
Ders SÜRE KONULAR

Ders 1 1 saat SAFE2FOOD Projesinin tanıtımı ve İş Güvenliğine giriş

Ders 2 2 saat İşyerinde oluşabilecek tehlikeler ve profesyonel tavsiyeler

Ders 3 2 saat İş süreçleri tehlikeleri ve profesyonel tavsiyeler

Ders 4 2 saat Sonuç: Öğrenme hedefleri ve iş güvenliğini artırma
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GİRİŞ
İş güvenliği, işverenlerin ve çalışanların mümkün olan en yüksek düzeyde sağlık ve 
psikofiziksel güvenliği sağlama hakkı ve yükümlülüğü anlamına gelmektedir. Temel amaç 
sağlık sorunlarını ve mesleki tehlikeleri ortadan kaldırmaktır.
Modül 1, kişisel çalışma alanında iş tehlikelerini fark etmenizi sağlar ve siz ve iş 
arkadaşlarınız için daha sağlıklı ve daha güvenli çalışma süreci sağlamak için bazı 
profesyonel öneriler sunar. Bu Modül, genel bilgiler ve önemli bilgilerin nasıl 
işleneceğine ilişkin talimatlar içeren Tablolardan oluşur. Aynı zamanda kolaylaştırılmış 
öz-eğitim için kaynaklar da içerir. Bu Modül, eğitim videolarına erişebileceğiniz 
SAFE2FOOD dijital platformuyla birlikte kullanılır.



DERS 1: İŞ GÜVENLİĞİ (1 SAAT)

KONULAR HEDEFLER MATERYALLER SÜREÇ SONUÇLAR DEĞERLENDİRME

∙ SAFE2FOOD 

projesi

∙ Öz-öğrenme 

eğitim program 

kişisel hedefleri

∙ İş yerindeki 

tehlikeler

∙ İş yerinde olası 

tehlikeler ile ilgili 

farkındalık 

artırmak 

∙ İş yerinde oluşan 

tehlikelerin 

saptanması

∙ Kaynak 1

∙ Kaynak 2

∙ SAFE2FOOD 

broşür ve sentez 

raporu

∙ SAFE2FOOD dijital 

platformu

∙ Kağıt ve renkli 

kalemler 

∙ Bilgisayar ve 

internet

1. Dijital platformun 

gözden geçirilmesi

2. Broşür ve sentez 

raporunun gözden 

geçirilmesi 

3. Hedefler listesi 

yapmak (Kaynak 1)

4. Kişisel iş kaynaklı 

tehlikeleri 

düşünerek 

saptamak 

5. Kırmızı renkle kişisel 

mesleki tehlikelerin 

zihin haritasının 

yapılması (Kaynak 2)

∙ Kişisel öğrenme 

hedeflerinin listesi 

∙ Kişisel mesleki 

tehlikelerin zihin 

haritası

∙ Aile, arkadaş ve iş 

arkadaşlarına 

sonuçların 

sunulması 

∙ Soruların 

cevaplandırılması 

ve geri 

bildirimlerin 

alınması



KİŞİSEL ÖĞRENME HEDEFLERİM

1. 2. 3. 4. 5.

İş yerimdeki tehlikeler ve 
profesyonel tavsiyeler

KAYNAK 1

KAYNAK 2

Kesikle
r

Yanıklar



DERS 2: İŞ YERİ (2 SAAT)

KONULAR HEDEFLER MATERYALLER SÜREÇ SONUÇLAR DEĞERLENDİRME

∙ Temiz olmayan ve 

kaygan zemin

∙ Duyusal Bozukluk

∙ Mikro iklim ve toz

∙ Biyolojik tehlikeler

∙ Elektrik ve yangın

∙ Psikososyal 

faktörler

∙ İş yerindeki en 

yaygın tehlikeler 

hakkında bilgiyi 

artırmak 

∙ Çalışma koşullarını 

geliştirme 

becerilerini 

artırma 

∙ Kaynak 3

∙ SAFE2FOOD dijital 

platformu

∙ SAFE2FOOD 

sentez raporu

1. Kaynak 1’in 

çalışılması

2. Dijital platformdaki 

vidoeların izlenmesi 

3. Zihin haritasını, 

Kaynak 1'deki eksik 

tehlikelerle, kırmızı ile 

işaretleyerek 

tamamlayın

4. Yeşil renkli Kaynak 

1’deki profesyonel 

önerilerle akıl 

haritasındaki tehlikeleri 

tamamlayın

∙ Tehlikelerin kırmızı 

ile, profesyonel 

tavsiyelerin yeşil 

ile gösterildiği 

zihin haritası

∙ Aile, arkadaş ve iş 

arkadaşlarına 

sonuçların 

sunulması 

∙ Soruların 

cevaplandırılması 

ve geri 

bildirimlerin 

alınması



TEHLİKELER TAVSİYELER
TEMİZ OLMAYAN VE KAYGAN ZEMİN

Kaynağı: dağılmış malzemeler, dökülen sıvılar, gevşek 
nesneler, kablolar

Sonuçları:: kaymalar, düşmeler, yaralanma ve 
burkulmalar

Uygun eğimli, kaymaz, yıkanabilir, toksik olmayan malzemelerden yapılmış zeminler, paslanmaz 
ağ kaplamalarla korunan kanallar. Malzemeleri olmaları gereken yerlerde temizlemek ve imha 
etmek. Kaymaz tabanlı ve çıkmayı önleyici kayışlı ergonomik ayakkabılar. Merdivenler sabet bir 
alanda kullanılır ve asla en yüksek basamak kullanılmaz. 

DUYUSAL BOZUKLUKLAR

Kaynağı: düşük ya da yüksek ışık koşulları, gürültü 
Sonuçları: kısıtlı görsel kapasite, kısıtlı görme alanı, 
geçici ya da kalıcı duyma kaybı, hiper tansiyon, uyku 
bozuklukları, kulak çınlaması

Işıklar çalışma alanın üzerinde olmalıdır. Gürültü 85 dB'yi aşarsa veya kulakta konuşmanız 
gerekirse işitme koruması kullanılır.

MİKRO İKLİM ve TOZ

Kaynağı: soğuk dereceler, nem, havada küçük 
parçacıklar 

Sonuçları: romatizma, solunum yetmezliği, bronşit, 
astım

Düşük / yüksek sıcaklıklara maruz kalma süresinin kontrol edilmesi, düzenli molalar sağlanması, 
özel kişisel koruyucu giysiler, uygun termal giysiler giyilmesi. Soğutma üniteleri ve dondurucular 
için kaçış yollarını bilmek. Dondurucuların kapıları içeriden açılır olmalı, kapılar kapatıldığında ışık 
görülebilir şekilde yanmalı.

BİYOLOJİK TEHLİKELER

Kaynağı: bakteri, virus, mantar, parazit 

Sonuçları: enfeksiyonlar, allerjik reaksiyonlar, 
zehirlenme, hazımsızlık

İyi üretim uygulamalarına (GMP) aşinalık, uygun personel hijyeni, ekipmanın ve çalışma 
yüzeylerinin etkili temizliği ve dezenfeksiyonu. Kişisel koruyucu ekipman, yeterli eğitim, aşılama, 
tıbbi kontroller.

ELEKTRİK ve YANGIN 

Kaynağı: yanlış monte edilmiş elektrikli, gazlı ve 
dumanlı cihazlar, makine arızaları, yanıcı maddelerin 
uygunsuz kullanımı, aşırı ısınmış yağlar, açık alevle 
dikkatsizlik

Sonuçları: elektrik şokları, yangın ve yanıklar

Ellerinizi elektrikli makineler, ve sadece uzmanlar tarafından tamir edilen elektrik aletler 
vasıtasıyla kurulayın. Uygun söndürme prosedürleri: 3 adımlık mesafe; ateşin kenarından rüzgar 
yönünde merkeze doğru zikzak vuruşlar; gaz silindirlerinin ve yanıcı sıvıların derhal kaldırılması; 
pencere ve kapıların kapatılması; yalnızca katı yanıcı maddelerle su; elektrik tesisatına köpük, toz, 
CO2 ile müdahale. yanık gövde kısmı 15 dakika veya daha fazla soğutulmalı; yanık bölge avuç 
içinden daha büyükse, bir doktora gürünülmeli.

PSİKOSOSYAL FAKTÖRLER

Kaynağı: yanlış iletişim, uykusuzluk, uyuşturucular  
Sonuçları: stress, şiddet, sağlıkta bozulma, taciz, dikkat 
bozukluğu

İş arkadaşları arasındaki şiddet operatöre veya sorumlu kuruluşa bildirilir. Hırsızlık durumunda, 
çalışanlar tehdit eden kişilerle tartışmazlar. İş yerinde konsantrasyonu veya hareketliliği etkileyen 
alkol, uyuşturucu, ilaç tüketilmez. Sigara içmek de tavsiye edilmez, konsantrasyonu etkiler, yangın 
riskini artırır. Çalışanların genel refahı, üretkenliğe, kaliteye ve iş güvenliğine yansır.

KAYNAK 3



DERS 3: ARAÇ ve EKİPMAN(2 SAAT)

KONULAR HEDEFLER MATERYALLER SÜREÇ SONUÇLAR DEĞERLENDİRME

∙ Keskin ve sivri 

objeler

∙ Sıcak obje, yüzey 

ve cisimler 

∙ Makineler ve 

çarpışmalar

∙ Çalışma 

ekipmanları

∙ Tehlikeli 

kimyasallar

∙ Ağır yükler, uzun 

süreli ve sık 

tekrarlanan 

hareketler

∙ İş yerindeki en 

yaygın tehlikeler 

hakkında bilgiyi 

artırmak 

∙ Çalışma koşullarını 

geliştirme 

becerilerini 

artırma 

∙ Kaynak 4

∙ SAFE2FOOD dijital 

platformu

∙ SAFE2FOOD 

sentez raporu

1. Kaynak 2’in 

çalışılması

2. Dijital platformdaki 

vidoeların izlenmesi 

3. Zihin haritasını, 

Kaynak 2'deki eksik 

tehlikelerle, kırmızı ile 

işaretleyerek 

tamamlayın

4. Yeşil renkli Kaynak 

2’deki profesyonel 

önerilerle akıl 

haritasındaki tehlikeleri 

tamamlayın

∙ Tehlikelerin kırmızı 

ile, profesyonel 

tavsiyelerin yeşil 

ile gösterildiği 

zihin haritası

∙ Aile, arkadaş ve iş 

arkadaşlarına 

sonuçların 

sunulması 

∙ Soruların 

cevaplandırılması 

ve geri 

bildirimlerin 

alınması



TEHLİKELER TAVSİYELER
KESKİN VE SİVRİ NESNELER

Kaynağı: bıçaklar, dilimleyiciler, jiletler

Sonuçları: kesikler, kanama, delinmiş cilt

Metal eldiven, metal önlük kullanmak. Kesim işleinin vücuttan uzakta gerçekleştirmek. Bıçakların 
her tehlikeli kullanımında özel dikkat vermek.

SICAK OBJELER, YÜZEYLER ve CİSİMLER

Kaynağı: fırınlar, pişirme tepsileri, sıcak tabaklar, kızgın 
yağlar, kızgın dolgular, buhar 
Sonuçları: yanıkları, sıcak çarpması

Isıya dayanıklı eldivenler kullanmak. Açık alevlerin güvenli kullanımı. Makinenin sıcak parçalarıyla 
çalışırken dikkatli olunması. Yalnızca yüzeyler soğuduğunda temizlik yapılması

MAKİNELER VE ÇARPIŞMALAR

Kaynağı: dönen makine parçaları, güvenli olmayan 
sürüş
Sonuçları: cilt, kemik, kas sıkışmaları, kişinin sıkışması, 
ürünün kişiye çarpması; yükleme platformlarında, 
depolarda çarpışmalar

Kullanmadan önce makinelerin durumunu kontrol edilmesi. Makinelerin hareketli parçalarının 
temastan uzak olması. Hasar durumunda ve temizlikten önce makinenin kapatılması. Çarpışmaları 
önlemek için parlak renkler giyilmesi ve sürekli dikkatli olunması.

İŞ EKİPMANLARI

Kaynağı: kullanılmayan, temiz olmayan ve yanlış 
kullanılan aletler 
Sonuçları: spesifik kısa ya da uzun dönem 
yaralanmalar

Toksik olmayan, paslanmaz, pürüzsüz malzemelerden yapılmış çalışma ekipmanı kullanımı; 
temizlik, yıkama ve dezenfeksiyon için ayrı odalar. Çıplak elle doğrudan temas en aza 
indirgenmeli, bu nedenle kesme, porsiyonlama, çiğ et işleme, sebzeleri temizleme için eldiven 
kullanmak. Eldivenlerin sık sık değiştirilmesi, eldiven kullanılmadan önce ve sonra ellerin iyice 
yıkanması. Özel eldiven kullanımı (temizlik eldivenleri, ısıya dayanıklı eldivenler, metal örgü 
eldivenler ve soğuğa dayanıklı eldivenler). İş kıyafetleri arasında pantolonlar, tişörtler, başlıklar, 
pamuk, plastik ve tel önlükler, kaymaz kauçuk ortopedik ayakkabılar, koruyucu metal başlıklı 
ayakkabılar kullanılması. İş kıyafetlerinin açık renkli, dar, düğmesiz ve cepsiz, kişisel kıyafetleri 
tamamen örten kıyafetler olması. Uçan parçacıklar söz konusu olduğunda gözlük kullanılmalı. 

TEHLİKELİ KİMYASALLAR

Kaynağı: dezenfektanlar, soğutma sistemlerinin 
sıvıları, hidrolik sıvılari kimyasalla karışmış atık su, 
kimyasalların yanlış kullanımı 
Sonuçları: zehirlenme, yanık, solunum sorunları, 
allerjik reaksiyonları, çevreye zarar

Eldiven, gözlük ve bot kullanılması; kimyasalla birlikte verilen talimatlara veya güvenlik sayfasına 
aşina olunması. Cilt değişiklikleri veya solunum problemleri meydana gelirse, bir doktora 
danışılması. Kimyasal madde yutulursa, bol su içilmesi (süt değil), bir doktora gidilmesi ve 
ambalajın dokora iletilmesi. Temizlik malzemeleri ve temizlik gereçlerinin ayrı alanlarda 
tutulması. Tehlikeli maddelerin daha az tehlikeli olanları ile değiştirilmesi. Bakım personelinin 
işteki kimyasallar hakkında eğitilmesi ve bilgilendirilmesi. 

AĞIR YÜKLER, UZUN SÜRELİ ve SIK TEKRARLANAN 
HAREKETLER

Kaynağı: Uzun süreli yanlış yük kaldırma, durma ve 
hızlı iş temposu 

Sonuçları: spine damage, musculoskeletal and 
cardiovascular system problems

Ağır yüklerin düzgün kaldırılması:  ayaklar kalça genişliğinde açılır, omurga düz tutulur, nesne 
vücuda olabildiğince yakın tutulmalıdır, nesne yavaşça kaldırılır, baş ve omuzlar düz olmalıdır. 
Yavaşça çömeleriek bırakılmalıdır. Oturma pozisyonunda yük asla kaldırılmaz. Mümkünse yük 
taşınmak yerine itilir.

KAYNAK 4



DERS 4: İŞ YERİM(2 SAAT)

KONULAR HEDEFLER MATERYALLER SÜREÇ SONUÇLAR DEĞERLENDİRME

∙ İş yerimde iş 

güvenliği

∙ İş yerinde tüm 

potansiyel 

tehlikelerin 

farkında olmak 

∙ İş yerinde daha işi 

iş güvenliği için 

gelişim 

önerilerinde 

bulunmak

∙ Kaynak 5

∙ Hedef listesi

∙ Zihin haritası

1. Zihin haritasını 

gözden geçirmek

2. Kişisel çalışma alanı 

için haritaya tehlike 

ve önerilerin 

girilmesi 

3. Hedeflerin control 

edilmesi

4. Yeni bilgi ve 

becerilerin listesi 

∙ Başarıların listesi

∙ İş yerindeki 

tehlikelerin ve 

tavsiyelerin 

haritası

∙ Aile, arkadaş ve iş 

arkadaşlarına 

sonuçların 

sunulması 

∙ Soruların 

cevaplandırılması 

ve geri 

bildirimlerin 

alınması

∙ Diğer çalışanlarla 

kişisel iş tehlikeleri 

listesinin 

karşılaştırılması 

∙ Öğrenme hedefleri 

ve yeni bilgi ve 

beceriler listesinin 

kontrolü



İş Yerim

Pişirme alanı: 
Koruyucu eldiven

KAYNAK 5

Sevkiyat: 
çarpışmalar, ağır 

yükler

Sürekli kirli yer: 
temizle

Hijyen: el yıka

Dondurucular: 
koruyucu giysi

Gürültü: kulak 
tıkacı


