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                                             SORU                                                                                EVET HAYIR 

  
MAKİNE VE İŞ EKİPMANI   

İşçiler makineler ve iş ekipmanlarının güvenli kullanımı konusunda eğitildiler 
mi? 

  

PTO şaftlar ve diğer makine ve iş ekipmanlarının koruyucuları yerinde ve iyi 
durumda mı? 

  

Askıda duran ekipman altında çalışılırken gerekli güvenlik önlemleri alındı mı?   

Traktör tekerlekleri güvenlik şartları dikkate alınarak değiştiriliyor mu?   

Ağaç işlerinde kullanılan daire testereler koruyucuları ile mi kullanılıyor?   

Kaynak ekipmanı güvenlik kuralları dikkate alınarak ve iyi şartlarda muhafaza 
edilerek mi kullanılıyor? 

  

Zincirli ağaç kesme testeresi ile çalışılırken KKD (örneğin, iş elbisesi, iş 
ayakkabıları, eldivenler, kulak koruyucuları gibi) kullanılıyor mu? 

  

Güvenli çalışma talimatlarınız var mı?   

İş ekipmanınızı düzenli olarak kontrol ediyor musunuz?   

NAKLİYAT VE HAREKET EDEN ARAÇLAR   

Araç, forklift ya da teleskopik araç operatörleri makinelerin güvenli kullanımı 
konusunda eğitilip sertifikalandırıldı mı? 

  

Forkliftler, teleskopik araçlar ve bağlantıları uzman bir kişi tarafından kontrol 
ediliyor mu? 

  

Tarım alanında araçların güvenli hareketi konusunda organizasyon yapıldı mı?   

Traktörün fren tertibatı düzenli olarak bakım ve kontrole tabi tutuluyor mu?   

Römork fren tertibatı etkin ve kontrol edilebiliyor mu?   

Çekme aparatları (zincirler, çubuklar, halatlar vb.) aşınmalara karşı düzenli 
olarak kontrol ediliyor mu? 

  

Emniyet kemerleri kullanılıyor mu?   

Eski traktör kabinleri güvenlik kafesi (roll-bar) ile donatılmış mı?   

Eski güvenlik kafesleri paslanma ve dayanıklılık açısından kontrol ediliyor mu?   

Araçların ışıklandırma sistemi ve göstergeleri çalışıyor mu?   

Araçların aynaları temiz ve kullanlır vaziyette mi?   

Enerji nakil hatlarının yakınında yapılan çalışmalar için güvenli çalışma sistemi 
oluşturuldu mu? 

  

YÜKSEKLİK   

Yüksekte (binalarda, makinelerde, ekipmanda, depolarda vb.) güvenli çalışma 
sisteminiz var mı?  

  

Bütün taşınabilir merdivenler güvenli, ağır işler için uygun mu? 
Kullanılmadığında güvenli bir şekilde muhafaza ediliyor mu? 

  

Merdivenler yüksekte kullanıldığında sağlam ve dengeli bir şekilde durması 
sağlanıyor mu? 

  

Merdivenlerle yüksek yerlere ulaşılmasında daha güvenli başka seçenekler de 
dikkate alınıyor mu? 

  

Balyalar güvenli bir şekilde istifleniyor mu?   

PESTİSİTLER   

Bütün pestisitler güvenli bir şekilde depolanıyor mu?   

Pestisitlerle çalışan işçiler düzenli olarak eğitime tabi tutuluyor mu?   



Çalışanlara ve diğer insanlara pestisitlerden kaynaklanan riskler değerlendirilip 
kontrol önlemleri uygulandı mı? 

  

Pestisitlerle yapılan çalışmalarda uygun KKD kullanılıyor mu?   

Çevre açısından pestisitler güvenli bir şekilde mi kullanılıyor?   

ÇOCUKLAR   

Çocukların tehlikeli alanlara (çalışma alanları, hareket eden makinelerin civarı, 
yükseklik, depolama alanları, bazı hayvanların bulunduğu bölmeler vb.) girişleri 
önleniyor mu? 

  

Çocukların neden olabileceği yangın riski dikkate alınıyor mu?   

Çocuklar tehlikeler konusunda uyarıldı mı?   

Genç işçiler için çalışma şartları uygun mu?   

HAYVANLAR   

Tehlikeli olabilecek hayvanlar için (örneğin, boğalar, atlar, köpekler gibi) kapalı 
ortamlar var mı? 

  

Kapalı ortamlar iyi şartlarda tutuluyor ve başıboş hayvanların girişi önleniyor 
mu? 

  

Hayvanlarla yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere talimatlar hazırladınız mı?   

Hayvanların nakliyesi uygun şartlarda yapılıyor mu?   

BİYOLOJİK TEHLİKELER   

Çiftliğinizde tehlikeli biyolojik ajan kaynakları (bitkiler, hayvanlar ve hayvan 
orijinli maddeler, organik toz, atık vb.) var mı? 

  

Tehlikeli biyolojik ajanlarla temas riski kontrol altında ya da en aza indirildi mi?   

Tehlikeli biyolojik ajanlarla güvenli bir çalışma sisteminiz var mı?   

SIVILARIN DEPOLANMASI   

Sıvıların depolandığı alanlar korkuluklarla çevrildi mi? Korkuluklar kullanılabilir 
vaziyette mi? 

  

Yeraltı depoları ve tankları iyi şartlarda ve kullanılır vaziyette mi?   

Yükleme rampalarında uygun bariyerler var mı?   

Uyarı işaretleri yerinde ve kullanılır vaziyette mi?   

HUBUBAT   

Tohumlar, gübreler, toprak vb. maddelerle yürütülen faaliyetlerle ilgili güvenli 
bir çalışma sisteminiz var mı? 

  

Tahıl ambarlarına giriş kontrol altında mı?   

BİYOGAZ   

Çiftliğinizde biyogazın oluşabileceği ve toplanabileceği (tezek depolama, 
hayvan, atık ve çukurların bulunduğu kapalı alanlar vb.) herhangi bir ortam var 
mı? 

  

Bu alanlara girişler önleniyor mu?   

Yangından korunma önlemleri kullanılıyor mu?   

Bu tehlikeli alanlarda güvenli çalışma sistemi var mı?   

HAVA   

İşçiler yüksek sıcaklık, güneşten kaynaklanan direkt radyasyondan, düşük 
sıcaklıktan, yağmur ve güçlü rüzgârdan korunuyor mu? 

  

 

 

 

 
 
 
 



 
BÜTÜN TEHLİKELER 

 İşçilere bilgi, talimat ve eğitim verilmesi. 

 
MAKİNE VE İŞ EKİPMANI 

 Makineler ve iş ekipmanının eğitimli ve yetkili operatörlerce kullanılmasının sağlanması. 

 PTO şaftların ve diğer makine ve iş ekipmanının koruyucularının yerinde ve iyi durumda 

olmasının  
      sağlanması. 

 Askıda tutulan ekipmanın ulaşılabilir uygun malzemelerle desteklenmesi. 

 Traktörün büyük arka tekerleklerinin uygun araçlar kullanılarak taşınması. 

 Daire testerenin koruyucusunun yerinde ve kullanılır olmasının sağlanması. 

 Kaynak ekipmanının güvenlik kurallarına ve KKD kullanılmasına dikkat edilerek 

kullanılması. 

 Ağaç kesme testeresi ile uygun KKD kullanılarak çalışılması. 

 Makine ve iş ekipmanının düzenli olarak kontrol ve testlerinin yapılması. 

 
NAKLİYAT VE HAREKET EDEN MAKİNELER 

 Forkliftlerin veya teleskopik araçların, eğitimli, sertifikalı ve yetkili işçilerce kullanılmasının 

sağlanması. 

 Çiftlik alanında taşımacılığın belirli bir güzergâhta yapılmasının sağlanması ve araçlar 

(kamyonlar gibi)  
       için özel manevra alanı oluşturulması; araçların yayalardan ayrılması. 

 Üreticinin talimatları dikkate alınarak traktör ve römorkların fren tertibatının düzenli olarak 

bakıma tabi  
       tutulması. 

 Çekme aparatlarının (zincirler, çubuklar, halatlar vb.) aşınmalara karşı düzenli olarak 

kontrol edilmesi. 

 Aracın devrilme ihtimaline karşı emniyet kemerinin takılı ve bağlı olmasının sağlanması. 

 Bütün traktör kabinlerinin güvenlik kafesi (roll-bar) ile donatılması ve düzenli olarak 

kontrollerinin  
      yapılması. 

 Kaldırma ekipmanının her bir parçasının düzenli olarak kontrollerinin yapılması. 

 Araçların aynalarının eksiksiz, temiz ve kullanılır vaziyette olmasının sağlanması. 

 Bütün traktörlerin ve römorkların ışıklandırma sistemi ve göstergelerinin çalışır ve temiz 

olmasının  
      sağlanması. 

 Enerji nakil hatlarının yakınında yapılan çalışmalar için güvenli bir çalışma sisteminin 

oluşturulması. 

 Enerji nakil hatlarının konum ve yüksekliklerini belirten bir haritanın temin edilmesi. 

 
YÜKSEKLİK 

 Mümkün olduğu sürece yüksekte çalışmanın önlenmesi. 

 Tehlikeli yerlere ulaşımın uygun korkuluklarla sınırlandırılması ve bunların kullanılır 

vaziyette  
       tutulması. 

 Uygun olan yerlere uyarı işaretlerinin konması. 

 İyi ve bakımlı olan merdivenlerin kullanılması; sağlam ve dengeli bir şekilde durmasının 

sağlanması. 

 Merdivenlerin güvenli ve çocukların ulaşamayacakları bir ortamda saklanması. 



 Yüksekte çalışmada mümkünse uygun şekilde tasarlanmış kafes platformların 

kullanılması. 

 Hareketli yükselebilen çalışma platformlarının, kule iskelelerin ya da benzerlerinin 

kullanılması. 

 Balyaların istiflenmesi ve istif bozumunun güvenli bir şekilde planlanarak yapılması. 

 
PESTİSİSDLER 

 Pestisidlerin kullanımının olabildiğince azaltılması. 

 Sağlık açısından en az risk oluşturacak ürünlerin kullanılması. 

 Püskürtme araçlarının kullanım sonrası dikkatli bir şekilde yıkanması. Kuyulardan, çocuk 

ve 
      hayvanlardan uzak tutulması. 

 Doğru KKD kullanılması. 

 Pestisidlerin yetkili olmayan kişilerin ulaşmasının önlenmesi amacıyla uygun şekilde 

depolanması ve  
      görülür şekilde tehlike uyarı işaretiyle işaretlenmesi. 
 
ÇOCUKLAR 

 Çocukların tarım faaliyetlerinden ve iş trafiğinden uzak tutulması. 

 Güvenli olarak ayrılmış oyun alanların sağlanması. 

 Gözetim altında olmayan bir çocuğun çalışma alanında gözükmesi halinde çalışmanın 

durdurulması  
       ve oradan uzaklaştırılması. 

 Tehlikeli alanlara uyarı işaretlerinin konması ve anlamlarının çocuklara öğretilmesi. 

 Çocuklara dikkate etmeleri gereken tehlikeler ve gitmelerine izin verilmeyen yerlerin 

anlatılması. 

 Genç çalışanlara bilgi talimat ve eğitim verilmesi ve onların gözetim altında tutulması. 

 
HAYVANLAR 

 Hayvanların doğru bir şekilde beslenmesinin sağlanması. 

 Kapların kapalı olması ve iyi şartlarda muhafaza edilmesi. 

 Uygun olan yerlere uyarı işaretlerinin konması. 

 Hayvanların uygun yollarla taşınmasının ve bu konuda rehber hazırlanarak kullanımının 

sağlanması. 

 Hayvanların uygun yollarla ve iyi şartlarda nakil edilmesi. 

 
BİYİYLOJİK TEHLİKELER 

 Tehlikeli biyolojik ajanların kaynaklarının ortadan kaldırılması. 

 Kaynakların insanlardan uzak tutulması. 

 Tehlikeli alanların etrafının uygun bir şekilde çevrelenmesi ve kullanılır vaziyette 

tutulması. 

 Uygun olan yerlere uyarı işaretlerinin konması. 

 Dezenfeksiyon önlemlerinin kullanılması. 

 İşçilerin aşılanması. 

 İş hijyeni önlemlerine dikkat edilmesi. 

 Doğru KKD kullanılması. 

 Düzenli sağlık gözetiminin sağlanması. 

  
SIVILARIN DEPOLANMASI 



 Sıvıların depolandığı alanların uygun korkuluklarla çevrilmesi ve bu korkulukların 

kullanılabilir  
       vaziyette tutulması. 

 Yeraltı depoları ve tanklarının iyi şartlarda muhafaza edilmesi. 

 Yükleme rampalarında uygun bariyerlerin kullanılması. 

 Uygun olan yerlere uyarı işaretlerinin konması. 

 
HUBUBAT 

 Tahıl depolama ambarlarına girişlerin kontrol altına alınarak düzenlemelerin yapılması. 

 Uygun olan yerlere uyarı işaretlerinin konması. 

 İnsanları uyarmak için ışıklı ve sesli sinyallerin kullanılması. 

 Yetkili olmayan kişilerin işyerinden uzakta tutulması. 

 
BİYOGAZ 

 Biyogaz kaynaklarının ortadan kaldırılması. 

 Ateşleme kaynaklarının önlenmesi ya da ortadan kaldırılması. 

 Tehlikeli ortamların uygun olarak havalandırılmasının sağlanması. 

 Tehlikeli alanların etrafının uygun şekilde çevrelenmesi ve kullanılır vaziyette tutulması. 

 Yangından korunma önlemlerinin sağlanması. 

 Uyarı işaretlerinin konması. 

 Tehlikeli alanlarda yalnız çalışmanın önlenmesi. 

 
HAVA 

 Kötü hava şartlarında çalışmanın durdurulması. 

 Çalışma alanında gölgeli bir ortam oluşturulması, su sağlanması. 

 Dışarıda çalışma süresinin azaltılması. 

 İşe uygun KKD kullanılması. 

 

 

 

 


