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     Bu çalışmanın amacı; Mermer Fabrikalarında is  güvenliği açısından ortaya 
çıkabilecek tehlike ve riskleri analiz ederek kabul edilebilir seviyelerde tutabilmek 
için alınması gereken önlemleri belirlemektir. 
Uygulama alanı olarak; Diyarbakır Mermer İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye bağlı 
Dimer Mermer Fabrikası seçilmiştir. Fabrikadaki tehlike ve riskler L Tipi Matris 
yöntemi ile değerlendirilmiş, kontrol önlemleri ile risk seviyeleri kabul edilebilir 
seviyelere gelebilmesi için gerekli önlemler belirlenmiştir. 
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The purpose of this study is to determine the necessary precautions to keep the 

hasard s and risks at acceptable levels which can be occurred in term of occupational  
safety in marble factories by analyzing these dangers and risks. 

The application field has been chosen Dimer Marble Factory which is belongs 
to the Dimer Group. The hasards and risks have been evaluated by L type matrix 
method, to reduce the levels of risks at acceptable levels have been determined by the 
precaution controls. 
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1. GİRİŞ 

 

Dünyada ve Türkiye’de, sanayileşme ve teknolojik ilerlemeye paralel olarak, 

işyerlerindeki çalışanların güvenliği ile ilgili ortak sorunlar gündeme gelmeye 

başlamıştır. Gelişen teknolojiyle birlikte çalışanlar, daha önce karşılaşmadıkları yeni 

risk ve tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu 

sorunların işletmelerin çalışmasını tehlikeye sokması ve iş verimini olumsuz 

etkilemesi sonucu, sağlık ve güvenlikle ilgili tedbirlerin alınması gündeme gelmiştir. 

Her geçen gün iş kazalarıyla maddi ve manevi kayıpların büyük boyutlara ulaşması 

konunun önemini daha da arttırmaktadır. 

Son yıllarda doğal taş sektöründe ihracatta büyük bir gelişim kaydeden 

ülkemizde, mermer ocak işletmeciliği ve mermer üretim fabrikaları ön sıralarda yer 

almaktadır.  Madencilik faaliyetlerinin çoğunun insan gücüne dayanarak yapıldığı bu 

alanların iş sağlığı ve güvenliği acısında daha güvenli hale getirilebilmesi için 

kazalar olmadan risk analizi yapmak,  gerek çalışan sağlığı gerekse işveren açısından 

büyük önem arz etmektedir.  

Sektörde yaklaşık 800 ocak, 1500 fabrika ve 7000 civarında atölye ile 200.000 

kişiye iş imkanı sağlandığı düşünülürse, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi sektör 

acısından ön plana çıkmaktadır. Güney Doğu Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesinden 

sonra doğal taş rezervi acısından Türkiye’nin en büyük rezervi ile ikinci sırayı 

alırken, yaklaşık olarak 6000 kişiye iş imkânı sağlamaktadır. 

Uluslararası Çalışma Örgütün’e göre (ILO, 2007); Dünyada, ortalama 270 

milyon iş kazası olmakta ve 200.000 kişi hayatını kaybetmektedir. Avrupa 

Birliği’nde; her 4,5 saniyede bir, bir işçi en az 3 gün evde kalmasına yol açacak bir 

kazaya maruz kalıyor. Her 3.5 dakikada bir, bir kişi işten kaynaklanan nedenlerden 

dolayı hayatını kaybediyor. Eurostat istatistiklerine göre her yıl iş kazaları 

dolayısıyla, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde, 5.720 kişi hayatını kaybediyor 

(Eurostat, 2007). 

Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre 2006 yılında 79.027 iş kazası 

meydana gelmiştir. Bunlardan 1592’si ölümle sonuçlandı. Yine aynı istatistiklere 
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göre, 2006 yılında Türkiye’de 574 meslek hastalığı saptandı ve 9 çalışan meslek 

hastalıklarına bağlı nedenler ile hayatını kaybetti (SGK, 2007). 

2007 yılında yapılan istatistiklere göre 80.602 iş kazası meydana geldi. 

Bunlardan 1043’ü ölümle sonuçlandı. Yine 2007 verilerine göre 1208 meslek 

hastalığı saptandı ve 1 çalışan meslek hastalığına bağlı hayatını kaybetti.2008 yılı 

içerisinde gerçekleşen iş kazası sayısı 40.186 olarak belirtilmiştir (SGK 2008-2009). 

Çizelge 1.1. 2006 – 2007 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Karşılaştırılması 

Olay 2006 Yılı Verileri 2007 Yılı Verileri %  Değişim    

İş Kazası 79.027 80.602 % 2 artış 

Ölümlü İş Kazaları 1.592 1.043 % 52 azalma 

Meslek Hastalığı 574 1.208 % 110 artış 

Ölümlü Meslek 

Hastalığı 
9 1 % 533 azalma 

 

Yukarıdaki çizelgeden de görüldüğü üzere iş kazaları ve meslek hastalıklarındaki 

artışa karşılık ölüm oranları diğer yılla göre azalma olmuştur. 

Türkiye İstatistik Kurumunun  (TÜİK) 2006 – 2007 iş kazaları araştırmalarına 

göre, bir işte çalışmış olanlarının yüzde 2,9’u iş kazası geçirdi. İş kazası geçirenlerin 

sektörel dağılımları incelendiğinde, iş kazaları geçirenlerin oranlarının en yüksek 

olduğu sektörün, yüzde 10,1 ile madencilik ve taş ocakçılığı olduğu görülmektedir.  

Bunu yüzde 9,4 ile inşaat sektörü ve yüzde 7,7 ile elektrik, gaz ve su sektörü izledi 

(TÜİK 2007).  

İş kazaları ve meslek hastalıkları sıralamasında madencilik sektörü üst sıralarda 

yer alsa da mermer sektörü, kömür ocakları ve taş ocakları gibi diğer madencilik 

sektörlerine nazaran riski fazla görülmemektedir. 

İlk bakışta meydana gelen kazaların insan odaklı olduğu düşünülse de,  bireyin 

çalışma ortamı, insan – makine, makine – insan adaptasyon gibi etkenler göz önüne 

alınarak riskli çalışma alanları ve ortamları belirlenerek doğa bilecek tehlikeleri 

irdelemek toplum yararına olacaktır. 
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Bu çalışma ortamlarında üretim süreçlerini geliştirme ve yöntemlerinin 

araştırılması konularını irdelemeden, öncelikli yapılması gereken çalışma risk analizi 

çalışmalarıdır. Risk analizi çalışmaları ışığı altında üretim süreçleri belirlenerek doğa 

bilecek riskler önceden bertaraf edilmelidir. 

5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 11. maddesinde  “ Mermer Fabrikaları” faaliyetleri sanayiden sayılan işler 

kapsamına alınmıştır. 

4857 sayılı ve 22.05.2003 tarihli İş Kanunu, işverenlerin ve işçilerin 

yükümlülükleri bölümü, MADDE 77’de aynen “ işverenler işyerlerinde iş sağlığı ve 

güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri 

noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü 

önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği 

önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları 

mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar” 

denilmektedir. 161 sayılı ILO sözleşmesinin 5. maddesine göre “ işverenler, 

işyerlerinde sağlığa zararlı riskleri tanımlamak ve değerlendirmekle yükümlüdür” 

denilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; Mermer Fabrikalarında is güvenliği açısından ortaya 

çıkabilecek tehlike ve riskleri analiz ederek kabul edilebilir seviyelerde tutabilmek 

için alınması gereken önlemleri belirlemektir. 

Uygulama alanı olarak; Diyarbakır Mermer İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 

bağlı Dimer Mermer Fabrikası seçilmiştir. Fabrikadaki tehlike ve riskler L Tipi 

Matris yöntemi ile değerlendirilmiş, kontrol önlemleri ile risk seviyeleri kabul 

edilebilir seviyelere gelebilmesi için gerekli önlemler belirlenmiştir. 

 

1.1. Diyarbakır Mermer İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş Tanıtımı 

 

Diyarbakır Mermer İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DİMER A.Ş.) 1995 yılında 

20.000 TL. sermaye ile Diyarbakır Bölgesinde mermer sahalarını araştırma ve ocak 

açmak amacı ile kurulmuştur. 
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2009 yılı sonu itibarı ile bütçesi 45.000.000 TL olan Dimer AŞ 30.000.000 

USD ihracatı ile sektöre öncü kuruluşlardandır. Dimer A.Ş. Çatısı altında; Diyarbakır 

Mermer Fabrikası (DİMER), 2005 yılında 500.000 TL kuruluş sermayesi ile 

Diyarbakır Orman Ürünleri Fabrikası (DİYOR), 2005 yılında 1.000.000. TL sermaye 

ile kurulan Diyarbakır Bazalt Fabrikası (DİBAZ). 2008 yılında 240.000 TL ile 

kurulan Diyarbakır Mineral (DİMİN) kuruluşlarının yanı sıra 2010 yılı içersinde 

faaliyete girecek olan Diyarbakır Tarım (DİTAR), Diyarbakır Yapı Malzemeleri 

(DİYAPI), Diyarbakır Turizm (TURİM) firmaları ile holdingleşmeyi 

hedeflemektedir. 

Risk analiz çalışması yapılan fabrika Dimer A.Ş.’ye ait Dimer Mermer İşleme 

Fabrikasıdır. 
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 

Madencilik sektöründe ve mermer ocaklarında son yıllarda yapılmış bazı 

çalışmalar tespit edilmiştir. Ancak Mermer Fabrikalarında yapılmış benzer bir 

çalışmaya rastlanmamıştır.  

Aslan (2009), Bilecik yöresinde faaliyet gösteren 15 mermer ocağı 

işletmesinde risk analizleri yapılacak mermer işletmeleri için mevcut tehlikeler 

belirlenmiştir. Mermer işletmelerindeki mevcut tehlikeler için risk skorları 

hesaplanmış ve risk skorlarının istatistiksel parametreleri belirlenmiştir. Mermer 

işletmelerinde mevcut tehlikeler için risk skorları, kontrol grafikleri yardımıyla 

gözlemlenmiş ve riskli işletmeler ile risk kaynakları belirlenmiştir. Yüksek risk 

oluşturan kaynakların ortandan kaldırılabilmesi veya risklerin küçüklene bilmesi için 

alınması gerekli olan önemler belirlenmiştir.  

Dike (2009), tarafından İsdemir A.Ş Kok Fabrikası İle Kardemir A.Ş. Kok 

fabrikalarının iş kazaları açısından hangi risk sınıfında yer aldıklarının belirlenmiş. 

Her iki Kok Fabrikasına ait iş kazası kayıtları derlenerek bir veri tabanı 

oluşturmuştur. Haftalık iş kazası olma olasılığı ve hasar dağılımları ortaya 

çıkarıldıktan sonra özel bir yazılım kullanılarak,  Yıllık İş Kazası Dağılımı ile İş 

Günü Kaybı Dağılımları elde edilmiştir. Daha sonra Matris Yöntemi kullanılarak risk 

seviyeleri belirlenmiştir. Buna göre İsdemir Kok İşletmesinde 23 günde bir kaza 

olma ihtimali ve Kardemir de 11 günde bir kaza olma ihtimali tespit edilmiştir. 

İsdemir “Düşük” risk sınıfında, Kardemir ise “Kabul Edilemez” risk sınıfında yer 

aldığı belirlenmiştir. 

Yakar (2007), tarafından Sivas bölgesinde çimento sektöründe İş Sağlığı ve İş 

güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar, OHSAS 18001 standartları konusunda bilgi 

verilmeye çalışılmıştır. Yibitaş – Lafarge Çimento fabrikası evreninde yapılan 

amprik çalışma ile de OHSAS 18001 standartlarına uygun olarak şekillendirecek İş 

Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları tedbirleri ve eğitimi sonucunda iş kazası ve 

meslek hastalıkları konusunda azalma sağlanabileceği üzerine çalışılmıştır. 



2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR  Erhan AĞCA 

6 

Çakıroğlu (2007), tarafından iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

kapsamında bir araştırma yapmış ve İzmir Tetra Pak bünyesinde Potansiyel arıza tipi 

ve etkileri analizi ( FMEA) ile çözüm yolları ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Akkoyun ve Gümüş (2006), tarafından yapılan çalışmada mermer ocak 

işletmeciliğinde sık karşılaşılan iş kazaları üzerine bir çalışma yapılmıştır. Mermer 

işletmeciliği sırasında kaza meydana gelme riski olan makine ve çalışma kısımları 

hakkında bilgi verildikten sonra muhtemel kazlara karşı alınması gereken tedbirler 

sıralanmıştır. Ayrıca geçmiş yıllarda mermer ocaklarında meydana gelen iş kazaları 

ile ilgili bazı istatistikî bilgiler verilerek mühendis bulunan ve bulunmayan ocaklar iş 

kazaları açısından kıyaslanmış ve teknik eleman istihdamının önemine vurgu 

yapılmıştır. 

Gümüş (2005), tarafından Diyarbakır Bölgesi mermer ocağı işletmeciliğinde iş 

güvenliği ve iş kazalarının doğurduğu sonuçlar irdelenmiş. Bölgede meydana gelen 

iş kazaları ile ilgili bazı istatistikî bilgiler verilerek, mühendis bulunan ocaklarda ve 

mühendis bulunmayan ocaklardaki iş kazaları kıyaslanmıştır. 

Ünsar  (2003),  tarafından yapılan çalışmada;  Türkiye`de  işçi  sağlığı  ve  iş 

güvenliği ile  ilgili  yaklaşımlar, sorunlar ve belirsizlikler ortaya konmuştur. Ayrıca 

uygulamalarının mevcut durumu ve konuyla ilgili yapılan bir araştırmada; Tekirdağ 

ili Çerkezköy İlçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette bulunan tekstil 

işletmelerinde görev yapan yöneticilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına bakış 

açıları, uygulamaları, tedbirler ve sahip oldukları bilgiler belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırma sonucunda; işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili sorunların çözümünde 

sadece devletin değil, iş görenler ve işverenlerinde büyük sorumlulukları oldukları 

belirlenmiştir. 

Bacak  (2002),  tarafından iş kazalarını etkileyen faktörler ve bunları 

önlemenin yolları üzerinde bir araştırma yapılmış olup, Çanakkale ili çimento, toprak 

ve cam sektöründe uygulanmıştır.  Bu çalışmada; tüm toplum kesimleri üzerinde 

olumsuz etkileri bulunan iş kazalarını hangi faktörlerin etkilediği ve bunları önlemek 

için neler yapılması gerektiği ortaya konmak istenmiştir. Bu doğrultuda Çanakkale 

bölgesindeki çimento,   toprak ve cam sektöründe yapılan anket ve mülakat 
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uygulaması ile işçilerin,   işverenlerin,   işletme yöneticilerinin,   işçi ve sendika 

temsilcilerinin görüşleri alınarak çözüm yolları ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Aksoy (2002), tarafından iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin Uluslararası Çalışma 

Örgütü(ILO)   Sözleşmeleri ve Türkiye’deki uygulamaları hakkında bir çalışma 

yapılmış; işçi sağlığı ve iş güvenliği konularını ele alan sözleşmelere ayrıntılı bir 

şekilde yer verilmiş;  bu sözleşmelerden 7 tanesini imzalayan Türkiye’nin ILO 

normlarını çalışma mevzuatına yansıtma noktasındaki kararlılığı değerlendirilmiştir. 

Mamatoğlu (2001), tarafından iş kazlarının azaltılmasında davranış temelli iş 

güvenliği modelinin uygulanması ile ilgili çalışma Arçelik A.Ş.   Pişirici Cihazlar 

İşletmesi Montaj bantlarında çalışan 283 mavi yakalı erkek denek ile yapılmıştır. 

Araştırma sırasında, ABC analizleri yapılarak olası iş kazaları öncülleri, davranışları 

ve sonuçları bulunmuştur. Daha sonra bu bilgiler, araştırma içinde ölçek geliştirmek, 

eğitim programı hazırlamak ve ilgili bölümlere iş güvenliği konusunda önerilerde 

bulunmak için kullanılmıştır. 

Akçin  (2001),  tarafından iş kazlarının önlenmesi ve iş güvenliği analiz 

tekniklerinin TTK ocaklarında uygulanması ile ilgili yapılan çalışmada; Türkiye 

Taşkömürü Kurumu(TTK)’nda meydana gelen iş kazalarının yıllar itibariyle 

istatistikî yorumları yapılmış ve 2000 yılı iş kazalarının daha önceki yıllarda 

meydana gelen iş kazalarıyla karşılaştırmaları yapılmıştır. Ayrıca ahşap tahkimatlı 

dönümlü uzun ayak çalışmasında iş kazalarını önlemek amacıyla İş Güvenliği 

Analizi(İGA) tekniğinin bu çalışmaya uygulanması ele alınmıştır. 

Karadağ  (2000),  tarafından Ankara ilindeki 3 taş ocağı ile 2 kum ocağı 

çalışanlarının iş sağlığı ve iş güvenliğinin değerlendirilmesi için yapılan çalışmada; 

bu ocaklarda çalışan 203 kişinin 194’ü ile görüşülmüş ve sağlık taraması yapılmıştır. 

Kum ocakları ve taş ocaklarında kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin sınır 

değerin oldukça üstünde, taş ocaklarındaki havanın toz konsantrasyonun da yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Bu toz konsantrasyonun yüksek olmasına bağlı işçilerde bazı 

akciğer sorunlarını olduğu tespit edilmiş ve bunların önlenmesi için bazı önerilerde 

bulunulmuştur. 
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Kurt (1999), tarafından yapılan iş kazaları ve meslek hastalıklarının yapısal 

analizi ve en aza indirgenmesi ile ilgili çalışmada iş kazalarının nedenleri araştırılmış 

ve en aza indirgenmesi ile ilgili öneriler sunulmuştur. 

Ramani ve Mutmansky (1999) tarafından yapılan çalışmada; A.B.D.’de 20. 

yy.’ da madencilik sektöründeki iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili kayıtlar incelenmiş, 

madencilikle ilgili yapılan yasal düzenlemelerin getirdiği yaptırımlar, yeni ekipman 

ve teknoloji kullanımı ve madencilik üretim tekniğinde yapılan iyileştirmelerin, iş 

kazaları ve meslek hastalıklarında önemli azalmalara neden olduğu belirlenmiştir. 

Arıoğlu  ve  arkadaşları  (1990),  tarafından  yapılan  çalışmada,  ülkemiz  taş 

kömür  madenciliğinin iş kaza büyüklüklerinin (ölü, yaralı sayıları, ton başına ölü, 

yaralı sayıları ve kaza sıklık oranları) AT Ülkeleri karşısındaki düzeyini belirlemek 

amacıyla  Zonguldak  Havzasında 1941  –  1987  yılları arasında  meydana gelen  iş 

kazalarının ayrıntılı bir  istatistiki analizi yapılmıştır. Ayrıca iş kazalarını 1–2 yıl 

içinde belli ölçüde topluluk standartlarına uyumlu olabilecek düzeylere getirmek için 

alınması gereken teknik ve idari önlemler topluca verilmiştir.   
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3. MATERYAL VE METOD 

 

Bir tehlike ve risk analizi çalışmasının ilk aşaması olan temel veriler bölümü 

tezin bu kısmında verilmiştir. 

 

3.1. Materyal 

 

3.1.1. Dimer Mermer Fabrikasının Tanımı 

 

Diyarbakır Mermer İşleme Fabrikası (DİMER) 1997 yılı sonbaharında temeli 

atılan, 2000 yılından beri faaliyetlerini sürdüren fabrika 22.500 m2 kapalı alanı ile 

yıllık 1.500.000 m2 işlenmiş mermer kapasitesine sahiptir. Üretiminin % 85’ini ihraç 

eden Dimer Mermer kendi sektöründe ön sıralarda yer almaktadır.(Şekil 3.1) 

Üretilen mermer, Japonya, Hollanda, Kore, Singapur, Hindistan, Yunanistan, 

İtalya, Çin, Irak, Suudi Arabistan, Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak 

üzere dünyada 60 farklı ülkeye ihracat yapmaktadır. Nakliyatın büyük bir çoğunluğu 

Mersin limanından yapılmaktadır. 

 
Şekil 3.1. Dimer Mermer Fabrikası 

 

Genel hatları ile fabrika; Ham Madde Stok Alanı, Plaka Üretim Hattı, Fayans 

Üretim Hattı, Yarı Mamul İstif Alanı, Ambalaj ve Mamul Stok Alanlarında 

oluşmaktadır. (Şekil 3.2)  
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Şekil 3.2. Dimer Mermer Fabrikası Yerleşim Planı 

 

Dimer mermer personel sayısı ve görev dağılımı; 

Çizelge 3.1 Fabrika Personel Dağılım Tablosu 

FAB. MÜDÜRÜ 1   İK GÖREVLİSİ 1 

PAZARLAMA SATIŞ ŞEFİ  1   Y.IÇI PAZ. SATIŞ SORUMLUSU 3 

İMALAT ŞEFİ 1   SEVKİYAT SORUMLUSU 2 

İDARİ İŞLER ŞEFİ 1   KALİTE KONTROL SORUMLUSU 2 

HAMMADDE VE KALİTE ŞEFİ 1   MUHASEBE SORUMLUSU 1 

ÜRETİM PLANLAMA ŞEFİ 1   MAKİNA OPR YARD.  23 

ARGE MÜHENDİSİ 1   MAKİNA OPR YRD. (PL. DLG.) 5 

ÜRETİM PLANLAMA SORUMLUSU 1   MAKİNA OPR YRD. (TRIMMING) 3 

FABRİKA BAKIM ONARIM SORUMLUSU 1   MAKİNA OPR YRD. (YAN KESME) 2 

FABRİKA ELEKTRİK BAKIM ONARIM GÖR. 3   MAKİNA OPR YRD. (YARMA KALİBRE) 3 

FABRİKA MEKANİK BAKIM ONARIM GÖR. 3   YARDIMCI ELEMAN 31 

VERİ GİRİŞ GÖREVLİSİ 3   STOK SAHA SORUMLUSU 1 

VARDİYA SORUMLUSU 6   AMBALAJLAMA GÖR. 2 

ALIN CİLA PAH.OPR. 1   ARITMA GÖR. 3 

DOLGU HATTI OPR. 4   BLOK SAHA GÖR. 3 

KATRAK OPERATÖRÜ 3   GÜVENLIK GÖR. 5 

KÖPRÜ KESME OPR. 3   ÜRÜN KONT SNF.YRD. 6 

FAYANS HATTI OPERATÖRÜ 10   ÜRÜN KONT.SNF.GÖR. 9 

PLAKA CİLA OPR. 2   ASÇI YRD. 1 

ST OPERATÖRÜ 12   AŞÇI 3 

FORKLİFT OPERATÖRÜ 4   İKRAM VE TEMİZLİK GÖR. 1 

PLAKA KALİBRE OPERATÖRÜ 2   AMBALAJ VE DEPO GÖR. 1 

FASON KALİTE KONTROL GÖREVLİSİ 1   ŞOFÖR 3 

 

 

    MAMUL STOK 

    ALANI 

 

 

 

 

 

 

HAM MADDE STOK ALANI 

 

 

MERMER ÜRETİM HATLARI 

               PLAK MAMÜL STOK ALANI 

PLAKA YARI 

MAMUL İSTİF 

ALANI 
Yemekhane ATÖLYE 

İDARE 

BİNASI 

Operasyon 

Şefliği 
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3.1.2. Dimer Mermer Fabrikası Üretim Hattı 

 

Yıllık 1.500.000 m2 işlenmiş mermer üretim kapasitesine sahip olan fabrikada 

üretim hatlarındaki makinelerin % 70’i İtalyan patentlidir. Üretim hatları 24 saat 

esaslı 3 vardiya şeklinde aralıksız devam etmektedir 

 

Dimer Mermer Fabrikası Üretim Tesisinde bulunan makine parkuru; 

• 4 Adet Frugoli TM 80 Lamalı Katrak 

• 4 Adet Esmaş  S / T 

• 1 Adet Pedrini  Favans Hattı (Dolgu Uniteli 3 kalibre + 4 honlama +12 cila Kafalı) 

• 1 Adet Frugoli TM Cila Makinesi ( 3 + 12  kafalı)  

• 1 Adet FM Mecanica Plaka Silme ( 16 Kafalı ) 

• 1 Adet Pedrini Plaka Kalibre Makinesi ( 6 Kafalı) 

• 1 Adet SEI RES-60L Plaka Dolgu Makinesi  

• 1 Adet  Marmomak Strip Dolgu Makinesi 

• 1 Adet Pelegrini Yarma Makinesi   

• 2 Adet Perdini Köprü Kesme 

• 1 Adet Pedrini Çoklu Ebatlama 

• 1 Adet Öz Maksan Yan Kesme  

• 2 Adet Öz Maksan  Alınpah - Cila 

• 2 Adet Met-Ar Trimming ikili Ebatlama 

• 5 Adet Esmaş Kafa Kesim Makinesi 

• 5 Adet Güralp Tavan Vinci ( 5 ton) 

• 2 Adet Güralp Blok Saha Vinci ( 35 ton ) 

• 3 Adet Komatsu Forklift ( 3, 3.5 ve 4 ton ) 
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Risk değerlendirilmesi yapılacak olan çalışmada öncelikle sürecin 

tanımlanması gerekmektedir. Üretim hattı genel olarak bloklardan Plaka Üretimi ve 

Strip Üretimi olarak iki grupta toplanmaktadır.  

 

  Plaka Üretim Hattı           Strip Üretim Hattı  

   

Blok Saha        Blok Saha 

 

Katrak             S/T 

 

Plaka Kalibre      Kafa Kesme 

 

Plaka Dolgu      Yatay Yarma 

 

Plaka Cila        Strip Kalibre + Dolgu 

 

Ambalaj    Köprü kesme     Fayans Hattı   

 

        Stok Saha            Ambalaj    Ambalaj  Alın Cila Pah

      

Sevkiyat        Stok Saha                   Stok Saha           Ambalaj 

     

          Sevkiyat                     Sevkiyat                 Stok Saha 

 

              Sevkiyat 

 

Şekil 3.3. Fabrika Üretim Akım Şemaları 
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3.1.2.1. Katrak Makinesi 

 

Ocaklardan çıkarılan mermer bloklarının belirli kalınlıkta plakalar halinde 

kesilmesi amacıyla katrak makineleri kullanılır. Bir çerçeve üzerine birbirine 

simetrik olarak dizilmiş ve hidrolik sistem yardımıyla gerdirilmiş lamalar, üzerindeki 

elmas soketler ile çerçevenin ileri – geri ( strok ) hareketi ile çerçeve altında bulunan 

vagon içerisindeki bloğun yukarıya hareketi ile kesim işlemi gerçekleşir. Kesim 

esnasında oluşan ufak parçacıkların uzaklaştırılması, lama üzerindeki soketlerin ısıl 

değerinin yükselmemesi için su kullanılmaktadır. 

Katrakta bulunan su kanalları üzerindeki nozullar vasıtası ile sisteme su 

girdisi sağlanmaktadır. Bu yüzden katrağa su veren sistemin kesilmesi halinde 

katrağı durduran bir elektro basınç kontrol sistemi bulunmaktadır. Bunun olmaması 

halinde bıçak ve soketlerde ani ısı değişimi ile meydana gelerek lama ve soketler 

kullanılamaz hale gelir. Katrakların altında, kesilecek blokların yerleştirildiği blok 

vagonu bulunur.(Şekil 3.4) 

80 lamalı katrak maksimum (3,2m * 2m * 2m)  boyutlarındaki blokların 

kesimini yapar. Kesme işlemi ile 2’lik ve 3’lük cm kalınlığında plakalar elde edilir. 

İsteğe bağlı olarak plaka kalınlığı 2- 6 cm arası kesim yapılabilmektedir. 

 
Şekil 3.4. Katrak Makinesi 
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3.1.2.2. Plaka Kalibre Makinesi 

 

Katrak makinesinden ebatlanan plakalar kesim esnasında 2 cm’lik plakalar için 

2,1 ve 3 cm’lik plakalar için 3,1 cm olarak kesilmektedir. Diğer  taraftan kesim 

esnasında oluşan izlerin kalibrasyonu için Plaka kalibre makinesi kullanılmaktadır. 

Kalibrasyonun yanı sıra plakaların sağlamlaştırılması için uygulama yapılacak diğer 

istasyon olan dolgu hatları için hazırlık aşamasıdır. Hazırlık aşamasında Kalibre 

kafalarına takılı olan aşındırıcı abrasifler ve temizleme fırçaları yardımı ile kil 

boşlukları temizlenir aynı zamanda kalibrasyon işlemi tamamlanır.(Şekil 3.5) 

 

 
Şekil 3.5. Plaka Kalibre Makinesi 

 

3.1.2.3.Plaka Dolgu Makinesi 

 

Mermer sektöründe ocaklardan üretilen bloklar, arazi yapısı, oluşum 

esnasından ve de kristalizasyonundan kaynaklı olarak blok içerisinde kılcal 

çatlaklıklar mevcuttur. Kılcal çatlak ve kil oranı fazla olan bloklardan elde edilen 

plakaların cila hatlarında plaka verimi düşük olmaktadır ve bu verimin düşüklüğü 

işletme maliyetini otomatik olarak etkilemektedir. Bu verimin yükseltilmesi amaçlı 
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olarak plaka cila makinesi öncesinde kılcal çatlak içeren plakalar dolgu makinesinde 

Epoksi reçineler ile ikincil bir işleme tabi tutulurlar. Epoksi denilen kimyasal 

reçineler plaka yüzeyine uygulanarak kılcal çatlaklıklara sızarak bu çatlakları 

yapıştırma özelliğine sahiptir.   

Uygulama öncesinde plaka kalibre makinesinden gelen plakaların yüzey 

sularının kurutulması için ısınma tünellerinde geçerken bünyesindeki bağıl sular 

bırakması sağlanmaktadır. Uygulama öncesi plakaların 25 – 30 °C’ye kadar 

ısıtılması zorunludur. Epoksi kimyasal reçineleri 50 °C’yi geçmemesi zorunludur 

aksi takdirde Epoksi kimyasal özelliğini kaybetmektedir.(Şekil 3.6) 

Plaka yüzeyine Epoksi ile uygulama işlemi tamamlandıktan sonra plakalar 

kürlenmeleri için 2,5 – 3 saat 26 katlı kürlenme fırınlarında bekletilmektedir. 

 
Şekil 3.6 Plaka Dolgu Makinesi 

 

Diğer bir dolgu yöntemi ise; Plaka kalibrede yüzeyi temizlenmiş ve belirli bir 

değerde kalibrasyonu yapılmış olan plakaların bir kısmının bünyesinde kılcal 

çatlaklıklar ve derin boşluklar ihtiva etmediği durumlarda Epoksi reçine işlemi 

yerine plakalar, Plaka Ultraviyole dolgu makinesinde yüzey dolgusu yapılmaktadır. 

Burada kullanılan kimyasallar 340 mm dalga boyundan yüksek ışık yayan özel 

lambalar vasıtası ile sertleşen ultraviyole jeller ile sağlanmaktadır. Burada kullanılan 
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kimyasalların taşı sağlamlaştırma özelliği bulunmamaktadır. Sadece plaka cile öncesi 

gözenekleri kapatarak daha düzgün biz yüzey elde etmeye yaramaktadır. 

 

3.1.2.4. Plaka Cila Makinesi 

 

Plaka kalibrede yüzeyi temizlenmiş ve belirli bir değerde kalibrasyonu 

yapılmış olan plakaların bir kısmının bünyesinde kılcal çatlaklıklar ve derin 

boşluklar ihtiva etmediği durumlarda Epoksi reçine işlemi yerine plakalar Plaka 

Ultraviyole dolgu makinesinde yüzey dolgusu yapılmaktadır. Burada kullanılan 

kimyasallar 340 mm dalga boyundan yüksek ışık yayan özel lambalar vasıtası ile 

sertleşen ultraviyole jeller ile sağlanmaktadır. abrasifler, Reçineli abrasifler, 

Manyezit bağlı abrasifler, Sentetik bağlı abrasifler olarak dört grupta incelemek 

mümkündür.  

Abrasifler grubu; 24-36-46-60-80-120-180-220-280-320-3/4-400-600-800-

Cila-Keçe sıralamasında, 24 – 46 aşındırıcı grubu, 60 – 320 honlama grubu, 3/4- 800 

parlatma grubu ve en son Cila grubu ve keçe ile işlem tamamlanmaktadır. Cila taşları 

içerisindeki oksalik asit içeriği ile en son parlatma işlemi yapılmaktadır. (Şekil 3.7) 

Cilalama işlemi esnasında makinenin band hızı, kalibre kafalarının basınç 

değerleri, cilalanacak olan taşın karakteristik özelliği, kalibre kafalarındaki su miktarı 

gibi parametreler cila kalitesine etki etmektedir. 

 
Şekil 3.7. Plaka Cila Makinesi 
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3.1.2.5. Köprü Kesme Makinesi 

 

Plakaların cilalama işlemi sonrasında çıkan plakalar, homojen renk uyumuna 

sahipse ve plakalarda gözenek ve çatlaklar yok ise müşteriye sevk edilmek üzere 

ambalajlanır. Cilalama işlemi sonrasında plakalarda belirgin renk farklılıkları ve 

kırık ve çatlaklar var ise plakalar daha küçük ebatlara kesilmek üzere köprü kesme 

makinelerinde kesilir. 

Köprü kesme makineleri plaka ciladan alınan sorunlu aynı karakterde plaka 

olarak değer taşımayan plakalar istiflenerek köprüye sabitlenmiş dikey testere 

yardımıyla yatay düzlemde ileri – geri ve köprü vasıtasıyla yatay düzlemde sağa sola 

hareketi ile istenilen ölçüde plakaları ebatlaya bilmektedir.(Şekil 3.8) 

 
Şekil 3.8 Köprü Kesme Makinesi 

 

Köprü kesme makinesinde kullanılan testere çaplarına göre aynı anda birkaç 

plakayı ebatlayabilmektedir. 80 cm çapındaki çelik gövdeli ve uçlarına elmas 

soketler kaynak edilen testereler ile 12 adet 2 cm’lik plakayı veya 3 cm’lik 8 adet 

plakayı aynı anda istenilen ölçüde ebatlayabilmektedir. Testereler köprü üzerindeki 

motor mili düzeneğine flanş diskler yardımı ile sabitlenmiştir. 
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Kesim sırasında kesilen ufak parçaları uzaklaştırmak, testere gövdesini ve 

elmas soketlerin soğutulması amacı ile su kullanılmaktadır. Makine bünyesindeki su 

kanallarındaki ufak nozullar vasıtasıyla gerekli su miktarı karşılanmaktadır. 

 

3.1.2.6. Plaka Ambalaj ve Stok Alanı 

 

Plaka Cila makinesinden çıkan mermer plakaları renk ve dolgu ve seleksiyon 

problemi olmayan plakalar müşteri taleplerine göre ambalajlanarak sevkiyata hazır 

bir şekilde stok alanında istiflenir. 

2 cm’lik plakalar 50 m2, 3 cm’lik Plakalar ise 35 m2’yi geçmeyecek şekilde 

ambalajlanır. 

 

3.1.2.7. Köprülü Tavan Vinci 

 

Plaka işleme istasyonların tümünde taşıma ve ambalajlama işlemleri için tavan 

vinci kullanılmaktadır. 5 ton kapasiteli bu tavan vinçleri tavanda bulunan raylar 

vasıtası ile kesim holleri boyunca köprü üzerinde hareket ede bilmektedir. Köprü 

üzerinde bulunan vinç sistemleri ( kedi ) kasnak - tambur sistemleri ile plakaların 

aşağı yukarı hareketleri sağlanmaktadır.(Şekil 3.9) 

 
Şekil 3.9. Plaka Stok Alanı ve Köprülü Tavan Vinci 
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3.1.2.8. S/T Makinesi 

 

S/T’ ler genellikle katraklar için uygun olmayacak kadar küçük ve Katrağa 

konulduğunda dağılma, parçalanma riski taşıyan blokların kesilmesi işleminde 

kullanılırlar. Üretim durumuna göre katraklık bloklarda S/T’ de kesilebilir. 

Katraklara göre; birim m3 blok kesimi için harcadıkları su ve elektrik tüketimleri 

daha fazladır. Buna karşılık ilk yatırım ve bakım masrafları daha azdır Ayrıca, 

blokların yerleştirilmesi ve kesim için geçen süre dikkate alındığında fiili çalışma 

süreleri daha fazladır. 

Kesim işlemi testere gövdesine gümüş kaynak ile sabitlenmiş elmas soketler 

sayesinde yapılmaktadır. Testere gövdeleri istenen kesim enine bağlı olarak 

değiştirilmektedir. 30 cm’lik stripler için 1200 mm’lik testereler, 40 cm’lik stripler 

için 1400 mm’lik testereler ve 60 cm’lik stripler için ise 1700 mm’lik testereler 

kullanılarak üretim yapılmaktadır.(Şekil 3.10) 

 Elmas diskli dairesel kesim yapan makinelerde soğutma suyu akış miktarına, 

kesilecek malzeme cinsi ve kesme hızına bağlıdır. 

 

 
Şekil 3.10. S/T Makinesi 
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3.1.2.9. Kafa Kesme Makinesi 

 

ST’den çıkan striplerin ebatlanması ve hat sonlarında oluşan ebat sonu 

malzemelerin kafalarının düzeltilerek istenilen ölçüye kesilmesini sağlayan 

makinelerdir. 35 cm’lik dikey testereler, hidrolik piston yardımı ile yatay düzlemde 

hareket ederek kesim işlemini gerçekleştirir.(Şekil 3.11) 

 

Şekil 3.11. Kafa Kesme Makinesi 

 

3.1.2.10. Yatay Yarma Makinesi 

 

Yatay yarma makineleri ST’den normal standart kalınlığının iki katı kalınlıkta 

ve buna ek kalınlık olarak testere kalınlığı ilave edilerek kesilen stripleri ortandan 

ikiye bölerek seri üretim yapabilmektedir. Örneğin üretim 2 cm isteniyorsa ST 

kesimim 4,9 cm kesilir. Kesilen bu stripler yarma makinesinde iki eşit parçaya 

bölünür. 0,9 cm ise soket payıdır. Böylece ST kesim makinelerinin kesim hızı ve 

üretim kapasitesi bu makine sayesinde ikiye katlanmış olur.( Şekil 3.12) 

 
Şekil 3.12 Yatay Yarma Makinesi 
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3.1.2.11. Strip Kalibre Makinesi 

 

Strip kalibre makineleri kesimi tamamlanmış stripler; kalibrasyon amaçlı 

olarak gerek St ‘den gerekse yarma makinesinden 2,1 cm olarak kesilir. 0,1’lik kısım 

striplerin kaba perdahının yapılması ve kalibrasyon işlemi için kalibre makinesinde 

yüzey işleminden geçer. Strip kalibre makinelerinde bulunan Honlama kafalarına 

takılı olan aşındırıcı abrasifler ve temizleme fırçaları yardımı ile kil boşlukları 

temizlenerek bir sonraki dolgu hattı için hazırlık yapılmış olur. (Şekil 3.13) 

 
Şekil 3.13 Strip Kalibre – Honlama Makinesi 

 

3.1.2.12. Strip Dolgu Makinesi 

 

Kalibrasyonu tamamlanan ve yüzeyi temizlenen stripler bünyelerinde bulunan 

kılcal çatlak ve kil damarlarından kırılmasını önlemek için Kimyasal reçineler ile 

sağlamlaştırılırlar. Epoksi diye adlandırılan bu kimyasal reçineler kılcal çatlaklara 

sızarak yapışmakta ve sağlam yüzey elde etmesini sağlamaktadır. 

Uygulama öncesinde taş yüzeyinde ve içerdeki bağıl nemi atmak amaçlı 10 

metre uzunluğunda tünel fırında ısıtılarak uygulamaya hazırlık yapılmaktadır. 

Uygulama öncesi stripler 25 – 30 °C’ye kadar ısıtılması zorunludur. Epoksi kimyasal 

reçineleri 50 °C’yi geçmemesi zorunludur aksi takdirde Epoksi kimyasal özelliğini 

kaybetmektedir.( Şekil 3.14) 

 



3. MATERYAL ve METOD  Erhan AĞCA 

22 

 
Şekil 3.14. Strip Dolgu Makinesi 

 

3.1.2.13. Fayans Cila Hattı 

 

Kalibrasyon ve sağlamlaştırma işlemi tamamlanan stripler cila makinesi 

üzerinde 12 adet aşındırıcı kafa ile çalışmaktadır. Farklı tipte 12 adet abrasifin belirli 

sıra ile dizilimi ile taşın yüzeyini aşındırma, parlatma ve cilalama mantığı ile 

çalışmaktadır. Abrasiv kafalar pnomatik-hidrolik kontrollü olup, kafalar sadece 

altlarında stirp bulunduğu zaman inmekte ve strip tamamen geçtikten sonra 

kalkmaktadır, Böylece daha hassas bir silme işlemi gerçekleştirmektedir. 

Abrasif içerisinde ki aşındırıcının mesh cinsinden tane boyutuna bağlı 

olarak adlandırılırlar. Belili başlı aşındırıcılar olarak Elmas, Kuvars, SiC, Al2O3, 

Boron Nitrit saymak mümkündür. Abrasifleri kendi içerisinde Lak bağlantılı 

abrasifler, Reçineli abrasifler, Manyezit bağlı abrasifler, Sentetik bağlı abrasifler 

olarak dört grupta incelemek mümkündür.  

Abrasifler grubu; 60-80-120-180-220-320-3/4-400-600-800-Cila-Keçe olarak 

sıralanır. 
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Cilalama işlemi esnasında makinenin band hızı, kalibre kafalarının basınç 

değerleri, cilalanacak olan taşın karakteristik özelliği, kalibre kafalarındaki su miktarı 

gibi parametreler cila kalitesine etki etmektedir.(Şekil 3.15) 

Cilalanmış uzun boy stripler cila makinesinin ebatlama bölümüne gelerek 

istenilen ölçülerde kesimi gerçekleştirildikten sonra ambalajlanır. 

 

 
Şekil 3.15. Fayans Cila ve Ebatlama Makinesi 

 

3.1.2.14. Yan Kesme ve Trimming Makinesi 

 

Gerek fayans hatlarının sonunda gerekse köprü kesmelerden elde edilen son 

ürünler; renk, dolgu ve kenar kırıkları gibi nedenlerden dolayı hedeflenen nihai ürün 

kalitesinde olmamaktadır. Bu tür ürünler daha düşük ebatlara düşürülerek problemli 

bölgeleri kesilmekte ve kalite arttırılmaktadır.  

Taşların enlerinde yaşanan problemler için yatay sehpa üzerinde hareket eden 

40 cm çapındaki kesici disk yardımı ile yan kesme makinesi kullanılarak taşlar 

ikincil işlemden geçirilerek kalitesi yükseltilir. Eğer taşların kenar kırıkları ve gönye 
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problemleri mevcut ise trimming makinesinde sonsuz bant üzerinde hareket eden 

paralel 35 cm’lik 2 adet kesici disk yardımıyla gerek enine gerekse boyuna 

ebatlanarak kalitesi arttırılır. 

 

3.1.2.15. Alın Cila Pah Makinesi 

 

Genellikle basamak, denizlik, parapet, limonluk gibi malzemelerin üretiminin 

son aşamasında uygulama alanlarının dış kısımlarının cilalanması ve uygulama 

yüzeyinde kullanıcılar tarafından maruz kalınan bölgelerdeki sivri kenarların 

yuvarlatılması amacı ile tıraşlama işlemi Alın Cila Pah makinesinde yapılmaktadır. 

Makine üzerinde taşın kenarlarının 45o'lik bir açı ile yuvarlatılması amaçlı 

olarak 4 adet abrasif kafası ve alın cila kısmı için 6 adet abrasif seri ile 

yapılmaktadır.(Şekil 3.16) 

 

 
Şekil 3.16. Alın Cila Pah Makinesi  

 

3.1.2.16. Seleksiyon ve Ambalaj 

 

Yüzey işlemi tamamlanan mermerler hat sonlarında; Renk, doku ve seleksiyon 

işlemlerinden sonra müşteri taleplerine göre ambalajlanır. Ambalaj işlemi nihai 
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ürüne göre ve müşteri isteğine göre değişmektedir. Genellikle basamak ve uzun boy 

fayanslar palet ve küçük bandıl, fayans ve ebatlı malzemeler sandık ambalaj  

yapılarak müşterilere gönderilmektedir.(Şekil 3.17) 

Şekil 3. 17. Ambalaj Çeşitleri 

 

3.1.2.17. Forklift  

 

Strip Üretim Hatlarında makineler arası istiflenmiş ve yüzey işlemi görecek 

malzemelerin taşıma işlemi forkliftler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca fabrika 

içerisindeki yüklemeler amacıyla da kullanılmaktadır.(Şekil 3.18) 

 
Şekil 3.18. Forklift 
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3.1.3. Hammadde Stok Saha 

 

Ocaklardan gelen bloklar fabrika hammadde deposuna girişi yapıldıktan sonra 

aynı karakterdeki bloklar kendi içerisinde öncelikli olarak aynı cins taşlar belirli 

periyotlarda dizilmiştir. Daha sonra bu gruplar katraklık ve S/T lik olarak istiflenir.  

 

3.1.3.1. Dış Vinç 

 

Ocaklardan kamyonlar ile nakledilen bloklar fabrika sahasında önceden 

belirlenmiş yerlere 35 tonluk gezer vinçler yardımı ile taşınarak istiflenmektedir. 

 

 
Şekil 3.19 Blok Saha ve Dış Vinç 
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3.1.4. Yarı Mamul Stok Saha 

 

Kesim makinelerinden çıkan ara ürünler bir sonraki istasyonda üretim zamanı 

gelinceye kadar Yarı mamul stok sahasında aynı cins ve aynı ölçüdeki taşlar bir 

birbiri içerisinde istiflenmektedir. Yarı mamuller forkliftler vasıtası ile 

düzenlenmekte ve taşınmaktadır.(Şekil 3.20) 

 
Şekil 3.20 Yarı Mamul Stok Alanı 

 

3.1.5. Mamul Stok Saha 

 

Yüzey işlemi tamamlanmış son nihai ürünler fabrika sahasında müşteri 

kodlarına göre mamul stok sahasında yükleme zamanına kadar istiflenmektedir. 

Ambalajlanmış son nihai ürünler forkliftler  vasıtası ile düzenlenmekte ve sevkiyat 

için kamyonlara yüklenmektedir. (Şekil 3.21) 

 
Şekil 3.21 Mamul Stok Alanı 
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3.1.6. Atölye 

 

Fabrika bünyesinde bulunan tamir bakım atölyesinde teknik ekipler 24 saat 3 

vardiya esaslı çalışarak arızalara anında müdahale edilmektedir. Teknik hizmetler 

kısmında çalışan 4 mekanikçi, 3 elektrikçi personel fabrikadaki makinelerin bakım 

ve onarımlarından sorumludur. 

 

3.1.7. Kazan Dairesi ve Gaz Tankı 

 

Dimer mermer fabrikasında kalorifer sistemi ısıtma ve üretim hatlarında 

bulunan dolgu hatlarındaki brülör sistemleri için 10 m3’lük Sıvılaştırılmış Doğal Gaz 

(LNG) tankı bulunmaktadır. (Şekil 3.22)  

 

 
Şekil 3.22. LNG Gaz Tankı 
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3.1.8. Yemekhane 

 

Dimer mermer fabrikasında günlük ortalama 250 kişi civarında kişiye yemek 

hizmeti verilmektedir. Yemekhane 3 vardiyada çalışan tüm personelin yemek 

ihtiyacına cevap verebilecek şekilde organize edilmiştir. Yemekhane bünyesinde 3 

aşçı, 2 temizlik görevlisi bulunmaktadır. 

 

3.2.Metod 

 

Bir Risk Analizi çalışması aşağıdaki aşamaları içerir. 

• Temel veriler 

• Emniyetli çalışma koşulları 

• Tehlikelerin belirlenmesi 

• Tehlikelerin değerlendirilmesi 

• Risk değerlendirmesi 

• Risk önlemleri 

• Kalıcı riskler 

 

3.2.1. Temel Veriler  

 

Tehlike ve risk analizi yapılacak sistemin; makineler, donanımlar, binalar, 

altyapı, ürünler, çevre vb. bilgileri derlenir. Bu bilgilerin doğruluğu teyit edilmelidir. 

 

3.2.2. Emniyetli Çalışma Koşulları  

 

Proses ve operasyonlar tanımlanır. Prosedürler, emniyet kuralları, ilgili 

mevzuat, rehber ve talimatlar ve bakım şemaları incelenerek, sistemin güvenli olarak 

çalıştırılabilmesi için gerekli koşullar belirlenir. 
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3.2.3. Tehlikelerin Belirlenmesi 

 

Risk analizi yapılacak sistemdeki tehlikeleri belirlemek üzere genellikle 

aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır: 

 

• Ön Tehlike Analizi - (Preliminary Hazard Analysis - PHA) 

• İş Güvenlik Analizi - JSA (Job Safety Analysis) 

• Olursa ne olur analizi -What if? 

• Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Tekniği (Hazard and Operability Studies - 

HAZOP) : 

• Hata Ağacı Analizi Tekniği - HAA (Fault Tree Analysis - FTA) 

• Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Tekniği 

• Hata Modu ve Etkileri Analizi (Failure Modes and Effects Analysis - FMEA) 

• Güvenlik Denetimi (Safety Audit) 

• Olay Ağacı Analizi (Event Tree Analysis - ETA) 

• Neden - Sonuç Analizi (Cause-Consequence Analysis) 

• İnsan hatası analizi (Human Error Analysis) 

• Tehlike Erken Uyarı Modeli (Diagnostics Model fornHazard) 

• Stokastik Modelleme 

 

3.2.4. Tehlikelerin Değerlendirilmesi 

 

Tehlikenin sonucu olasılık kategorileri belirlenir. Sonuç; Afet, Kritik, Marjinal, 

ve İhmal edilebilir olarak sıralanabilir. Olasılık kategorisi de; yılda bir, 5 yılda bir, 10 

yılda bir şeklinde olabilir. 
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3.2.5.  Risk Değerlendirme 

 

Değerlendirilen risklerin, risk matrisi üzerindeki yerine bakılır. Riskin kabul 

edilebilirliği konusunda karar verilir. Kabul edilemez riskler uygun önlemler alınarak 

risk koruma seviyesi indirgenmeye çalışılır. (Şekil 3.22) 

 
Şekil 3.23. Risk Değerlendirme Matrisi 
 

3.2.5.1.  Risk Değerlendirme Karar Matrisi 

 

En sık kullanılan yaklaşımlardan biri olan risk değerlendirme matrisi ABD, 

Askeri standardı MIL_STD_882-D olarak da bilinen sistem güvenlik program 

gereksinimi karşılamak maksadıyla geliştirilmiştir. Matris diyagramları iki veya daha 

fazla değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmekte kullanılan bir değerlendirme 

aracıdır. 

 

3.2.5.2. L Tipi Matris 

 

5 x 5 Matris diyagramı (L Tipi Matris) özellikle sebep-sonuç ilişkilerinin 

değerlendirilmesinde kullanılır. Bu metod basit olması dolayısıyla tek başına risk 
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analizi yapmak zorunda olan analistler için idealdir, ancak değişik prosesler içeren 

veya birbirinden çok farklı akım semasına sahip işlerin hepsi için tek başına yeterli 

değildir ve analistin birikimine göre metodun başarı oranı değişir. Bu tür işletmelerde 

özellikle aciliyet gerektiren ve biran evvel önlem alınması gerekli olan tehlikelerin 

tespitinin yapılabilmesi için kullanılmalıdır. Bu tenkite, öncelikle bir olayın 

gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi halinde sonucunun derecelendirilmesi ve 

ölçümü yapılır (Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3). Risk Skoru İhtimal ve zarar derecesinin 

çarpımından elde edilerek ( Çizelge3.4) yerine yazılır. 

 
Çizelge 3.2 Bir Olayın Gerçekleşme İhtimali 

İHTİMAL ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI İÇİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI 

ÇOK KÜÇÜK Hemen hemen hiç 

KÜÇÜK Çok az (yılda bir kez), sadece anormal durumlarda 

ORTA Az (yılda birkaç kez) 

YÜKSEK Sıklıkla (ayda bir) 

ÇOK YÜKSEK Çok sıklıkla (haftada bir, her gün), normal çalışma şartlarında 

 

Çizelge 3.3 Bir Olayın Gerçekleştiği Takdirde Şiddeti 

İHTİMAL ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI İÇİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI 

ÇOK HAFİF İş saati kaybı yok, ilkyardım gerekebilir. 

HAFİF İşgünü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi ilk yardım gerektiren 

ORTA Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerekir. 

CİDDİ Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı 

ÇOK CİDDİ Ölüm, sürekli iş göremezlik 
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Çizelge 3.4 Risk Skor (Derecelendirme) Matrisi ( L Tipi Matris) 

 ŞİDDET 

İHTİMAL 
1 

Çok Hafif 
2 

Hafif 
3 

Orta Derece 
4 

Ciddi 
5 

Çok Ciddi 

1 
Çok Düşük 

Anlamsız 

1 

Düşük 

2 

Düşük 

3 

Düşük 

4 

Düşük 

5 

2 
Küçük 

Düşük 

2 

Düşük 

4 

Düşük 

6 

Orta 

8 

Orta 

10 

3 
Orta 

Düşük 

3 

Düşük 

6 

Orta 

9 

Orta 

12 

Yüksek 

15 

4 
Yüksek 

Düşük 

4 

Orta 

8 

Orta 

12 

Yüksek 

16 

Yüksek 

20 

5 
Çok Yüksek 

Düşük 

5 

Orta 

10 

Yüksek 

15 

Yüksek 

20 

Toler Edilmez 

25 

 

Çizelge 3.5 Sonucun Kabul Edilebilirlik Değeri 

SONUÇ EYLEM 

Katlanılamaz Riskler 
(25) 

Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş 
başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. 
Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa 
faaliyet engellenmelidir. 

Önemli Riskler  
(15.16.20) 

Belirlenen risk azalıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir 
faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse 
acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar 
verilmelidir. 

Orta Düzeydeki 
Riskler (8.9.10.12) 

Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma 
önlemleri zaman alabilir. 

Katlanılabilir Riskler 
(2.3.4.5.6,) 

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç 
olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin 
sürdürüldüğü denetlenmelidir. 

Önemsiz Riskler (1) Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve 
gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarının saklamaya gerek olmayabilir. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

Diyarbakır Dimer Mermer İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.’de 2006 – 2009 yılları 

arasında S.S.K. kayıtlarına göre gerçekleşmiş olan kaza kayıtlarına  (Çizelge 4.1)  

göre fabrika sahası içerisinde gerçekleşen 12 adet iş kazası kayıdına rastlanmıştır.  

Yine aynı kayıtlara göre ocak sahalarında gerçekleşen iş kazası sayısı 11 olduğu 

görülmüştür. Kaza kayıtlarına göre kaza olabilirlik değerleri eşit olsa da ocaklarda 

gerçekleşen iş kazalarının şiddetinin daha ağır olduğu ve bu kazalar sonucunda 2 

ölümlü iş kazasının meydana geldiği görülmüştür. 

 

Çizelge 4.1 2006 – 2009 Yılları Arasında Gerçekleşen İş Kazaları 
İş Kazası 
Geçiren 
Personel 

Tarih Yeri İş Kazasının Şekli      Sonucu 

Salih Işık 
01.05.

2006 

Fabrika 

(Fabrika işçisi) 

Mermer kesme makinesinde mermer kesmeye 

çalışırken sol el işaret ve baş parmağını 

makineye kaptırması sonucu kaza geçirmiştir. 

Hafif yaralı 

Emrah 

Polat 

01.05.

2006 

İş makineleri 

(Elektrik teknikeri) 

Dağıtıcı panodaki 125 Amperlik bıçaklı 

sigortanın patlaması ile sağ eli ve sol elinin 

parmak ucunun yanması sonucu kaza 

geçirmiştir. 

Hafif yaralı 

Suphi 

Kaya 

16.05.

2006 

Fabrika 

(Dolgu hattı 

operatörü) 

Sandığa koymak için eline aldığı mermerin, 

elinden kayarak sağ ayağına düşmesi sonucu 

kaza geçirmiştir.  

Hafif yaralı 

Mehmet 

Şirin Çınar 

16.05.

2006 

Fabrika 

(Fayans hattı 

operatörü) 

Fayans hattı makinesindeki makaraların 

sıkışması problemini gidermek için makaraların 

üzerine çıkınca, ayağının kayıp düşmesi 

sonucu kaza geçirmiştir. 

Hafif yaralı 

İsmail 

Çakar 

09.06.

2006 

Fabrika 

(Katrak operatörü) 

Vinçle taş taşırken taştan parça düşmesi 

sonucu kaza geçirmiştir. 

Bacakta hafif 

yaralanma 

Aziz Demir 
20.03.

2007 

Fabrika 

(Elektrik bakım 

onarım görevlisi) 

Sağ el eldiveninin matkapta sıkışması sonucu 

kaza geçirmiştir. 

Sağ el işaret 

parmağının tendom 

kopması 

Nimet 

Türk 

22.03.

2007 

Fabrika 

(Blok saha 

görevlisi) 

Vinçle taşı kaldırırken, taşın patlayıp küçük bir 

parçasının alnına düşmesi sonucu kaza 

geçirmiştir. 

Alnında hafif bir 

yaralanma. 

 

Musa Bolu 
28.03.

2007 

Fayinter 

(Ocak İşçisi) 

 

Sağ el orta parmağının makineyle taşın 

arasına sıkışması sonucu kaza geçirmiştir. 

Sağ el orta 

parmağının 

kopması 

Eyüp Gül 
09.04.

2007 

Fayinter 

(İşMak. Operatörü) 

Kepçenin içini temizlerken, levhanın elini 

kesmesi sonucu kaza geçirmiştir. 

Sol elinin 

yaralanması 
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Şenol 
Karadoğan 

30.04.

2007 

Fayinter 

(Ocak İşçisi) 

Çekiç ile sondaja vururken çapak adı verilen 

parçanın karın bölgesine çarpması sonucu 

kaza geçirmiştir. 

Karında hafif bir 

yaralanma 

 

Ali Çiftçi 
10.05.

2007 

Fabrika (Fayans 

Hattı Operatör 

Yrd.) 

Fabrika içerisnde çalışırken makinanın 

arızasını gidermeye çalışırken, parmağının 

taşın arasına sıkışması sonucu kaza 

geçirmiştir.  

Parmağında hafif 

yaralanma 

Mehmet 

Şirin 

Bayram 

27.06.

2007 

Fabrika 

(Fayansa Hattı 

Operatörü) 

Taşı makinadan çıkartırken sağ elinin pistonun 

arasına sıkışması sonucu kaza geçirmiştir. 
Sağ elinin 

yaralanması 

Cüneyt 

Öztürk 

26.07.

2007 

Fayinter 

( Ocak İşçisi ) 

Ocak sahasında, çay molasında iken çay 

içmeye giderken lastikli kepçenin 

merdivenlerine tutunmuştur. Ayağının yere 

takılıp yere düşmesi sonucu lastikli kepçenin iki 

ayağının üzerinden geçmesi ile kaza meydana 

gelmiştir.  

08.10.2007’ de vefat 

etti. 

Sebahattin 

Yakut 

30.07.

2007 

Fabrika 

(ST Operatörü) 

Fabrika içerisinde ST makinesinde mermer 

bloğunu keserken bloğun kapak olan kısmının 

sağ el baş parmağının üzerine düşmesi sonucu 

kaza geçirmiştir.  

Sağ el baş 

parmağının alt 

kısmının yarıdan 

kopması 

Mustafa 

Aslan 

09.08.

2007 

Fabrika 

( Ürün Kontrol ve 

Sınıflandırma 

Görevlisi) 

Fabrika içerisinde seleksiyon esnasında taşı 

kaldırırken, taşın sağ ayağının üstüne düşmesi 

sonucu kaza geçirmiştir. 
Hafif yaralı 

İsmail 

Çelik 

22.10.

2007 

Koky Ocağı 

( Ocak İşçisi ) 

Sondaj kurmak için sondaj kafasını monte 

etmeye çalışırken, ağırlığından dolayı sondajın 

kafasını tutamayıp sağ elinin sondaj makinesi 

ile taş arasında sıkışması sonucu iş kazası 

geçirmiştir. 

Sağ el baş 

parmağının 

kopması 

İzzettin 

Özkaya 

01.12.

2007 

Fayinter 

( Ocak İşçisi ) 

Mermer Ocağımızda tepeleme yapılan bloğun 

yerde kesilebilmesi için, bloğun altından elmas 

tel geçirebilmek için titanoyla kaldırılan mermer 

bloğun yanından arkasına geçmekteyken 

mermer bloğun kırılması sonucunda 

sigortalının üzerine düşmesi ile iş kazası 

meydana gelerek, sigortalanın ölümüyle 

sonuçlanmıştır. 

 

Ölüm 

Ayhan 

Gülcan 

16.04.

2008 

Fayinter 

(Ocak İşçisi) 

Ocak sahasında çalışırken kopan kasnak 

lastiğinin tekrar takılması için iş makinesine 

yaklaşması ve bu esnada kasnak lastiğinin 

tekrar kopması sonucu yüzünün ve sağ 

kolunun bazı kısımlarına lastiğin isabet etmesi 

ile kaza geçirmiştir. 

Sağ kolunun 

kırılması ve 

yüzünün 

yaralanması 

Saadettin 

Özdemir 

12.11.

2008 

Fayinter 

(Ocak işçisi) 

Sondaj borularının sökülmesi esnasında işçinin 

dalgınlığından dolayı bacağının kızak diye 

Bacakta hafif 

derecede 
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adlandırılan parça ile motor arasına sıkışması.  zedelenme 

İsmet Işık 
24.11.

2009 

Adıyaman (Ocak 

işçisi) 

Mermer kesim makinesini kapatırken ayağının 

kayması sonucu düşme 

Bacak ve omurga 

kırılması 

Aziz 

Pekcan 

16.09.

2009 

Fabrika 

(Mak. Opr. Yard.) 

Servis aracının ani fren yapması sonucu 

ayağını çarpma. 

Ayakta hafif 

zedelenme 

 

Mehmet 

Kölotoğlu 

19.04.

2009 

Adıyaman (Ocak 

işçisi) 

Loder ataşman pimi arızası giderilmesi 

sırasında parmakların sıkışması 

Sağ el son üç 

parmağın kopması 

Erdinç Sin 
17.04.

2009 

Fabrika  

 (Mak. Opr. Yard.) 

Fayans 2 makinesine taş verirken son sırada 

kalan taşın devrilerek bacağına düşmesi 

Bacak kemiğinin 3 

yerden kırılması 

 

4.1. Emniyetli Çalışma Koşulları 

 

4.1.1.Yasal Düzenlemeler 

 

Dimer Mermer A.Ş.’de yapılan incelemeler sonucundaki araştırma bulguları, İş 

Kanunu, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergelerin ön gördüğü yasal hükümler 

çerçevesinde irdelenmiştir. 

 

4.1.1.1. Sağlık Denetimi 

 

İşçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olduğunu gösterir sağlık 

raporları özlük dosyalarında bulunmaktadır. İşçilerin periyodik sağlık kontrolleri 

yapılmıştır. 

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işle giriş işin niteliğine göre ve 

şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fiziki muayene ve 

gerektiğinde laboratuar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile 

belirlenmesi zorunludur. Sağlık raporları iş yeri hekimi, iş yeri ortak sağlık birimi, iş 

sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal 

Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından 

verilir. İşin devamı süresince ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca 

olmadığının en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Periyodik 
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muayene sonuçları sağlık raporlarının ilgili bölümüne hekim tarafından işlenerek 

onaylanacaktır. 

(İş Kanunu Madde: 86, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Madde: 5, Ek II). 

 

4.1.1.2.Göğüs Filmleri 

 

Tozlu işlerde çalışan işçilerin göğüs filmi çekilmiştir.  

İşçilerin yapmakta oldukları işlerde maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik riskleri 

göz önünde bulundurularak işe girişlerinde ve işin devamı süresince periyodik olarak 

sağlık gözetimine tabi tutulmaları sağlanacaktır. Tozlu işlerde çalışacak işçiler, işe 

alınırken genel sağlık muayeneleri yapılacak, göğüs radyografileri alınacak, solunum 

ve dolaşım sistemi hastalıkları ile cilt sağlığı olanlar, göğüs yapısında bozukluk 

bulunanlar, bu işlere alınmayacaklardır. 

Tozlu işlerde çalışacak işçilerin periyodik olarak sağlık muayeneleri yapılacak 

ve her 6 ayda bir, göğüs filmleri çektirilecektir. Solunum ve dolaşım sistemi ile cilt 

hastalığı görülenler, bu işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır. 

(4857 Sayılı İş Kanunu- Madde: 78, Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:10; 4857 Sayılı İş Kanunu- 

Madde:78 İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü Madde:76.5.6). 

 

4.1.1.3. Portör Muayenesi 
 

Mutfak personelinin portör muayenesi düzenli olarak yapılmaktadır.  

Bulaşıcı hastalıkların çıkması ihtimaline karşı, işyerinde gıda işinde çalışan 

işçiler ve yeniden işe girecek işçiler, 3 ayda bir portör muayenesinden geçirilerek 

bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu alınacaktır. Bu raporlar, iş 

yerinde muhafaza edilecektir.  

(4857 Sayılı İş Kanunu –Madde:77 İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü-Madde 

57/7) 
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4.1.1.4. İşitme Testi  

 

Fabrika personelinin tümü rutin olarak işitme testi (kulak odyografisi)  

kontrolünden geçmektedir. 

İşçilerin, yapmakta oldukları işlerde maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik 

riskleri göz önünde bulundurularak işe girişlerinde ve işin devamı süresince 

periyodik olarak sağlık gözetimine tabi tutulmaları sağlanacaktır. Gürültülü işlerde 

çalışacaklar işçilerin, işe alınırken özellikle duyma durumu ve derecesi ölçülerek, 

kulak ve sinir sistemi hastalığı olanlar ile bu sistemde arızası bulunanlar ve 

hipertansiyonlular bu işlere alınmayacaklardır.  

 (4857 Sayılı İş Kanunu- Madde:78, Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:10; 4857 Sayılı İş Kanunu- 

Madde:78 İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü Madde:78) 

 

4.1.1.5. İşyeri Hekimi  
 

Fabrika bünyesinde iş yeri hekimi mevcuttur. 

İşverenler, elli ve daha fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde bir sağlık birimi 

kurmak zorundadırlar. İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma 

ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu 

hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin 

uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini yürütmek üzere; işyerinin risk 

gurubuna ve işçi sayısına göre bir veya daha fazla işyeri hekimi görevlendirmek ve 

bu görevlerin yapılması için gerekli yer, donanım ve personeli temin etmekle 

yükümlüdürler. 

 İşverenler işyeri hekiminin görevini etkili bir şekilde yürütebilmesi amacıyla 

gerekli planlama ve düzenlemeler yapmasına ve mesleği ile ilgili gelişmeleri 

izlemesine imkân sağlar. İşyeri sağlık hizmetlerinin yürütümünden işveren 

sorumludur. İşverenler bu yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz işyeri hekimi veya 

hekimleri ile sözleşme yaparlar. Yapılan sözleşmenin bir nüshası Genel Müdürlüğe 
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gönderilir. İşyeri hekimleri bu Yönetmelikte belirtilen görevleri eksiksiz olarak 

yerine getirmek için;    

I inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 1 iş günü, 

II inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 2 iş günü, 

III inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 3 iş günü, 

IV inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 4 iş günü, 

V inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 5 iş günü, 

gitmek zorundadır. 

 İşe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri için çalışan başına yılda en az 30 

dakika süre, yukarıda hesaplanan koruyucu hizmet süresine eklenir. Ayrıca işyerinde 

tedavi hizmeti verilmesi durumunda bu hizmet için gerekli süre yukarıda belirtilen 

sürelerin dışında tutulur. 

(4857 Sayılı İş Kanunu-Madde :81 İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri 

Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

Madde:5,21,25)  

 

4.1.1.6. Yıllık Faaliyet Raporu      

 

İşyeri hekimince yıllık faaliyet raporu düzenli olarak hazırlanmaktadır.   

İşyeri hekimi koruyucu hekimlik çerçevesinde yönetmelikte belirtilen tıbbi,  

teknik, kayıt ve istatistik görevlerini eksiksiz olarak yerine getirecektir. İşyeri 

hekiminin görevi sadece tedavi amaçlı poliklinik hizmeti vermek değildir.  

İşyeri hekimleri yıllık çalışma raporlarını her yılın sonunda yönetmelik ekinde 

bulunan örneğe uygun olarak hazırlayacaklardır.                 

(4857 Sayılı İş Kanunu Madde: 81, 4857 Sayılı İş Kanunu-Madde:78 İş Yeri 

Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik Madde:4).    
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4.1.1.7. Yıllık Çalışma Planı 

 

Yıllık çalışma planı hazırlanmış ve bu plana çerçevesinde çalışılmaktadır.  

Sağlık birimi, işyerinde yürütülecek sağlık hizmetleri ile ilgili olarak yılık çalışma 

planı hazırlayarak işverenin onayına sunar. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir. 

Ayrıca, bu plan çalışanların temsilcilerine ve varsa iş sağlığı ve güvenliği kuruluna 

gönderilir.               

(4857 Sayılı İş Kanunu Madde:81, 4857 Sayılı İş Kanunu-Madde:78 İşyeri 

Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik Madde:8). 

 

4.1.1.8. Malzeme Güvenlik Formları  

 

Kullanılan kimyasalların malzeme güvenlik formları (MSDS) mevcut ve 

gerekli yerlere asılmış durumdadır.  

İşyerinde kullanılan tüm kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları, 

bu maddelerin tedarikçilerden sağlanacak ve iş yerinde bulundurulacaktır. 

İşveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan malzeme güvenlik bilgi formu 

gibi risk değerlendirmesi için gerekli olan ek bilgileri sağlar.  Bu bilgiler, 

kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal maddelerin yürürlükteki mevzuatta yer 

alan özel risk değerlendirmelerini de içermelidir.  

(4857 Sayılı İş Kanunu Madde:78, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık 

ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik madde:6).            

 

4.1.1.9. Eğitim  

 

 İşçilere, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş ve bu eğitimler imza karşılığı 

kayıt altında tutulmuştur. 

 İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi 

için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları 

yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya 
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bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler, yaptıkları 

işlerde uygulanması gereken hususlar, yapılan işin tehlikesi çıkması muhtemel 

yangınlarda nasıl müdahale edileceği vb. konusunda hususlarda eğitime tabi 

tutacaklardır. Bu husus, düzenlenecek belge ile belgelenecektir.    

(4857 Sayılı İş Kanunu Madde:77, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 

Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Madde:7).  

 

4.1.1.10. İş Elbisesi 

 

İşçilere uygun iş elbisesi verilmiştir. 

İşçilerin kendi elbiselerine zarar verecek veya bunları sokakta giyilmez bir 

halde kirletecek işlerde çalışan işçilere, işin gerektirdiği şekil ve nitelikte koruyucu 

giyim eşyası olarak birer iş elbisesi veya iş gömleği giydirilecektir. İşçilerde verilen 

bu elbiseleri giyecektir. İşbaşında yırtık, sökük, sarkıntılı elbiseler giyilmeyecek, 

döner veya hareketli makinelerdeki çalışmalarda, boyunbağı, anahtarlık, saat zinciri 

gibi sarkan ve yüzük, bilezik ve kol saati gibi metal eşya kullanılmayacaktır.  

(4857 Sayılı İş Kanunu-Madde:77 İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü 

Madde:526.527). 

 

4.1.1.11. Operatör Ehliyeti 

 

İş makinesi kullanan operatörün ehliyeti mevcuttur.  

İşyerindeki iş makinelerini kullanan şahıslara ‘’Operatör Belgesi ‘’ veya ‘’G’’ 

sınıfı sürücü belgesi alınacaktır.  

(4857 Sayılı İş Kanunu Madde:77 .-27 Ekim 1996 tarih 22800 sayılı R.G 

Yayım. 4199 Sayılı Karayolları Trafik Kurumunun Değişik 42. Maddesi). 

 

4.1.1.12.Kişisel Koruyucu Donanım 

 

 İşçilere kişisel koruyucu donanım ( çelik burunlu ayakkabı, baret, toz maskesi 

emniyet kemeri vb.) verilmiş ve bu KKD’lerin kullanımı hakkında eğitim verilmiştir. 
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Her işveren, toplu koruma yöntemleri ile risklerin önlenemediği veya tam 

olarak sınıflandırılamadığı durumlarda kişisel koruyucu donanımların uygun şekilde 

kullanılması için her türlü önlemi alacaktır.  

İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği 

işverene bildirecektir.  

İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır 

durumda olacak, temizlik ve bakımı yapılacak ve gerektiğinde yenileri ile 

değiştirilecektir.  

(4857 Sayılı İş Kanunu – Madde: 78 Kişisel Koruyucu Donanımların 

İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik –Madde: 5.6.8). 

 

4.1.1.13. Özlük Dosyası 

 

İşçilerin özlük dosyaları insan kaynakları birimi tarafından düzenli olarak 

tutulmaktadır.  

Çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin 

kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek 

zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman 

yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İşveren, işçi hakkında edindiği 

bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında 

işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür. 

(4857 Sayılı İş Kanunu Madde: 75). 

 

4.1.1.14. Sağlık ve Güvenlik Dokümanı:  

 

Sağlık ve güvenlik dokümanı hazırlanmıştır. 

 İşveren, işçilerin işyerinde maruz kalabilecekleri risklerin ve değerlendirilmesi 

ve çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi, kullanılması ve 

bakımının yapılması hususlarının yer aldığı “sağlık ve güvenlik dokümanı’’  

hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlayacaktır. Sağlık ve güvenlik dokümanı 
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çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanacak ve işyerinde önemli değişiklikler veya 

ilave yapıldığında tekrar gözden geçirilecektir.  

(4857 Sayılı İş Kanunu- Madde: 78, Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 6.b). 

 

4.1.1.15. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 
 

İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulmuştur ve kurul aylık düzenli olarak 

toplanmakta toplantı tutanakları dosyalanmaktadır.  

Sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 50 işçi çalışan ve altı aydan fazla 

sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu 

kurmakla yükümlüdür. İşveren iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca iş sağlığı ve 

güvenliği mevzuatına uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler. 

 İşçi sayısının tespitinde işyerinde çalışan işçilerin tamamı dikkate alınır. 

İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok 

işyeri bulunduğu hallerde elliden fazla işçi çalıştıran her bir işyerinde ayrı birer 

iş sağlığı ve güvenliği kurulur.  

(4857 Sayılı İş Kanunu Madde: 80; İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları Hakkında 

Yönetmelik Madde: 4,5). 

 

4.1.1.16. İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna Eğitim 
 

İş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine iş sağlığı ve güvenliği yönünden eğitim 

verilmiştir. 

İşveren tarafından, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyeleri ve yedeklerine iş 

sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve 

yedeklerinin eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsar.   

a) Kurulun görev ve yetkileri,  

b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,    

c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,                 
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d) Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri,             

e) Etkili iletişim teknikleri,       

f) Acil durum önlemleri,                     

g) Meslek hastalıkları,              

h) İşyerlerine ait özel riskler.                

(4857 Sayılı İş Kanunu Madde: 80; İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 

Hakkında Yönetmelik Madde: 6) . 

 

4.1.1.17. Toz Ölçümü         

 

Toz ölçümü verilerine rastlanmamıştır.       

Maden ve taş ocakları işletmeleri ve tünel yapım işlerinde ve bunların 

tamamlayıcı tesislerinde işverenler; işyerlerinde çalışmalar sırasında yoğun toz 

çıkışını önlemek,  işçinin çalıştığı ortamdaki solunabilir toz miktarını aralıklı olarak 

yönetmelikte belirtilen yöntemlere göre ölçmek veya yetkili kılınmış laboratuar 

aracılığı ile ölçtürmek, çıkan tozu bastırmak için gerekli tedbirleri almak ve işçi 

sağlığına ilişkin tıbbi kontrol yöntemleri uygulayarak, çalışanları solunabilir toz 

nedeniyle oluşabilecek hastalıklardan korumak, işyerlerinde teknik ilerlemelerin 

getirdiği daha uygun sağlık şartlarını sağlama zorundadır.  

(4857 Sayılı İş Kanunu- Madde:77, Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve 

Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine ilişkin Tüzük-

Madde:5). 

 

4.1.1.18. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 

 

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı yönetmeliklerdeki aksamalardan dolayı henüz 

bulundurulmamaktadır. 

Sanayiden sayılan, devamlı olarak elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli 

işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma 

ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu 

hizmetlerin  yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi,bu tedbirlerin 
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uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini yürütmek üzere, işyerinin risk 

grubuna ve işçi sayısına göre bir veya daha fazla iş güvenliği uzmanını 

görevlendirmek ve bu görevlerin yapılması için gerekli yer araç-gereç ve personeli 

temin etmekle yükümlüdürler.        

İşverenler, işyerinde görev yapan iş güvenliği uzmanının çalışma şartları ile 

yetki ve sorumlulukları konusunda çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdür. 

İşverenler, iş güvenliği uzmanının görevini etkili bir şekilde yapmasını sağlamak 

için işletme içinde gerekli planlama ve düzenlemeleri yapmasına imkân sağlar.  

(4857 Sayılı İş Kanunu Madde:82, İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya 

Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik Madde:5). 

 

4.1.1.19. Vinç Ehliyeti 

 

Vinç operatörlerinin ehliyetleri bulunmaktadır ancak işe giren yeni personeller 

için başvuru yapılmış henüz vinç ehliyetleri alınmamıştır.  

Çan ve vinç kullanacak kişilerin sağlıklı ve deneyimli olmaları, fenni nezaretçi 

tarafından bunları kullanabileceklerine ilişkin olarak düzenlenmiş bir belgeye sahip 

bulunmaları zorunludur.  

(4857 Sayılı İş Kanunu –Madde:77, Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve 

Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine ilişkin Tüzük-

Madde:84). 

 

4.1.1.20. Gürültü Ölçümü 

 

Gürültü ölçümü periyodik olarak yapılmış, 2009 verilerine rastlanmamıştır.  

İş yerinde gürültü seviyesi ölçülerek, 80 desibelin üzerinde olduğu kısımlarda 

gürültü kaynağının neden olduğu ses ve titreşimler azaltılacak veya çalışan işçilere 

başlık, kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler 

verilecektir.  
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 (4857 Sayılı İş Kanunu Madde: 77; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 

Madde: 22). 

 

4.1.1.21. Tehlikelerin Tanımlanması  

 

İş yerinde tehlikeler tanımlanarak riskler değerlendirilmesi bu tez kapsamında 

başlamıştır. 

İş yerinde bulunan iş sağlığı ve güvenliği Uzmanı Tehlikelerin ortadan 

kaldırılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak üzere önerilerde 

bulunmalıdır. 

(4857 Sayılı İş Kanunu Madde:78; İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya 

Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik Madde:12.b). 

 

4.1.1.22. Uyarı ve Güvenlik İşaretleri  

 

İletişim, uyarı ve alarm sistemleri mevcut olup, uyarı levhaları ve güvenlik 

işaretleri gerekli yerlerde açık bir şekilde görünür haldedir.  

İşveren özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli 

ve/veya ışıklı sinyal yolu ile iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren, tehlikelere 

karşı uyaran yâda talimat veren işaretleri bulundurmak ve uygun şekilde kullanmak 

zorundadır. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin 

hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş 

seviyesine uygun yükseklik ve konumda yerleştirilecektir.  

(4857 Sayılı İş Kanunu –Madde:78, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği-

Madde:5 Ek – II 2,1). 

 

4.1.1.23.Elektrikli Cihazların Topraklama Kontrolleri 

 

Elektrikle çalışan cihazların gövde güvenlik topraklamaları mevcuttur. 

Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacak ve bağlandığı cihazın 
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izolesinde meydana gelecek en büyük kaçağı ( kısa devreyi) iletecek kapasitede 

olacak veya devrede, gerektiğinde o cihazı devreden çıkaracak, uygun bir devre 

kesme tertibatı bulunacak ve topraklama tesisatı uygun bir şekilde korunacaktır. 

Elektrik iletkenlerinin mahfazaları, metal mahfaza borular, elektrik teçhizatının metal 

koruyucuları ve diğer gerilim altında bulunmayan yaratılmış kısımları, uygun bir 

şekilde topraklanacaktır. Alternatif veya doğru akım ile çalışan metal kısımlı elektrik 

cihazları, uygun bir şekilde topraklanacaktır. Topraklama sisteminin uygunluğu yılda 

bir defa direnç ölçümü yapılarak kontrol edilerek belgelendirilecektir.  

(4857 Sayılı İş Kanunu Madde:77; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 

Madde:295.296.297.353, Topraklama Yönetmeliği Madde: 10 Ek/P). 

 

4.1.1.24. Paratoner ( Yıldırımlık) Tesisatı ve Kontrolü 

 

Fabrikada iki adet paratoner mevcuttur.  

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği veya 

depolandığı binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın ön gördüğü sistemlerle 

donatılacaktır. Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan koruyucu tertibat yılda en az bir 

defa, ehliyetli bir elemana kontrol ettirilecektir. Düzenlenen belge ilgililerin her 

isteminde gösterilmek üzere iş yerinde saklanacaktır.  

(4857 Sayılı İş Kanunu Madde:77; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 

343, Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle çalışılan İşyerlerinde ve 

İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde: 57 ). 

 

4.1.1.25. Elektrik Tesisat Projesi 

 

Elektrik tesisat projesi bakanlıkça onaylanmıştır. 

Tesisat projesi Bakanlıkça onaylanmayan çalışma sahalarında elektrik enerjisi 

kullanılamaz. 

(4857 Sayılı İş Kanunu-Madde:77, Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve 

Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük 

Madde:258). 
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4.1.1.26. Yalıtkan Malzemeler 

 

Elektrik panolarının önünde yalıtkan malzeme bulunmaktadır. 

Toprak ile potansiyel farkı 42 volttan fazla olan alternatif gerilimli elektrik 

tabloları, özel yerlerde bulundurulacak ve bu yerlerin tabanı, akım geçirmeyen 

malzemeden yapılmış veya bu cins malzeme ile kaplanmış olacaktır. 

(4857 Sayılı İş Kanunu-Madde:77,  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 

Madde:277). 

 

4.1.1.27. Kaldırma Araçlarının Kontrolü 

 

Kaldırma araçlarının (vinç, ceraskal, forklift vb.) kontrolü rutin olarak Makine 

Mühendisleri Odası tarafından yapılmaktadır. 

İş yerinde kullanılan iş ekipmanlarının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara 

uyulacaktır: 

a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, 

ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer 

değişikliğinde uzman kişiler tarafından kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu 

ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir. 

b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike 

yaratabilecek iş ekipmanının;  

1) Uzman kişilerce periyodik kontrollerini ve gerektiğinde testlerin yapılması, 

2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun 

süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden 

olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip ve sağlık ve 

güvenlik koşullarının korunması için uzman kişilerce gerekli kontrollerin 

yapılması, sağlanacaktır. 

Bu durumda; tüm kaldırma araçları her çalışmaya başlamadan önce 

operatörleri tarafından kontrol edilecek, ayrıca yetkili teknik bir eleman tarafından üç 

ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki 

dosyasında saklanacaktır. 
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Her türlü kaldırma makineleri, kabul edilen en ağır yükün en az 1,5 katını, 

etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacaktır. 

 (4857 Sayılı İş Kanunu-Madde:78, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 

Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 7;  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 

Madde:376-378). 

 

4.1.1.28. Kaynak Tüplerinde Güvenlik 

 

Geri tepme emniyet valfları, oksijen ve kaynak tüplerinde mevcuttur. 

Yanıcı- yakıcı gaz sistemlerinde tüplerdeki basınç farklarından dolayı oluşacak 

gaz geri tepmeleri ile yanlış kullanım sonucu oluşabilecek alevin geri tepmesini 

önlemek üzere imal edilmiş özel gaz-alev geri tepme emniyet valfları kullanılacaktır. 

(4857 Sayılı İş Kanunu-Madde:77,  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 

Madde:4). 

 

4.1.1.29. Kaynak Makinesinde Emniyet 

 

 İşletme içerisinde 3 adet kaynak makinesi mevcuttur gerekli tedbirler 

alınmıştır.  

Elektrik kaynak makinelerinin kullanılmasında, aşağıdaki tedbirler alınacaktır. 

1) Elektrik kaynak makineleri  ve teçhizatı yalıtılmış ve topraklanmış kaynak 

penseleri kabzalı ve dış yüzleri yalıtılmış olacaktır. 

2) Elektrik kaynak makinelerinin şalteri, makine üzerinde veya çok yakınında 

bulunacak, kablolar sağlam şekilde tespit edilmiş olacaktır. 

3)  Otomatik veya yarı otomatik dikiş ve punta kaynağı makinalarında, 

operasyon noktasına  kapalı koruyucu yapılacak veya çift el kumanda usulü 

uygulanacaktır. 

4) Beslenme ve kaynak kabloları, üzerinden taşıt geçmesi halinde, 

zedelenmeyecek ve bozulmayacak şekilde korunacaktır. 

5) Yanıcı maddeler yakınında elektrik kaynağı yapılmayacaktır. 

(4857 Sayılı İş Kanunu-Madde:77,  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:326). 
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4.1.1.30. Vinçlerde İkaz Sistemi 

 

Vinçlerde sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunmaktadır. 

Tehlikeli yükler, çalışanlar üzerinden geçirmeyeceklerdir. Bu gibi yükler 

taşınmadan önce, operatör tarafından sesli bir sinyal verilecek ve işçiler tehlikeli 

bölgeden ayrılıncaya kadar, kaldırma ve taşıma işleri durdurulacaktır. 

(4857 Sayılı İş Kanunu-Madde:78,  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 

Madde:382). 

 

4.1.1.31. Vinçlerde Fren Tertibatı 

 

Vinçlerde elektrik kesilmesinde devreye girecek fren tertibatı bulunmaktadır. 

Sabit olarak kurulan iş ekipmanı, yükün; 

a) İşçilere çarpması, 

b) Tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi veya düşmesi, 

c) İstem dışı kurtulması, 

Riskini azaltacak şekilde tesis edilecektir. 

(4857 Sayılı İş Kanunu-Madde:78, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 

Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek I  Madde:3.2.3). 

 

4.1.1.32. Oksijen Tüplerinin Kontrolü 

 

Oksijen tüplerinin kontrol belgeleri mevcut ve ehliyetli tedarikçilerden 

alınmaktadır. 

İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek 

iş ekipmanının; uzman kişilerce periyodik kontrollerinin ve gerektiğinde testlerinin 

yapılması sağlanacaktır. Basınçlı gaz tüplerini (asetilen tüpleri hariç) dolduran her 

firma, satışa çıkarmadan önce uygun aralıklarla belirli zamanlarda tüp ve teferruatını 

muayene edecek veya ettirecek ve hidrolik basınç deneyi, ağırlık deneyi, hacim 

deneyi gibi deneyleri yapacak veya yaptıracaktır. Bu muayene ve deneylere ait bir 
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belge tüple birlikte alıcıya verilecektir. Belgeler istenildiğinde gösterilmek üzere 

işyerinde saklanacaktır. 

 (4857 Sayılı İş Kanunu-Madde:78, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 

Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:7/b; Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı 

Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük 

Madde:95). 

 

4.1.1.33. Yangın Söndürme Cihazı 

 

Yangın söndürme cihazları ve yer gösterir uyarı tertibatları işletme içinde 

bulunmakta ve periyodik kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. 

İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, kullanılan maddelerin fiziksel 

ve kimyasal özelliklerine ve çalışanların sayısına göre işyerinde etkili ve yeterli 

yangın söndürme ekipmanları ile gerektiğinde yangın detektörleri ve alarm sistemi 

bulunacaktır. 

Yangın söndürme ekipmanı kolay kullanılır olacak, görünür ve kolay erişilir 

yerlere konulacak, önlerinde engel bulunmayacaktır. 

Yangın söndürmede kullanılan araş ve gereçlerin düzenli olarak teknik 

bakımları yapılacak, çalışanların sağlık ve güvenlikleri için tehlikeli olabilecek 

aksaklıklar en kısa zamanda giderilecektir. 

(4857 Sayılı İş Kanunu-Madde:78, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak 

Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik  Madde:8 Ek.2/5-1). 

 

4.1.1.34. Dolum Talimatı 

 

Akaryakıt tankının dolum talimatı mevcuttur. 

Tank sahasında tankerden tanklara dolum yapılırken alınacak tedbirler ile 

uyulacak kuralları belirten dolum talimatı yazılı olarak bulundurulacaktır. 

(4857 Sayılı İş Kanunu Madde:77,TS 12820-2002 Madde:1.11.1). 
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4.1.1.35. Akaryakıt Dolum Ağız Borusu 

 

Akaryakıt tankı dolum borusu tankın tabanına kadar indirilmiştir. 

İşverenin işyerinde, teknik ilerlemenin getirdiği daha uygun sağlık şartlarını 

sağlaması; kullanılan makinelerle  alet ve edevattan herhangi bir şekilde tehlike 

gösterenleri veya hammaddelerden zehirli veya zararlı olanları, yapılan işin 

özelliğine ve fennin gereklerine göre bu tehlike ve zararları azaltan alet ve edevatla 

değiştirmesi iş kazalarını önlemek üzere iş yerlerinde alınması ve bulundurulması 

gerekli tedbir ve araçları ve alınacak diğer iş güvenliği tedbirlerini devamlı surette 

izlemesi esastır. 

(İş Kanunu Madde:77). 

 

4.1.1.36. Sigara İçme Yasağı 

 

İşletme içerisinde sigara içmek yasaklanmış, uyarı ve ikaz tabelaları asılmıştır. 

Yangın veya patlama tehlikesi bulunan ortamlarda sigara içilmesine izin 

verilmeyecektir. Sigara içmek, içmek amacıyla tütün mamulleri ile alev ve kıvılcım 

çıkarabilecek her türlü maddeyi taşımak ve bulundurmak yasaktır. 

(4857 Sayılı İş Kanunu-Madde:78,Yer altı ve Yer üstü Maden İşletmelerinde 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Bölüm C Madde:8.7). 

 

4.1.1.37. Duş, Tuvalet ve Lavabolar 

 

Duş ve lavabolar yeterli sayıda bulunmaktadır. Duş ve Lavabolarda sıcak su 

tesisatı bulunmaktadır. 

Yapılan işin özelliğine göre gerekli durumlarda işçiler için duş tesisleri 

yapılacak yeterli sayıda lavabo ve tuvalet bulunacaktır. Duş ve lavabolarda akar su 

bulunacak, gerektiğinde akar sıcak su da sağlanacaktır.  

(4857 Sayılı İş Kanunu-Madde:78, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak 

Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek II Madde:13.2.1,13.2.2). 
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4.1.1.38. Yemekhane 

 

Düzenli olarak kontrol edilen yemekhane bulunmaktadır. 

Yemek aralığının eve gidip gelmeye elverişli olmayışı, işyerinin meskun 

mahallerden uzak oluşu, vasıta yetersizliği veya yokluğu veya benzeri sebeplerle 

yemeklerini işyerinde yemek zorunda olan işçiler için,  işverence rahat yemek 

yenilebilecek nitelik ve genişlikte bir yemek yeri sağlanacaktır.  

Bu yemek yeri;  

A- ) iş yerinden tamamen ayrılmış soyunma yerleri ve lavabolara yakın bir yerde 

yapılacaktır 

B- ) Temiz, aydınlık, havadar, mevsimine göre iyice ısıtılabilecek, yerler kolayca 

temizlenecek nitelikte olacak, taban bol suyla yıkanacak şekilde su geçirmez 

malzemeden yapılacak, duvarlar kolayca silinecek ve yıkanabilecek özellikte 

olacaktır 

İşçilerin çalıştıkları yerlerde ve iş başında yemek yemeleri yasaktır. Ancak işin 

gereği olarak işinin başından ayrılamayan işçiler ile ayrıca yemek yerleri ayrılmamış 

bulunan işyerlerindeki işçilerden hava muhalefeti gibi olağanüstü bir sebeple veya 

kişisel bir özre dayanarak işyerlerinde kalanlar; o işyerinde yapılan işin toz, duman, 

gaz, çıkması gibi sağlığa zararlı olmaması şartıyla bu hükmün dışındadır 

( 4857 sayılı İş Kanunu- Madde: 77, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 

: 36,37). 

 

4.1.1.39. Soyunma Yeri  

 

Soyunma yerleri yeterli kapasitede mevcuttur. 

İş elbisesi giyme zorunluluğu olan işçiler için uygun soyunma yerleri 

sağlanacak, işçilerden soyunma yerleri dışındaki yerlerde üzerlerini değiştirmelerine 

izin verilmeyecektir. Soyunma yerleri kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede 

olacak ve buralarda yeterli sayıda oturma yeri bulunacaktır 

(4857 Sayılı İş Kanunu-Madde:78, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak 

Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek II Madde:13.1.1). 
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4.1.1.40. Elbise Dolabı 

 

Soyunma yerinde elbise dolapları kişiye özgü bulunmaktadır. 

Soyunma odalarında her işçi için çalışma saatleri içinde elbiselerini 

koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunacaktır. Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde 

veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı 

yerlerde saklanabilmesi için, elbise dolapları yan yana iki bölmeli olacak veya iki 

ayrı elbise dolabı verilecektir. 

(4857 Sayılı İş Kanunu-Madde:78, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak 

Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek II Madde:13.1.2). 

 

4.1.1.41. Temiz İçme Suyu 

 

İçilebilir şartlarda temiz su bulunmakta. İçme suyunun analizi yapılmıştır. 

İşyerinde çalışanların kolayca faydalanabileceği uygun özellikte serin içme 

suyu bulundurulacaktır. Bu uygunluk, mahalli resmi makamlar ve belediyeler 

tarafından belgelendirilecektir. 

İçme suyu tesisatı bulunmayan yerlerde, temiz ve sıhhi içme suyu kapları 

sağlanacak ve bunlar, özel sehpalara oturtulup uygun musluklar takılacaktır. İçme 

suyu kapları, eğilerek boşaltılmayacak veya maşrapa daldırılarak su alınmayacak, 

ağzı açık varil, küp, kova, fıçı gibi kaplar, kapaksız ve musluksuz olarak 

kullanılmayacaktır. Su içmek için kişiye özel bardak kullanılacaktır. Karton veya 

benzeri bardaklar kullanıldığı takdirde, bunlar özel ambalajlarında veya temiz bir 

kutuda saklanacak, b,r kere kullanılan bardakların atılması içini musluğun yanında 

özel bir sepet bulundurulacaktır. 

( 4857 sayılı İş Kanunu- Madde: 77, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 

: 31,33). 
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4.1.1.42. Risk Değerlendirmesi 

 

İş yerinde muhtemel tehlike ve riskler değerlendirilerek gerekli tedbirler, bu 

çalışma ışığı altında tamamlanacaktır. 

Risk Değerlendirmesi 

Madde 6 – İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını 

tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, işçilerin sağlık ve 

güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliği’nin 6 ıncı maddesinin (c ) bendi ile 9 uncu maddesinin (a) bendinde 

uygun şekilde, risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. 

Risk değerlendirmesi yapılarak, bu Yönetmelikte belirlenen önlemler 

alınmadan tehlikeli kimyasal maddelerle çalışılması yasaktır. 

a) Risk değerlendirmesi, aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır; 

1) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları, 

2) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak malzeme güvenlik bilgi formu, 

3) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi, 

4) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı, 

5) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve 

biyolojik sınır değerleri,  

6) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi, 

7) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları. 

İşveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan risk değerlendirmesi için gerekli 

olan ek bilgileri sağlar. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal 

maddelerin yürürlükteki mevzuatta yer alan özel risk değerlendirmelerini de 

içermelidir. 

b) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesine uygun 

şekilde risk değerlendirmesi yapmak ve bu Yönetmeliğin 7 inci ve 8 inci 

maddelerinde belirtilen önlemlerden hangilerinin alınmış olduğunu 

belirlemekle yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yazılı belge haline 

getirilerek, istenildiğinde yetkili kişilere gösterilmek üzere işyerinde 

bulundurulacaktır. 
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c) Risk değerlendirmesi aşağıdaki hallerde yenilecektir; 

1) Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde, 

2) Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda, 

3) Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde, 

4) Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda, 

5) En az 5 yılda bir defa  

d) Risk değerlendirmesi, tamir ve bakım işleri de dahil olmak üzere kimyasal 

maddelerle çalışılan tüm işleri kapsayacaktır. 

e) Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve 

birbirleri ile etkileşimleri dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılacaktır. 

f) Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk 

değerlendirmesi yapılarak belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra 

başlanacaktır. 

 (4857 Sayılı İş Kanunu-Madde:78, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda  Sağlık 

ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik - Madde:6). 

 

4.1.2. Üretim Makineleri Emniyetli Çalışma Koşulları 

 

Üretim Hatlarında kullanılan makine ve ekipmanların mevcut durumu analiz 

edilerek olası riskleri en aza indirmek için iş sağlığı ve güvenliği kuralları 

çerçevesinde makine kullanım ve bakım talimatları oluşturulmalıdır.  

 

4.1.2.1. Katrak Makinesinde Dikkat Edilecek Hususlar 

 

1. Vagona yerleştirmiş bloğun kesim esnasında hareket ve titreşimini azaltmak 

için sabitleme işlemi çok önemlidir. Sabitlenmiş bloklar kesim esnasında 

dağıla bilir buda makine ve çalışanlar için tehlike arz etmektedir. 

2. Harekete başlamadan önce lama gerginliği kontrol edilmeli aksi halde kesim 

esnasında düşük gergili lamalar kesimi zorlaştırır ve plakalarda ölçü 

bozukluğuna neden olur. 
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3. Kesme işlemi lamalar bloğa gömülünceye kadar yavaş olmalı, lamalar bloğa 

tamamen gömüldükten sonra hızlı kesilmeye başlanmalıdır. İlk girişte hızın 

yüksek olması sonucu lamalar zorlanmadan dolayı simetrikliğini kaybeder 

buna bağlı olrak lama üzerindeki elmas soketler aşırı zorlanmadan  dolayı  

soketler  atabilir. Bloğun kesimini bitmesine yakın hız yeniden- düşünülmeli 

aksi taktirde tutunma yüzeyi azalan plakalar dağılacağından çalışanlar ve 

makineler acısından tehlike oluşturur. 

4. Aşırı Gönyesiz kırık yapıları fazla olan bloklar katrakla kesilmemelidir. Aksi 

takdirde blok kesim esnasında katrak içerisinde dağıla bilir. 

5. Soğutma suyu miktarındaki suyun az olması sonucunda lamalarda yanma 

gergi kayıpları, elmas soketlerde ise aşırı ısınmadan dolayı soket 

fırlatmalarına neden olacaktır. Serbest kalan soketlerden her biri insanlarda 

ciddi yaralanmalara sebep olur. 

6 Bloğun yarısı kesildikten sonra katrak durdurulur. Plakaların arasına ahşap 

kamalar yerleştirilir ve plakaların çevresi vagon destekleri ile beraber 

zincirlenerek blok sabitlenir. Bu şekilde kesimin devamında plakaların 

sallanarak kırılması engellenmiş olur. 

 

4.1.2.2. Plaka Kalibre Makinesinde Dikkat Edilecek Hususlar 

 

1. Kalibre makinesine plakaların alınması sırasında kullanılan yatar-kalkar 

sehpalarının vakum sisteminin emme gücü 6 mbarın altında olmalıdır. Emiş   

gücünün düşük olduğu durumlarda plakalar kırılarak tehlike arz ede bilir. 

2. Kalibrasyon kafalarına takılan aşındırıcıların basınç ve hız sistemleri doğru 

ayarlanmalıdır. Aşırı derecede basınca maruz kalan kalibrasyon kafaları işlem 

esnasında plakayı kıra bilir buna bağlı olarak abrasifleri kırarak fırlamasına 

neden olabilir.  

3. Kalibrasyon işlemi esnasında makinenin band hızı, kalibre kafa basınçları, 

kalibrasyonda kullanılan abrasiflerin sıralaması kalibrasyonun kalitesini 

etkilemektedir. 
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4.1.2.3. Plaka Dolgu Makinesinde Dikkat Edilecek Hususlar 

 

1. Dolgu makinesine alınacak plakalar için kullanılan vakum robotlarının emme 

basınçları 6 mbarın altında olmamalıdır. Aksi takdirde yükleme esnasında 

plakalar düşe bilir ve maliyet artışı yanı sıra çalışanlar açısından tehlike arz 

edebilir. 

2. Isınma ve kurutma tünelinden geçen taşlar için kabin ısınması sağlayan 

brülörler sürekli kontrol edilmeli koruma kalkanlarının aşınması durumunda 

doğa bilecek parlama durumları çalışanlar için tehlike arz edebilir. 

3. Kullanılan kimyasal reçinelerin direk insan vücuduna temas etmemesi ve 

solunmaması için eldiven maske gibi koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. 

4. Epoksi kimyasalları kesinlikle solvent ve solvent türevi kimyasal malzemeler 

içermemelidir. 

5. Kürlenme kabinin ısı seviyesi sürekli kontrol altında tutulmalı kabinin 

içerisindeki ısı seviyesi 50 °C’yi geçmemelidir. 

6. Boşaltama robotlarındaki emme gücü 6 mbardan az olmamalıdır. Aksi 

taktidir de istifleme öncesinde düşe bilir ve maliyet artışı yanı sıra çalışanlar 

acısından da tehlikeli olabilir. 

 

4.1.2.4. Plaka Ultraviyole Makinesinde Dikkat Edilecek Hususlar 

 

1. Bu sistemde kullanılan kimyasallar için uygulama yapılacak yüzeyin son 

derece temiz olması gerekmektedir. Çünkü Ultraviyole jeller ışık sistemi ile 

sertleştiğinde yüzeyde oluşacak tozlar jel ile karışıp ışığı geçirgenlik 

özelliğini kaybedecektir. 

2. Kullanılan ultraviyole jeller polyester bazlı olduğundan uygulama esnasında 

temastan kaçınılmalı, eldiven maske gibi koruyucu donanımlar 

kullanılmalıdır. 

3. Makine sistem içerisindeki ultraviyole lambalar düşük miktarda da olsa 

radyasyon yaymaktadır. Işığı makine dışına yayılmayacak şekilde izolasyonu 

sağlanmalıdır. 
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4. Yükleme ve boşaltma robotlarında plakaların düşmemesi ve tehlike arz 

etmemeleri açısından emme gücü 6 mbarın altında olmaması gerekmektedir. 

 

4.1.2.5. Plaka Cila Makinesinde Dikkat Edilecek Hususlar 

 

1. Plaka Cila makinesine plakaları yükleme ve boşaltma robotlarının vakum 

sisteminin emme gücü 6 mbarın altında olmalıdır. Emiş gücünün düşük 

olduğu durumlarda plakalar kırılarak tehlike arz ede bilir. 

2. Plaka Cila makinesinde aşındırıcı ve cila kafalarına takılan abrasiflerin basınç 

ve hız sistemleri doğru ayarlanmalıdır. Aşırı derecede basınca maruz kalması 

esnasında plakayı kıra bilir buna bağlı olarak abrasifleri kırarak fırlamasına 

neden olabilir.  

3. Plaka Cilalama işlemi esnasında makinenin band hızı, kalibre kafa basınçları,  

kullanılan abrasiflerin seçimi ve sıralaması cila kalitesini etkilemektedir. 

 

4.1.2.6. Köprü Kesme Makinesinde Dikkat Edilecek Hususlar 

 

1. Ebatlanacak olan plaka adedi ile testerenin kesim kalınlıklarının bir birine 

uyumlu olması gerekmektedir. 80 cm çapındaki testerenin motor miline 

sabitlenmesi için gerekli flanş çapıyla beraber; 2 cm’lik plakalar için 12 adet 

3 cm’lik plakalar için 8 adet plakayı ebatlaya bilmektedir. Gereğinden fazla 

plakanın bırakılması ile testere gövdesinde sıkışmaya bağlı balans ve motorda 

darbe ye neden olacaktır. 

2. Kesim hızı kesilen taşın aşındırıcılık düzeyine göre ve plaka adedine göre 

değişir. Gereğinden fazla hızlı kesimlerde testere gövdesinde sürtünmeye 

bağlı olarak yanma ve elmas soketlerde ani ısı değişikliğinden ve 

zorlanmadan kopmalar ve düzensiz aşınmalar meydana geleceğinden kesilen 

taşlarda gönyesizlik yaşanacaktır. 

3. İlk ebatlamaya girişteki hızın aşırı yüksek olması durumunda testere 

gövdesine gümüş kaynağı ile tutturulmuş olan elmas soketler fırlayarak 

tehlike arz edecektir. 
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4. Kesim esnasında yeterli miktarda suyun olmaması durumunda testere 

gövdesinde yanma ve elmas soketlerde gönyesiz aşınmalar meydana 

gelecektir. 

 

4.1.2.7. Köprülü Tavan Vincinde Dikkat Edilecek Hususlar 

 

1. Tavan vinçlerinin kapasiteleri maksimum 5 tonluk malzemeyi kaldırmaya 

elverişlidir. Aşırı yüklemeler sırasında meydana gelecek halat kopmaları 

sonucu çalışanlar için büyük tehlike oluşturmaktadır. 

2. Uzun süreli kullanımlarda halatlarda aşınmalar meydana geleceğinden taşıma 

esnasında tonaj aşımı olmasa da kopmalar meydana gelebilir. 

3. Her vardiya başında devir teslim esnasında halatlar kontrol edilmelidir. 

 

4.1.2.8. S/T Makinesinde Dikkat Edilecek Hususlar 

 

1. Kesim hızı kesilen taşın aşındırıcılık düzeyine göre ve stribin enine göre 

değişir. Gereğinden fazla hızlı kesimlerde testere gövdesinde sürtünmeye 

bağlı olarak yanma ve elmas soketlerde ani ısı değişikliğinden ve 

zorlanmadan kopmalar ve düzensiz aşınmalar meydana gelir. 

2. Testere gövdesine gümüş kaynak ile tutturulan elmas soketler ilk kesime aşırı 

hızlı girmesi halinde soketler fırlayarak tehlike arz edebilir. 

3. Kesilecek olan stripin eni testere çapına ve dikey testereyi motor miline 

bağlayan flanş çapına bağlıdır. Eğer kesilecek olan strip 60 * 60 ise; testere 

çapı 170 cm ve flanş 38’lik olmalıdır.  

4. Kesimi etkileyen en önemli parametrelerden biri testere, kasnak uyumuna 

bağlı olarak çevresel hızdır. 

 

4.1.2.9. Yarma Makinesinde Dikkat Edilecek Hususlar 

 

1. Kesim hızı kesilen taşın aşındırıcılık düzeyine göre ve stripin kalınlığına göre 

değişir. Gereğinden fazla hızlı kesimlerde testerelerin gövdesinde sürtünmeye 



4. ARAŞTIRMA BULGULARI  Erhan AĞCA 

62 

bağlı olarak yanma ve elmas soketlerde ani ısı değişikliğinden ve 

zorlanmadan kopmalar ve düzensiz aşınmalar meydana gelir. 

2. Aynı zamanda kesim esnasında yeterli miktarda suyun olmaması durumunda 

testere gövdesinde yanma ve elmas soketlerde gönyesiz aşınmalar meydana 

gelecektir. 

3. Elektrik kesintilerinde sonra makine içerisinde taş varken çalıştırılmamalıdır. 

Aksi taktirde soketler direk kesime gireceğinde zorlanmaya bağlı soketler 

zara görecektir. 

 

4.1.2.10. Strip Kalibre Makinesinde Dikkat Edilecek Hususlar 

 

1. Kalibrasyonda işleminde çıkan ilk ürünler sıklıkla kontrol edilmelidir. Aksi 

takdirde bir sonraki üretim hatlarındaki farklı kalınlıkta üretim yapmaları 

kaçınılmaz olur. 

2. Kalibrasyon işlemi esnasında makinenin band hızı, kalibre kafa basınçları, 

kalibrasyonda kullanılan abrasiflerin sıralaması kalibrasyonun kalitesini 

etkilemektedir. 

 

4.1.2.11. Strip Dolgu Makinesinde Dikkat Edilecek Hususlar 

 

1. Isınma ve kurutma tünelinden geçen taşlar için kabin ısınması sağlayan 

brülörler sürekli kontrol edilmeli ve koruma kalkanlarının aşınması 

durumunda doğa bilecek parlama durumları çalışanlar için tehlike arz 

edebilir. 

2. Kullanılan kimyasal reçinelerin direk insan vücuduna temas etmemesi ve 

solunmaması için eldiven maske gibi koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. 

3. Epoksi kimyasalları kesinlikle solvent ve solvent türevi kimyasal malzemeler 

içermemelidir. 
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4.1.2.12. Fayans Cila Makinesinde Dikkat Edilecek Hususlar 

 

1. İlk ebatlamaya girişte kesim hızının yüksek olması durumunda kesici diskler 

üzerindeki elmas soketler aşırı darbe alacağından dolayı fırlayarak 

çevredekiler için tehlike arz edebilir. 

2. Kesim sırasında gerekli su miktarı sağlanmaz ise testere gövdesinde yanma 

ve buna bağlı olarak balans ve soketlerde aşırı ısınmadan dolayı düzensiz 

aşınmalar yaşana bilir.  

3. Kesim hızı testere üzerindeki elmas soketlerin yapısına ve kesilecek taşın 

kalınlık ve aşındırıcılık özelliğine bağlı olarak değişir. Hızlı kesimlerde  

kesilen mamullerde gönyesizlik olabilir. 

 

4.1.2.13. Alın Cila Pah Makinesinde Dikkat Edilecek Hususlar 

 

1. Kenarları yuvarlatılacak malzeme makine verilmeden önce abrasif kafalarının 

basınçları kontrol edilmelidir. Aksi taktirde farklı basınçtaki abrasifler 45o'lik 

açıdan daha fazla yuvarlama yaparak dengesiz üretim yapılacaktır. 

2. Makine içindeki taşı sıkıştıran üst hidrolik pres basınçları gereğinden fazla 

olursa makine içerinde taşların kırılmasına sebep olacaktır. 

 

4.1.2.14. Kafa Kesme Makinesinde Dikkat Edilecek Hususlar 

 

1. Kesilecek malzemenin kalınlığına ve aşındırıcılığına göre kesim hızı 

ayarlanmalıdır. Aksi durumda testere üzerindeki kesici elmas uçlar ani darbe 

ve zorlanmadan dolayı fırlayarak çalışanlara zarar verebilir. 

2. Kesim suyunun yetersiz kaldığı durumlarda testere gövdesinde yanma elmas 

soketlerde düzensiz aşınmalar meydana gelir. 

3. Kesim sırasında kesicini koruma kapakları olası uzuv temaslarına karşı kapalı 

konumda olması gerekmektedir. 

 

 



4. ARAŞTIRMA BULGULARI  Erhan AĞCA 

64 

4.1.2.15. Forklift Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar 

 

1. Forklift operatörleri Makine Mühendisleri Odasından sertifikalı kullanıcılar 

olmalıdır. 

2. Kullanım esnası öncesi gerekli motor aksamları kontrol edilmelidir. 

3. Taşıma ataçmanları her yükleme önce kontrol edilmelidir. 

4. Kullanım öncesi üst ışıklandırmaları ve geri vites uyarı ikaz sesleri kontrol 

edilmelidir. 

5. Forkliftler işletme içi belirlenen forklift yollarını kullanmalıdır. 

 

4.1.3. Ham Madde Stok Sahası Emniyetli Çalışma Koşulları 

 

1. Ocaktan gelen bloklar vinç güvenli kaldırma seviyesini geçmemesi 

gerekmektedir 

2. Bloklar istiflenirken altları takozlarla desteklenmelidir. 

3. Vardiya başında ve sonunda vinç halat ve sapanları kontrol edilmelidir. 

4. Olası kopmalara karşı uzaktan kumandalı vinçler kullanılmalıdır. 

 

4.1.4. Mamul Stok Alanı Emniyetli Çalışma Koşulları 

 

1. Ambalajlanmış son ürünler belirlen bölgelere taşınırken güvenlik şeritlerini 

kullanarak taşınmalıdır. 

2. İstifleme yüksekliği makine BUM yüksekliğini geçmemelidir. 

3. İstiflenecek malzemenin ambalajları gerek gözle gerekse ambalaj teknik 

özelliğine göre kontrol edilmelidir. 

 

4.2. Tehlike Analiz Listesi 

 

Dimer mermer fabrikasında üretim akış şeması ve üretim makineleri 

irdelenmesi sonucu oluşabilecek tehlikeler analizleri belirlenmiştir. 

1. Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle düşme 
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2. Yüksekten düşme, 

3. Cisimlerin düşmesi, 

4. Gürültü ve titreşim, 

5. Toz, 

6. Uygun olmayan duruş ve çalışma şekilleri, 

7. Radyasyon ve ultraviyole ışınlar, 

8. Seyyar el aletleri kullanımı, 

9. Sabit makine tezgâh kullanımı, 

10. Hareketli makine ekipmanları, 

11. Elle taşıma işleri (Ergonomik zorlama), 

12. Elektrik ve elektrikli aletlerle çalışma, 

13. Aydınlatma, 

14. Basınçlı kaplar, kompresör tankı, 

15. İş yeri yerleşim planı, 

16. İş stresi, 

17. Biyolojik Ajanlar (Bakteri ve virüsler), besin zehirlenmesi,  

18. Kapalı yerlerde çalışma, 

19. Ürünler ve atıklar, 

20. Mekanik kaldırma araçları, 

21. Yalnız çalışma, 

22. Motorlu araçların kullanımı, taşımacılık, 

23. Su üzerinde ve yakınında çalışma, 

24. İstenmeyen insan davranışları (Dikkatsizlik, yorgunluk, aldırmazlık, öfke) 

25. İş yeri koşullarına göre diğer tehlikeler, 

26. Vardiyalı çalışmadan kaynaklı vücut düzensizliği, 

27. Yangın, parlama, patlama. 

 

4.3. Tehlike Değerlendirme ve Risk Analiz Kontrol Tabloları 

 

Dimer Mermer Fabrikasında; idare binası, ham madde stok alanı, mamul stok 

alanı, bakım atölyesi, yemekhane ve üretim hatlarındaki 38 adet makine için tehlike 
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değerlendirme ve risk analizi 5*5 matris diyagramı ile (L Tipi Matris)   sebep– sonuç 

ilişkisine bağlı olarak analiz edilmiştir. 

Tehlike değerlendirme ve risk analiz tabloları EK I’de verilmiştir. 

Ek I’de belirtilen tehlike ve risk analiz çalışmalarına göre; incelenen mermer 

fabrikasında görülen başlıca tehlike ve riskler aşağıda sıralanmıştır.  

• 1/10 oranında ilk yardım eğitimi almış personel sayısı yetersizliğinizden 

kaynaklanan risk durumu 2009 yılında 17 kişiye ilk yardım eğitimi aldırılarak 

kontrol altına alınmıştır. 

• Oryantasyon süresinin yetersizliğinden kaynaklanan iş kazası riskleri; toplam 

kalite yönetim sisteminde iş başı eğitimi prosedür haline getirilerek bertaraf 

edilmişti. 

• Kişisel koruyucu ve donanımlarının çalışma alanlarına göre seçilmemesi 

durumundan kaynaklanan tehlikeler, profesyonel eğitim hizmeti alınarak 

fabrika çalışan personellerine 2008, 2009, 2010 yıllarında toplam 5 kez iş 

sağlığı ve güvenliği eğitimi kapsamında kişisel koruyucu donanım kullanımı 

ve seçimi hakkında eğitim verilmiş, bu tehlikeler kabul edilebilir seviyelere 

çekilmiştir. 

• Toplu çalışma ortamlarında bulaşıcı hastalılardan kaynaklanan riskleri en aza 

indirmek amacıyla çalışanlar rutin kan vb. testlerden geçirilerek hepatit, 

tetanos vb. aşılar rutin olarak yapılmaktadır.  

• Fabrika sahasına 2 adet paratoner kurularak, fabrika üretim sahası içerisine 

yıldırım düşmesi halinde oluşacak tehlikeler en aza indirilmiştir. 

• Bakım ekibi personeli dışında yetkisiz kişilerin elektrik panolarına 

müdahalesini engellemek amaçlı panolar kilitlenmiş ve mavi yakalı 

personellere eğitim verilip uyarı levhaları asılmıştır. 

• Sulu ortamda çalışan üretim makinelerinin topraklama devreleri periyodik 

olarak kontrol edilerek olası tehlikeler düşürülmüştür. 

• Forkliftler, Vinç halat ve sistemlerinden kaynaklanan riskler, Makine 

Mühendisleri Odası tarafından teknik kontrolleri 3 aylık periyotlarda 

yapılarak olası kaza riskleri kabul edile bilir seviyelere indirilmesi 

hedeflenmiştir. 
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• Forklift operatörlerine, Makine Mühendisleri Odası tarafından eğitim 

verilerek 6 forklift operatörüne ehliyet aldırılmış operatörlerden kaynaklı risk 

seviyeleri düşürülmüştür. 

• Kimyasal malzemelerin kullanımı, stoklanması ve insan sağlığına zararlarının 

oluşturduğu tehlike ve riskleri en aza indirmek amaçlı olarak 2008, 2009 ve 

2010 yıllarında çalışan personellere 9 kez eğitim verilmiş ve uygun yerlere 

malzeme güvenlik bilgi formları ile birlikte uyarı levhaları asılmıştır. 

• Makine ve teçhizat kullanımından kaynaklanan tehlike ve riskleri düşürmek 

için makine kullanım talimatları makinelere asılmış ve operatörlere eğitim 

verilerek olası risklerin en aza indirilmesi hedeflenmiştir. 

• Basınçlı kapların ve kompresörlerin oluşturduğu tehlike ve riskleri en aza 

indirmek amacı ile Mühendisleri Odası tarafından teknik kontrolleri 6 aylık 

periyotlarda yapılarak olası riskler kabul edile bilir seviyelere indirilmiştir.   

• LNG / LPG gaz tanklarının oluşturmuş olduğu tehlike ve riskler, üretici ve 

proje kontrol ekipleri vasıtası ile yılda bir kez kontrol edilmekle birlikte uyarı 

ve ikaz levhaları ile risklerin en aza indirilmesi hedeflenmiştir. 

 

Alınması gereken tedbirler; 

• Üretim makinelerinde kullanılan yağların değişimi sonrasında oluşan atık 

yağların gerekli depolama ünitesi mevcut değildir. Kullanılmış yağların geri 

dönüşümünde yetkili firmalar ile irtibata geçilip, fabrikada depolandıktan 

sonra yetkili firmalara teslim edilmesi gerekmektedir. 

• Evsel atık yağların kullanımı oluşan atık yağların gerekli depolama ünite ve 

depolar mevcuttur değildir.  

• Kimyasal malzeme kaplarının atık depolama ünitesi bulunmamaktadır. 

Kullanılmış kimyasal kaplarının geri dönüşümü ve işlenmesinde yetkili 

firmalara teslim edilmesi gerekmektedir. 

• Yapılan gözlem ve incelemelerde gürültü ölçümleri verilerine 

rastlanmamıştır.  

• Toz ölçüm analizi yapılmamıştır. 
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• Çalışma sahası içerisinde makinelerden kaynaklanan titreşim ölçüm analizleri 

yapılmamıştır. 

• Vinç kullanan ehliyetli personel sayısı yetersizdir. 

• İşletme içerisinde forklift kullanım alanları içerisinde, forklift yol çizgileri 

belirgin değildir. 

• Kaynak ve şaloma makinelerinde geri tepme ventilleri bulunmamaktadır. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada mermer üretim fabrikalarında risklerin değerlendirilmesi 

açısından bakılmıştır. Çalışma esnasında pilot fabrika olarak Diyarbakır Dimer 

Mermer İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.’ye ait mermer fabrikası irdelenmiştir. Mermer 

işleme tesislerinde kaza meydana gelme riski olan makine ve çalışma kısımları 

hakkında genel bilgi verildikten sonra muhtemel olası kazalara karşı alınması 

gereken tedbirler belirlenmiştir. Çalışmalar sırasında SSK kayıtlarına göre fabrika ve 

ocaklardaki kaza kayıtları da irdelenmiştir. 2006 – 2009 yılları arasında fabrika 

sahası içerisinde 12 adet iş kazası kaydına rastlanmış, gerçekleşen bu iş kazaları 

içerisinde ölümcül bir kazaya ve meslek hastalığına rastlanmamıştır. Gerçekleşen 

kazalardan 7’si ayak ve ele taş düşmesi olarak gerçekleşmiştir. 

Genel olarak mermer farikalarında; 

Kesim makinelerinden kaynaklanan gürültü, toz ve titreşim ölçümleri; makinelerin 

yıpranmasından, üretim sistemindeki revizyonlardan ve makinelerdeki işlenen 

hammaddelerin değişimi sonrasındaki artışlar sürekli kontrol edilmeli, gürültü, toz ve 

titreşim seviyeleri yasal sınırlar çerçevesinde tutularak olası meslek hastalıkları riski 

en aza indirilmelidir. 

Kaldırma araçlarının (vinç, ceraskal, forklift vb.) rutin olarak Makine 

Mühendisleri Odası tarafından kontrol testlerinden geçirilerek makinelerden kaynaklı 

olası iş kazaları riski en aza indirilmesi gerekmektedir. 

İşletme çalışanlarında iş sağlığı güvenliği kültürünün aşılanması amaçlı olarak 

en az yılda bir defa olmak koşulu ile yetkili firmalardan iş sağlığı ve güvenliği ve 

kişisel koruyucu donanımların kullanımı ile ilgili eğitim hizmeti alınması 

gerekmektedir. 

Ağır ve tehlikeli işlerde işe başlayacak personellerden, ağır ve tehlikeli işlerde 

çalışma raporu olmadan iş başı yapılmamalıdır. 

Toplu çalışma ortamlarında bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan riskleri en aza 

indirmek amacıyla çalışanlar rutin kan vb. testlerden geçirilerek hepatit, tetanos vb. 

aşılar rutin olarak yapılmalıdır.  
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Gürültü seviyelerinin sınır seviyelere yakın olduğu kapalı ortamlarda kulak 

odyografisi 6 aylık periyotlarda düzenli olarak yapılmalıdır. 

Tozlu ortamdaki çalışmalardan kaynaklanan meslek hastalığı riskini kontrol 

altına tutmak amacıyla 6 ayda bir göğüs filmleri çekilmeli ve kurum doktoru 

tarafından incelenerek meslek hastalığı şüphesi olan personellerin derhal tedavilerine 

başlanmalıdır. 

Mermer fabrikalarında genel olarak taşıma, istifleme ve ambalajlama işleri el 

ile yapıldığından işletme çalışanları, elle taşıma işleri yönetmeliği çerçevesinde eğit 

verilmeli ve uygulana bilir alanlarda otomasyon sistemine geçilerek olası iş kazaları 

ve meslek hastalıklarının önüne geçilmelidir. 

Üretim hatlarında kullanılan kimyasallar hakkında çalışanlar bilgilendirilmeli 

malzeme güvenlik bilgi formları kullanım alanlarına ve gerekli yerlere asılmalıdır. 

İncelenen mermer fabrikasında tespit edilen ve kabul edile bilir seviyelerin 

üzerinde olan tehlikeler; 

•  Fabrika içerisinde kişisel koruyucu donanımlar kullanılmakta fakat gürültü 

ölçümü yapılmadığından kullanılan kulak koruyucularının uygunluğu tespit 

edilememiştir. 

• Yapılan inceleme ve gözlemlerde üretim sahası içerisinde maske kullanımının 

yaygın olduğu görülmüş ancak toz ölçümü yapılmadığından kullanılan 

maskelerin uygunluğu tespit edilememiştir. 

• Titreşim ölçümü yapılmamıştır. 

• Vinç kullanan ehliyetli personel sayısı yetersiz olduğundan 5 personele daha 

vinç ehliyeti alınmalıdır. 

• Kullanılmış sanayi yağları ve evsel atıklı yağların geri dönüşüm firmaları ile 

irtibata geçip geri dönüşümü sağlanmalıdır. 



71 

KAYNAKLAR 

 

AKINÇ, N. A., 2001 “ İş Kazalarının Nedenleri ve İş Kazası Raporu” Türkiye 10. 

Kömür Kongresi Bildirileri Kitabı, Zonguldak. 

ALTINOK, T. 2001. OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Değerlendirme 

Serileri Genel Tanıtımı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi Bildiriler Kitabı, 

Makine Mühendisleri Odası, Adana. 

ALATAŞ, C., 2007. “ İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Metotları ve Risk 

Yönetimi” , Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 

Kocaeli. 

ÇAKIROĞLU, N., 2007. “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Risk Analizi, 

Denetimi ve Tetra Pak Fabrikasında Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir. 

DİKE, İ., 2009. “İsdemir A.Ş. ve Kardemir A.Ş. Kok Fabrikalarınde İş Kazaları 

Açısından Risk Değerlendirmesi” Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana.  

DİZDAR, E. N., 2001. “ Tehlike Analizleri” Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Lisans Üstü Ders Kitabı, Ankara. 

            , E. N., 2006. “ İş Güvenliği” Kitabı, Trabzon. 

ESİN, Alp.,2004. Yeni Mevzuatın Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği. TMMOB. 

Makine Mühendisleri Odası Yayını. Ankara. 

EUROSTAT, 2004- 2007. Statistical analysis of socio-ecomomic costs of accidents 

at work in the Europan Union. Final Report (http://europa.eu.int/comm/euros). 

GÜMÜŞ, A., 2005. “Diyarbakır Bölgesinde Mermer Ocağı İşletmeciliğinde İş 

Güvenliği ve İş Kazalarının Doğurduğu Sonuçlar” Diyarbakır. 

KARADAĞ,  K.Ö., 2000. ”Ankara İlinde Üç Taş Ocağı ile İki Kum Ocağının  

ve Çalışanlarının  İşçi  Sağlığı  ve  İş  Güvenliği  Açısından  

Değerlendirilmesi’’. Hacettepe Ü n ive r s i t e s i  Sağlık Bilimler E n s t i t ü s ü  

B i l im  Uz ma n l ığ ı  T ez i, Ankara. 

ÖZKILIÇ, Ö., 2005. “ İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk 

Değerlendirme Metodolojileri” Türkiye iş veren sendikaları konfederasyonu. 

http://europa.eu.int/comm/euros)


72 

ÖZTAŞ, S., 2007. Risklerin Analizi ve Değerlendirilmesine Farklı Bir Bakış, Maden 

İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Adana. 

SSK. Sosyal Sigortalar Kurumu İstatistik Yıllıkları, 1999 – 2007 İş Kazaları ve 

İstatistikleri. 

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ, TS 18001 – OHSAS İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim Notu, 2005. 

TÜİK. Türkiye İstatistik Kurumunun 2006 – 2007 İş Kazaları Araştırma Bilgileri. 

ÜNSAR, S., 2003. “Türkiye’deki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Faaliyet Kolları 

Açısından 1990 – 2000 Yılları Arasındaki Görünümü” T.Ü. Bilimsel 

Araştırmalar Dergisi, Edirne, Cilt:3 Sayı:1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

ÖZGEÇMİŞ 

 

1979 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk, orta ve lise yıllarını Diyarbakır’da 

tamamladı. 1999 yılında Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünü 

kazandı. 2003 yılında mezun oldu.2004 yılında Yüksek Lisans Programına başladı. 

2004 yılında Akdeniz Petrollerinde İşe Başladı. 2006 yılında Akdeniz Petrollerinden 

ayrılarak Dimer Mermer Fabrikasında Vardiya Mühendisi olarak işe başladı. Dimer 

Mermer Fabrikasında Ar-Ge Mühendisi olarak görevine devam etmektedir. 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER 






































