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Konu Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması

Konunun Genel Amacı Katılımcılar, iş sağlığı ve güvenliği alanında önleme ve korumanın 
tanımları, yöntemlerini bilecek. 

Öğrenme hedefleri 

Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 Tehlikeli durumu ve davranışları tanımlar.

 Kaynağında önleme, ortama yönelik koruma ve kişisel koruma gibi
korunma uygulamalarının temel özelliklerini ifade eder.

Konunun alt başlıkları 

 2014-2018 dönemi politika belgesi ve eylem plani temel hedefleri

 Riskin Ortadan Kaldırılması (Elimine Etmek)

 Yerine Koyma (Substitution)

 Kontrol ve İzolasyon

 Mühendislik Kontrolü

 Yönetimle İlgili Kontroller

 Kişisel Korunma
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2014-2018 DÖNEMİ POLİTİKA BELGESİ VE EYLEM PLANI  

2014-2018 Dönemi Politika Belgesi ve Eylem Planı, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyeleri ve ilgili kurum ve 
kuruluşların katkıları da alınarak, çalışma hayatının en önemli yapı taşları niteliğindeki devlet, çalışan ve işveren 
tarafının aynı süreçte ve birlikte ele alındığı, uzun ve kapsamlı bir çalışma neticesinde hazırlanmıştır. 

Politika belgesinde ülkemiz açısından büyük önem arz eden iş sağlığı ve güvenliği konusu “önleme ve koruma” 
yaklaşımı esas alınarak 7 temel hedef ve bu hedeflerle bağlantılı eylemler ekseninde ele alınmıştır. Politika belgesi, 
bu 7 temel hedefe ilişkin çerçeveyi ortaya çıkarmakta olup eylemler ve performans göstergeleri ile uygulama 
adımları tanımlanmıştır. Uygulama adımları ve hedeflerin temel eksenleri; ülkemizin çalışma hayatının mevcut 
durumunun analizi ışığında, ulusal nitelikteki ihtiyaçlar ve çözüm alternatifleri göz önünde bulundurularak temel 
sorunlar ve fırsatlar odağında oluşturulmuştur. 

Sağlıklı ve güvenli çalışma hayatı tesisi için toplum politikalarının yer aldığı III. Politika Belgesi ve Eylem Planı 
hedeflerin gerçekleştirilmesi için politik bir uygulama aracı olacaktır. Belirlenen 7 temel hedefin 
gerçekleştirilmesine hizmet edecek nitelikteki eylemler Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyeleri ve eylemlerle 
ilgili kurumlarla birlikte pek çok eylem arasından filtre edilmiş ve sonuç esaslı olarak eylemler önceliklendirilmiştir. 
III. Politika Belgesi ve Eylem Planında sunulan temel hedeflerin, tanımlanan eylemler ve eylemlerle bağlantılı 
performans göstergeleri ile birlikte kitlesel olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyeleri ve eylemlerden sorumlu/ilgili diğer kurum/kuruluşların faaliyetleri ile 
makro ölçekte ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği konusunda attığı adımlar ve değişim süreci eylem planı çatısı 
altında irdelenmektedir. Ulusal eğilimler ve küresel nitelikteki hareketliliklerin de bu faaliyetleri etkileme olasılığı da 
her zaman göz önünde bulundurulması gereken bir unsurdur. 

Ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki 5 yıllık projeksiyonunu ortaya çıkaran 2014- 2018 Dönemi Ulusal İş 
Sağlığı ve Güvenliği III. Politika Belgesi ve Eylem Planı 22 Aralık 2014 tarihinde Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi 
üyelerinin salt çoğunluğu ile kabul edilmiştir. 

2014-2018 DÖNEMİ POLİTİKA BELGESİ VE EYLEM PLANI TEMEL HEDEFLERİ  

1. İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan faaliyetlerin niteliğinin artırılması ve standart hale getirilmesi. 

Çalışanların daha sağlıklı ve güvenli işyerlerinde çalışmalarını sağlamak, hayat standardı ve kalitesini yükseltmek 
nihai hedef olarak belirlenmiştir. Bu hedef doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen muhtelif 
faaliyetlerin (İş sağlığı ve güvenliği teftişleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, kişisel koruyucu donanımların (KKD) 
denetimi ve gözetimi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuat çalışmaları vb.) niteliğinin 
artırılması ve/veya standardize edilmesi amacıyla yürütülecek çalışmalar, nihai hedefe ulaşmak için önemli bir 
basamak olacaktır. 

2. İş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerinin ve kayıt sisteminin geliştirilmesi. 

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği istatistiklerine ulaşabildiğimiz tek kaynak SGK istatistikleridir. Bu verilere göre 2013 
yılında Türkiye’de bildirimi yapılan 191.389 iş kazası ve kurum sağlık kurulu tarafından onaylanan 371 meslek 
hastalığı vakası meydana gelmiş ve iş kazaları sonucunda toplam 1.360 kişi hayatını kaybetmiştir. Ölümle 
sonuçlanan meslek hastalığı vakası bulunmamaktadır. Bu rakamlara göre, Türkiye’de günde; yaklaşık 524 
sigortalı iş kazası geçirmekte, 4 kişi iş kazası sonucu hayatını kaybetmekte ve 5 kişi iş kazası sonucu iş göremez 
hale gelmektedir. Bu rakamların yanı sıra SGK istatistiklerine yansımayan, meslek hastalıkları sonucu kayıplar da 
ayrıca dikkate alınmalıdır. Bu istatistikler, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının tespitinde ve bildiriminde sorunların 
olduğunu göstermekte olup söz konusu sorunların giderilmesi amacıyla istatistiklerin ve kayıt sisteminin geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

3. Metal, maden ve inşaat sektörlerinin her biri için iş kazası oranının azaltılması. 

Ülkemizde iş kazası sayısının en çok görüldüğü bu üç sektördeki düşme, göçük, patlama, sıkışma ve benzeri diğer 
risklerden kaynaklanan kazaların azaltılması hedeflenmektedir. 
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4. Karşılaşılması muhtemel meslek hastalıklarının belirlenerek ön tanılarının toplanması. 

Sağlık hizmeti sunucularındaki otomasyon sistemi ile meslek hastalığı ön tanılarının alınarak tespit edilen meslek 
hastalığı sayısının artırılması, ön tanı alanlarla SGK meslek hastalığı istatistiklerinin karşılaştırılarak doğrulanması ve 
bu veriler ışığında meslek hastalığı için sektörel eylem planının hazırlanması planlanmaktadır. 

5. Kamu ve tarım sektörlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin artırılması. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun tüm çalışanları kapsamasıyla birlikte kamu ve tarım sektörlerinde 
uygulamaya ilişkin sorunlar yaşanmaktadır. Bu sektörlere yönelik olarak rehberlik, iş birliği vb. faaliyetlerle 
uygulama ve diğer sektörel sorunların giderilmesi planlanmaktadır. 

6. Toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alt düzenlemeleriyle birlikte bu konudaki mevzuat çalışmaları 
tamamlanmış olup değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemeler yapılmaktadır. Ancak toplumda sağlık ve 
güvenlik kültürünün oluşturulması yalnızca yapılan mevzuat düzenlemeleriyle değil toplumda kişilerin davranış 
biçimlerinin değiştirilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu doğrultuda “İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü” nün 
oluşturulması amacıyla yapılacak faaliyetlerin artırılması toplumun bilinç düzeyini artıracaktır. 

7. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin zorunlu hale getirilmesi. 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli nitelikli işgücünün istihdam edilerek iş sağlığı ve güvenliği ortamının geliştirilmesi, iş 
kazalarının azaltılması ve verimliliğinin artırılması hedefi doğrultusunda tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesinin zorunlu hale getirilebilmesi için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması gerekmektedir. Söz 
konusu zorunluluk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde belirtilen meslekleri 
kapsayacaktır. 

ÖNLEME POLİTİKALARI 

Etkili bir politika uygulamak, önlemenin temelidir. ILO üyelerinin çoğunluğu önleme politikaları uygulamakta veya 
bu amaca yönelik politikalar hazırlamaktadır.  

Ulusal önleme politikalarının çoğunluğu ya yasa ya da iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu bakanlığın resmi 
bildirgeleri biçiminde yayınlanır ya da bu bakanlık ve hükümetler çalışma koşullarıyla ilgili politikanın uygunluğunu 
ve etkililiğini artırmayı amaçlar. Bu yaklaşım, işyeri ve işkolu düzeylerindeki çözüm arayışlarında işverenlere ve 
işçilere daha büyük sorumluluk yüklemeyi odaklanmıştır. Bu koruma alanında ulaşılması zorunlu olan, ama 
bugüne kadar ulaşılamayan bir aşamadır. Hükümetin buradaki amacı, çalışanlara mesleki risklere karşı yeterli 
koruma sağlamaktır. 

BU AMAÇLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR: 

1. Mevzuat ve düzenleme hazırlamak, hazırlanmasına katılmak 
2. Standart oluşturmak (Standart saptamak ve hazırlamak) 
3. Mevzuata / standartlara uygunluğu denetlemek 
4. Düzenlemeleri denetlemek  
5. Öz denetim/ iç denetim rejimlerinin gözetimi veya emeği korumayı amaçlayan yönetim sistemleri 
6. İnceleme / kaza çözümlemesi 
7. Çalışma çevresini izlemek 
8. Maruziyet ölçmek 
9. Kovuşturma / yasal eylem / yaptırım uygulamak 
10. Sosyal ilişkileri denetlemek 
11. Bildirim yapmak/ kayıt tutmak ve istatistikleri yaymak 
12. İşletmelerin iş güvenliği ve sağlığı performanslarını değerlendirmek 
13. Bina planlarını, işyerini, teçhizatı ve süreçleri değerlendirmek 
14. İzin vermek, yetkilendirmek ve lisans vermek 
15. Sertifikalandırmak 
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16. Danışmanlık, enformasyon, yayın ve dokümantasyon hizmetleri  
17. İşletme, işkolu, sektör veya ulusal düzeylerde üçlü yapıya dayalı organlara katılmak  

 

ÖNLEME EYLEMİNİ GELİŞTİRİP GÜÇLENDİRECEK STRATEJİK DEĞİŞİKLİKLER 

1.EMEĞİN KORUNMASINI AMAÇLAYAN POLİTİKALARDA KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK 

Son on yılda, önleyici denetim büyük değişiklikler geçirmiştir. Ülkeler iş sağlığı örgütlerinin boyutlarını ve 
örgütlenmesini, etkililik ve istihdam örüntülerindeki değişiklikler temelinde ussallaştırmıştır. Gelişmiş sanayi 
ülkelerinde, geleneksel ağır sanayilerde istihdam edilen işçi sayısı azalırken, üçüncü sektördeki işçi sayısı artmıştır. 
Bu değişikliğin önemli sonuçlarından biri küçük ölçekli işyeri sayısının artması ve hükümetlerin personel sayısını 
azaltmaya çalıştığı bir dönemde, iş sağlığı birimlerine daha çok sayıda işyerine hizmet götürme olanağı 
sağlayacak bir iş sağlığı sistemi yaratılmasının gerekli hale gelmesidir.  

2. YENİ YASAL DÜZENLEMELER, STANDARTLAR, YÖNETMELİKLER, YÖNERGELER HAZIRLAMAK  

İş sağlığı sorunları, iş sağlığı sistemi çalışanları işletme kaynaklı sağlık ve güvenlik risklerinden koruyamadığı için 
ortaya çıkar. Değerlendirmenin ilk aşamasında, bu sorunlar ve öncelikli olanları belirlenir; ikinci aşamada, bu 
sorunları kalıcı bir biçimde çözmek için olası tüm önerilerin saptanması, önceliklerine göre sıralanması ve 
uygulanması gerekir.  

3. ARAÇLAR 

Çözüm önerileri, iş sağlığı sisteminin işletmede ve dışında görev yapan kişi ve kuruluşları tarafından hazırlanmalıdır. 
Hazırlık aşamasına kişi ve kuruluşların tümü katılmalı ve çözüm önerlerinin tümü tartışmaya açılmalıdır. Bu 
tartışmada, öncelikli sorun karşısındaki konumları farklı olan kişi ve kuruluşlar soruna kendi çıkarları açısından 
yaklaşırlar; çıkar farklılaşması çözüm önerilerine de yansır. Öncelikli önerilerin seçiminde, bu kişi ve kuruluşlar 
çıkarlarına en uygun olan ve en az özveri ile gerçekleştirecekleri öneriyi desteklerken; diğer önerilere ilgisiz kalırlar 
ya da direnirler: bu eğilim, farklı yasal dayanakları; görev, yetki ve sorumlulukları olması; sistem için taşıdıkları 
önemin ve sisteme yaptıkları katkının; beklenti ve gereksinimlerinin farklılığı ile açıklanabilir. Ama asıl neden, 
sistemin işleyiş biçimidir. Sistem ve kurumları sorun saptama aşamasından başlayarak, içe dönük çalışırlar; diğer 
kurumlar ile ilişki kurmazlar; sorunlarını, bilgi ve birikimlerini diğerleri ile paylaşmazlar. Bu tutum ve davranış kalıpları, 
özellikle kapalı toplumlarda gelenekselleşmiştir.  

Bu kalıpların yasal dayanağı yoktur. Aksine, kurumları tanımlayan yasal düzenlemelerde, işbirliği yapmak bir 
görev olarak öngörülmüştür. Pek çok ülkede, bu işbirliğinin altyapısı bile yasada tanımlanmıştır. İşletmede işçi 
sağlığı ve güvenliği kurulu, bölgesel ölçekte, işçi sağlığı ve iş güvenliği bölge komisyonu; ülke genelinde de, ulusal 
sağlık ve güvenlik konseyi buna örnektir. Bu altyapıya sahip olan her ülkede, eğer çalışmıyor ise, bu altyapının 
çalıştırılması; bu altyapısı olmayan ülkelerde ise, kurulması ve etkinleştirilmesi gerekir.  

Bu altyapının etkili bir biçimde çalışması, katılımcıların ekip çalışması konusunda eğitilmiş olmalarına bağlıdır. Ekip 
çalışması, ilgili kişi ve kuruluşların öncelikli sorunları, olası çözüm önerilerinin en uygun olanını ortak çabalarıyla 
yaşama geçirerek, çözmeleridir. Ekip çalışmasının ön koşulu, demokratik katılım ve uzlaşmadır. Ekip çalışması, 
kurumların güçleri ve gereksinimleri ölçüsünde katılımını; öncelikli sorunların ve çözüm önerilerinin seçiminde ve 
katkıda ve özveride uzlaşmayı öngörür. 

Bu yaklaşım, sistem için; taraflar, kişiler ve kurumlar için yeniden yapılanma ve değişim demektir. Ama pek çok 
ülkede, sistem, kişi ve kuruluşlar değişime ve yeniden yapılanmaya dirençlidir. Bu durumda, kişileri ve kurumları 
değişmeleri ve yeniden yapılanmaları için güdülemesi için, sistemin kurumlarından birisinin hazırlanması gerekir. 

4. YÖNTEMLER 

Ekip çalışmasının bir koşulu örgütsel altyapısının tüm ölçeklerde tanımlanması ise; diğer koşulu da ekibi oluşturan 
kişi ve kuruluşların belirli yöntemler üzerinde uzlaşmalarıdır. 

Gerçekten, sistemin amacına ulaşması için, sistemi oluşturan kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile 
etkinlik biçimleri belirlenmiş olmalıdır.  
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Bu belirlemenin yapılması bazı engellerin aşılmasına bağlıdır: Bu kişi ve kuruluşlar öncelikli sorunları ve çözüm 
önerilerini seçerken, kendilerini etkinlik alanları ve olanakları ile sınırlarlar; sınırlarının dışında kalan sorunları ve 
çözüm önerlerini de görmezden gelirler. Böylece, geleneksel sorunlar dışında sorun saptamaya, alışılmış çözümler 
dışında çözüm önermeye ve uygulamaya direnirler. Bu ortamda, bu kişi ve kuruluşlara iş sağlığına bütünsel 
yaklaşmadıkları ve sorunları ekip anlayışı temelinde sorgulamadıkları için, hem sorunların, hem de olası çözüm 
önerilerinin tümünü belirleyemedikleri ve bu nedenle etkinlik alanlarını daraltarak, verimsizleştikleri kolay, kolay 
anlatılmaz. 

Bu engellerin aşılması için, ilgili kişi ve kuruluşların işletmeden başlayarak, her ölçekte sorunun saptanmasından, 
öngörülen çözümün uygulanmasına dek her aşamada, siyasa ve eylem birliği oluşturmaları ve bu amaçla, 
aşağıdaki soruları yanıtlamaları istenir. 

 Riskler ve öncelikli riskler hangileridir? 

 Öncelikli risk ve uygun öneri ölçütleri hangileridir? 

o Risk ağırlığı 

o Risk ile karşılaşma sıklığı 

o Riskten etkilenme olasılığı 

o Riskten etkilenmesi olası işçi sayısı 

o Riskten etkilenmenin maliyeti 

o Riskin önlenebilirliliği 

 Tarafların risk üzerinde uzlaşma düzeyleri; 

o Risk ile ilgili olası çözüm önerileri hangileridir? 

o Çözüm önerilerinin gerçekleştirilmesini destekleyen ve engelleyen etmenler hangileridir? 

 Ekonomik, teknik,  mali engeller ve destekler; 

 Üretim sürecinin, tekniğinin, işlemlerinin veya üretimde kullanılan maddelerin değişmesi ile ortaya çıkan 
destekler ve engeller; 

 Üretilen mal ya da hizmet konusunda pazarda oluşan sunu-istem dengesi; 

 Zamana bağlı destek ya da engeller; 

o Alınan kararlar; hazırlanan ve uygulanacak olan çözüm önerileri hangileridir? 

Bu soruların yanıtları, işletme, işkolu ve ülke geneli için önerilecek iş sağlığı siyasalarına ve eylem planlarına yol 
gösterecektir. Çalışmanın bu aşamasına kadar, öncelikli üretim sektörleri, işkolları, iş türleri, işletmeler, riskler ve 
çözüm önerileri saptanmıştır. Bu aşamadan sonra, iş sağlığı sistemini oluşturan kişi ve kuruluşlar öncelikli işkollarında 
ve iş türlerinde, çalışanları öncelikle hangi risklerden, hangi önerileri, nerede, ne zaman, kimle, hangi korunma 
yöntemlerini kullanarak ve hangi kaynaklarla yaşama geçirerek koruyacaklarını belirleyeceklerdir. 

5. POLİTİKALARIN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu aşamada, görevi, çalışanları öncelikli işkollarında, öncelikli risklerden, ekip çalışması yürüterek korumak olan 
kişi ve kuruluşlar sorgulanır. Bu kişi ve kuruluşlar: 

 En uygun korunma yöntemlerini seçip, uygulayabilmelidir; 

 Seçilen yöntemin, uygulamanın ve ulaşılan sonucun tanımlanan sağlık ve güvenlik sorunu ile uyumlu olup 
olmadığını, değerlendirebilmelidir; 

 Uyumsuzluk saptanırsa,  nedenini belirleyebilmeli ve sorunu, yöntemi ve eylemi yeniden tanımlayarak, uygun 
girişimi başlatabilmelidir;  

 Uygulamada karşılaşılabilecek sorunları öngörebilmeli ve çözebilmelidir. 



71

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE VERİLEN
İSG EĞİTİMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ 

 7 

RİSK KONTROL ÖNLEMLERİ: 

1.Riskin Ortadan Kaldırılması (Elimine Etmek): Tesis içerisinde yüksek risk taşıyan materyalin, makinanın veya 
prosesin elimine edilmesidir. Örneğin; Teknolojisi eski olan ve çift el kumanda ya da fotosel tertibatı yapılamayan 
presin kullanımdan kaldırılması. 

2. Yerine Koyma (Substitution) : Eğer tehlike elimine edilemiyorsa, yüksek risk taşıyan materyal, makina veya 
proses daha az risk taşıyan ile değiştirilmelidir. Örneğin; proses içerisinde kullanılan toksik veya çabuk yanıcı bir 
çözücünün, toksik olmayan ve parlama noktası yüksek bir çözücü ile değiştirilmesi. 

3. Kontrol ve İzolasyon: Eğer tehlike elimine edilemiyor ya da ikame edilemiyorsa tehlike kaynağı materyal, 
makina, ekipman veya proses izole edilmelidir. Tehlike kaynağını izole etmek mümkün değil ise kontrolünün 
sağlanması için tehlikeli durumdan etkilenen insan sayısının azaltıması, etkilenme süresinin azaltılması, miktarının 
azaltılması sağlanmalıdır. Örneğin; boyahanede kullanılan boyaların daha az tehlikeli (su bazlı gibi) boyalarla 
değiştirilmesi mümkün olmuyor ise kapalı sistem boya kabini kullanılarak tehlike izole edilebilir, bir hastanede 
çalışan ve röntgen çeken bir sağlık elemanının çalışma saati azaltılabilir (günde beş saat), mevzuata uygun yıllık 
izin (senede dört hafta) kullandırılır. 

4. Mühendislik Kontrolü: Dizayn mühendisleri, elimine, ikame ve izole edilemeyen ve kontrolü sağlanamayan 
tehlikeyi gidermek için makinanın, tesisatın veya prosesin tasarımı üzerinde çalışır. Mühendislik kontrolü ayrıca 
korunma yolları, bariyerler, operasyon noktası koruyucuları, sıkışma - ezme noktaları, hareket eden parçaların 
korunması vb. koruyucu donanımların hangisinin nerede nasıl kullanılabileceğine karar verir. 

5. Yönetimle İlgili Kontroller: Yönetimle İlgili Kontroller ise güvenli iş akışı ve düzeni, güvenlik sistemleri, çalışma 
prosedürleri gibi yazıların yayımlanması yoluna başvurur. Bu amaçla; 

• Riski ortadan kaldırma süreci belirlenir 

• Sorumlulukların ataması yapılır 

• İşçinin karakteristiği ve prosesteki işin gerekliliği hesaba katılır 

• Eğitim prosedürleri oluşturulur 

• Çalışma izin formları oluşturulur 

• İşçinin olaya ilgisini sağlama ve sürdürme prosedürü hazırlanır 

• İş akışı şeması üzerinde çalışılır 

• İşçileri bilgilendirme ve katılımlarını sağlamak üzere formlar oluşturulur 

• İşyeri düzeni ile ilgili çalışma yapılır 

İdari olarak riski ortadan kaldırma yöntemleri olarak prosedürlerin hazırlanarak yayınlanması (resmen ilan etmek), 
yürütüm (uygulama) sağlanması ve güvenlik operasyonlarının yapılması gereklidir. 

Tehlike tanımlama aşamasında sağlık ve güvenlik açısından oluşturulan risk haritaları göz önüne alınarak, 
işletmede/fabrikada işaretlemeler yapılmalıdır. Bu aşamada Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun 
olarak işyerinde yangın işaretleri, işaretlemelerin yapılmış olması sınıflandırmaların yapılmış olması gereklidir. 

6. Kişisel Korunma: Kişisel koruyucuların kullanılması en son seçim olması gerekir, çünkü insanların kişisel 
koruyucuyu kullanmaları hem rahatsızlık vericidir, hem de kullanılıp kullanılmadığının denetiminin yapılması zordur, 
ayrıca kişisel koruyucunu kullanımı riski ortadan kaldırmada daha az etkili bir seçimdir. Kişisel koruyucu kullanımı 
gerekli ise mutlak suretle koruyucu ekipmanın kullanım prosedürünün yayınlanması gereklidir. 
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