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İŞ EKİPMANI KONTROL KRİTERLERİ

S
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BÖLÜM

EKiPMAN ADI

İş ekipmanlarını tümüyle ve güvenli bir şekilde 

durdurabilecek sistemi var mı?

İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin 

gerektirmesi halinde iş ekipmanında acil durdurma 

sistemi var mı?

Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş 

ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldıracak uygun 

güvenlik tertibatı ile donatılmış mı?

Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş 

ekipmanları, bunları kaynağında tutacak ve/veya 

çekecek uygun sistemlerle donatılmış mı?

İş ekipmanını kullanmakla görevli işçilere, 

ekipmanların kullanımından kaynaklanabilecek riskler 

ve bunlardan kaçınma yollarını da içeren gerekli 

eğitimler verilmiş mi?

UYGUN 

DEĞİL

İş ekipmanlarının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı 

konularında çalışanlara, yeterli özel eğitim verilmiş mi?

İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen 

kumanda cihazları açıkça görülebilir ,tanınabilir 

özellikte ve uygun şekilde işaretlenmiş mi ?

İŞ EKiPMANLARI UYGULAMA SONRASI KONTROL VE ONAY 

İş ekipmanlarının  kullanma talimatı var mı? Talimatlar 

çalışanın göreceği şekilde asılmış mı?

KONTROL DETAYI
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İŞ EKİPMANI KONTROL KRİTERLERİ
KONTROL DETAYI

UYGUN 

DEĞİL

İş ekipmanlarının enerji kaynaklarını kesecek araç ve 

gereçleri kolayca görülebilir ve tanınabilir nitelikte mi? 

İş ekipmanlarında, işçilerin güvenliğinin 

sağlanmasında esas olan ikaz ve işaretler bulunuyor 

mu ?

İşçilerin üretim, bakım ve ayar işlemleri yapacakları 

yerlere güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri ve orada 

güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun şartlar 

sağlanmış mı ?

İş ekipmanı, ekipmanın aşırı ısınmasına ,yanmasına 

,ekipmandan gaz, toz, sıvı, buhar ve/veya üretilen, 

kullanılan, depolanan diğer maddelerin yayılma riskine 

karşı işçilerin korunmasına uygun mu ?

İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas 

riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; iş ekipmanı, 

tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye 

ulaşılmadan önce hareketli parçaların durdurulmasını 

sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı 

ile donatılmış mı?

İş ekipmanının çalışılan veya bakımı yapılan bölge ve 

operasyon noktaları, yapılacak işleme uygun şekilde 

aydınlatılmış mı ?

İş ekipmanına ait ikaz donanımları kolay algılanıyor 

mu?

İş ekipmanı sadece tasarım ve imalat amacına uygun 

işlerde ve şartlarda kullanılıyor mu

İşçilerin sağlığı ve güvenliği açısından gerekiyorsa, iş 

ekipmanı ve parçaları uygun yöntemlerle sabitlenmiş 

mi?
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Bütün iş ekipmanı, işçilerin doğrudan veya dolaylı 

olarak elektrikle temas riskinden korunmasına uygun 

mu ?

Üzerinde işçi bulunan iş ekipmanı, ekipmanın bir 

yerden bir yere götürülmesi sırasında tekerleklere , 

paletlere takılma ve/veya temas etme riski de dahil 

işçiler için oluşacak bütün riskleri azaltacak şekilde 

uygun sistemlerle donatılmış mı ?

Ekipman kişisel koruyucu donanım kullanılmasını 

gerektiriyor mu?

İMZA

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

Makine Mühendisi

İMZA

İş Güvenlik Uzmanı

İMZA


