




































































































4.1. Tabii (Doğal) Aydınlatma
oAydınlatma mümkün mertebe doğal olarak, güneş ışığı 
ile yapılması esastır. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’ na göre işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 u 
oranında ışık almaya yarayan pencerelerin olması şartı 
getirilmiştir.































































































































































KİŞİSEL KORUYUCU 
DONANIM EĞİTİMİ



CE Uygunluk İşareti: (Conformite’ Eureope’ene)

Üreticinin,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖN.’NDEN kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine
getirdiğini ve KKD' nin ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu
gösteren işareti,

İfade eder.

Kişisel Koruyucu Donanımlar



 Kişisel koruyucu donanımların seçimi ve işyerlerinde kullanımı ile 
ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

Kişisel koruyucu donanımlar, “Kişisel Koruyucu Donanım 
Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak  tasarlanmış ve üretilmiş 
olmalıdır.

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi ve Kullanılması



Tüm kişisel koruyucu donanımlar;

 Tam koruma sağlamalıdır.

 Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır.

 Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır.

 Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır.

 İşyeri koşullarına uygun olmalıdır.

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi ve Kullanılması



 Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu 

donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların 

bir arada kullanılması uyumlu olmalı ve risklere karşı etkin olmalıdır.

 Kişisel koruyucu donanımların kullanım koşulları özellikle kullanım süreleri, riskin 

derecesine ve maruziyet sıklığına, işçinin çalıştığı yerin özelliklerine ve kişisel 

koruyucu donanımın performansına bağlı olarak belirlenmelidir.

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi ve Kullanılması



Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanım süreleri, riskin 

derecesine ve maruziyet sıklığına, işçinin çalıştığı yerin özelliklerine 

ve kişisel koruyucu donanımın performansına bağlı olarak belirlenmelidir.

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi ve Kullanılması



Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilmeli, bakım 

ve onarımdan ve/veya ihtiyaç duyulan elemanlarının 

değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda muhafaza edilmeli ve 

kullanıma hazır bulundurulmalıdır.

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi ve Kullanılması



İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde 

kullanmaları için her türlü tedbiri almalıdır.

İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde 

çalışır durumda olmalı, temizlik ve bakımı yapılmalı ve gerektiğinde 

yenileri ile değiştirilmelidir.

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi ve Kullanılması



İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime 
ve talimata uygun olarak kullanmalıdır.

İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya 
eksikliği işverene bildirmelidir.

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi ve Kullanılması



 Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu hallerde 
birkaç kişi tarafından kullanılması halinde, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi 
doğmaması için her türlü önlem alınmalıdır.

 Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilmeli, bakım ve onarımdan 
ve/veya ihtiyaç duyulan elemanlarının değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda muhafaza 
edilmeli ve kullanıma hazır bulundurulmalıdır.

 Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılmalı ve talimatlar işçiler 
tarafından anlaşılır olmalıdır.

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi ve Kullanılması



 İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları 
için her türlü önlemi almalıdır.
 İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır 
durumda olmalı, temizlik ve bakımı yapılmalı ve gerektiğinde yenileri ile 
değiştirilmelidir.
 İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları 
eğitime ve talimata uygun olarak kullanmalıdır. 
 İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya 
eksikliği işverene bildirmelidir.

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi ve Kullanılması



İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDAN DOĞAN HUKUKİ 
SONUÇLAR

İŞ KAZASI MEYDANA GELDİKTEN SONRA:

a) Hukuki sorumluluklar – Borçlar Kanunu

b) Cezai sorumluluklar – Türk Ceza   “

İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatının en büyük amacı, çalışanların sağlığının

ve güvenliğinin korunmasıdır. Bunun gerçekleştirilememesi halinde, yani iş

kazası veya meslek hastalığı meydana geldiğinde ne olacaktır. Bu sorunun

cevabı, hukuki yönden Borçlar Kanununda, cezai yönden ise Türk Ceza

Kanununda yer almaktadır.



a) Hukuki sorumluluklar:

* Borçlar Kanunu’nun 41 inci maddesinde, bir kimseyi ister 

bilerek ister tedbirsizlik veya dikkatsizlik sonucu haksız bir 

şekilde zarara uğratan kişi, bu zararı ödemekle yükümlüdür”

96 ncı maddesinde ise, işveren oluşan iş kazasında kusuru

bulunmadığını ispat etme durumundadır.

Hükmü bulunmaktadır.



* İş kazası sonucu yaralanan işçinin veya ölümü halinde yakınlarının açabilecekleri tazminat davaları:

1- Destekten yoksun kalma tazminatı:

Borçlar Kanunu’nun 45 inci maddesinin son fıkrasında “Ölüm

neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından

mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin

etmek lazım gelir.” denilmektedir.



2- İş Göremezlik tazminatı:

Borçlar Kanunu’nun 46 ncı maddesinde; “Cismani bir zarara duçar

olan bir kimse, külliyen veya kısmen çalışmaya muktedir

olamamasından ve ileride iktisaden maruz kalacağı mahrumiyetten

tevellüt eden zarar ve ziyanını ... isteyebilir.” denilmektedir.



3- Manevi tazminat:

Borçlar Kanunu’nun 47 nci maddesinde “Hakim

hususi halleri nazara alarak cismani zarara düşen

kimseye, yahut adam öldüğü takdirde ölenin ailesine

manevi zarar namıyla adalete muvafık tazminat

verilmesine karar verebilir.” denilmektedir.



SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA KARŞI HUKUKİ SORUMLULUK

SSK 15. Madde; İşveren, iş kazasına uğrayan sigortalıya, Kurumca 
işe el konuluncaya kadar, sağlık durumunun gerektirdiği sağlık 
yardımlarını yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla yapılan ve 
belgelere dayanan masraflarla yol paraları Kurum tarafından 
işverene ödenir.



SSK 26. Madde; İş kazası veya meslek hastalığı, işverenin kasti 
veya işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat 
hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılır bir eylemi 
sonucunda olmuşsa, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine 
yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü giderlerin 
tutarı ile, gelir bağlanırsa bu gelirin sermaye değerleri toplamı 
işverenden alınır. 



SSK 27. Madde;  (İşveren bildirimi)

İşveren, iş kazasını, o yerin yetkili zabıtasına derhal, Kuruma da en 
geç üç gün içinde yazı ile bildirmekle yükümlüdür. Aksi durumdan 
doğan ve ileride doğabilecek olan kurum zararından işveren 
sorumludur.

Ayrıca, bildirim tarihine kadar işveren tarafından yapılmış olan 
harcamalar, Kurumca ödenmez.



b) Cezai Sorumluluk:

Cezai sorumluluk, kusurlu davranışın sonucudur. 

Kusurlu davranış ise, kasıt ya da ihmal sonucu 

ortaya çıkmaktadır.



* Kamu davası;
Mağdurun on günden fazla istirahatini gerektirecek sağlık raporu varsa, kamu
davası açılır. Süre daha az ise, talebe bağlıdır.

TCK’ nun 459 uncu maddesi gereği;

* Yaralanmalarda, 3-30 ay,
* Bir ölüm durumunda, 2-5 yıl,
* Birden fazla ölüm durumunda, 4-10 yıl,
arası ceza uygulanır.


