğine yapılacak yatırımlarla bu oranın yükseleceği muhakkaktır.   

5 İş Kazaları 
 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin benimsenmediği her türlü kurum kuruluşta karşımıza çıkan ilk etmen 

iş kazalarıdır. İş Kazalarının birçok kurum ve kuruluş tarafından farklı tanımlanmışlardır. 

Bunların başlıca olanları; 

 Belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve önceden planlanmış 

bir olaydır. (Uluslararası Çalışma Örgütü ILO Ansiklopedisi) 

 Önceden planlanmamış, çoğu kes kişisel yaralanmalara, makinaların, araç ve gereçlerin 

zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır. (Dünya Sağlık 

Örgütü WHO) 

 Aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen ve sonradan 

bedence ve ruhça arızaya uğratan olaylardır. 

o Sigortalanın işyerinde bulunduğu sırada, 

o İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, 

o Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden 

asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 

o Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 
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o Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıta işin yapıldığı yere toplu olarak 

götürülüp getirilmeleri sırasında (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Yasası Madde 13) 

o İş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölme sebebiyet veren 

veya vücut bütünlüğünün ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay (6331 

sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu) 

5.1 İş Kazalarının Sınıflandırılması 
İş kazaları, olayın meydana gelme şekline, olay sonucu oluşan zararın niteliğine, kaza olayının 

sonuçlarına bağlı olarak değişmektedir. 

5.1.1 Yaralanmanın Ağırlığına Göre  

 Yaralanma ile sonuçlanan kazalar, 

 Bir günden fazla işten uzaklaşmaya neden olacak tedavi gerektirmeyen kazalar, 

 Bir günden fazla işten uzaklaşmayı gerektiren kazalar, 

 Sürekli iş görmezliğe neden olan kazalar, 

 Ölüm ile sonuçlanan kazalar bu sınıfa girmektedir. 

5.1.2 Yaralanmanın Cinsine Göre 

 Kafa yaralanmaları (baş, göz, yüz vb.), 

 Boyun omurga yaralanmaları, 

 Göğüs kafesi ve solunum organları yaralanmaları, 

 Kalça, dizkapağı, uyluk kemiği yaralanmaları, 

 Omuz, üst kol, dirsek yaralanmaları, 

 Ön kol, el bileği, el içi, parmak yaralanmaları, 

 Diz kapağı, baldır, ayak yaralanmaları, 

 İç organ yaralanmaları, 

 Ruhsal ve sinirsel tahribat yapan kazalar bu sınıfa girmektedir. 

5.1.3 Kazanın Cinsine Göre 

 Düşme, incinme, 

 Parça, malzeme düşmesi, 

 Göze yabancı cisim kaçması, 

 Yanma, 

 Makinalardan olan kazalar, 

 El aletlerinden olan kazalar, 

 Elektrik kazaları, 

 Ezilme kazaları, 

 Patlamalar, 

 Zararlı ve tehlikeli maddelere değme sonucu oluşan kazalar bu sınıfa girmektedir. 
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5.2 İş Kazalarının Nedenleri 
İşyerindeki çeşitli fiziksel ve kimyasal etmenler ile mekanik ve ergonomik etmenler çalışan 

insan üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilere yol açmaktadır. Doğrudan etkiler sonucunda 

zehirlenme, meslek hastalığı gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. İşyerindeki olumsuz çalışma 

koşullarının dolaylı etkileri ise iş kazaları şeklinde kendini göstermektedir. 

Günlük yaşam için elektrik vazgeçilmez bir enerji türüdür. Hemen hemen her türlü cihazın 

kullanımı için mutlaka elektrik enerjisi gereklidir. Dünyadaki kalkınmışlık düzeyi ve teknolojik 

gelişim, elektrikle çalışan aygıtlar ve tüketilen elektrik enerjisi ile doğru orantılı olarak kabul 

edilir. Elektrik enerjisi insanlık için ne kadar vazgeçilemez ise de gerekli emniyet tedbirleri 

alınmadığı sürece sonu ölümlere varan kazalara sebep olmaktadır. Bu kadar tehlikeli olmasına 

rağmen onsuz bir yaşam da düşünülemez. Teknolojilerin baş döndürücü bir şekilde devam ettiği 

günümüzde elektrik enerjisinin önemi de kullanım alanları da her geçen gün giderek 

artmaktadır. Dolayısıyla elektrik kazalarının sayısında da buna paralel artışlar olmaktadır. 

 

Şekil 5.1 Elektrik Kaynaklı Kazaların Dağılımı 

5.2.1 Elektrikle Yapılan Çalışmalarda İş Kazalarını Oluşturan Genel Etkenler 

 

 Elektrik tesisatının cins ve hacmine göre yetkili ehliyete sahip kişilerce yapılmaması 

veya bakım ve onarımının sağlanmaması, 

 Makine veya aletlerin çıplak metal kısımlarının topraklanmamış ya da gerekli yalıtımın 

yapılmamış olması, 

İzolasyon 
Hatalarından 

Oluşan Kazalar
23%

Makinelerdeki 
Elektrik Kaçakları 
Nedeniyle Oluşan 

Kazalar
26%

Enerji İletim 
Hatlarıyla Temas 
Yüzünden Oluşan 

Kazalar
20%

Elektrik Direkleri 
Üzerinden veya 

Yakınında Oluşan 
Kazalar

12%

Gerilim Yakınındaki 
İşlerde Oluşan 

Kazalar
5%

Patlama Sonucu 
Oluşan Kazalar

6%

Elektrik Kısa 
Devreleri Sonucu 
Çıkan Yangınlar

8%
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 Topraklamanın kolay muayene edilmemesi sonucu, topraklaması yapılmış bilinen alet 

veya makinaların, zaman süreci içerisinde veya dış etkenler sonucu topraklanmasının 

bozulması, 

 Çalışanlara yeterli kişisel koruyucu, yeterli güvenlik malzemesi verilmemesi ve bu 

konuda sürekli olarak uyarılmamaları veya işyerinde konulan bu kurallara çalışanların 

uymaması, 

 Çalışanların elektrik enerjisi hakkında gerekli eğitim, bilgi ve deneyime sahip 

olmamaları, bunun sonucu kendilerine aşırı güven duymaları ve elektriğe karşı gerekli 

dikkat ve özeni göstermemeleri, 

 Çalışanların veya çalıştırılanların işlerini benimsememeleri, 

 Elektrik enerjisinin tehlikesi, yalıtım özelliğinin bozularak makinaların gövdelerine 

geçmesi veya iletim hatlarının koparak canlılara dokunması ile oluşması. 

Elektrik dağıtım işlerinde meydana gelen kazaların sebepleri ve sonuçlarını daha iyi kavramak, 

tekrarlanmaması için yapılması gerekenleri belirleyebilmek için her yıl TEDAŞ Genel 

Müdürlüğü tarafından “İş Kazaları İstatistiği” kitapçığı yayınlanmaktadır.  

Bu kitapçık incelendiğinde 2010 yılı içinde elektrik dağıtım işlerinde 391 iş kazası meydana 

gelmiş ve bu kazaların 32 adedi ölümle, 56 adedi ise ağır yaralanma ile sonuçlanmıştır. 

(Tabloda belirli iş niteliğine bağlı olan iş kazaları ele alınmıştır bunun toplamı ise 98’dir.) 

 

Yıllar 
İşçi 

Sayısı 

İş Kazası 

Sayısı 

Ölümlü İş Kazası 

Sayısı 

1995 25 698 309 29 

1996 24 305 269 26 

1997 23 920 269 21 

1998 22 470 279 28 

1999 25 795 230 27 

2000 24 860 215 21 

2001 20 839 210 28 

2002 19 552 190 23 

2003 19 351 220 23 

2004 22 146 217 13 

2005 21 608 208 11 

2006 20 606 217 15 

2007 20 233 202 18 

2008 18 715 170 10 

2009 13 661 106 10 

2010 9 479 98 5 

 

Tablo 5.1 TEDAŞ’ta Yıllara Göre İşçi Sayısı ve İş Kazaları Tablosu 
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Kaza Tipi Kaza Sayısı 

Alçak Gerilim 32 

Yüksek Gerilim 10 

Yüksekten Düşme 7 

Sepetli Araç Üzerinde Elektrik 

Çarpması 
4 

Atölye İşleri 2 

Trafik 17 

Diğer 26 

TOPLAM 98 

 

Tablo 5.2 TEDAŞ’ta meydana gelen kazaların iş niteliğine göre dağılımı 

 

 

 

Şekil 5.2 TEDAŞ’ta 2010 yılında meydana gelen kazaların niteliğine göre dağılımı 

 

 

 

Alçak Gerilim
33%

Yüksek Gerilim
10%

Yüksekten Düşme
7%

Sepetli Araç 
Üzerinde 
Elektrik 

Çarpması…

Atölye İşleri
2%

Trafik
17%

Diğer
27%
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Kaza Oluş Nedeni 
Kaza 

Sayısı 
Yüzde 

Kişisel koruyucu donanım kullanmamak 23 11.5 

Tehlikelerin tespitini yapmamak 38 19.1 

Müşterek koruyucu malzeme kullanmak 32 16 

Güvenlik tedbirlerini almamak  21 10.5 

Topraklama ve kısa devre yapmamak 11 5.5 

İş organizasyonunun bozukluğu 16 8 

Haberleşmedeki yetersizlik veya aksaklıklar 1 0.5 

Pratik ve teorik bilgi noksanlığı 30 15 

Teçhizat imalat malzeme hataları ve montaj 

hatası 2 1 

Kazalının iş güvenliği tedbirlerini 

önemsememesi 18 9 

Kazalının ailevi problemlerinin olması 1 0.5 

Kazalının işi çabuk bitirme isteğinde olması 1 0.5 

Kazalının yorgun olması 3 1.5 

Kazalının aceleci olması 2 1 

Toplam 199 100 

 

Tablo 5.3 TEDAŞ’ta 2010 yılında meydana gelen kazaların oluş nedenlerine göre 

dağılımı 

 

 

Şekil 5.3 TEDAŞ’ta 2010 yılında meydana gelen kazaların oluş nedenlerine göre 

dağılımı 
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Kazalının yorgun olması

Kazalının aceleci olması



 
 

 
ARAS EDAŞ                                                                           57                                                                    ARALIK, 2019 
ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNE ÖZEL İSG MOBİL UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME PLATFORMU GELİŞTİRİLMESİ 

 

Şekil 5.3 bakacak olursak iş kazası oluş nedenlerinde başı çeken nedenler; 

 Tehlikelerin tespitini yapmamak 

 Kişisel koruyucu donanım kullanmamak 

 Pratik ve teorik bilgi noksanlığı 

 İş güvenliği tedbirlerinin önemsenmemesi 

Bu maddeler ışığında Risk Yönetimi, Kişisel Koruyucu Donanım, İSG Eğitimleri ve İş Sağlığı 

ve Güvenliği tedbirleri iş kazalarını önlemek adına adım atılması gereken öncelikli konuların 

başında gelmektedir. 

5.3 İş Kazalarının Maliyeti 
 

İş kazalarının neden olduğu can ve mal kayıplarının büyük boyutlara ulaşması tüm dünyada 

konunun önemini gündeme getirmiştir. İş kazalarının maliyeti işçi, işletme ve ulusal ekonomiye 

etkileri açısından değerlendirilerek genel bir yaklaşım sağlanması mümkündür.  

 

Şekil 5.4 Yıllara Göre İş Gücü Kayıpları 

 

5.3.1 İşçi Açısından  

İş kazalarının sonuçlarından en önemlisi tartışmasız çalışan insanın yaşamını yitirmesidir. 

Kuşkusuz insan yaşamının değerini ölçmek ve maliyetini değerlendirmek olanaklı değildir. İş 

kazalarının işçi açısından maliyetinin önemi açık olarak ortaya çıkmakta ve en büyük bedeli 

işçi ödemektedir. İş kazasına uğrayan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği işçi yaşamını yitirmese bile 

beden ve ruh sağlığında önemli kayıplar oluşabilmektedir.  

İş kazası sonucu çalışamayacak durumda sakat kalan veya çalışma gücü azalan işçiyi bu kez 

başka önemli sorun olan işsizlik beklemektedir. İş kazasına uğrayan işçi eğer sosyal güvenlik 

kapsamında ise geçici ya da sürekli iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanmaktadır. Ancak, 
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sürekli iş göremez duruma düştüğünde gelir yaratma yeteneği azalacak, rehabilitasyon sonrası 

daha düşük gelir getiren bir işte çalışmak zorunda kalacaktır. İş kazasına uğrayan işçi sosyal 

güvenlik kapsamında değilse ya da iş kazası ölümle sonuçlanmışsa yukarıdaki olasılık da 

ortadan kalkmaktadır. TÜİK verilerine göre ülkemizde çalışanların yarıya yakınının herhangi 

bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadığı ve ölümle sonuçlanan iş kazalarının büyük 

oranlara ulaştığı düşünüldüğünde konunun önemi ve iş kazalarının işçiler açısından maliyetinin 

boyutları daha iyi kavranacaktır.   

 

Şekil 5.5 Yıllara Göre İş Kazası Sayıları 

 

5.3.2 İşyeri Açısından 

Uluslararası kuruluşlarca yapılan araştırmalar iş güvenliği ile iş gücü verimliliği arasında 

karşılıklı etkileşim olduğunu, sağlıklı ve güvenli işyerlerinde verimliliğin arttığını ortaya 

koymuştur. İş kazalarının önlenerek iş güvenliğinin sağlanması işyerinde verimlilik ve üretim 

artışına da yol açmaktadır. İş kazaları işin akışını durdurarak üretimin kesintiye uğramasına 

neden olmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) araştırmalarında üretimde kullanılan 

makina ve tezgâhlarda koruma sistemlerinin geliştirilerek iş güvenliğinin sağlanması sonucu 

önemli ölçüde üretim artışı sağlandığı saptanmıştır. İş kazaları nedeniyle üretim araçlarında ve 

iş gücünde uğranılan kayıplar üretim maliyetlerini de olumsuz yönde etkilemektedir.  
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Şekil 5.6 Yıllara Göre İş Kazası Sonucu Ölümler 

 

5.3.3 Ekonomi Açısından 

Sosyal güvenlik sistemi ile hastane, rehabilitasyon merkezi gideri gibi toplumun tümüne 

yüklenen maliyetler söz konusudur.   

İş kazaları ülke ekonomisinin üretken kapasitesini olumsuz yönde etkilemektedir. İş kazaları 

nedeniyle kaybolan iş günleri ülkemizde yaratılan katma değeri de düşürmektedir. İş kazaları 

ulusal kaynakların yok olmasını da doğurmakta, kalkınmayı engelleyici ve refahı azaltıcı bir 

işlev görmektedir. Genel olarak iş kazaları ülke kaynaklarının yok olmasına işgücü ve işgünü 

kayıplarının önemli boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır. 

SSK verilerine göre dolaylı harcamalar, doğrudan harcamaların 4 ile 10 katı arasında 

gerçekleşmektedir. İş kazalarının sosyal güvenlik sistemine maliyeti milyarlara ulaşmaktadır. 

İş kazaları sonucu kaybolan iş günleri dünyada da önemli boyutlara ulaşmaktadır.  

ILO verilerinde gelişmekte olan ülkelerde iş kazaları ve meslek hastalıkları, gayri safi yurt içi 

hâsılalarının (GSYİH) yüzde 4’ü tutarında ekonomik kayba yol açmaktadır. Bu orana göre 

ülkemizin GSYİH verilerine göre iş kazaları ve meslek hastalıklarının toplam maliyetinin 2012 

yılında 56 milyar TL, 2013 yılında 62 milyar TL, 2014 yılında 70 milyar TL, 2015 yılında 94 

milyar TL, 2016 yılında 103 milyar TL olduğu tahmin edilmektedir. 

İş kazalarının hem çalışanı hem de iş vereni ekonomik açıdan uğrattığı zarara bakılırsa, iş 

kazalarını önlemenin ve iş sağlığı ve güvenliğini benimsemenin her şirket için hayati öneme 

sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
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6 Örnek Mobil İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 

6.1 Safesite 

6.1.1 Kullanım Amacı 

2014 yılında Safesite şirketinin kurucuları olan Leigh, Pete ve Dave ortak arkadaşlarını iş 

kazasında kaybetmeleri üzerine, iş sağlığı ve güvenliği üzerine ortak bir ilgileri oluşmuş. 

Bunun sonucu olarak daha iyi ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için Safesite’ı ortaya 

koymuşlar. Bugün, 4000’nin üzerinde Amerikan firmaları Safesite platformunu güvenerek 

kullanmaktadır.  

6.1.2 Kullanım Araçları 

1. Safety App 

Şirketler kendi güvenlik formlarınızı yükleyerek güvenlik muayenelerini, güvenlik 

denetimlerini ve güvenlik kontrol listelerini hareket halindeyken kâğıda gereksinim duymadan 

yapabilir ya da Safesite’ın kapsamlı kütüphanesinin onaylı şablonlarını seçerek mobil 

uygulama üzerinden yapabilirler. 

Safety App’in önemli özellikleri şunlardır; 

 Güvenlik muayeneleri, denetimleri ve kontrol listeleri  

 Güvenlik buluşmaları ve iş güvenliği toplantısı ayarlayabilme 

 Güvenlik gözetlemeleri 

 Eş zamanlı kaza raporları 

 Risk yönetimi kolaylıkları 

 İzleme, yönetme ve denetleme araçları 

 Ulaşımın kısıtlı olduğu yerlerde güvenlik görevlerini tamamlama (Çevrimdışı Mod) 

 İngilizce ve İspanyolca diline uygun bir uygulama 
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2. Safety Management Dashboard 

Güvenlik yükümlülüklerini yönetme ve izleme, Safesite’ın güçlü raporlama ve güvenlik 

yönetimi arayüzü (safety management dashboard) tahlilleriyle birlikte eş zamanlı güvenlik 

bilgilerini internet sitesi üzerinden değerlendirebilme olanağı sunan bir uygulamadır. 

Safety Management Dashboard’un önemli özellikleri şunlardır; 

 Gelişmiş güvenlik bilgi tahlilleri yapılabilir 

 Eş zamanlı kaza raporları olanağı sunar 

 OSHA 300 Form Entegrasyonu mevcuttur 

 Akıllı güvenlik bildirimleri ve güvenlik kampanyaları 

 Güçlü güvenlik raporlama olanağı 

 Güvenlik görevlerini planlama ve izleme 

 Eğitim ve sertifikalandırma yönetimi 

 

Şekil 6.1 Safety App’in Arayüzü 
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Şekil 6.2 Safety Management Dashboard 

3. Safety Success Coach 

İlk 30 gün, Safesite şirketin hizmetine güvenlik başarı koçu atıyor. Bu başarı koçu şirketin 

güvenlik hedeflerini ve geleneksel güvenlik yükümlülüklerini plana uygun şekilde belirler. 

Güvenlik koçu şirketin performansını takip eder, şirketin güvelik hedeflerine ulaşmasını ve 

uyumlu kalmasını adına destekleyici eğitimler sağlar. 

Safety Succcess Coach’un önemli özellikleri şunlardır; 

 Özel hazırlanmış güvenlik yönetim başarı planı 

 Güvenlik sağlığı ve takım performansı izlemek 

 Tekrarlayan güvenlik başarı değerlendirilmesi 

 Özel takım sistem eğitimi 

 Güvenlik belgelerini sayısallaştırma asistanlığı 

 İspanyolca ve İngilizce dilleri için uygun 
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Şekil 6.3 Safety Success Coach 

 

6.1.3 Safesite Kullanan Kurumlar 

 Meritage Homes Corporations 

 South Land 

 Tofel Dent 

 American Society of Safety Professionals 

 Oakwood Homes 

6.1.4 Safesite’ın Kullanıldığı Sektörler 

 İnşaat 

 Genel Endüstri 

 İmalat (Üretim) 

 Ulaştırma 

 Denizcilik 

 Tesis Yönetimi 

 Kamu Hizmet Kuruluşu Endüstrisi 

 Madencilik 

 Tarım 

 Havacılık 

 Laboratuvar 
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6.2 Safety Reports 

6.2.1 Kullanım Amacı 

Safety Reports her türlü çalışma ortamındaki çalışanların güvenliğini arttırmak için özel 

tasarlanmış, yüksek kaliteli ve kolay kullanılabilen bir iş sağlığı ve güvenliği 

uygulamasıdır.2011 yılında yapılan uygulamanın kurucuları Steve Polich ve Chet Slump 

güvenlik denetlemelerindeki raporlama ve kâğıt israfından kurtulmak adına el ele vererek bu 

uygulamayı yazmış ve geliştirmişler. Geçen birkaç yıl içerisinde şirketlerini büyüterek 

denetleme mobil uygulamasında endüstri liderliğini elde etmişlerdir. 

6.2.2 Kullanım Araçları 

1. Safety Inspection App  

Safety-Report mobil denetleme uygulamasını kullanmak rapor yazma süresini etkili bir şekilde 

azaltır. Basit ‘evet’, ‘hayır’ cevapları olan kontrol listesini doldurarak raporu sunma imkânı 

verir. Şablonlar, rapor yazma süresini yüksek oranda azaltarak, önceden yüklenmiş gözlemler 

ve önerilerle birlikte müşteriye hitap etmektedir. 

 

Safety-Report mobil denetim uygulaması, kullanıcının alıntı alma olasılığını büyük ölçüde 

azaltarak yürürlükteki güvenlik düzenlemelerine uygunluğunun korumasına yardımcı olur. 

Ayrıca, uygulamayı kullanarak toplanan verilerde, alıntıların bırakılmasına ya da en azından 

alıntıların şiddetinin azaltılmasına yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Kısacası özgünlüğü 

korumaktadır. 

 

Şekil 6.4 Safety Inspection App-Checklist 

Safety Reports mobil uygulamasının basitliği, denetim sıklığını artıracaktır ve daha güvenli bir 

çalışma ortamı oluşmasına katkı sağlayacaktır. Tehlikeleri ve güvenli davranışları gerçek 
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zamanlı olarak takip etmemize olanak sağlar. Bu da yönetimin kazaları ve OSHA ihlallerini 

önleme konusunda daha proaktif bir yaklaşım benimsemesini sağlar. 

 

 

Şekil 6.5 Inspection App Gösterge Panosu Örneği 

 

2. Safety Training App (Güvenlik Eğitim Uygulaması) 

Bu uygulama kâğıda güvenlik konuları yazarak ve katılım listelerini manuel olarak tarama ve 

izlemeye son vererek içerisinde bulunan eğitim uygulamasıyla beraber kullanıcı şirketin 

güvenlik programını geliştirmesine olanak sağlar. 

Safety Training App iş güvenliği toplantılarını, sınıfta işlenen güvenlik derslerini, iş güvenliği 

ile alakalı pratik çalışmaları ve bilgisayar tabanlı eğitimlerinin dokümanlarını kolay yoldan 

çıkartır. 

Aynı zamanda iş güvenliği toplantılarını planlayarak ve takip ederek süreci 

otomatikleştirmenize yardımcı olur. 

Uygulama üzerinden elektronik ortamda eğitimler tamamlandıktan sonra eğitim onayı basite 

indirgenmiştir, eğitim belgeleri imzalarıyla birlikte e-postaya gönderilir. 
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Şekil 6.6 Training App Gösterge Panosu Örneği 

   

3. Job Safety Analysis (İş Güvenliği Analizi) 

Job Safety Analysis uygulaması, potansiyel güvenlik tehlikelerini tanımlamaya ve riskleri 

azaltmak veya en aza indirgemek için kontrol önlemleri uygulanmasına yardımcı olur. Süreç, 

işleri ayrı ayrı görevlere bölmeyi içerir, görevler tanımlandıktan sonra her görevle ilgili olası 

tehlikeleri tanımlamak daha basit olacak, tanımlandıktan sonra riski ortadan kaldırma veya en 

aza indirmek için kontrol önlemleri almak basitleşecektir. Temel olarak, şirket çalışanlarına 

yalnızca işi doğru bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmak için değil aynı zamanda daha 

da önemlisi güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri için hızlı ve kolay şekilde incelenebilecek iş 

güvenliği toplantısı haline getiren uygulamadır. 

 

 

Şekil 6.7 Job Safety Analysis Gösterge Panosu  
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4. Safety Observation App (Güvenlik Gözetleme Uygulaması) 

Safety Observation App çalışanların hızlı gözlem yapabilme özelliği vererek, kendi 

güvenliklerini sağlayabilmelerini sağlamaktadır. Çalışanlar gözlemlerini isimsiz olarak 

gönderme seçeneğine de sahiptir. Uygulama sayesinde zaman almayan kısa ve hızlı gözlemler 

yapılmasına yardımcı olur. Çalışanlar olarak olumlu ve olumsuz gözlemleri oluşturabilme 

olanağı sağlar. İş sahipleri açısından da çalışanları güvenlik prosedürleri konusunda eğitmek ve 

olumlu güvenlik davranışları vermek için raporların PDF formatında yazılmasına yardımcı olur.  

 

Şekil 6.8 Safety Observation App Gösterge Panosu 

 

 

5. Incident App (Kaza Uygulaması) 

Incident App yaralanma, hastalık ve ramak kala olaylarını belgeleme süresini ciddi ölçüde 

azaltır. Akıllı telefondan, tabletten ya da bilgisayardan uygulamayı açarak dakikalar içerisinde 

profesyonelce belgeleme imkânı sunar. Bu sayede olay raporları gerçek zamanlı olarak temin 

edilebilir. Uygulama oldukça basittir ve çalışanlara temel bir eğitimle dahi profesyonelce 

raporlama imkânı sağlar. 

Dijital kaza raporlaması sistemini kullanmak, şirket verilerinin yönlendirilmesini ve analiz 

edilmesini sağlar. Nedensel faktörler (koşullar ve davranışlar), kazanın yaşandığı gün, saat ve 

kazada yaralanan vücut parçası vb. hakkından kapsamlı bir anlayışa sahip olmak; kontrolleri 

uygulama ve gelecekteki olayları önlemenize ve bu sayede yaşamları kurtarmaya yardımcı 

olacaktır. 
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Şekil 6.9 Incident App Gösterge Panosu 

 

6.2.3 Safety-Report Danışman Şirket ve Kurumları 

 Bermac 

 Certified Safety Pros 

 Craig Safety Technologies 

 DCS, Inc. 

 Exito Consulting 

 Fletcher Safety Consulting 

 LP Management Services 

 Health and Safety Sciences, LLC 

 Risk Consulting and Training Solutions, LLC 

 Safety Compliance Associates 

 SMI Safety 

 South Star Risk Consulting LLC 

 TS Safety, Inc. 

 Three Sixty Safety 

 Safety Services Hawaii 

 ABC (Associated Builders and Contractors) 

 American Institute of Chemical Engineers 

 Associated General Contractors 

 American Industrial Hygienist Association 

 American Society of Mechanical Engineers 

 American Society of Safety Professional 

 Cal/OSHA 

 Mine Safety and Health Administration 
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 National Safety Council 

 Occupational Safety Council of America 

 Occupational Safety and Health Administration 

6.3 İSGDATA 
 

6.3.1 Kullanım Amacı ve Özellikleri 

 

İSGDATA İş Sağlığı ve Güvenliği görevlerinde destekleyicidir. Tasarım ve uygulama her an 

kullanıcının yanında ve görevlerinde yardımcıdır. Hızlı, basit ve her şeyden önce hatasız bir 

şekilde görevlerin yapılmasını ve takip edilmesini sağlar. Hayatın akışına uygundur.   

İSG yönetimi, İSG yazılımı, İSG programı, risk değerlendirme, acil eylem planı, patlamadan 

korunma dokümanı, işe başlama sağlık raporları, yıllık çalışma ve günlük çalışma planları ve 

bunları takip etme, makine teçhizatları takip etme, ortam ölçümleri, İSG toplantıları, yangın 

güvenlik kontrolleri, hammadde riskleri ve değerlendirmesi vb. dokümanlar üretmek ve takip 

etmek için istenilen ne olursa olsun, İSGDATA ister bireysel ister OSGB ister İSGB olarak tüm 

iş sağlığı ve güvenliği görevleri için kullanılabilir niteliktedir.. Geçerli bir düzen ve raporlama 

sistemi ile bir standart üzerinde çalışmaları yürütme imkânı verir. İSGDATA’ nın çalışma 

grubundaki kişilere özel şifreyle sağladığı veri paylaşım sistemi ile ister online ister offline 

çalışılabilir ve yetkili kişilere veri aktarılabilir. Güvenli bir şekilde iş güvenliği görevlerini 

yapmanın ve işleri takip etmenin kolay bir yöntemini bizlere sunar. 

İSGDATA’ nın kullanım özellikleri; 

1. Masraflardan Tasarruf 

 

 Bulut Hizmeti sayesinde zaman ve mekân sınırlamalarını kaldırır server kurulum ve 

işletim maliyetlerinden kurtarır. 

 Az zamanda çok iş yaptığından personel maliyetlerini azaltır.  

 Tüm işletmelerdeki tamamlanmamış ve devam eden işleri bir kalemde görebilme 

olanağı sağladığı için rahat planlama yapılmasını sağlar. 

 Birçok veriyi bünyesinde hazır olarak bulundurduğundan veri toplama maliyetlerini 

azaltır. 

 Tüm görevler için tek programla çalışma olanağı verir ve diğer program 

gereksinimlerinden doğan maliyetlerden kurtarır. 

 

2. Zamandan Tasarruf 

 

 Başarı ile sonuçlanan çalışma (üretme, arşivleme, dokümantasyon, yazdırma) yapılmış 

ve yapılacak işleri hafızada tutmaya gerek kalmadan, toplu halde görülebilir ona göre 

aksiyon alınabilir. 
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 Görevlerin hızlı bir şekilde yapabilmesi kullanıcıya boş zaman yaratır. 

 Tüm dokümanlar kullanıcının eli altındadır, dilediği zaman ulaşılabilir. 

 Gereken aşamada Excelden programa veri yüklenebilir. 

 

3. Verilerin Güvenliğini Sağlamak 

 

 Otomatik yedekleme sistemi 

 OSGB’ lerde dilenen eski zaman dilimindeki verilere erişim 

 OSGB’ lerde 64bit şifreli veri paylaşımı 

 Otomatik veri tabanı onarımı 

 Yüklenen belgelerin şifreli arşivlenmesi 

 

4. Her Zaman Güncel 

 

 İSGDATA her zaman güncelleme yapmaktadır. Güncelleme içeriği mevzuat 

değişiklikleri olabildiği gibi geliştirme ve büyüme çalışmalarının de sonucu olabilir. 

Güncellemeler kullanıcılara otomatik bir sistemle sunulmakla beraber el ile güncelleme 

yapmakta mümkündür. 

6.3.2 Kullanım Araçları 

İSGDATA içerisinde farklı uygulama modelleri yoktur. Her ihtiyaca ve işe göre dizayn edilmiş 

bir programdır. Takip edilmesi gereken bir iş akışı mevcuttur. 

 İşletme Tanımlama 

Öncelikle işletme tanımlama adımından yeni bir işletmenin kaydı yapılır. Bu işletme için 

özelleştirilebilir şablondan yapılacak görevler yüklenecektir. Görev listesi hem görevi yapmak 

için program bölümünü açar hem de o görevle ilgili ne durumda olduklarını takip etmelerini 

sağlar. 

Yeni bir işletme kaydını açmak çok kolaydır. Arayüzde bulunan bütün alanların doldurulması 

gerekmez daha sonra da tamamlanabilir. Bu elde bulunmayan veriler yüzünden işlerin 

aksamasını engellememek içindir. Her işletmenin birden çok alt kuruluşu olabilir. Programda 

bunlar işletmeye bağlı kuruluş olarak tanımlanır. Merkez birim doğal olarak vardır. Diğer 

birimlerde açıklayıcı bir isim verilerek tanımlanır. 

Her işletme için takip edilmesi gereken görevler için tablo kendiliğinden yüklenir. Bu yüklenen 

görev listesi istenildiği gibi özelleştirilebilir. Görevler tablosunda görevi program içinden 

yapabilmesi için görevin adını yazılı olduğu bir buton, not alınması için gerekli bir alan, görevle 

ilgili imza işlemleri varsa bunların takip edilmesi için bir alan ve görevle ilgili işlemler 

tamamlandıktan sonra ıslak imzalı belgenin sisteme yükleneceği bir alan bulunmaktadır. 

Sadece risk değerlendirme gibi tek parça görevleri yapacak işletmeler haricinde sürekli görev 

alan işletmeler için çalışma planı yapmak doğru harekettir. Çalışma planı yapmak hızlı ve 
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kolaydır. Özel bir çaba sarf etmeden diğer işletmelerle zaman çakışması yaşamadan 2 yıllık 

plan 3-5 dakikada yapılabilir. Çalışma planınızı yaparak rutin ziyaretlerden kontrol ve 

ölçümlere kadar tüm işlemler programa bildirilmiş olur. Böylece görevlerin olduğu, işletmenin 

takip edilebilmesi için ikinci ana tabloda oluşmuş olur ve program ana ekranında gerçekleşme 

durumu, gerekli ise başka tarihe taşıma, gerekli ise imza takibi yapma ile gerekirse görevle ilgili 

belgelerin yükleneceği bir tablo oluşmuş olur. Bu sayede istenilen tarih aralığında tüm 

işletmeler veya seçili işletme için yapılacaklara hızlıca ulaşılabilir ve takip sağlanmış olur. 

 Görevleri Yapma 

İSGDATA ana sayfasında görevler tablosundaki görevin yazılı olduğu butonu tıklayarak açılan 

sayfadan görevler hızlı ve kolay şekilde yapılabilir. Sayfa açıldığında görevi nasıl program ile 

yapılabileceğinin öğretildiği bir video ve simülasyon ile kullanıcı eğitimi mevcuttur. 

İSGDATA gelişmiş arayüzü ile hızlı ve kolay işlem yapmak için mükemmel bir araçtır. 

Düzenleme gerçek zamanlı yapılır. Genellikle seçim listelerinden veri alımı ile hızlı bir şekilde 

herkes tarafından işlenebilir. Genel özellikleri; 

 Zaman alıcı olmadan seçim listelerinden veri alma 

 Dilenirse yeniden düzenleme 

 Dilenirse seçim listelerine excelden veri transfer ederek seçenekleri artırma 

 Seçim listelerine manuel eklenen cümlelerin daha sonra başka işlemler içinde kullanımı 

 Mümkün olan yerlerde konu bağlantılı seçim listelerinin süzülerek açılması 

 Tekrarlayan işlemlerin bir kez girilerek bir zaman dilimindeki periyodik olarak kaydı. 

 Çalışma sonuçlarını yazdırma, PDF olarak, Word belgesi olarak veya Excel belgesi 

olarak program dışına transferi. 

 Çalışma sonuçlarını dilenen şekilde renklendirilmesi 

 Akıllı etiketlerle alan açıklamaları 

 

Görevin tamamlanmasıyla çıktı alınabilir. İlgili kişilere imzalatılıp, sisteme ister tarayıcıdan 

ister fotoğraf çekilerek yüklenebilir. PDF formatı desteklenmektedir. 

İSGDATA’ ya arşivlenen belgeler PDF formatı hariç dönüştürülmeden depolanır. Bu sayede 

zorda kalındığı takdirde, ulaşması çok kolaydır. 

İş güvenliği görevleri canlıdır. Belli gelişmelere göre düzenlemeleri yaptıktan sonra düzeltici 

önleyici faaliyetler işlenir, çalışma planı takip edilir ve sadık kalmaya özen gösterilir. Kullanıcı 

işletmesinde gelişen olayları (iş kazaları, tespitler, ramak kalalar vb.) programa işler. İç ve dış 

bildirimler için çıktılar kendiliğinden oluşacaktır. Bu verileri istatistiki olarak raporlama imkânı 

vardır. Günlük, haftalık ve aylık nerede ne yapacağını programıyla birlikte kolayca raporlama 

imkânı sunar. 

 



 
 

 
ARAS EDAŞ                                                                           72                                                                    ARALIK, 2019 
ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNE ÖZEL İSG MOBİL UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME PLATFORMU GELİŞTİRİLMESİ 

 

6.3.3 İSGDATA Kullanan Şirketler ve Kurumlar 

 Jeoturk Mad. Müh. Mak. San. Tic. A.Ş. 

 Marmara Pamuklu Mensucat San. Tic. Ve Elektrik Üretim A.Ş. 

 Marteks A.Ş. 

 Medcem Çimento Fabrikası A.Ş. 

 Mengerler Ticaret Türk A.Ş. 

 Orpet Petrol Ltd. Şti. 

 Penti Çorap San Tic. A.Ş. 

 Petkim Star Rafineri Projesi 

 Şener Metalurji Döküm İmalat Sanayi A.Ş. 

 Vezirköprü Orman Ürünleri Kâğıt San. A.Ş. 

 Ankara Halk Ekmek Fabrikası 

 Bursa, Tokat, Trabzon İl Sağlık Müdürlükleri 

 İzbelcom A.Ş. 

 Karayolları 9. ve 15. Bölge Müdürlükleri 

 Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi 

 Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

 

6.3.4 İSGDATA Lisans Modelleri 

 

UZMAN: Bağımsız çalışan veya OSGB bünyesinde partime veya fulltime çalışan uzman 

ihtiyaçları karşılar. 

DOKTOR: Bağımsız çalışan veya OSGB bünyesinde partime veya fulltime çalışan doktor 

ihtiyaçlarını karşılar. 

İSGB: Büyük ve orta ölçekli şirketler, grup şirketleri uzman ve doktor görevlerini karşılar. 

OSGB: OSGB’ lerde yönetim kontrol görevlendirme işlemlerini yapar. Uzman ve Doktor 

sürümlerinden yapılan çalışmaları görür raporlar ve takip eder. 

ANDROİD: Saha çalışmalarında verilerin kolay ulaşılabilir olmasını ve bunlarla ilgili sahadan 

veri toplanmasını, bildirimler yapılmasını sağlar. Uzman ve Doktor sürümlerinden yapılan 

çalışmaları görür ve bunlara data verir. Online ya da offline çalışabilir.  
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