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Bu çalışmanın amacı; kum ocaklarında iş güvenliği açısından ortaya 
çıkabilecek tehlike ve riskleri analiz ederek kabul edilebilir seviyelerde tutabilmek 
için alınması gereken önlemleri belirtmektir.  

Uygulama alanı olarak; Bayazıtoğlu İnşaat Maden ve Tic. Ltd. Şti’ye bağlı 
Karaisalı-Kapıkaya Kum Ocağı seçilmiştir. Kum ocağındaki tehlike ve riskler L 
Tipi Matris yöntemi ile değerlendirilmiştir. Tespit edilen tehlikeler; personele 
eğitim verilmemesi, ocak sahasında personelin kişisel koruyucu donanım 
kullanmaması, eski ekipmanlarla çalışılması, çalışma esnasında gürültü, toz, 
titreşim oluşması ve sahaya yabancı kimselerin girmesidir. Riskler ise iş kazaları, 
meslek hastalıkları, yaralanma, sakat kalma, mali kayıplar ve işlerin aksamasıdır. 
Kabul edilebilir seviyelerin üzerinde kalan riskler ise titreşim, gürültü ve toz 
ölçümünün yaptırılmaması ve kişisel koruyucu donanımların koruyuculuk 
seviyesinin tespit edilememesidir.   
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The purpose of this study is to determine the necessary precautions to keep 

the hazards and risks at acceptable levels which can be occurred in term of 
occupational safety in sand quarry by analyzing these dangers and risks. 
 The application field has been chosen Kapıkaya/Karaisalı Sand Quarry 
which is belongs to the Bayazıtoğlu İnş. Maden ve Tic. Ltd. Şti. The hazards 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. The 
identified hazards, staff training not given, querry field staff not use personal 
protective equipment, old equipment work, work during the noise, dust, vibration 
and the formation of foreign persons entering the field. Risks of occupational 
accidents, occupational diseases, injury, disability, financial losses and business 
disruption. Acceptable levels of vibration on the remaining risks, the 
measurement of noise and dust, and personal protective equipment deems are 
launched determine the level of protection. 
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1. GİRİŞ 

 

Madencilik sektörü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, iş kazaları ve 

meslek hastalıkları açısından en riskli sektörler arasındadır. Çalışanların sağlık ve 

güvenlik tedbirlerini almaları ve bu amaçla eğitilmeleri her geçen gün önem 

kazanmaktadır. Birçok hayati tehlikeyi bünyesinde barındıran madencilik sektörü 

için ülkemizde; iş güvenliği, işçi sağlığı ve risk yönetimi konusunda çalışmalar gün 

geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin temel 

amacı işyerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık 

riskini azaltarak insan sağlığını etkilemeyen seviyelere düşürmektir.  

 Çalışanların sağlık ve güvenliğinden devlet asli sorumludur. İş yaşamında 

devlet, çalışanlar, işverenler ve sendikalar ile birlikte işyeri hekimleri - iş güvenliği 

mühendisleri ve onların meslek örgütleri bu alanın sosyal taraflarıdır şeklinde 

belirtilmektedir. Önlem alındığı takdirde iş kazalarını engellemek mümkün olmasına 

rağmen, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO, 2009) yaptığı açıklamalara göre 

dünyada her yıl ortalama 270 milyon iş kazası meydana gelmekte, her 15 saniyede 

bir işçi yaralanmakta ve her gün yaklaşık 6 bin 300 kişi iş kazası veya meslek 

hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nın 

2010 yılı Mart ayı’nda TBMM’ye sundukları raporda; Türkiye’nin iş kazalarında 

yılda 80 bin kaza ve 1600 ölümle Avrupa’da birinci ve dünya üçüncü sırada olduğu 

görülmektedir. İş kazaları gibi yaşamı tehdit eden durumlar, hem iş kazasında 

yaralananlar hem de yaralanan ve yaşamını yitirenlerin yakınlarında önemli ruhsal 

sorunlara neden olabilmektedir. 

Toplumların iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki ciddiyeti ne yazık ki yeterli 

seviyede değildir. Bu konuya gereken önem ve öncelik verilmeli, işyerlerindeki 

sağlık ve güvenlik durumunun iyileştirilmesi için ulusal ve uluslararası seviyede 

bilinç artırılmalıdır.  

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2008 Yılı İstatistik Yıllığı verilerine göre, 

2008 yılında 72 bin 963 iş kazası yaşandı ve 242 meslek hastalığı tespit edildi. 

Meydana gelen iş kazaları sonucunda 865, meslek hastalıkları sonucunda da bir kişi 
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yaşamını kaybetti. Öte yandan, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu kaybedilen iş 

günü sayısı 1 milyon 865 bin 115 oldu. 

SGK 2009 Yılı İstatistik Yıllığı verilerine göre, 2009 yılının Ocak-Nisan 

döneminde 17.733, Mayıs-Ağustos döneminde 18.954, Eylül-Aralık döneminde ise 

27.629 kişi olmak üzere toplam da 64.316 kişi iş kazasına uğradı. 2009 yılında 

toplam olarak 1.171 kişi de iş kazalarına bağlı olarak hayatını kaybetti. Bu dönemde 

iş kazası geçirenlerin, 60.754’ü erkeklerden 3.562’si ise kadınlardan oluştu.   

SGK’nın yayınladığı 2009 yılına ait iş kazaları rakamlarına göre, 2009’da en 

fazla iş kazası kömür ve linyit çıkartılması esnasında gerçekleşti. Bu dönemde maden 

ocaklarında görev yapan 8.193 kişi iş kazası geçirirken bununla birlikte, 7. 314 kişi 

fabrika metal ürünleri üretiminde, 4.819 kişi ana metal sanayi sektöründe, 3.771 kişi 

tekstil ürünleri imalatında, 2.484 kişi gıda ürünleri imalatında, 1.745 kişi özel inşaat 

faaliyetlerinde, 1.635 kişi bina dışı yapıların inşaatında ve 1.899 kişi makine ve 

ekipman imalatı esnasında iş kazası geçirdi.  

2008 yılı sonuçları ile karşılaştırma yapıldığında; meydana gelen iş kazalarında 

yüzde 12’lik azalma olduğu görüldü. 2009 yılında iş kazaları ve meslek hastalıkları 

sonucu kaybedilen işgünü sayısı, bir önceki yılın verilerine göre yüzde 15 oranında 

azalma ile 1.589.116 olarak belirlendi. Bunların yaklaşık 55 bini hastanede yatarak 

tedavi şeklinde geçirildi. Ancak bu istatistikler, SGK’ya kayıtlı olanları ve kuruma 

intikal eden verileri kapsıyor. Bu nedenle, yüksek orandaki kayıt dışı istihdam ve 

SGK‘ya bildirilmeyen iş kazaları göz önünde bulundurulduğunda, gerçek verilerin SGK 

istatistiklerinin çok üstünde olacağı açıktır.  

SGK verilerine göre iş kazasının en yüksek olduğu saatler, çalışmanın ilk ve son 

saatleridir. Buna göre; son iş saatinde yaşanan kazalar yüzde 14,6 ile ilk sırada yer 

alırken, bunu yüzde 14,2 ile ilk iş saatinde yaşanan kazalar izledi. Veriler sigortalının 

çalışma süresine göre incelendiğinde, en çok kazanın toplam kazaların yüzde 25’i ile 3 

ay-1 yıl süreli çalışanlar arasında yaşandığı görüldü. Sonuçlara göre 2009 yılında ölümlü 

iş kazası sayısı ise yüzde 35 artış göstermiştir. İstatistikler inşaat, taşımacılık ve 

madencilik başta olmak üzere bazı sektörlerde ölümlü iş kazası oranının diğer 

sektörlerden yüksek olduğunu ortaya koymuştur. En fazla ölüm yaşanan faaliyet grupları 

arasında 128 kişi ile Bina Dışı Yapıların İnşaatı birinci sırada, 36 kişi ile Kara ve Boru 

Hattı Taşımacılığı ikinci sırada gelmiştir.  
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Yaşanan iş kazalarının en önemli nedenleri; bir veya birden fazla cismin 

sıkıştırması, ezmesi, batması ve kesmesi, düşen cisimlerin çarpıp devirmesi, makinelerin 

sebep olduğu kazalar ve kişilerin düşmesi olduğu görülmüştür. Bu nedenlerle yaşanan 

kazalar, toplam kazaların yüzde 75’ini oluşturdu. 2009 yılında gerçekleşen iş kazası 

sayısının bir önceki yıla göre azalma olmasına karşılık ölümlü iş kazası sayısında 

ciddi derecede artış meydana geldiği Çizelge 1.1’de gösterilmiştir 

(http://www.mess.org.tr/content/file/SGK_07.pdf, 

http://www.mess.org.tr/content/file/2009.pdf). 

 

Çizelge 1.1. 2008-2009 yılları iş kazaları ve meslek hastalıkları karşılaştırılması 

Olay 2008 Yılı 

Verileri 

2009 Yılı 

Verileri 

% Değişim 

İş Kazası 72.963 64.316 %12 azalma 

Ölümlü İş Kazaları 865 1.171 % 35 artış 

Meslek Hastalığına Bağlı Sürekli İş 

Görmezlik 

242 21 % 91 azalma 

İş Kazasına Bağlı Sürekli İş Görmezlik  1.452 1.668 % 15 artış 

Ölümlü Meslek Hastalığı 1 0 % 100 

azalma 

 

Son yıllardaki kaza istatistikleri incelendiğinde, özellikle madencilik 

sektöründe iş kazalarının artarak devam ettiği görülmektedir. Kayıtlara göre 2008 

yılında 42 maden çalışanı hayatını yitirmişken, 2009 yılında bu rakam 92’ye 

yükselmiştir. 2010 yılının ilk 4 ayında ise 35 maden çalışanı hayatını kaybetmiştir.  

İş kazaları ve meslek hastalıkları sıralamasında madencilik sektörü ilk 

sıralarda yer almaktadır. Buna karşın kum ocakları; kömür, linyit ve taş ocağı maden 

işletmeciliğine kıyasla daha az risk taşımaktadır. 

 Çalışma yerlerinde meydana gelen iş kazalarının insan odaklı olduğu 

düşünülse de, bireyin çalışma ortamı, insan–makine, makine–insan uyumunun 

sağlanması gibi etkenler göz önüne alınarak tehlikeli olabilecek durumlar, çalışma 

alanları ve ortamları belirlenmelidir.  

http://www.mess.org.tr/content/file/SGK_07.pdf
http://www.mess.org.tr/content/file/2009.pdf)
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 Tüm iş kollarında işçinin fiziksel, ruhsal, sosyo-ekonomik bakımdan sağlığını 

en üst düzeye çıkarmak ve üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetim Sistemleri kapsamında yapılması gereken ilk çalışma, mevcut 

durumun analizinin yapılarak risklerin tespit edilmesidir. Risk analizi çalışmaları 

neticesinde tehlikenin temel nedenine inilmeli ve doğabilecek riskler önceden 

belirlenerek kaynağında yok edilmelidir. 

 4857 sayılı ve 22.05.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İş Kanunu’nun 

77. maddesinde “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, 

işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal 

hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimi vermek zorundadır” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde 

işverenler ve işçiler görev ve sorumluluklarını yerlerine getirdikleri takdirde daha 

rahat ve sağlıklı çalışma ortamları oluşmaktadır.  

 Bu çalışmanın amacı, kum ocaklarında iş güvenliği açısından ortaya 

çıkabilecek tehlike ve riskleri analiz ederek kabul edilebilir seviyelerde tutabilmek 

için alınması gereken önlemleri belirlemektir. 

 Uygulama alanı olarak,  Bayazıtoğlu İnşaat Maden ve Ticaret Ltd. Şti.’nin 

Adana–Karaisalı–Kapıkaya Köyünde bulunan Kum-Çakıl Ocağı, Kırma–Yıkama–

Eleme tesisi seçilmiştir. Kum Ocağı ve Kırma–Yıkama–Eleme Tesisindeki tehlike ve 

riskler Risk Değerlendirme Karar Matrisi olan ve sebep-sonuç ilişkisine göre 

değerlendirilen L tipi Matris (5 x 5 Matris Diyagramı) yöntemi ile değerlendirilmiş, 

kontrol önlemleri ile risk seviyeleri kabul edilebilir seviyelere gelebilmesi için 

gerekli önlemler belirlenmiştir.  
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 

İş güvenliği ve Risk analizi yöntemleri konusunda araştırmalar ile birlikte 

madencilik sektöründe de son yıllarda yapılmış bazı çalışmalar tespit edilmiştir.  

Ağca (2010), tarafından Diyarbakır bölgesinde bulunan bir mermer üretim 

fabrikasının iş güvenliği ve risk analizi değerlendirilmesi yapılmıştır. Mermer işleme 

tesislerinde kaza meydana gelme riski olan makine ve çalışma kısımları hakkında 

genel bilgi verilmiş ve muhtemel olası kazalara karşı alınması gereken tedbirler 

belirlenmiştir. 2006-2009 yılları arasında fabrika sahası içerisinde 12 adet işçi kazası 

kaydına rastlanmış, gerçekleşen bu iş kazaları içerisinde ölümcül bir kazaya ve 

meslek hastalığına rastlanmamıştır. Gerçekleşen kazlardan 7’si ayak ve ele taş 

düşmesi olarak kayda geçmiştir. 

Dike (2009), İsdemir A.Ş. Kok Fabrikası ile Kardemir A.Ş. Kok Fabrikasının 

iş kazaları açısından hangi risk sınıfında yer aldıklarını belirlemiştir. Bu çalışmada 

her iki kok fabrikasına ait iş kazası kayıtları derlenerek bir veri tabanı 

oluşturulmuştur. Haftalık iş kazası olma olasılığı ve hasar dağılımları ortaya 

çıkarıldıktan sonra özel bir yazılım kullanılarak, Yıllık iş 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 Kardemir de 11 günde bir kaza olma ihtimali tespit edilmiştir. İsdemir 

düşük risk sınıfında, Kardemir ise “Kabul Edilemez” risk sınıfında yer aldığı 

belirlenmiştir. 

Çakıroğlu (2007), İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi Kapsamında bir araştırma 

yapmış ve İzmir Tetra Pak bünyesinde Potansiyel arıza tipi ve etkileri analizi 

(FMEA) ile çözüm yolları ortaya koymuştur. 

Alataş (2007), İş sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Metotları ve Risk 

Yönetimi kapsamında çalışma yapmıştır. Bu çalışmada en az seviyede sıkıntı 

yaratarak tüm tehlikeleri kapsayacak entegre bir risk yönetim metoduna nasıl 

ulaşılabileceği anlatılmıştır. Araştırma neticesinde, entegre edilmiş risk 

değerlendirme yöntemi organizasyonun hedefine yönelik daha iyi sonuçlar getireceği 

vurgulanmıştır. 
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Kasa (2006), tarafından Açık İşletmelerde Ocak İçi Güvenliğinin 

Arttırılmasında GPS’in kullanılması konulu bir araştırma yapılmış, bu çalışma 

sonucunda açık ocak içerisinde yer değiştiren nakliye elemanları ve bunların 

birbirleri ile olan ilişkilerinin takibinde yardımcı olabilecek teknolojik sistemin GPS 

olacağı vurgulanmıştır. Maden ocaklarında, kamyonların konumlarının 

belirlenmesinden, ekipman ve işçi güvenliğinin sağlanmasına, üretim miktarının 

hesaplanıp optimize edilmesinden, maliyetlerin belirlenip düşürülmesine değin 

yardımcı olacak olan en uygun uzaysal sistemin GPS olduğu konusunda çalışma 

yapılmıştır. 

Bacak (2002), iş kazalarını etkileyen faktörler ve bunları önlemenin yolları 

üzerinde bir araştırma yapmış olup, bu çalışmayı Çanakkale İli, çimento, toprak ve 

cam sektöründe uygulamıştır. Bu çalışmada, tüm toplum kesimleri üzerinde olumsuz 

etkileri bulunan iş kazalarını hangi faktörlerin etkilediği ve bunları önlemek için 

neler yapılması gerektiği ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda Çanakkale bölgesindeki 

çimento, toprak ve cam sektöründe yapılan anket ve mülakat uygulaması ile işçilerin, 

işletme yöneticilerinin, işçi ve sendika temsilcilerinin görüşleri alınarak çözüm 

yolları bulunmaya çalışılmıştır. 

Karadağ (2000), tarafından Ankara ilinde 3 taş ocağı ile 2 kum ocağının ve 

çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından değerlendirilmesi konulu bir 

çalışma yapılmıştır.  Bu çalışmada; Söz konusu ocak sahalarında çalışan işçiler ile 

görüşülmüş ve sağlık taramaları yapılarak değerlendirmede bulunulmuştur. Buna 

göre bu ocak sahalarında çalışan işçilerin daha rahat ve sağlıklı çalışabilmesi için 

sosyal olanakların bulunmadığı görülmüş, yemek, dinlenme ve temizlenme 

alanlarının yetersiz ve uygunsuz olduğu saptanmıştır. Kum ocaklarında ve taş 

ocaklarında kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin sınır değerin oldukça üstünde 

olduğu, taş ocaklarındaki toz yoğunlaşmasının da sağlığı olumsuz etkileyecek kadar 

yüksek olduğu saptanmıştır. Bu toz yoğunlaşmasının yüksek olması neticesinde 

işçilerin bazılarında solunum sistemi sorunlarının olduğu tespit edilmiş ve bunların 

önlenmesi için bazı önerilerde bulunulmuştur. 
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3. MATERYAL VE METOD 

 

3. 1. Materyal 

 

3.1.1. Bayazıtoğlu İnşaat Maden ve Ticaret Ltd. Şti.  

 

Bayazıtoğlu İnşaat Maden ve Ticaret Ltd. Şti. yaklaşık 36 yıllık bir geçmişe 

sahiptir. Bu süre içerisinde kazandığı deneyimler neticesinde güvenli yapılar için 

agrega (Gronülometrik kum-çakıl) üretimi gerçekleştirmektedir. Adana İli’nde beş 

adet 1(a) grubu maden ruhsatına sahiptir. Firma, Karaisalı-Kapıkaya Köyünde 

bulunan Kum-Çakıl ocağı ve Kırma-Yıkama-Eleme tesislerinde 12 işçi 

çalıştırmaktadır.  

 Risk analiz çalışması yapılan yer Karaisalı-Kapıkaya Köyü kum-çakıl ocağı, 

kırma-yıkama-eleme tesisleridir. 

 

3.1.2.  Kum – Çakıl Ocağı   

 

Bayazıtoğlu İnaşaat Maden ve Tic. LTD. Şti.ye ait olan, çalışmada materyal 

olarak kullanılan kum – çakıl ocağı, Adana ili, Karaisalı ilçesi, Kapıkaya Köyü, 

Çakıt Mevkii sınırları içersinde bulunmaktadır. Mülkiyeti Devletin Hüküm ve 

Tasarrufu altında olan 60 nolu ruhsata ait ve 100.000 m2’lik alanda kum-çakıl ocağı 

olarak faaliyet göstermektedir (Şekil 3.1). Çalışma alanı olarak seçilen faaliyet alanı 

Adana İlinin yaklaşık olarak 70km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Faaliyet alanı 

Karaisalı İlçe merkezinin 10 km güneyinde bulunmaktadır. En yakın yerleşim alanı 

olan Kapıkaya köyü olup 2.000 m mesafededir.  

Faaliyet alanı çalışma teknolojisi açık işletme şeklindedir. Ocak sahasından 

malzemenin çıkarılması paletli kepçe ile yapılmaktadır. İşletmeye açılan ocak sahası 

daha önceki yıllarda da aynı amaçla kullanılmıştır. Ocak sahasından çıkarılan 

malzeme taahhüt ettikleri hazır beton santrallerine, çimento fabrikalarına, serbest 

piyasaya arz-talep ilişkisine bağlı olarak satılmaktadır.  
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Şekil 3.1. Kum-Çakıl ocağı ruhsat alanı 

 

Genel yerleşim olarak kum-çakıl ocağı entegre tesisi; Stok sahası, İdari Bina, 

Çakıt Nehrinde kum-çakıl ocağı, Yıkama-Eleme-Kırma Tesisi, Makine Bakım 

Atölyesi ve Makine Parkından oluşmaktadır (Şekil 3.2., Şekil 3.3.).  

 

 
Şekil 3.2. İdari Bina, Makine Bakım Atölyesi ve Makine Parkı 
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Şekil 3.3. Stok Sahası ve Yıkama-Kırma-Eleme Tesisi  

 

Kum Ocağı ve Kırma-Yıkama-Eleme Tesisinde görev yapan personel sayısı 

ve görevlerinin dağılımı; 

 

Çizelge 3.1. Kum Ocağı personel dağılım tablosu 

Kum Çakıl Ocağı Müdürü 1 
Üretim Planlama Sorumlusu 1 
Konkasör Tesisi Operatörü 1 
Paletli Kepçe Operatörü 2 
Lastikli Kepçe Operatörü 2 
Kamyon Şöförü 2 
İşçi 2 
Makine Bakım Teknisyeni 1 
Aşçı 1 
Temizlik Görevlisi 1 

 
 
 Üretilen kum malzemesi, hazır beton tesisleri, inşaat yüklenici firmalarının 

yapı işleri, yol, köprü vb. alt yapı inşaatları gibi yerlerde tüketim alanı bulmaktadır. 
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ÜRETİM İŞ AKIM ŞEMASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Şekil 3.4. Üretim İş Akım Şeması 
 

3.1.2.1. Paletli Ekskavatör 

 

 Ocak sahasında kum-çakıl malzemesinin çıkarılması esnasında tutunma 

kabiliyetine sahip olan paletli ekskavatör kullanılmaktadır. Çakıt Nehri, debisi çok 

yüksek olmayan bir nehir olduğundan kum-çakılın çıkarılması işlemi paletli 

ekskavatörle daha kolay olmaktadır. Bu sebeple kum-çakıl ocağında kazı yapmak 

için bu makine tercih edilmiştir. Kullanılan Paletli Kepçe Özellikleri; 

Ø Kepçe kapasitesi: 1 m³ 

Ø Ağırlık: 20 ton 

Ø Motor Gücü 200 Hp 

Ø Kazma derinliği 6 metre 

Ø Koparma kuvveti 110 kN 

Ø Kaldırma kapasitesi 6 metre 

Ø Kazma uzaklığı 9.5 metre 

Kum – Çakıl Malzemesinin Paletli Kepçe İle  
Çıkarılması 

Çıkarılan Malzemenin Lastikli Kepçe İle 
Yüklenmesi 

Kum – Çakıl Malzemesinin 
Kamyon İle Konkasör Tesisine Nakledilmesi 

Kum – Çakıl Malzemesinin 
          Kırılması –Yıkanması- Elenmesi 

Stok Sahasına Aktarılan Malzemenin 
Anlaşmalı Yerlere Sevk edilmesi 
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Ø Sürüş hızı 35 km/s 

Paletli Kepçe, operatör belgesine sahip tecrübeli personeller tarafından 

kullanılarak saha içinde güvenli çalışmayı sağlamaktadırlar. 

 

3.1.2.2. Lastikli Yükleyici 

  

 Kırma-eleme-yıkama tesisine kamyonlarla nakledilerek getirilen ve bunkere 

dökülen malzeme konkasör tesisinde kırma-yıkama ve eleme işlemi yapıldıktan 

sonra bantlarla sınıflandırılarak stok sahasında bekletilmektedir. Stok sahasındaki 

malzeme, piyasa anlaşmalarına uygun olarak lastikli kepçe ile kamyonlara 

doldurularak sevk edilmektedir.   

 Lastikli yükleyici, operatör belgesine sahip tecrübeli personeller tarafından 

kullanılarak saha içinde güvenli çalışmayı sağlamaktadırlar.  

 

3.1.2.3. Kamyon 

  

Kum-çakıl ocağı içerisindeki malzeme nehirden alınarak kırma-yıkama-eleme 

tesisine getirilmesi, stok sahasında depolanması ve piyasaya sevkiyatı işlemleri 

esnasında damperli kamyonlar kullanılmaktadır. Sevkiyat işlemleri esnasında 

işletmeye ait kamyonlar kullanıldığı gibi satışın yapıldığı firmalara ait kamyonlarda 

kullanılabilmektedir.  

 

3.1.3. Kırma - Yıkama – Eleme Tesisi 

  

 Kum-Çakıl ocağından kırma-yıkama-eleme tesisine getirilen malzeme, 

tesisteki bunker adı verilen kum boşaltma sahasına dökülmektedir. Buraya dökülen 

malzeme istenilen ölçüde kırılıp kum ve mıcır elde edilmektedir. Daha sonra 

malzeme eleğe dökülür. 1. Elekte malzeme içindeki iri ve işe yaramaz nitelikteki 

olanları elek üstü olarak ayrılır. Elek altı olarak ayrılan malzeme yıkama tamburuna 

alınır. Yıkama tamburundan çıkan malzeme 2. Elekte elenerek, 0-7 mm, 7-5 mm, 16-

25 mm ve 0-40 mm boyutlarında sınıflandırılır ve ayrı ayrı stok sahasında depolanır. 
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Yıkama sisteminden çıkarak ayrı ayrı depolanan malzeme doğrudan satışa 

sunulmaktadır (Şekil 3.5). 

 

 
Şekil 3.5. Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi 

 

3.1.3.1. Besleme Bunkeri 

 

 Ocak sahasından kırma-eleme-yıkama ünitesine getirilen malzeme ilk önce 

besleme bunkerine dökülür. Bunkerin üzerinde yaklaşık 10-15 cm aralıklara sahip bir 

tel örgü bulunmaktadır. Sebebi bunker içerisine istenmeyen boyutlarda yan 

kayaçların, yabancı maddelerin özellikle kişilerin düşmesini ve kırıcıya doğru 

yönelmesini önlemektir. Besleme bunkeri Şekil 3.6.’da şematik olarak verilmiştir. 
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Şekil 3.6. Besleme Bunkeri 

 

3.1.3.2. Kırma Ünitesi 

 

 Kırma Ünitesinde ön kırıcı olarak çeneli kırıcı kullanılmaktadır. Çeneli 

kırıcıdan sonra malzeme sekonder kırıcıya yani darbeli kırıcıya yönlendirilmekte ve 

oradan da daha ince boyuttaki malzemelerin üretimi için konik kırıcıya bant 

konveyörler yardımı ile aktarılmaktadır.  

 

3.1.3.3. Eleme-Yıkama Ünitesi 

  

 Eleme-Yıkama ünitesi, kırma işleminden sonra eleme işleminin yapılıp 

sınıflandırılan malzemelerin yıkanıp millerlinden yani istenmeyen malzemelerden 

ayrılması işleminin yapıldığı ünitedir (Şekil 3.7). 

 Sınıflandırma işlemi ile 0-7 mm, 7-5 mm, 16-25 mm ve 0-40 mm 

boyutlarında kum elde edilmektedir. 
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Şekil 3.7. Eleme ve Yıkama Ünitesi 

  

3.1.3.4. Bant Konveyörler 

 

 Bant konveyörler tesis içindeki nakliye sistemi elemanlarıdır. Kum-çakıl 

malzemesinin kırılmasından-yıkanıp elenmesine kadar her türlü aktarımı sağlayan 

nakliye elemanlarıdır. Bant Konveyörler malzemenin cinsine, boyutuna ve 

akışkanlığına bağlı olarak çalışmaktadır ve yerden yüksekliği-birbirine olan 

uzaklıkları ayarlanarak sınıflandırılan malzemenin döküldüğü alanda ayrı ayrı stok 

depolarını oluşturmaktadır (Şekil 3.8.). 
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Şekil 3.8. Bant Konveyörler 

 

3.1.4. Stok Sahası 

 

 Kum-Çakıl malzemesinin ocak sahasından kırma-eleme-yıkama ünitesine 

getirilerek istenilen boyutlarda elde edilen malzemelerin depolandığı alan stok sahası 

olarak nitelendirilmektedir. Kırma yıkama eleme ünitesinin hemen ön tarafında yer 

alan stok sahası yaklaşık 1.000 m2’lik bir alanı kaplamaktadır. Stok sahasında 

depolanan malzemeler firmalar ile yapılan anlaşmalara bağlı olarak lastikli kepçe ile 

kamyonlara doldurularak piyasaya sevk edilmektedir. 

 

3.1.5. Atölye 

 

 Ocak sahasında ve kırma-eleme-yıkama tesisinde kullanılmakta olan makine 

ve ekipmanların bakımlarının yapıldığı, olası arıza durumlarında tamir edilebilecek 

ekipmanların tamir edildiği bir atölye bulunmaktadır.  
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3.1.6. İdari Bina ve Yemekhane 

 

 Ocak sahasında çalışan personelin dinlendiği, idari personel ve toplantı 

odasının bulunduğu idari bina yer almaktadır. İdari bina içerisinde işçilerin yemek 

ihtiyacına karşılık veren bir de yemekhane bulunmaktadır. Yemekhane bünyesinde 1 

aşçı ve 1 temizlik görevlisi bulunmaktadır. 

 

3.1.7. Personel 

 

Ocak sahası bünyesinde çalışan personelin eğitim seviyesi en düşüğü ilkokul 

mezunudur. Operatör olarak çalışan personellerin çoğunluğunun eğitim düzeyi lise 

mezunudur. İdari personel olarak görev yapmakta olan kişi üniversite mezunudur. 

 

3.2. Metod 

 

Bir Risk Analizi çalışması aşağıda yazılı olan aşamaları içerir. 

Ø Temel veriler 

Ø Emniyetli çalışma koşulları 

Ø Tehlikelerin belirlenmesi 

Ø Risk değerlendirmesi 

Ø Risk önlemleri 

Ø Kalıcı riskler 

 

3.2.1. Temel Veriler 

 

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

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

bilgiler ışığında risk analizi aşamasının ikinci basamağı olan emniyetli çalışma 

koşullarına bakılarak tehlikelerin belirlenmesi aşamasına geçilir. Temel veriler risk 

analizi çalışması için gerekli olan tüm teknik ve teknik olmayan bilgileri içermelidir. 
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3.2.2. Emniyetli Çalışma Koşulları 

 

 Proses ve operasyonlar belirlenir. Prosedürler, emniyet kuralları, ilgili 

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

çalıştırılabilmesi için gerekli koşullar belirlenir.  

 

3.2.3. Tehlikelerin Belirlenmesi 

 

 Risk analizi yapılacak sistemdeki tehlikeleri belirlemek üzere genellikle 

aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır; 

Ø Başlangıç Tehlike Analizi – PHA (Preliminary Hazard Analysis) 

Ø Risk Değerlendirme Karar Matris Tekniği (Risk Assessment Decision Matrix) 

v a) L Tipi Matris 

v b) Çok Değişkenli X Tipi Matris Diyagramı 

Ø İş Güvenlik Analizi – JSA (Job Safety Analysis) 

Ø Olursa ne olur analizi – What İf…?  

Ø Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi – PRA (Preliminary Risk Analysis) 

Ø Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Tekniği – HAZOP (Hazard and Operability 

Studies 

Ø Hata Ağacı Analizi Tekniği – HAA (Fault Tree Analysis – FTA) 

Ø Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Tekniği 

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

Ø Güvenlik Denetimi (Safety Audit) 

Ø Olay Ağacı Analizi – ETA (Event Tree Analysis) 

Ø Neden-Sonuç Analizi (Cause-Consequence Analysis) 

Ø İnsan Hatası Analizi (Human Error Analysis) 

Ø Tehlike Erken Uyarı Modeli (Diagnostics Model fornHazard) 

Ø Stokastik Risk Modelleme  

Ø Hızlı Derecelendirme Metodu (Rapid Ranking, Material Factor) 
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3.2.4. Tehlikelerin Değerlendirilmesi 

 

 Tehlikenin Sonucu ve 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. 

 

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 3.9). 

 

O
LA

SI
LI

K
 

 

SONUÇLAR 
İhmal 

Edilebilir 
(IV) 

Marjinal 
(III) 

Kritik 
(II) 

Afet 
(I) 

(A)  
    

(B)  
 6   

(C)  
 

   

(D)  
 4 2  

(E)  
  3  

(F)  
    

Şekil 3.9. Risk değerlendirme matrisi   

 

3.2.5.1. Risk Değerlendirme Karar Matrisi 

 

 En sık kullanılan yaklaşımlardan biri olan risk değerlendirme karar matrisi, 

Amerika Birleşik Devletleri Askeri standardı olan MIL_STD_882-D olarak da 

bilinen ve sistem güvenlik program gereksinimi karşılamak maksadıyla 

geliştirilmiştir. Matris diyagramları iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi 

5

1 
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sebep sonuç ilişkisine dayanarak 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 metot basit olması dolayısıyla  tek başına risk 

analizi yapmak zorunda olan analistler için idealdir, ancak değişik prosesler içeren 

veya birbirinden çok farklı akım şemasına 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 metot ile öncelikle bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi 

takdirinde sonucunun derecelendirilmesi ve ölçümü yapılır (Çizelge 3.2, Çizelge 

3.3.). Risk skoru ihtimal ve zarar derecesinin çarpımından elde edilerek eşitlik 

Çizelge 3.4.’de yerine yazılır.  

 Risk Skoru = İhtimal x Şiddet                (3.1) 

 

Çizelge 3.2. Bir olayın gerçekleşme ihtimali 

 

 

 

 

 

 

 

İHTİMAL ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI İÇİN DERECELENDİRME BASAMAĞI 

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 (hafta bir, hergün) normal çalışma şartlarında 
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Çizelge 3.3. Bir olayın gerçekleştiği takdirde şiddeti 

 
 
Çizelge 3.4. Risk Skor (Derecelendirme) Matrisi (L Tipi Matris) 

 
 

Çizelge 3.2. ve Çizelge 3.3.’den elde edilen değerler matris metodolojisi 

temelli risk değerlendirme çizelgesine kaydedilir ve Çizelge 3.5’te belirtilen 

eylemlere göre en büyük değerden başlayarak riskler için gerekli önlemler alınır. 

Alınan önlemlerin belirli bir zaman sonra tekrar kontrol edilerek yararlı olup 

olmadığı karara bağlanır.  

 

SONUÇ DERECELENDİRME 

ÇOK HAFİF İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren 

HAFİF 
İş günü 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 3.5. Sonucun kabul edilebilirlik değeri 

   

Önlemlerin yerine getirilmesinden sonra belirlenen risk için yeni bir risk 

skoru belirlenmeli ve form yeniden doldurulmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 azaltılıncaya 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 kayıtlarını 

saklamaya gerek olmayabilir.  
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

Bayazıtoğlu İnşaat Maden ve Tic. Ltd. Şti’de 2007 – 2009 yılları arasında 

sahada tutulan gerçekleşmiş olan kaza kayıtlarına  (Çizelge 4.1)  göre ocak sahası 

içerisinde gerçekleşen 10 adet iş kazası kaydına rastlanmıştır. Kaza kayıtlarına göre 

kazalar sonucu ölümlü kaza olmadığı görülmüştür. 

 

Çizelge 4.1. 2007– 2009 Yılları arasında gerçekleşen iş kazaları. 
İş Kazası 

Geçiren 

Personel 

Tarih Yeri İş Kazasının Şekli      Sonucu 

A.O 
10.06.2

007 

Kum Ocağı 

(Operatör) 

Ocak sahasında yükleme esnasında kamyon kabinin 

dışında bekleme yaparken bir başka kamyonun 

gelişinde taş sıçratması sonucu kaza geçirmiştir. 

Hafif yaralı 

E.B. 
01.07.2

007 

Kırma-Eleme-

Yıkama Tesisi 

(Teknisyen) 

Bantın kopma noktasında yama yaparken 

parmağına kaynak makinasının denk gelmesi Hafif yaralı 

M.B. 
16.12.2

007 

Atölye 

(Teknisyen) 

Loder ataşman pimi arızası giderilmesi sırasında 

parmakların sıkışması 

Sol el yüzük parmağın 

kopması 

İ.Ç 
20.02.2

008 

Tesis Kumanda 

Kabini 

Panoda oluşan elektrik kaçağı neticesinde elektrik 

çarpması 
Hafif yaralı 

Ş.G. 
09.06.2

008 

Kum Ocağı 

(Operatör) 

Malzemenin doldurulması esnasına kamyon 

şoförünün el frenini çekmeyi unutması neticesinde 

geriye gelerek paletli ekskavatöre çarpması 

Bacakta hafif 

yaralanma 

M.K. 
15.09.2

008 

Kırma-Eleme-

Yıkama Ünitesi 

(Teknisyen) 

Bant Konveyördeki makaraları tamir ederken 

yüksekten düşme Bacakta incinme 

E.K. 
07.05 

2009 

Kum Ocağı 

(Operatör) 

Malzeme yüklü kamyonun nakliye yoluna çıkarken 

fazla ve dengesiz yükleme neticesinde kamyonun 

devrilmesi 

Başta ve kolda 

yaralanma 

 

A.I. 
14.06.2

009 
İdari Bina 

Dinlenme esnasında şakalaşma sonucu ıslak 

zeminden inerken ayağının kayması sonucu 

yuvarlanma 

Elde, bacakta ve 

yüzde hafif yaralanma 

M.B. 
06.08.2

009 

Kırma-Eleme-

Yıkama Tesisi 

(Teknisyen) 

Kırıcının bakımı esnasında elektriği kesilmediği 

için birden çalışmasıyla sol el eldiveninin sıkışması Sol elinin yaralanması 

S.A. 
19.12.2

009 

Ocak Sahası 

(Operatör) 

Ocak sahasında, telefonla konuşmak için kamyonun 

kabininden inen şoförün başına,  yan tarafından 

geçen diğer kamyonun lastiğinden taşın sıçraması 

Başının yaralanması 
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4.1. Emniyetli Çalışma Koşulları 

 

4.1.1. Yasal Düzenlemeler 

 

 Bayazıtoğlu İnşaat Maden ve Tic. Ltd. Şti’de yapılan incelemeler neticesindeki 

araştırma bulguları İş Kanunu, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergelerin ön gördüğü 

hükümler çerçevesinde irdelenmiştir.  

 

4.1.1.1. Sağlık Denetimi 

 

 İşçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaya uygun olduğunu gösterir sağlık 

raporları özlük dosyalarında bulunmaktadır. İşçilerin periyodik sağlık kontrolleri 

yapılacaktır. 

 Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak olan işçilerden, işe başlamadan önce işin 

niteliğine ve şartlarına göre bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarını belgeleyen 

hekim onaylı sağlık raporlarının alınması zorunludur. Sağlık raporları iş yeri hekimi, 

iş yeri ortak sağlık birimi, iş sağlığı dispanserlerinden alınabileceği gibi eğer 

çalışacak iş yerinde bu birimler yok ise sırasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık 

Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir. İşin devamı süresince 

sağlık denetimi ile yılda 1 kez ve düzenli olarak yapılan tetkikler personelin özlük 

dosyasına eklenir. İşin devamında, personelin ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasında 

sakınca olmadığı yılda 1 kez muayene sonucundan sonra hekim tarafından 

onaylanmak zorundadır. Periyodik 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 

 

Ocak Sahasında ve Kırma-Eleme-Yıkama tesisinde çalışan personeller 

öncelikle olmak üzere işletmede çalışan bütün personellerin göğüs filmleri işe 

başlamadan önce çekilmiş ve her yıl rutin olarak çekilmeye devam edilmiştir. 
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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 hastalığı 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 geçirilecek 

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) 

 

4.1.1.4. İşitme Testi 

 

Ocak sahası ve Kırma-Eleme-Yıkama tesisi 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 

çalışacak işçilerin, işe alınırken özellikle duyma durumu ve derecesi ölçülerek, kulak 
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ve sinir sistemi hastalığı olanlar ile bu sistemde arızası bulunanlar ve 

hipertansiyonlular bu işlere alınmayacaklardır. 

(4857 Sayılı İş Kanunu –Madde:78, Yer altı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:10; 4857 Sayılı İş Kanunu-Madde:78 

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

 

4.1.1.5. İşyeri Hekimliği 

 

Ocak sahası ve Kırma-Eleme-Yıkama tesisi bünyesinde çalışan sayısı 14 

olduğundan işyeri hekimi bulunmamaktadır. 

İşverenler, elli ve daha fazla çalıştırılan işyerlerinde 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 işleri 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 yürütülebilmesi amacıyla 

gerekli planlama ve düzenlemeler yapmasına ve mesleği ile ilgili gelişmeleri 

izlemesine imkan 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 

gönderilir. İşyeri hekimleri bu yönetmelikte belirtilen görevleri eksiksiz olarak yerine 

getirmek için; 

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

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

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

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

5. 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 
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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 

 

İşletmede İşyeri hekimi bulunmadığından yıllık faaliyet raporu 

hazırlanmamaktadır. 

Personel sayısı elliyi geçtiği takdirde işletmede bir işyeri hekimi 

bulundurulacaktır. İşyeri hekimi koruyucu hekimlik çerçevesinde yönetmelikte 

belirtilen tıbbi, teknik, kayıt ve istatistik görevlerini eksiksiz olarak yerine 

getirmelidir. İşyeri hekiminin görevi sadece tedavi amaçlı poliklinik hizmeti vermek 

değildir. 

İşyeri hekimleri yıllık çalışma raporlarını her yılın sonunda yönetmelik ekinde 

bulunan örneğe uygun olarak hazırlamakla yükümlüdürler. 

(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) 

 

4.1.1.7. Yıllık Çalışma Planı 

 

Yıllık Çalışma planı sağlık birimi olmadığından ocak sahasından sorumlu 

olarak görev yapan maden mühendisi tarafından hazırlanmakta ve bu plan 

çerçevesinde çalışılmaktadır. 

Ocak sahasının teknik nezaret görevini üstlenen maden mühendisi, işyerinde 

yürütülecek sağlık hizmetleri ile ilgili olarak yıllık çalışma planı hazırlayarak 

işverenin onayına sunar. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir. Ayrıca, bu plan 

çalışanların temsilcilerine, idari birime ve varsa iş sağlığı ve güvenliği kuruluna 

gönderilir. 
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(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 

 

Ocak sahasından üretilen malzeme herhangi bir kimyasal işleme tabi 

tutulmadığından ocak sahası ve kırma-yıkama-eleme tesisi ünitesinde kimyasal 

kullanılmamaktadır. Makine bakım atölyesinde, iş makineleri için kullanılan 

kimyasal yağların malzeme güvenlik formları (MSDS) mevcut ve gerekli yerlere 

asılmış durumdadır. 

İşyerinde kullanılan tüm kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları, 

bu maddelerin tedarikçilerinden sağlanacak ve işyerinde 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 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 bulundukları 

mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gereken tedbirler, yaptıkları işlerde 

uygulanması gereken hususlar, yapılan işin tehlikesi, çıkması muhtemel yangınlarda 

nasıl müdahale edileceği vb. konularda eğitime tabi tutacaklardır. Bu husus, 

düzenlenecek belge ile belgelenecektir. 
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(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 çalışacak 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 (KKD) olarak çelik burunlu ayakkabı, baret, 

toz maskesi, emniyet kemeri, koruyucu gözlük vb. verilmiş ve bu KKD’lerin 

kullanımı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

Her işveren, toplu koruma yöntemleri ile risklerin önlenemediği veya tam 

olarak sınıflandırılamadığı durumlarda kişisel koruyucu donanımların uygun şekilde 

kullanılması için her türlü önlemi alacaktır. 
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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 ve açık işletmelerde emniyet yönergesi 

hazırlanmıştır. 

İşveren, işçilerin işyerinde maruz kalabilecekleri risklerin 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 Güvelik Dokümanı 

çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanacak ve işyerinde önemli değişiklikler veya 

ilave yapıldığında tekrar gözden geçirilecektir. 
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(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 

 

İşverenin, Kum ocağı ve Kırma-Eleme-Yıkama tesisi bünyesinde toplam 

çalışan sayısı 14 olduğundan iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma yükümlülüğü 

bulunmamaktadır.  

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

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

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

güvenliği mevzuatına uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler. 

İşçi sayısının tespitinde iş yerinde 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 kurulu kurulur. 

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

Yönetmelik Madde: 4,5) 

 

4.1.1.16. Toz Ölçümü 

 

Kum ocağında yapılan çalışma sulu ortamda gerçekleştiğinden toz miktarı 

çalışanları ve çalışmayı olumsuz yönde etkilememektedir. Bu sebeple kum ocağında 

tozlanma hesaplamaları yaptırılmış ve toz ölçümüne gerek duyulmamıştır. Kırma-

Eleme-Yıkama tesisinde 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri gereğince 

22.07.2006 Tarih ve 26236 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan ”Endüstri 

Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (ETKHKKY), 

doğrultusunda toz ölçümü yapılmış ve başta kırıcı ünitesi olmak üzere kirleticiler 

belirlenerek alınması gereken önlemler rapor edilmiştir.  

İşverenler, maden ve taş ocakları işletmeleri ile tünel yapım işlerinde ve 

bunların tamamlayıcı tesislerinde; çalışmalar sırasında yoğun toz çıkışını önlemek, 
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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 sağlamak zorundadır. 

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

Tünel Yapımında alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük- 

Madde:5). 

 

4.1.1.17. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı yönetmelikte belirtilen işçi sayısından az 

olduğu için bulunmamaktadır. Ocak sahasındaki iş güvenliğinden sahanın teknik 

nezaretçisi sorumludur. 

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 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 yapmasının sağlamak için işletme 

içinde gerekli planlama ve düzenlemeleri yapmasına imkan sağlar. 

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

sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerinin iş güvenliği önlemlerinin 

sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak 

önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere 

işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya 

daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler. 
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(İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde: 5, 4857 

Sayılı İş Kanunu- Madde:82) 

 

4.1.1.18. Gürültü Ölçümü 

 

Çalışma alanında gürültü ölçümü yapılmadığından gürültü ile ilgili verilere 

rastlanmamıştır.  

Ocak sahası ve Kırma-Eleme-Yıkama tesisinde gürültü ölçümü Çevresel 

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen yöntemlerle ve 

ölçütler doğrultusunda yetkili laboratuarlar tarafından yaptırılacaktır. Gürültü ölçüm 

rapor sonucu, ilgili yönetmelik ekinde verilen şantiye alanı için çevresel gürültü sınır 

değerleri kapsamında değerlendirilecektir. Buna göre, gürültü seviyesi 75 dB’nin 

üzerinde olmayacak şekilde çalışmalara devam edilecektir. Gürültü kaynağının neden 

olduğu ses ve titreşimler azaltılacak veya çalışan işçilere kulaklık, kulak tıkacı veya 

başlık gibi kişisel koruyucu donanımlardan uygun olanı verilecektir. 

(Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde: 23, 

(4857 Sayılı İş Kanunu Madde: 77). 

 

4.1.1.19. Tehlikelerin Tanımlanması 

 

İş yerinde tehlikelerin tanımlanması yapılan bu tez çalışması neticesinde 

başlamıştır. 

İşyerindeki tehlikelerin tanımlanmasını ve risk değerlendirmesinin yapılmasını, 

tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için 

önerilerde bulunmak zorundadır.  

(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). 
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4.1.1.20. Uyarı ve Güvenlik İşaretleri 

 

Çalışma alanında uyarı ve ikaz levhaları ile güvenlik işaretleri gerekli yerlerde 

ve görünür bir şekilde asılıdır. Ayrıca iletişim sistemi olarak telsiz telefon sistemi 

bulunmaktadır. 

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 ya da talimat veren işaretleri bulundurmak ve uygun şekilde kullanmak 

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

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

mesafesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür 

bir şekilde yerleştirilecektir. 

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

Madde:5 Ek-II 2.1). 

 

4.1.1.21. Elektrikli Cihazların Topraklanma Kontrolleri 

 

Elektrikle çalışan cihazların gözde güvenlik topraklamaları mevcuttur. Kırma-

yıkama-eleme ünitesinin elektrik kumanda odası ayrı bir şekilde topraklamaya tabi 

tutulmuş ve trafosu ayrı olarak elektrik hattına bağlanmıştır. 

Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacak ve bağlandığı 

cihazın izolesinde meydana gelecek en büyük kısa devreyi iletecek kapasitede olacak 

veya gerektiğinde devredeyken o cihazı devreden çıkaracak uygun bir devre kesme 

tertibatı bulunacak ve topraklama tesisatı uygun bir şekilde korunacaktır. Elektrik 

iletkenlerinin muhafazaları, metal muhafaza borular, elektrik teçhizatının metal 

koruyucuları ve diğer gerilim altında bulunmayan kısımları, uygun bir şekilde 

topraklanacaktır. Alternatif veya doğru akımla çalışan metal kısımlı elektrik 

cihazları, uygun bir şekilde topraklanacaktır. Topraklama sisteminin uygunluğu yılda 

bir defa direnç ölçümü Alternatif veya doğru akımla çalışan metal kısımlı elektrik 

cihazları, uygun bir şekilde topraklanacaktır. Topraklama sisteminin uygunluğu yılda 

bir defa direnç ölçümü yapılıp kontrol edilerek belgelendirilecektir. 
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(4857 Sayılı İş Kanunu Madde 77; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 

295,296,297,353, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde 10 Ek/P) 

 

4.1.1.22. Paratoner 

 

Kırma-Eleme-Yıkama ünitesinin elektrik tesisatının olduğu yerde bir adet 

paratoner (yıldırımlık) tesisatı mevcuttur. 

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği veya 

depolandığı binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın ön gördüğü sistemlerle 

donatılacaktır. Paratoner, 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). 

 

4.1.1.23. Elektrik Tesisat Projesi 

 

Elektrik tesisat projesi ilgili makam tarafından 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). 

 

4.1.1.24. Yalıtkan Malzemeler 

 

Elektrik panolarının önünde yalıtkan malzeme kullanılmaktadır. 

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 malzemeyle kaplanmış olacaktır. 
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(4857 Sayılı İş Kanunu- Madde:77 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde: 

277). 

 

4.1.1.25. Kaynak Tüplerinde Güvenlik 

 

Oksijen ve kaynak türlerinde geri tepme emniyet valfları bulunmaktadır. 

Yanıcı-yakıcı gaz sistemlerinde türlerdeki 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).  

 

4.1.1.26. Kaynak Makinesinde Emniyet 
 

Ocak sahası genelinde 1 adet kaynak makinesi mevcuttur ve gerekli tedbirler 

alınmıştır.  

Elektrik kaynak makinelerinin kullanılmasında, aşağıdaki tedbirler alınacaktır. 

1) Elektrik kaynak makineleri ve teçhizatı yalıtılmış ve topraklanmış kaynak 

penseleri kabzalı ve dış yüzeyleri 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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4.1.1.27. Ekskavatör ve Kamyonlarda İkaz Sistemi 

 

Ekskavatör ve kamyonlarda sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunmaktadır.  

Ekskavatör ve kamyonlar yük taşırken sesli - ışıklı ikaz sistemlerini kullanarak 

çalışanları uyaracaklardır. Yükler taşınmadan önce, operatör tarafından sesli bir 

sinyal verilecek ve işçiler bölgeden ayrılıncaya kadar taşınma işleri durdurulacaktır. 

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

Madde:382).  

 

4.1.1.28. 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 kontrollerini ve gerektiğinde 

testlerinin yapılması, çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya 

ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına 

neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve 

sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için uzman kişilerce gerekli kontrollerin 

yapılması, sağlanacaktır. 

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

Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:7/b). 

 

4.1.1.29. Yangın Söndürme Cihazı 

 

 Yangın söndürme cihazı ve yer gösterir uyarı levhaları işletme içerisinde 

bulunmakta ve kontrolleri düzenli bir şekilde yetkili elemanlarca 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. 
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 Yangın söndürme ekipmanı kolay kullanılır olacak, görünür ve kolay erişilir 

yerlere konulacak, önlerinde engel bulunmayacaktır. 

 Yangın söndürmede kullanılan araç 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). 

 

4.1.1.30. Dolum Talimatı 

 

Çalışma alanında akaryakıt tankının dolum talimatı bulunmamaktadır. En 

kısa zamanda dolum yapılırken alınacak tedbirleri ve güvenlik koşullarını içeren 

talimat yazılı bir şekilde akaryakıt tankının yanına görünür bir şekilde asılacaktır. 

 Akaryakıt tankerinin emniyetli boşaltma talimatı boşaltma ağzına yakın bir 

yere asılmalıdır. 

  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-Akaryakıt İstasyonları Emniyet 

Gerekleri- 2006 Madde 4.13.1; 2002 Madde:1.11.1). 

 

4.1.1.31.Akaryakıt Dolum Ağız Borusu 

 

 Akaryakıt tankı dolum borusu tankın tabanına kadar indirilmiştir. 

 İşverenler 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.  

 (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 77). 

 

4.1.1.32. Sigara İçme Yasağı 

 

 Ocak sahası içerisinde sigara içmek yasaklanmış ve ikaz levhaları asılmıştır.  



4. ARAŞTIRMA BULGULARI  Esin OLCAYTU 

39 

4.1.1.33. Duş, Tuvalet ve Lavabolar 

 

 İşletme bünyesinde çalışan personel için yeterli sayıda duş ve lavabo 

mevcuttur. Duşlarda sıcak su tertibatı bulunmaktadır. Duş ve yıkanma yerlerine 

yakın yerlerde yeterli sayıda tuvalet ve lavabo bulunmaktadır. 

Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde işçiler için 

uygun duş tesisleri yapılacaktır. Duşlar işçilerin rahatça yıkanabilecekleri genişlikte 

ve uygun hijyenik koşullarda olacaktır. Duşlarda sıcak ve soğuk akar su bulunacaktır. 

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

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Bölüm A-14.2.1). 

 

4.1.1.34. Yemekhane 

 

 Çalışanların yemek yeme ihtiyaçlarını giderebilecek büyüklükte ve düzenli 

olarak kontrol edilen bir yemekhane bulunmaktadır. 

Yemek aralığının eve gidip gelmeye elverişli olmayışı, işyerinin mesken 

mahallerden uzak oluşu, vasıta yetersizliği veya yokluğu veya benzeri sebeplerle 

yemeklerini işyerinde yemek zorunda olan işçiler için işverence rahat yemek 

yenebilecek nitelik ve genişlikte bir yemek yeri sağlanacaktır.            

 Bu yemek yeri;                                                               

 1) İşyerinden tamamen ayrılmış, soyunma yerleri ve lavabolara yakın bir 

yerde yapılacaktır.                                                                    

  2) Temiz, aydınlık, havadar, mevsimine göre iyice ısıtılabilecek, yerler 

kolayca temizlenecek nitelikte olacak, taban bol su ile yıkanacak şekilde su geçirmez 

malzemeden yapılacak, duvarlar kolayca silinecek ve yıkanabilecek özellikte 

olacaktır.                                                                          

 3) Yemek masaları yeter sayıda, kolay silinen ve temizlenen malzeme ile 

kaplı olacaktır. Masalarda oturmak için, sıra yerine sandalye tercih edilecek ve yeteri 

kadar sürahi, bardak ve içilecek su bulundurulacaktır.                            

                                                



4. ARAŞTIRMA BULGULARI  Esin OLCAYTU 

40 

 4) İşyerlerinde daha uygun bir yer yoksa yemek saatleri dışında dinlenmek,   

meşrubat ihtiyaçlarını karşılamak ve sigara içmek için, yemek yerlerinden 

faydalanılacak ve bunun için gerekli malzeme bulundurulacaktır.                       

  İşçilerin çalıştıkları yerlerde ve işbaşında 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) 

 

4.1.1.35. Soyunma Yeri 

 

 Yeterli genişlikte ve kapasitede soyunma yeri mevcuttur. 

 Çalışmaları sırasında özel iş elbiseleri giymek durumunda olan işçiler için 

uygun soyunma yerleri sağlanacaktır. Soyunma yerleri kolaylıkla ulaşılabilecek 

yerlerde ve yeterli büyüklükte olacak ve buralarda oturma yerleri bulunacaktır. 

Soyunma odaları yeterince geniş olacak ve burada 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. 

Islak iş elbiselerinin kurutulabilmesi için gerekli imkanlar sağlanacaktır. 

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

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Bölüm A-14.1.1., 14.1.2.). 

 

4.1.1.36. Elbise Dolabı 

 

 Soyunma yerinde her işçiye ait özel elbise dolabı bulunmaktadır. Soyunma 

odalarında her işçi için çalışma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli 

dolaplar bulunacaktır. Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle 
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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.). 

 

4.1.1.37. Temiz İçme Suyu 

 

 Çalışma alanında içilebilir temiz su bulunmaktadır. İçme suyunun analizi 

yapılmıştır. 

İşyerlerinde, çalışanların kolaylıkla faydalanabileceği serin içme suyu 

bulundurulacaktır. Bu uygunluk, mahalli resmi makamlar ve belediyeler tarafından 

belgelendirilecektir.  

İçme suyu, gerek taşınmasında ve gerekse kullanılmasında, her türlü 

bulaşmadan korunmuş olacak ve içine doğrudan doğruya buz atılmayacaktır.        

İçme suyu tesisatı veya kapları, kullanma suyundan ayrı olacak ve üzerine "İçilecek 

Su" işareti konulacaktır. İşyerlerinde içme suyu için özel musluklar yapılacak ve bu 

musluklarda mümkün olan hallerde suyun, aşağıdan yukarıya uygun bir yükseklikte 

fışkırması sağlanacak, mümkün olmayan hallerde ve yerlerde, su içmek için, kişiye 

özel bardak kullanılacaktır. Karton veya benzeri bardaklar kullanıldığı takdirde, 

bunlar özel ambalajlarında veya temiz bir kutuda saklanacak, bir kere kullanılan 

bardakların atılması için musluğun yanında özel bir sepet bulundurulacaktır. 

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

Madde:31,32,33). 

 

4.1.1.38. Risk Değerlendirmesi 

 

Ocak sahasında bugüne kadar iş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk 

değerlendirmesi yapılmamıştır. Ocak sahasında ve kırma-eleme-yıkama tesisinde 

uygulanması gereken kurallarla ilgili, sahanın teknik nezaretçisi tarafından açık ocak 

işletme yönergesi hazırlanmış ve işçilere gerekli bilgilendirme yapılarak yönerge, 

işçilerin görebilecekleri bina giriş panosuna asılmıştır. 



4. ARAŞTIRMA BULGULARI  Esin OLCAYTU 

42 

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliği ilgili maddesi gereğince, 

tehlikeleri tanımlayarak, her tehlike riskinin boyutunu tahmin ederek (öğrenerek) ve 

riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vererek yani riski kontrol altına alarak 

risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.  

Risk değerlendirmesi işyerinde daha güvenli bir ortamın oluşması için 

yapılan bir çalışmadır. 

 

4.1.2. Üretim Makineleri Emniyetli Çalışma Koşulları 

 

 Üretimde kullanılan makine ve ekipmanların mevcut durumu analiz edilerek 

olası riskleri en aza indirmek için işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde 

makine kullanım ve bakım talimatları oluşturulmalıdır. 

 

4.1.2.1. Paletli Ekskavatör Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar 

 

1. Paletli ekskavatör kullanacak olan operatörün işe başlamadan önce 

operatör belgesi almış olması zorunludur. Operatör belgesi olmayan 

kişiler kesinlikle ekskavatörü kullanmayacaklardır. 

2. Kepçe kolu askıdayken iş makineleri söndürülüp, kepçe kolu havada asılı 

durumda bırakılmamalıdır. 

3. Ekskavatör gövdesinde oluşan bir arızanın giderilmesi işlemi için paletli 

yürüyüş takımlarının üzerinde durulmamalı ve bu gibi işlemler yetkili 

elemanlarca atölyede yapılmalıdır. 

4. İş makinesi çalışır durumda iken gövde kabini terk edilmemelidir. 

5. Kum-çakıl çıkarma işlemi sırasında nehir içerisine girilmeden önce debi 

ve nehir içerisinde oluşan boşluklar kontrol edilmelidir. 

6. Kum ocağı ruhsat sınır koordinatları, poligon noktaları ile belirlenmeli ve 

bu sınır dışında kesinlikle çalışılmamalıdır. 

7. Dinlenme esnasında operatör iş makinesini güvenli bir şekilde söndürmeli 

ve operatör olarak yetkilendirilmiş kişiler haricinde kimseyi iş makinesine 

yaklaştırmamalıdır. 
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8. İş makinesinin kepçesinde sadece kum-çakıl malzemesi taşınmalı ve 

kesinlikle personel bindirilmemelidir. 

9. Ekskavatörün makine bakımı düzenli olarak yaptırılmalı ve çalışma 

esnasında tehlikeli olabilecek bir durum hissedildiğinde çalışma derhal 

durdurularak yetkili kişilere bildirilmelidir. 

10. İşe başlanmadan önce, iş makinesinin hidrolik kısımları kontrol edilmeli 

eğer değiştirilmesi gerekiyorsa yağları değiştirilmeli ve çalışmaya o 

şekilde başlanmalıdır.  

11. Paletli ekskavatörün sürekli olarak sorun yaratması, işlerin aksamasına, 

personelin boş emek harcamasına ve maddi olarak aksaklıklara sebep 

olacağından bu durum işverene bildirilmeli ve gerekiyorsa yeni bir 

makine ile değiştirilmelidir. 

12. Nehir içerisindeki çalışma ilkbahar döneminde artan debi yüksekliği 

sebebiyle imkansız hale geliyorsa bu bir risktir ve bu şekilde bir çalışma 

kabul edilemez. İşverene bildirilmeli ve sallama kepçe temin edilerek 

çalışmalara devam edilmelidir. Aksi halde bu şekilde çalışma 

ekskavatörün dengesini bozacağından ölümlü kazalarla sonuçlanabilir. 

13. Kepçe kontrolü her zaman operatör kabininde oturur ve hakim bir 

vaziyette yapılmalıdır. Kabin dışı kullanım kepçe hakimiyetini kaybedip 

yanlış manevralara sebebiyet vererek istenmeyen kazalara yol açabilir. 

14. Kişisel koruyucu donanımlar işe başlarken kullanılmalıdır. 

 

4.1.2.2. Lastikli Kepçe Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar 

 

1. Lastikli kepçe kullanacak olan operatörün işe başlamadan önce operatör 

belgesi almış olması zorunludur. Operatör belgesi olmayan kişiler 

kesinlikle lastikli kepçeyi kullanmayacaklardır. 

2. Kullanmadan önce motor aksamları kontrol edilmelidir. 

3. Kepçe kolu askıdayken iş makinesi söndürülüp, kepçe kolu havada asılı 

durumda bırakılmamalıdır. 
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4. Lastikli yükleyici olarak adlandırılan bu makineler genellikle stok 

sahasında stok malzemelerini düzenlemekte ve kamyonlara malzeme 

naklinde kullanılmaktadır. Bu nedenle nakliyat yapılırken kesinlikle ikaz 

sistemi çalıştırılmalı ve stok sahasında yaya vaziyette olan personeller 

uyarılarak saha dışına çıkarılmalıdır. 

5. İş makinesinin kepçesinde sadece kum-çakıl malzemesi taşınmalı ve 

kesinlikle personel bindirilmemelidir. Aksi halde ani bir fren, manevra 

sonucu yüksekten düşmeye bağlı yaralanmalı veya ölümlü iş kazası 

meydana gelebilir. 

6. Operatör harici kimseler gövde kabini dışında taşınmamalıdır. 

7. Kişisel koruyucu donanımlar işe başlarken kullanılmalıdır. 

 

4.1.2.3. Kamyon Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar 

 

1. Kamyon kullanmaya yetkili kişiler haricindeki kimseler kamyonları 

kullanmamalıdır. 

2. Kamyonlar nakliyat yolu olarak belirlenen yollar haricinde 

gezinmemelidir. 

3. Ocak sahasında yükleme yapılırken kamyon kabini kesinlikle terk 

edilmemelidir. Eğer işçisinin illaki kabinden inmesi gerekiyorsa kamyonu 

güvenli bir şekilde park edip makinelerden en az 10 m. Uzaklıkta ve 

güvenli bir alanda beklemelidir. 

4. Personel arası kesinlikle şakalaşma yapılmamalıdır. 

5. Kişisel koruyucu donanımlar işe başlarken kullanılmalıdır. 

6. Durmakta olan bir kamyonun sürücüsü, geri manevra yapmadan önce 

uygun sinyallerle uyarıda bulunmalıdır. 

7. Emniyet kemerlerinin her zaman takılmaları şarttır. 

8. Başka bir nakliye kamyonunun arkasından giderken, en az 50 metrelik bir 

emniyet mesafesi bırakmalıdır. 
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4.1.2.4. Kırma-Yıkama-Eleme Tesisinde Dikkat Edilecek Hususlar 

 

1. Konkasör tesisi çalıştırılmadan önce tüm hareketli aksamları kontrol 

edilmeli ve açıkta hareketli aksam bırakılmamalıdır.  

2. Elektrik panosu kapalı bir şekilde ve kilitli olmalıdır. 

3. Elektrik kontrollerinün yapıldığından emin olunmalı ve güvenli olduğuna 

karar verildiğinde çalıştırılmaya başlanmalıdır. 

4. Besleme bunkerinin ağız kısmında içine daha büyük cisimlerin düşmesine 

karşı kullanılan tel hasır her zaman bulunmalı, zarar görmüş ise ya 

onarılmalı ya da yenisi ile değiştirilmelidir. 

5. Bant konveyörler eskimiş ve yıpranmış kısımlarından kopmalara karşı 

sürekli kontrol edilmelidir. 

6. Gürültü ölçümü yapılmalıdır. İşyerinde gürültülü seviyesi ölçülerek, 80 

desibelin üzerinde olduğu kısımlarda gürültü kaynağının neden olduğu ses 

ve titreşimler azaltılmaya çalışılmalı veya çalışan işçilere başlık, kulaklık 

veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler verilmelidir. 

7. Toz ölçümü yapılmalı ve ölçüm kayıtları tutulmalıdır. 

8. Elektrik teknisyenleri bakım işlemleri sırasında elektrik akımının 

tamamen kesildiğinden emin olmalıdır. 

 

4.1.3. Stok Sahası Emniyetli Çalışma Koşulları 

 

1. Ocak sahasından getirilen ve konkasör tesisine aktarılan malzemeler 

düzenli ve belli aralıklarla sınıflandırılmalıdır. 

2. Stokta bulunan kum malzemesi belirli bir yükseklikten sonra devrilme, 

kayma gibi sonuçlara neden olacağından lastikli kepçe kolu yüksekliğini 

geçmemelidir. 

3. Stok sahasında kamyonlara aktarma sırasında geri manevralar esnasında 

ışıklı ve sesli uyarı sinyalleri sürekli olarak çalışır durumda olmalıdır. 

4. Stok sahasında yaya olarak dolaşılması kesinlikle yasaktır. 
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4.2.Tehlike Analiz Listesi 

 

Kum ocağı ve Kırma-eleme-yıkama tesisinde üretim akış şeması ve üretim 

makineleri irdelenmesi sonucu oluşabilecek tehlikeler analizleri belirlenmiştir. 

1. Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle düşme 

2. Yüksekten düşme, 

3. Taş sıçraması, 

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, aydınlatma, 

13. Basınçlı kaplar, kompresör tankı, 

14. İş yeri yerleşim planı, iş stresi, 

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

16. Ürünler ve atıklar, 

17. Mekanik kaldırma araçları, motorlu araçların kullanımı, taşımacılık, 

18. Yalnız çalışma, 

19. Su üzerinde ve yakınında çalışma, 

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

21. Yangın, parlama, patlama, 

22. İş yeri koşullarına göre diğer tehlikeler. 
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4.3.Tehlike Değerlendirme ve Risk Analiz Kontrol Tabloları 

 

Kum ocaklarında, kırma-eleme-yıkama tesislerinde, bakım atölyesinde, idari 

binada ve yemekhane için tehlike değerlendirme ve risk analizi 5*5 matris diyagramı 

ile (LTipi Matris) sebep-sonuç ilişkisine bağlı olarak analiz edilmiştir. 

 Tehlike değerlendirme ve risk analiz çizelgesi, Çizelge 4.2., 4.3. ve 4.4.’de 

verilmiştir. 

 Kum ocağında görülen başlıca tehlike ve riskler aşağıda sıralanmıştır. 

Ø İşçilerin işe alışma ve tanışma sürelerinin yetersizliğinden kaynaklanan risk 

durumu 2009 yılında 3 kişiye eğitim aldırılarak kontrol edilmiştir. 

Ø Kişisel koruyucu donanımların sürekli olarak kullanılmamasından 

kaynaklanan tehlikeler, teknik nezaretçinin eğitimleri ve denetimleri 

neticesinde az da olsa kontrol altına alınmıştır. 

Ø Bakım ekibi dışında yetkisiz kişilerin elektrik panolarına müdahalesini 

engellemek amacı ile panolar kilitlenmesi ve işçilere eğitim verilerek uyarı 

levhalarının asılması istenmiştir. 

Ø  Malzemenin dolum ve boşaltımı sırasında operatör ve şoförlerin sürücü 

kabini terk etmemeleri gerektiği ile ilgili eğitim verilerek uyarı levhaları 

asılmıştır. 

Ø Makine bakımları profesyonel ekip tarafından yapılması istenmiş bu amaçla 

bakım ustalarına eğitim aldırılmıştır. 

Ø Kırma-eleme-yıkama ünitesinin aksayan parçalarının değiştirilmesi 

istenmiştir.  

Ø Kırıcı ünitesi çalışır durumdayken işçilerin yaya olarak sahada dolaşmaları 

yasaklanmış ve bu konu ile ilgili olarak eğitim verilmesi hedeflenmiştir. 

Ø Makine ve ekipmanlarda kullanılan yağların değişimi sonrasında oluşan atık 

yağların “Atık Yağlar Kontrol Yönetmeliği”ne göre depolanarak bertaraf 

edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Sahada depolama ünitesi mevcut değildir. 

Kullanılmış yağların geri dönüşümünde yetkili firmalarla görüşülüp, ocak 

sahasında depolandıktan sonra yetkili firmalara teslim edilmesi 

gerekmektedir. 
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Ø Makine ve ekipman kullanımdan kaynaklanan tehlike ve riskleri düşürmek 

için makine kullanım talimatlarının makinelere asılması istenmiş ve 

operatörlere eğitim verilerek olası risklerin en aza indirilmesi hedeflenmiştir. 

Ø Ocak sahası şantiye giriş çıkışlarına uyarı levhaları asılarak tüm çalışanlara 

uyarı ve ikaz levhaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

 

Çizelge 4..2 Sonucun kabul edilebilirlik değeri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çizelge 4.3. Risk skor (Derecelendirme) matrisi (L Tipi Matris). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-25 : Tolere Edilemez  
15-20 : Belirgin Risk. İş risk azaltılmadan başlanamaz 
8-12   : Dikkate Değer (Orta seviyede) risk 
4-6     : Tolere edilebilir risk. Ek Kontrol gerektirmiyor 
1-3     : Çok hafif risk. Faaliyet gerektirmiyor 
O: Olasılık Ş: Şiddet S: Sonuç 

İH
Tİ

M
A

L 

 SONUÇ 

5 4 3 2 1 

5 25 20 15 10 5 

4 20 16 12 8 4 

3 15 12 9 6 3 

2 10 8 6 4 2 

1 5 4 3 2 1 
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Çizelge 4.4. Kapıkaya/Karaisalı kum ocağı risk analizi. 

 
 

F. Alanı Tehlike 
Nedeni Tehlike Risk 

Risk 
Seviyesi Kontrol önlemleri 

Kalan Risk 
S. Alınacak 

Önlemler 
O Ş S O Ş S 

Kum 
Ocağı  

Genel 
İşletme 

Ağır ve Tehlikeli 
İşler Sağlık 
raporunun 
düzenlen-
memesi 

İş Kaybı 3 2 6 Sağlık Raporunun 
alınması 3 1 3 Düzenli 

kontrol 

Kum 
Ocağı 

Genel 
İşletme 

Mıcır-taş 
sıçraması Yaralan-ma  4 3 12 

Ocak içi hız limitine 
uyulması ve KKD 
olarak baret-gözlük 
kullanılması 

2 2 4 Acil 
Müdahale 

Kum 
Ocağı 

Genel 
İşletme 

İş makinelerinin 
düzgün olmayan 
zeminde nehir 
içine kayması, 
düşmesi 

İş kazası 
Ölüm 

Yaralanma  

4 3 12 

Çalışma yapılan 
zeminlerin sürekli 
düzeltilmesi, düz 
zemin olmadığı 
takdirde çalışma 
yapılmaması 

3 2 6 

İlk Yardım 

 

 

Kırma-
Eleme-
Yıkama 
Tesisi 

Tesis 

Konkasör Ünitesi 
çalışırken 
personellerin 
hareketli 
parçalara 
müdahalesi 

Yaralanma 
Uzuv 
Kopması 

4 3 12 

Ekipmana 
müdahaleden önce 
elektrik akımının 
kesildiğinden ve 
sistemin 
durduğundan emin 
olunması  

2 2 4 Acil 
Müdahale 

Kırma-
Eleme 

Yıkama 
Tesisi 

Tesis 
Eskimiş Bant 
konveyörlerin 
çalışması 

Yaralanma 3 2 6 

Eskiyen ekipman 
parçalarının düzenli 
olarak bakımı 
yapılacak veya 
değiştirilecek 

2 1 2 Rutin Kontrol 

Kırma-
Eleme-
Yıkama 
Tesisi 

Tesis 
Eğitimsiz 
elemanların 
çalıştırılması 

İş Kazası 

Maddi Hasar 
4 4 16 

İşe alınan 
personellerin 
makineler ve iş 
ekipmaları hakkında 
talimatlara uygun 
eğitim verilecek 

2 1 2 Uyarı ve 
Eğitim 

Kırma-
Eleme-
Yıkama 
Tesisi 

Tesis 
kontrol 
panosunun açık 
olması 

Elektrik 
çarpması 3 4 12 

Tesis kontrol 
panosu sürekli 
kapalı olacak ve 
kilitlenecek 

2 1 2 Uyarı ve 
Eğitim 

Kırma-
Eleme-
Yıkama 
Tesis 

Bakım 
Atölyesi 

Kaynak Makinesi 
kullanırken 
koruyucu 
maskenin 
kullanılmaması 

İş Kazası 
Görme 
Kaybı  

4 4 16 

Kaynak makinesi 
kullanırken 
kesinlikle koruyucu 
maske gözlük 
kullanılacak  

2 2 4 

Uyarı ve 
Eğitim 

Rutin Kontrol 

Ocak 
sahası 

Stok 
sahası 

Stok Sahasına 
Araç park 
edilmesi 

İş 
düzensizliği 3 2 6 

Araçlar sadece park 
yerlerinde 
bırakılacak 

2 1 2 
Uyarı ve 

Eğitim rutin 
kontrol 

Tesis İdari Bina 
Uzun süre 
bilgisayar 
kullanılması 

Görme 
Rahatsızlığı 3 3 9 

Ekranlı araç 
kullananlara göz 
muayenesi 
yapılacak 

2 2 4 Rutin Kontrol 

Tesis İdari Bina 

Bina içinde 
periyodik 
kontrollerin 
yapılmaması 

İş kazası 3 4 12 Düzenli kontrol 
yapılacak 2 3 6 

Rutin kontrol 
Uyarı ve 
Eğitim 
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Çizelge 4.4.’ün devamı. 

 

F. 
Alanı 

Tehlike 
Nedeni Tehlike Risk 

Risk 
Seviyesi Kontrol 

önlemleri 

Kalan 
Risk 

Seviyesi 
Alınacak 
Önlemler 

O Ş S O Ş S 

Tesis Yemekhane 

Yemekhane 
personelinin 
bone 
kullanmaması 

Bulaşıcı 
hastalık 4 3 12 

Yemekhane 
personeli 
bone 
kullanacak 

2 2 4 

Uyarı ve 
Eğitim 
Rutin 
Kontrol 

Tesis Yemekhane 

Yemekhane 
personelinin 
kolluk 
kullanmaması 

Bulaşıcı 
hastalık 4 3 12 

Yemekhane 
personeli 
kolluk 
kullanacak 

2 2 4 

Uyarı ve 
Eğitim 
Rutin 
Kontrol 

Tesis Yemekhane 

Yemekhane 
personelinin 
hijyen eldiven 
kullanmaması 

Bulaşıcı 
hastalık 4 3 12 

Yemekhane 
personeli 
hijyen 
eldiven 
kullanacak 

2 2 4 

Uyarı ve 
Eğitim 
Rutin 
Kontrol 



5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER            Esin OLCAYTU 

51 

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada Kapıkaya/Karaisalı Kum ocağına risklerin değerlendirilmesi 

açısından bakılmıştır. Kum ocağı ve kırma-eleme-yıkama 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 işletme kayıtlarına göre ocaklardaki kaza kayıtları irdelenmiştir. 2007 – 

2009 yılları arasında ocak sahası içerisinde 10 adet iş kazası kaydına rastlanmış, 

gerçekleşen bu iş kazaları içerisinde ölümcül bir kazaya ve meslek hastalığına 

rastlanmamıştır. 

Genel olarak kum ocaklarında; 

Malzemenin yüklenmesi ve boşaltımı sırasında yaya olarak sahada dolaşan 

personellerin kazaya uğradıkları tespit edilmiştir. Bunu önlemek amacı ile kişisel 

koruyucu donanımların kullanımını arttırmak gerekmektedir.  

Ocak sahası içerisinde ve dışında uyulması gereken davranış, güvenlik ve 

sağlık kuralları ile ilgili uyarı levhaları görülebilir yerlere asılmalıdır. 

Kırma-eleme-yıkama ünitesinden kaynaklanan gürültü, toz ve titreşim 

ölçümleri yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalı, tesis ünitesini oluşturan 

ekipmanların düzenli olarak bakımı yapılarak eskimiş ekipmanların oluşturabileceği 

riskleri ortadan kaldırmak gerekmektedir. 

Çalışma sahasında kullanılan iş çizmelerinin kaymaz tabanlı ve çelik uçlu 

olmasına önem gösterilmelidir. 

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

çalışabilir raporu istenmeli ve kesinlikle bu rapor olmadan işe başlatılmamalıdır. 

Toplu çalışılan ortamlarda bulaşıcı hastalıklardan korunmak amacı ile 

çalışanların rutin bir şekilde sağlık taramasından geçirilmesi gerekmektedir. Bu 

sağlık taramasında kan vb. testlerden geçirilerek hepatit gibi bulaşıcı hastalıklardan 

korunma sağlanabilir.  

Çalışanlara tetanos aşıları düzenli olarak yaptırılmalıdır. 
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Tozlu ortamlarda çalışmalardan kaynaklanan meslek hastalığı riskini kontrol 

altına almak amacı ile 6 ayda bir göğüz filmleri çekilmeli ve uzman doktor tarafından 

incelenerek meslek hastalığı şüphesi olan personeller derhal tedavi altına alınmalıdır. 

Çalışma sonucunda sahada alınan önlemler şunlardır: 

Ø Ocak sahasında çalışan personeller işçi sağlığı ve iş güvenliği 

konusunda eğitilmiştir. 

Ø İş makinelerinin bozulan aksamlarının değiştirilmesi için yedek parça 

servisine, işveren tarafından talimat verilmiştir. 

Ø İşveren iş güvenliği ile ilgili çalışmalara başlanması için idari personele 

gerekli yetkiyi vermiştir. 

 Bu çalışmada incelenen kum-çakıl ocağında tespit edilen ve kabul edilebilir 

seviyelerin üzerinde olan tehlikeler aşağıda verilmiştir. 

Ø Ocak sahasında kişisel koruyucu donanımlar kullanılmakta fakat toz 

ölçümü yapılmadığından kullanılan toz maskelerinin uygunluğu tespit 

edilememiştir. 

Ø Ocak sahası ve kırma-yıkama-eleme tesisinde kişisel koruyucu 

donanım olarak kulak tıkacı kullanılmaktadır. Fakat gürültü ölçümü 

yapılmadığından kulak koruyucuların uygunluğu tespit edilememiştir. 

Ø Personellere gerekli iş güvenliği eğitimi verilmektedir. Ancak dışarıdan 

malzeme satın almaya gelen tüm operatörler sahada iş güvenliği 

konusunda uyulması gereken kurallarla ilgili bilgilendirme 

yapılamamaktadır. 

Ø Sahada çalışma sırasında oluşan titreşim ölçümü yapılmamıştır. 

Ø Ocak sahası giriş ve çıkışına uyarı-ikaz levhaları asılmasına rağmen ana 

yoldan geçen hususi araçlar hız limitlerine uymamaktadır. 
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