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 - İş sağlığı ve güvenliği açısından; sanayiden, 
bilişim ve hizmet sektörü ağırlıklı yapıya 
dönüşüm, işyerinde bulunan tehlikelerde 
değişime neden olmuştur ancak, gelişmekte 
olan ülkeler açısından, konvansiyonel riskler 
halen önceliklidir. 
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   İşverenin işçiyi gözetme borcu kapsamında iş sağlığı 
ve güvenliğine ilişkin gerekli önlemleri alarak, güvenli 
bir işyeri ortamı sağlama yükümlülüğü vardır. Bu 
yükümlülükler 4857 Sayılı İş Yasasının 77-89’ncu 
maddelerini kapsayan beşinci bölümünde ve Borçlar 
Yasasının 55. maddesinde belirtilmiştir. 

   4857 Sayılı İş Yasası'nın 78. maddesine dayanılarak 
çıkratılan KKD Yönetmeliği gereği, işyerindeki risklerin 
önlenmesi ya da azaltılması teknik sistemler, iş 
organizasyonu ve çalışma yöntemleri ile 
sağlanamadığında, kişisel koruyucular devreye 
girmektedir. 



Korumada öncelik Toplu Koruma uygulamalarındadır: 
 

- Tehlikesiz olanla değiştirme 

- Yalıtım 

- Koruyucu / koruma içine alma 

- Yerel havalandırma 

- Yerel aydınlatma 

- Makine koruyucuları 

- Genel havalandırma 

- Genel aydınlatma 

- İklimlendirme 

- İşaretleme / sınırlama 

- Uyarı levhaları 



Kişiye Yönelik Koruma uygulamaları: 

- İşe uygun personel seçimi, eğitimi ve denetimi 

- İşe  giriş sağlık muayenesi 

- Periyodik sağlık muayeneleri 

- Geri dönüş (iş başı) sağlık muayeneleri 

- Esenlendirme (rehabilitasyon çalışmaları) 

- Kişisel koruyucu donanımlar 



Kişisel Koruyucu Donanım Nedir? 







 KKD bir ya da birden çok sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı koruma 
sağlamak için kişilerce giyilmek, takılmak ya da taşınmak amacıyla 
tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi, 

 

 Kişiyi aynı anda bir ya da birden çok olası riske karşı korumak 
amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş birden çok 
cihaz, alet ya da malzemeden oluşmuş bir donanımı ifade eder.   
(KKD Yönetmeliği, Madde 4) 

 



Kişisel Koruyucu Donanım Ne Değildir? 



Aşağıda belirtilenler, kişisel koruyucu donanımdan sayılmaz: 

    - Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere     
       yapılmamış sıradan iş elbiseleri ve üniformalar, 
 

     - Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman, 

     - Askerlerin, polislerin ve diğer kamu güvenlik güçlerinin      
       giydiği ve kullandığı kişisel koruyucular, 
 

     - Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular, 

     - Spor ekipmanı, 

     - Kişisel savunmayı ya caydırmayı hedefleyen ekipman, 

     - Riskleri ve istenmeyen durumları uyaran, taşınabilir     
        cihazlar.  



KKD Gereklilikleri Nelerdir? 



 

1) Gerektiği gibi kullanıldığında tam koruma sağlamalı, riske 
uygun seçilmelidir. 

2) Kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun 
olmalıdır. 

3) İşyerinde var olan koşullara uygun olmalıdır. 

4) Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik 
gereksinimlerine uygun olmalıdır. 

5) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalıdır. 

6) Koruma düzeyi ve sınıfı belirtilmelidir.  

7) Yapılan işte etkinlik sağlamalıdır. 

8) Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır. 

  

 



KKD Kullanımı Açısından İşveren Sorumlulukları 
 



              işaretli ürün alınmalıdır. 

 Ücretsiz sağlanmalıdır. 

 Sözleşme türüne bakılmaksızın tüm işçilere verilmelidir.  

 İşin risklerine uygun olarak, tam koruma sağlayacak donanımlar 
seçilmelidir.  

 Koruma sağladığı riskler hakkında bilgi verilmelidir. 

 Kullanımı hakkında uygulamalı eğitim verilmelidir. 

 Gerektiğinde yenileri ile değiştirilmelidir 

 



KKD Kullanımı Açısından Çalışanın Sorumlulukları 
 



 Korumada son seçenek olduğu bilinciyle; kullanmalıdır! 

  

 Eğitim, talimat ve kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılmalı, 
bakımı yapılmalıdır. 

 

 Kullandıktan sonra saklandığı özel yere geri konulmalıdır. 

 

 Koruyucu donanımla ilgili herhangi bir arıza ya da eksiklik derhal 
işverene bildirilmeli ve gerekirse yenisiyle değiştirilmelidir.  
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    Olası tehlikelerin farklılığı ve donanımın çeşitliliği 
nedeniyle, uygun KKD’yi bulmak güç olabilir (Jung, 1993: 
170). Bu yüzden işverenin yükümlülüğü iş ya da üretim 
sürecindeki artan riskleri tanımlamak, analiz etmek ve 
buna göre uygun KKD’yi seçmektir.  

  

    Böylelikle, işyerinde değişik işler yapılırken KKD’a 
gereksinim olup olmadığı saptanabilecektir (Asfahl, 2004: 
249). Çoğu KKD’ın kullanımı, işyerlerinde bir standart 
haline gelmiştir. Uygun KKD, kaza meydana geldiğinde 
işçilerin vücut bütünlüğünü korumalarına yardımcı 
olmaktadır (Wentz, 1998: 401). 

   İşverenin uygun KKD seçimine ilişkin yükümlülükleri 
KKD Yönetmeliği md.7'de de belirtilmektedir.    
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-  Uygun KKD’nin kullanımı açısından işçi 
eğitiminin gerekliliği açıktır. KKD’a gereksinim 
saptanırsa, donanımı uygun kullanmaya ilişkin 
eğitimin yapılması zorunlu ve kaçınılmazdır.  

-  İşçi bu eğitim ile KKD’ın;  

  - Ne zaman gerekli olduğunu,  

   - Ne tür KKD’a gereksinim duyulduğunu,     

   - Donanımı doğru olarak nasıl kullanılacağını,   

   - Donanımın sınırlılıklarını,   

   - Bakımını nasıl uygun biçimde yapacağını  

                                                      (Asfahl, 2004: 250) öğrenecektir. 



KKD Kullanma Kabulünü Etkileyen Başlıca Etmenler 

  Algılanan yönetim örneği, 

  Kolaylık, konfor ve kullanım rahatlığı, 

  Donanımı kullanmaya ilişkin gereksinimi 
anlamak, 

  Kullanmama durumunda ortaya çıkan ekonomik 
ve disiplinsel kayıplar, 

  Diğer işçilerin algılanan kabulü 



Risk Algısı  Nedir? 

 

En yalın anlatım ile spesifik bir kaza ya da 
tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ve bizi 

ne derecede ilgilendirdiği ya da 
endişelendirdiğinin subjektif bir 

değerlendirmesidir. 



  RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

(Bilim) 

1.Toksisitenin Değerlendirilmesi 

2.Doz - Yanıt İlişkisi 

3.Maruziyetin Belirlenmesi 

4.Risk Karakterizasyonu 

       RİSK YÖNETİMİ 
          (Politika) 

1.Riskin Tanımlanması 
2.Seçeneklerin Değerlendirilmesi 
3.Uygulama 
4.İzleme ve Denetleme 

RİSK İLETİŞİMİ 
 

(Paydaşlar Arasında İnteraktif 
Bilgi Paylaşımı) 

RİSK  
ALGISI 

Kaynak: Prof. Dr. Ali Esat KarakayaMadencilik Kimyasallarının Risk Analizine Dayalı Yönetimi 



1900’lar: Radyum saat kadranı  
boyayan kadın  işçiler 

1950’ler : ABD’ nde işçilere dış 
parazitlere karşı DDT  uygulaması 

1940-1960 : Ayakkabı satıcılarının 
kullandığı röntgen cihazı (floroskop) 

1930-1957 :Çocuklar üzerinden  
Yapılan kurşunlu boya reklamları 







Kaynak: http://www.is-sagligi-ve-guvenligi.com/makaleler/risk-degerlendirme/158-risk-algisi-nedir.html 
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- Uygun KKD kullanımına yönelik işçi tutumu, büyük ölçüde 
işletme yönetiminin tutumundan etkilenmektedir. 

- Nezaretçiler (ilk amir), bir rol modeli olarak yol gösterici 
olmalıdır. Uygun KKD’ların neler olduğunun işyerinde 
saptanması ile işçilerin KKD eğitimine tabi tutulmasının 
yanında, KKD kullanımını destekleyen yazılı politikalar 
da olmalıdır (Wentz, 1998: 402).  

- Bu anlamda, bir KKD programı donanımın ne zaman ve ne 
türde kullanılması gerektiğini belirleyen kuralları bütünüyle 
uygulatmalıdır.  

- Söz konusu uygulatma, işyerinin iş güvenliği denetim 
sisteminin yeterliliğine bağlıdır (Weinstein, 1997: 125). 



KKD Programı İçeriği 

- Sorumluluk 

 

- Mevcut olma 

 

- Uygunluk 

 

- Bakım 

                             (Kaynak: Weinstein, 1997: 125) 

 



- Uyarıcılar işçiye tehlikenin bulunduğunu belirttiğinde, KKD 
kullanıma hazır olmalıdır. Buna göre, bir kişinin KKD etkinliğinin 
kanıtlandığı nokta, donanımı giymek ya da kullanmak için 
ikna edilmesidir (Hale ve Glendon, 1987: 81, 126).  

 

- Bir işyerinde işçiler KKD kullanmaya alışkın olduğunda, 
donanımın kabulü otomatik şekilde gerçekleşebilir. Yeni bir 
donanım söz konusu olduğunda ise, işçi kabulü daha zayıf 
olabilir ve üst düzeyde bir ilgi gerektirir (Wentz, 1998: 402). 

 

- Uygulanan iş güvenliği etkinliklerine  yönelik işçi algılamalarından 
birisi de, uygun KKD’nın varlığına ilişkindir. Buna göre, uygun 
donanımın anlamı, işyerinde uygun donanımın bulunduğunu 
işçinin algılamasıdır (Dedobbeleer ve Beland, 1991: 100). 
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• İşverenin, çalışma ortamı ve iş 
organizasyonundan kaynaklanan sorunların 
giderilmesi ile ilgili  önlem alma yükümlülüğünü  
gözardı etmeksizin; kişilerin davranışlarını 
belirleyen psikolojik etmenlerin sistematik 
biçimde incelenmesine dayanan “Davranış 
Odaklı Güvenlik” yaklaşımları, güvensiz 
davranışların önlenmesinde etkin biçimde 
kullanılmalıdır.  



Davranışsal Güvenlik Programlarının Ölçütleri 
 

-İş gücünün önemli derecede katkısı olmalıdır 

-Belirgin güvensiz davranışlar hedeflenmelidir 

-Uygulamalar, gözlemlere dayalı veri toplanmasına 
dayandırılmalıdır 

-Kararlar olgulara dayalı olmalıdır 

-Çalışmalar; sistemli, gözlemsel ve geliştirmeye       
yönelik olmalıdır 

-Geri-besleme ile gelişmelerin düzgün biçimde izlenmesi 
sağlanmalıdır 



 

- İşyerinde KKD uygulaması açısından en iyi yaklaşım 
öncelikle nezaretçiler ile ilgili olabilir.  

 

- Nezaretçiler, kabul ederlerse, bu davranış diğer 
işçilere de yayılabilir. Aynı zamanda, işçilere çeşitli 
tipteki KKD’ı seçme - örneğin farklı ayakkabı ve 
gözlükler gibi - izni verilirse, değişime yönelik 
yüksek direncin üstesinden gelinebilir.  

 







Güçlükler 

. Bilgi  

    (Akraba evliliklerinin doğumsal anomalili doğumlara yol açtığını öğrenmek) 

. Tutum (Düşünce, duygu, uygulama kararlılığı) 

    (Akraba evliliklerine karşı tutum geliştirmek) 

. Davranış  

    (Akraba evliliği yapmamak)  

- Bilgi-Tutum-Davranış…?? 

- Bilgi-Davranış-Tutum…?? 



- İş düzeni ve akışının güvensiz davranışlara 
etkisi 

- Amirlerin göz yumması, presçi takdir edilirken, 
maskesiz kaynakçının eleştirilmesi 

- Herkesin kurallara uyacağı ön kabulü… Teknik 
önlemlerin devre dışı bırakılması 

- Gözlük ve eldiven yan masada kullanım %73 . 
            Yan odada %17 



- İşletmedeki güvenlik ikliminin davranışlar 
üzerindeki etkisi 

- Duyumlar bir cezalandırma ya da kınama 
fırsatı değil! 

- Ödül / “ceza” uygulamaları ve bunlar arasındaki 
denge 

- Ucuz atlatmaların bildirimi… 

- Güvenli davranışların ödüllendirilmesinin, güvensiz 
davranışların bildirimini büyük bir kazaya kadar 
engellemesi    



Son söz yerine... 
 

- Proaktif anlayışla oluşturulan ve KKD'ın yerinde 
ve uygun kullanımını da içeren, işyeri güvenlik 
programlarının etkili  olmasında işverenin 
kararlılığı ile çalışanların tam katılımı ve işbirliği 
son derece önemlidir. 
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