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Ürün Dağıtım Depolarında Risk Analizi 

Uygulamaları 

 Özet 

Lojistik süreçlerinde önemli bir rolü olan ürün dağıtım depolarının temel işlevi, satışa hazır 

durumdaki ürünleri pazara yönlendirmede uygun stoklama ve bu stokları optimum koşullarla 

yönetme imkanı sağlamasıdır. Bir ürün dağıtım deposunda gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünü, 

taşıma ve istifleme sistemlerinin, makinaların, rafların, teçhizatın, otomasyon ve bilgi işlem 

sistemlerinin iş gücüyle doğru koordinasyonu ve optimizasyonu olarak tanımlanabilir. Doğru 

planlanmış ve süreçleri sistematik yürütülen ürün dağıtım deposu faaliyetlerinde, ürünlerin depo 

içindeki lokasyonlarına belirlenmiş rotaları içerisinde doğru ve zamanında aktarımı güvenli ve 

hızlı biçimde sağlanır. Depo faaliyetlerinin hızlı, güvenli ve sürdürülebilir yürütülmesi için süreçe 

ait tehlike ve risklerin tanımlanması, bunlara dair önlemlerin alınması önemlidir.  

Bu proje çalışmasında ürün dağıtım deposundaki süreçler ve bağlantılı faaliyetler kapsamında, 

risk faktörleri tespit edilerek risk analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda 7 iş yüksek risk 

skoru alarak yüksek riskli olarak değerlendirilmiştir. İşle ilgili 20 tehlike değerlendirilerek; %35’i 

yüksek riskli, %55’i orta riskli ve %10’u az riskli olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, iş kazası, meslek hastalığı, depo, risk analizi ve risk 

değerlendirmesi
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Risk Assessment Analyses for 

Product Distribution Warehouses 

 

 

Abstract 

 

The main function of product distribution warehouses, which have an important role in logistics 

processes, is to provide the opportunity to store the products ready for sale to the market and to 

manage these stocks under optimum conditions. The whole of the activities carried out in a 

product distribution warehouse can be defined as the correct coordination and optimization of the 

transport and stacking systems, machines, shelves, equipment, automation and information 

processing systems with the proper workforce. In the product distribution warehouse activities, 

which are planned correctly and the processes are carried out systematically, the correct and timely 

transfer of the products to their locations in the warehouse is ensured in a safe and fast manner. It 

is important to define the dangers and risks of the process and to take precautions for them in order 

to carry out the warehouse activities quickly, safely and sustainably. 

In this project, risk factors were identified and a risk analysis was carried out within the scope of 

processes and related activities in the product distribution warehouse. As a result of the study, 7 

jobs were evaluated as high risk by getting high risk score. By evaluating 20 job-related hazards; 

35% were determined as high risk, 55% as medium risk and 10% as low risk. 

 

Keywords: Occupational health and safety, work accident, occupational disease, warehouse, risk 

analysis and risk assessment 
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Bölüm 1 

Giriş 

1.1    İş Sağlığı ve Güvenliği 

Günümüzde çalışma hayatında tüm meslek dalları içerisinde önemli bir yere sahip iş sağlığı ve 

güvenliği konusu iş sağlığı ve iş güvenliği şeklinde iki bölüme ayrılır. İş sağlığı, “çalışanların 

sağlıklarını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek, çalışma koşullarını ve 

üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve 

çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır” [1]. Benzer şekilde, “iş 

sağlığının sağlanması ve işin yapılması ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar 

verebilecek koşullardan korunmak, daha iyi bir iş ortamı yaratmak için yapılan çalışmaları 

kapsayan bilim dalı” iş güvenliği olarak adlandırılır [1]. Ortam şartlarından kaynaklanan ve çalışan 

sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek birçok risk etmeni de iş sağlığı ve güvenliği 

sınırları içinde olup, iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek fiziksel, biyolojik, 

kimyasal, psikolojik ve ergonomik tüm faktörler bu kapsamda değerlendirilmektedir.  

Lojistik ve tedarik zincirinin önemli halkası olan ürün dağıtım depolarında dikkate alınmayan 

tehlikeler, iş gücü kayıplarına, makina-teçhizat kayıplarına, işletme için itibar zedelenmesi ve 

prestij kaybına, ayrıca çalışanlarda fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklara, telafisi olmayan uzuv 

kayıplarına ve ölümcül kazalara neden olabilir. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

düzenlemeler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tarafından yürütülür. 30.06.2012 

tarihinde Resmî Gazete ile yayımlanan 6331 sayılı Kanunun amacı, “işyerlerinde iş sağlığı ve 

güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren 

ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir” [2]. Koruyucu 

ve önleyici önlemleri arttırarak bilinçli ve sorumlu bir sistem oluşturmayı hedefleyen Kanun 

yürürlüğe girerek, işletmelerde risk analizlerinin yaptırılması, uygulanması, denetlenmesi 

yükümlülüklerini, tehlike sınıflandırması, çalışanlarda bilinç ve eğitilmlerin sağlanması, işyeri 

hekim ve iş güvenliği uzmanlarının görevlerinin belirlenmesi gibi ilgili birçok konuda 

düzenlemeler getirmiştir.  Geçerli tüm yasal düzenlemeleri içeren kanun aynı zamanda bir çatı 

vazifesi görmekte ve kamu-özel teşebbüs ayrımı olmaksızın tüm çalışma hayatını kapsamaktadır.. 
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1.2 Kavram ve Tanımlar 

1.2.1 Sağlık – İş Sağlığı ve Güvenliği 

İş sağlığı tanımını açıklamadan önce sağlık kavramına değinmek gerekmektedir; Türk Dil Kurumu 

Sözlüğünde [3] sağlık “Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, 

vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet” olarak ifade edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği kavramı 

ise “İş yerinde, iş, iş ortamı, çalışma çevresi ve çalışma sırasında ortaya çıkan bütün risklere karşı, 

işçilerin korunması için alınması gereken önleyici faaliyetlerdir” [4]. 

1.2.2 İş kazası – Meslek Hastalığı 

İş kazası, iş sağlığı ve güvenliğinde önemli bir kavramdır. Esas itibariyle, iş sağlığı ve güvenliğiyle 

alakalı çalışmalar iş kazalarının önlenmesine yönelik yapılmaktadır. “İşyerinde veya işin yürütümü 

nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen 

engelli hâle getiren olaya iş kazası denilmektedir” [2]. 

Meslek hastalığı, 6331 sayılı Kanunun üçüncü maddesinde “mesleki risklere maruziyet sonucu 

ortaya çıkan hastalığı ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır” [2]. 5510 sayılı Kanunun [5] 

ondördüncü maddesinde, meslek hastalığı “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden 

dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli 

hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir” şeklinde tanımlanır. 

1.2.3 Tehlike – Risk 

“İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya 

hasar oluşturabilme şeklinde ortaya çıkan durum” [2] tehlike olarak tanımlanır. Risk ise 

“tehlikeden kaynaklanabilecek kayıp, yaralanma ve/veya çeşitli olumsuz sonuçlar doğurabilme 

ihtimalidir” [2]. 

1.2.4  İşveren – İşyeri  

“Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar” 

[6] işveren olarak tanımlanır. İşyeri ise “mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve 
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olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet 

ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile 

dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim 

yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyon” [6] şeklinde tanımlanır.  

1.2.5  İş Güvenliği Uzmanı – İşyeri Hekimi 

“Görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak 

iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene 

yazılı olarak bildiren kişi” [2]. İş Güvenliği Uzmanı olarak tanımlanır. İşyeri Hekimi ise “iş 

sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği 

belgesine sahip hekim”dir [2]. 

1.2.6 Risk değerlendirmesi – Risk Analizi 

“İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske 

dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek 

derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar” [2] 

şeklinde tanımlanmıştır. Risk değerlendirmesi yapabilmek, mevcut koşullarla potansiyel 

tehlikelerin analizi ile risk derecelerini belirlemek ve muhtemel riskler için gereken önlemleri 

almak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara Risk Analizi denir. Risk Analizi’nin amacı, “risk 

odaklarını bulmak, bunları değerlendirmek, önlemleri belirlemek, önlemlerin sırasını belirlemek, 

yapılabilecek tasarrufu belirlemek, doğabilecek masrafları belirlemek, güvenlikten ödün vermeden 

işletme için en ekonomik yöntemi belirlemek, önlemlerin gerçekleşmesini sağlamak, amaca ulaşılıp 

ulaşılmadığını saptamak, bir riski önlerken başka bir riske yol açmamaktır” [7]. 

 

Bu proje çalışmasında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 52 NACE 

kodlu (Taşımacılık İçin Depolama ve Destekleyici Faaliyetler) bir ürün dağıtım deposu iş 

süreçleri, çalışma ortamı, makine, teçhizat ve donanımlar ve diğer iş sağlığı ve güvenliği konuları 

bakımından değerlendirilmiştir. 

1.3  Ürün Dağıtım Depoları  

Depoların kullanım amaçları ele alındığında, temel olarak sevkiyata hazır ürün partilerinin 
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parçalara ayrılması ya da sevkiyat partilerinin birleştirilmesi şeklinde iki ana faaliyetin yerine 

getirildiği görülmektedir. Bunlardan partileri parçalara ayırma işlemi, parçalı sevkiyat isteyen 

tedarikçi ve müşteri taleplerini yerine getirmek için sevkiyatı farklı küçük araçlara dağıtma 

işlemidir. Tedarikçilerin merkez lokasyonlardaki depo sahaları ile çalışmalarının yaygın 

sebeplerinden birisi merkez dışındaki depolama sahaları ile çalışıldığındaki yakın sınıflardaki 

farklı iki küçük araç ile çalışılması gerekliliğidir. Şekil 1.1’de görüldüğü gibi, ürünlerin uzak 

noktadaki depodan merkez lokasyondaki depoya tek büyük araçla ve merkez lokasyon 

deposundan müşteri lokasyonlarına ayrı küçük araçlar ile dağıtımının yakıt maliyetlerini 

düşürdüğü görülmüştür. Diğer yöntem olan uzak noktadaki depodan yola çıkarılacak küçük 

araçlarla doğrudan müşterilere yapılan dağıtım, iki ayrı araçla uzun mesafede yakıt maliyetini 

arttırmaktadır. Sevkiyat parçalama yöntemi kullanılarak daha düşük yakıt masrafları ve prosesin 

daha verimli işletilmesi sağlanmaktadır. 

       

Şekil 1.1 Sevkiyat parçalama 

 

Diğer depo ana faaliyeti olarak tanımlanan sevkiyatların birleştirilmesi adımında ise Şekil 1.2’deki 

gibi farklı iki çıkış noktasından hareketi yola çıkışı ve aynı depo sahasında buluştuktan sonra farklı 

iki küçük araçla uygun miktarlardaki dağıtımla müşterilere ulaştırılmasıdır. Bu yöntemle ürünler 

müşteri/bayilere gönderilirken birden çok araç kullanılması önlenmiş ve maliyet düşüşü sağlanmış, 

ayrıca bir müşteriye aynı gün içinde birden fazla araç gelmesinin, ek araç hareketi ve ekstra trafiğin 

önüne geçilip farklı ürünlerin bir seferde tedariği sağlanmış olmaktadır. 
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Şekil 1.2 Sevkiyat birleştirme 

 

Depoların diğer kullanım alanları şu şekilde tanımlanabilir. Müşterilerde ürün taleplerindeki 

değişikliklerin yoğun yaşandığı sektörlerlerde, üretim yapan firmalar bunu dikkate alarak stoklu 

çalışırlar. Bu durumdaki üretici firmalar bu stokları muhafaza edebilmek için depo işlevini 

kullanmak zorunda olabilirler. Bazı ürünlerde (gıda) olgunlaşma için bekletilmeye ihtiyaç 

duyulur, bekletilme süreçleri depolama sahasındaki sevkiyat bekleme süresi olarak 

değerlendirilebilir. Üretici işletmeler genel olarak üretim performansını arttırmak ve üretim 

sahasında hammadde ve bitmiş ürün bulundurmamak için hammadde ve üretim işlemleri 

tamamlanmış ürünler için depolara gereksinim duyabilirler. 

1.3.1 Depo Türleri 

Açık Depolar (Açık Hava Depoları) 

Ürün stoklaması ya da depolama yapılan alan çevresinde veya alanın üstünde çatı tabir edilen 

çevreleyici ve kapatıcı bir yapının olmadığı, hava koşullarından etkilenebilecek türde depo 

sahalarıdır. Bu dezavantaja karşın birçok firmanın çevresinde açık tarz depoları bulunmaktadır. 

Açık depolarda (açık hava) malzeme ve ürünler genellikle üstüste istif yöntemi ile bulundurulur 

(Şekil 1.3). 
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Şekil 1.3 Açık hava deposu (Açık depo) 

Kapalı Depolar 

Kapalı depolarda ürünler açık depolardan farklı olarak bir yapının içerisinde bulundurulur. Hava 

koşullarından etkilenme ihtimali bulunan ürünlerde kapalı depolar kullanılmaktadır. Bu tür depolar 

kuru yük deposu, soğuk hava/iklimlendirme deposu, tehlikeli madde saklama deposu ve otomatik 

sistemli depo gibi türler kullanılmaktadır (Şekil 1.4). 

 
          Şekil 1.4 Kapalı Depo 

1.3.2 Depo Ekipmanları ve Araçlar 

Depo içerisinde stok olarak bulundurulan malzemeler, zemin üzerinde tanımlı alanlarda bloklar 

halinde istiflenerek ya da raf sistemleri kullanılarak mekanize istifleme ekipmanları kullanılarak 

depolanırlar. 
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Transpalet 

Depo içerisinde işletimde en sık kullanılan ve insan gücü ile çalışan taşıma aracı transpaletlerdir. 

“Ambalajlanmış veya palet üzerindeki yüklerin kısa mesafeli taşınmasını ve elleçlenmesine 

yarayan, elle kontrol edilen, mekanik, elektrikli veya motorlu araçlara transpalet denir” [8]. 

Çeşitli türleri vardır (Şekil 1.5). 

            

  Manuel Transpalet          Kantarlı Transpalet            Akülü (Şarjlı) Transpaletler              Elektrikli Pallet Jack 

Şekil 1.5 Transpalet türleri 

Forklift 

Motorlu (elektrik/fosil yakıt) taşıma ve yükleme sağlayan araç olarak kullanılan en yaygın depo 

ekipmanı ise forkliftlerdir. “Yükleri taşıma, elleçleme, istifleme amacıyla kullanılan yakıtla veya 

elektrikle çalışan motorlu araçlara forklift denir” [8]. Çeşitli tipleri vardır (Şekil 1.6).     

 
Benzin+Lpg Yakıtlı Forklift               Elektrikli Forklift                   3 Tekerlekli Forklift 

Şekil 1.6 Forklift türleri 

İstif Makinaları 

“Yük taşıma, elleçleme, istifleme için kullanılan ve elektrikle veya yakıtla çalışan makinelere istif 

makinası denmektedir” [8]. En yaygın kullanılan diğer istif makinaları; reach truck makinalar ve 

elektrikli pallet jack istif araçları, akülü istif makinaları ve dar koridor istifleme araçlarıdır. İstif 

makinalarının çeşitleri Şekil 1.7’de verilmiştir. 
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             Reach Truck Makinası                   Akülü İstif Makinası               Dar Koridor İstif Makinası 

Şekil 1.7 İstif makinaları 

 

Depo içerisindeki maddelerin korunması ve paketlenmesi amacı ile genellikle cinslerine göre 

işlemler uygulanır ve bu amaç için özel malzemeler kullanılır. Paketleme için kullanılan başlıca 

malzemeler; köpük, naylon hava yastıkları, streç naylon ve balonlu naylonlardır.  

Ürünlerin depo içindeki hareketinde özellikle forklift, transpalet olmak üzere depo araçları ile 

taşınabilmesi için paletler üzerine dizilmeleri gerekmektedir. Kullanılan paletler sıklıkla ahşap 

tercih edilmekle birlikte, plastik yada metal paletler de kullanılmaktadır. Global ölçekte 

kullanılan paletlerin belirlenmiş ve sektörlerce kabul edilen boyutsal ölçülerini Uluslararası 

Standardizasyon Teşkilatı ve Avrupa Standartlar Komitesi belirlemektedir. Yaygın kullanımda 

tahta (ahşap) paletler kullanım yerlerine göre 80×120 cm, 100×120 cm, 60×120 cm ve 60×80 cm 

olarak dört çeşittir. Klasik depolarda yoğunlukla sırt sırta raf stoklaması yapılır. Rafların iç 

kısımlarındaki paletlere ulaşımda kullanılan istif makinası bulunan depolarda sırt sırta ikili raf 

sistemi yoğun olarak kullanılmaktadır. Şekil 1.8’de palet türleri görülmektedir. 

                            
             Tahta Palet               Metal Palet                             Plastik Palet 

Şekil 1.8 Palet türleri 

Ürünlerin paletli olarak depo alanı içerisinde sürekli bir yer değişimine ve giriş-çıkış 

sirkülasyonuna tabi kalırlar. Bu nedenle depo mekanizasyonunun sağlanması, işlevsellik ve 

ergonomi kolaylığı bakımından taşıma ve istifleme araçlarının kullanımı depolarda son derece 

kritik konulardandır. Depolarda kullanımına uygunluk bakımından forkliftler depoya ürün alma, 

depo içinde istifleme ve sevkiyat/çıkışa kadarki süreçte aktif şekilde kullanılmaktadır.  

Depodaki her çalışanın forklift ve özel eğitim gerektiren motorlu/akülü istifleme makinalarını 
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kullanması uygun değildir. Forklift kullanacak çalışanların forklift kullanımı konusunda eğitim 

almış ve forklift operatör sertifikası olması gereklidir. 

“Direkt olarak forklift ile ilgili tüm endüstriyi ilgilendiren mesleki yeterlilik, 10UMS0045-3 

kodlu Endüstriyel Taşımacı yeterliliğidir (Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Meslek 

Standardı-26.04.2022 /02)” [8]. 

 

Şekil 1.9  Forkliftle hidrolik rampa üzerinde tır yüklemesi 

 

 

1.3.3 Ürün Dağıtım Depolarında Fiziksel Tehlikeler 

Ürün dağıtım depolarında iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeler incelendiğinde tehlikelerin 

temel olarak yedi başlık altında toplandığı görülmektedir. Bunlar fiziksel tehlikeler (gürültü, 

titreşim, tozlar), elektrik, mekanik tehlikeler, kimyasal tehlikeler ve ergonomik tehlikelerdir. 

Gürültü 

Depolarda çalışma ortamından ve kullanılan araçlardan kaynaklanan gürültü söz konusudur. 

Bununla birlikte, oluşan gürültünün şiddeti çoğunlukla 80 dB(A) geçmez. Gürültü seviyesinin 

çalışan sağlığına zarar vermemesi ve tehlike oluşturmaması için ise en yaygın tedbir kişisel 

koruyucu donanım kullanılmasıdır. Seslerin ve onu oluşturan titreşim frekanslarının düzensiz 

şekilde üst üste binmesyle gürültü ortaya çıkmaktadır. Gürültünün, insan sağlığı üzerine olumsuz 

etkileri olduğu bilinmektedir, geçici ve kalıcı işitme kayıpları başta olmak üzere, stres, sinirlilik, 
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yorgunluk, uykusuzluk gibi psikolojik etkileri olmakta, sürekli maruz kalınan ortam gürültüsü 

çalışanın işyerindeki çalışma verimine olumsuz etki de etmektedir. Depolarda zemin üzerinde 

çalışan araçlardan kaynaklanan gürültünün kaynağında çözülmesi için zeminde titreşim 

sönümleyici kaplama malzemeleri (epoksi bazlı kaplama ve boyalar) kullanılarak zemin kaynaklı 

ortam gürültüsü düşürülebilir. 

Titreşim 

Çalışanların titreşime maruziyetleriyle ilgili düzenlemeler “Çalışanların Titreşimle İlgili 

Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” ile düzenlenmiştir [9]. Titreşim, şiddeti ve frekansı 

olan düzensiz dalgalar olarak tanımlanabilir, titreşim frekansının birimi Hertz (Hz) olarak 

gösterilir. Çalışanlar titreşime farklı yollarla maruz kalabilirler; örneğin zeminden titreşime maruz 

kalan kişi ayaklarından, sırtını çalıştığı araca yaslayan kişi sırtından titreşime maruz kalabilir. 

Titreşimin şiddeti çalışma ortamında kullanılan alet ve makinelere göre değişir. Depolarda titreşim 

kaynakları çoğunlukla forkliftler ve kullanılmakta olan diğer istif makinalarıdır. Titreşim üreten 

ve temas yoluyla titreşimi ileten alet ve ekipmanlarla çalışmak vasküler rahatsızlıklara, eklem, kas, 

kan damarları ve sinirsel rahatsızlıklara neden olabilir. Bir çalışanın vücudu bir veya daha fazla 

yönde hareket edebilir ve titreşime maruz kalabilir. Titreşimin olumsuz etkileri insan vücuduna 

veya uzuvlarına rezonans olarak yansır ve çalışanın vücutta fiziksel yorgunluğu arttırır. Forklift, 

istif makinaları ve depo içinde motorlu araç kullanan personel ve ayrıca nakliye aracı (tır, kamyon, 

kamyonet) kullanıcıları ve varsa araçta bulunan diğer kişiler mesai boyunca titreşim tehlikesiyle 

karşı karşıya kalırlar. Tüm vücut titreşimine uzun süre ve aşırı maruziyette bel ağrısı, kas ve eklem 

rahatsızlıkları riski oluşabilir. Titreşime karşı kontrol ve önlemler ile bu tehlikeli etkiler 

azaltılabilir. Örnek olarak, araç koltuklarında titreşim emici ergonomik donanımlar kullanılması, 

makinaların düzenli bakımlarının yapılarak titreşime neden olacak parça  aşınmalarının önüne 

geçilmesi sayılabilir. 

Tozlar 

Yoğun bir depoda toz açık bir sağlık tehlikesi olarak ortaya çıkar. Depo içindeki tozun ana kaynağı 

dış ortama açık kapılar ve havalandırma pencereleridir. Kullanılan makinalar da depolarda toz 

üretir ve tozun zeminden kalkarak taşınmasına yardımcı olur. Depo içinde çalışan bir forklift yada 

istifleme makinasının aşınan lastikleri de depo zeminine kendi tozunu bulaştırabilir. Toz kaynaklı 

meslek hastalıkları uzun tedavi süreçleri gerektirmektedir. Depolarda biriken tozlar başta  kronik 

obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), silikoz, astım olmak üzere; alerji, konjonktivit ve cilt 
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rahatsızlıklarna kadar çeşitli sağlık sorunlarına neden olacak tehlikededir. 

Toz aynı zamanda çalışan üzerinde fiziksel ve zihinsel yorgunluğa da neden olmaktadır. Alınacak 

en önemli önlem, çalışma sırasında ortaya çıkan tozun aspirasyon yöntemleri ile ortama 

yayılmasını engellemek ve ayrıca düzenli yapılacak temizlik ve 5S faaliyetleridir. Ayrıca 

çalışanların kişisel koruyucu donanım (maske-gözlük) kullanması sağlanarak, sağlıklı çalışma için 

düzenli çalışan periyodik sağlık kontrollerinin yapılması gereklidir. İşletmelerde yeterli 

havalandırma sistemlerinin kurulması ve uygun fiziki depo şartlarının sağlanması da tozla 

mücadelede kritik önemdedir. 

Elektrik Tehlikeleri 

Ürün dağıtım depolarındaki elektrik tehlikeleri, elektrik panolarının, tesisatın  ve akü şarj 

istasyonlarının periyodik kontrollerinin düzenli şekilde yapılmasıyla, ayrıca elektrik işlerinin 

yetkili/uzman kişiler tarafından yapılmasıyla sağlanabilir. Elektrik panolarının önlerinde mutlaka 

zeminle elektrik akımı kaynağı arasında çalışan üzerinden iletimi engelleyecek kauçuk yalıtkan 

paspaslar bulunmalıdır. 

Mekanik Tehlikeler 

Ürün dağıtım depolarında kullanılan temel ekipmanlar forkliftler, istifleme makinaları, palet 

naylon streç sarma makinaları, teslimat ve nakliye kamyonları, yükleme-boşaltmada kullanılan 

otomatik hidrolik rampalardır (Şekil 1.10). Depolarda özellikle bakım-onarım faaliyetlerinde, iş 

sağılığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmaması, uygun koruyucu donanımların 

kullanılmaması ve çalışanların dikkatsizliği tehlikelerin ortaya çıkmasındaki ana faktörlerdir. 

Depolarda kullanılan taşıma araçları öenmli tehlike kaynaklarıdır. Kazalar incelendiğinde oluşan 

kazaların kaynağı olarak araçlar ilk sıradadır. Bu nedenle depo işlerinde araçların seçimi, 

kullanımnı, bakımı, gerekli tedbirlerin alınması oldukça önemlidir. Yapılan işe uygun mekanik 

istif aracının seçilmesi ve kullanılması ayrıca önemlidir [10].  
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Şekil 1.10 Forklift ve akülü transpaletle yük indirme ve taşıma 

 

Mekanik tehlikeler için dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir; 

 Çalışma öncesi operatör forkliftin gerekli kontrollerini mutlaka yapmalıdır. 

 Araç asla yasaklı alanda çalıştırılmamalı, tüm güvenlik kuralları ile uyarı işaretlerine 

uyulmalıdır 

 Köşeler, çıkışlarda ve girişlerde ve bu alanlara yaklaşırken hız düşürülmeli, korna 

kullanılmalıdır 

 Forklift hareket ediyorken ve kullanım durumundayken yükü geriye yaslanmış ve çatallar 

mümkün olduğunca aşağı pozisyonda tutulmalıdır. 

 Forklift ıslak ya da yağlı el, uygun olmayan ayakkabı-terlik vb ile kesinlikle 

kullanılmamalıdır. 

 Çalışma sırasında yük ya da kaldırma mekanizması altında hiç kimse bulunmamalıdır. 

 Forklift aşırı yüklenmemeli ve yük dengeleme amacıyla fazladan karşı denge ağırlığı 

kesinlikle eklenmemelidir. 

 Forklift ve ekipmanlarının kapasiteleri bilinmeli, kapasiteleri kesinlikle aşılmamalıdır. 

 Yükleme rampalarının çevresinde ve kenarlarında çalışırken dikkatli olunmalıdır, forklift 

devrilerek sakatlanmalı hatta ölümlü kazaya neden olabilir. 

 Forklifti ve üzerindeki yükün ağırlığını taşıyamayacak durumdaki sac/metal zemin ve 

köprü plakaları üzerinde çalışılmamalıdır 

 Araç koltuğuna oturulmadan kesinlikle çalıştırılmamalı, çalışma sırasında operatörün kolu, 

bacağı ve başı mutlaka kabinin içinde olmalıdır. 

 Farklı boyuttaki ya da özel yükler taşınırken yüke uygun yükleme aparatları 
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kullanılmalıdır. 

 Forklift araçları yangın söndürme sistemlerine temas edecek, önünü kesecek, ulaşmayı 

veya çalışmasını engelleyecek şekilde park edilmemelidir. 

 Forklift yakıt takviyesi, bu işe özel ayrılmış alanlarda yapılmalıdır. Yakıt takviyesi 

esnasında kontak kapatılmalı, sigara veya ateşle kesinlikle yaklaşılmamalıdır. LPG tüpü 

dolumu varsa ve akü şarj istasyonlarında da aynı durum geçerlidir [11]. 

 

Kimyasal Tehlikeler 

Ürün dağıtım depolarında proseslerin gerçekleştirilmesinde doğrudan herhangi bir kimyasal 

kullanımı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, depo içinde kullanılan akülü tüm araçların şarjlı 

akülerle donatıldığı ve gerek araç üstünde gerekse akü şarj istasyonlarında kimyasallarla ilgili iş 

güvenliği kurallarına uyulması gerektiği unutulmamalıdır. Akü kullanımı ve şarj istasyonlarıyla 

ilgili temel kurallar şunlardır; 

Şarj alanı belirleme/Layout seçimi 

 Şarj alanı çalışma sahası içinde olmamalı, 

 Çalışan yoğunluğundan uzak alan tercih edilmeli, 

 Kimyasallarla veya tehlikeli malzeme depolama alanlarıyla temaslı yada içinde alan 

seçilmemeli, 

 Araç trafiği olmayan yada trafiğin yoğun olmadığı bölge belirlenmelidir (Dış alanlarda 

servis geçişi-bekleme yeri- lojistik ve tır manevra alanları vb. yerler olmamalı). 

 

Şarj alanı yapısal özellikler 

 Alan hava muhalefetinden ve don tehlikesinden etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış 

olmalı, gerekli durumlar için ilave ısıtıcı ile ortam sıcaklığı dengelenmeli, 

 Aşırı sıcaklık farklılık/değişim etkisinden uzak olmalı, 

 Dış veya iç alanda/ortamlarda kurulacak akü şarj alanları mutlaka izole/tecrit edilmeli, 

 Şarj alanında kullanılacak malzemeler yanmaz malzemelerden seçilmeli, 

 Kullanılacak panellerde, sandviç panel arasındaki materyalin yanmaz taş yünü 

kullanılmış olmasına dikkat edilmeli, 

 Aydınlatmalarda akkor tel aydınlatma ve su geçirmeyen min IP65 armatürler tercih 

edilmeli, ark oluşturabilecek fırçalı/kollektör kullanılmış vantilatör kullanılmamalı, 
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 Elektrik anahtarı, prizler vb. gibi kıvılcım/arkla alevlenmeye sebep olabilecek elektrik 

araçları akü şarj alanının dışına konulmalı, 

 Saha/oda/alan zemini temiz ve düzgün olmalıdır, zeminde asite dayanıklı epoksi tip 

malzeme kullanılmalı, 

 Beton duvarlar asite dayanıklı kaplama, epoksi vb. tip malzeme ile korunmalı, 

 Aküler asla zeminle direkt temasta olmamalıdır, uygun sehpa-raf vb üzerine konmalı, 

 Redresörlerle aküler aynı satıhta olmamalı, mümkünse özel rafa yada ayrı sehpalara 

konmalı, redresör konan sehpaların ayakları yalıtkan olmalı veya sehpa üzeri yalıtkan 

malzeme ile kaplanmalıdır (Şekil 1.11), 

 Doğal havalandırma, pencereler, menfez vb ile gerekli hava akımı sağlanamazsa, alan 

boyutuna göre ark yada kıvılcım oluşturmayacak vantilatör, aspiratör veya kanallar gibi 

havalandırma sistemleri kullanılmalıdır. 

 

Şekil 1.11 Akü şarj alanı 

Diğer tedbirler 

 İş güvenliği ikaz levhaları alan girişlerinde ve alan içerisinde mutlaka olmalı,  

 Alanda mutlaka göz duşu istasyonu bulunmalı, 

 Alanda ve dışarısına uygun yangın söndürme cihazları konmalı, 

 Akü saf su dolumu için otomatik su dolum sistemi araştırılmalı, mümkünse kurulmalıdır. 

Bu şekilde, akü kapakları teker teker açılmadan da akü suyu dolumu otomatik 

sağlanacaktır [12]. 
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Ergonomik Tehlikeler 

“Ergonomi, çalışanların tüm fiziksel ve zihinsel özelliklerini araştırarak kişinin işe/işin kişiye 

uyumunu sağlamak üzere gerekli tüm koşulları yerine getirmek için çalışan bilim dalıdır” [13]. 

Ergonomi günümüzde tüm sektörlerde geçerli önemli bir kavram olarak ele alınmakta, emek yoğun 

sektörlerde ise çalışan sağlığı açısından çok daha fazla önem kazanmaktadır. 

Depo mesaisinde çok büyük bir zaman çalışanların araç ve raf  yükleme/boşaltma ve sipariş 

toplama işleriyle geçmektedir. Ayakta uzun süre bekleme, itme, çekme, kaldırma, taşıma, çömelme 

ve diz çökme ergonomik risk faktörleri olarak karşımıza çıkar. Oldukça fazla kaldırma işleminin 

bükülme, belden arkaya dönme ve gövdenin eğilmesi şeklinde anatomiye sürekli uygun olmayacak 

pozisyonlarla çalışılmaktadır. 

Malzemelerin elleçlenmesi ve iş gereği elden geçirilmesi de ürün depolarında en yaygın yapılan 

işlerdendir. Yükü doğru kaldırma tekniği beldeki basınç yükünü ve kesme gerilmesini düşürmeyi 

amaçlayan biyomekanik sistematiğe dayanır. Depo içi çalışmalar sırasında yapılan gözlemlerde 

yer yoksunluğunun doğru yük kaldırmaya teknik olarak engel oluşturduğunu, uygun el tutuşu ve 

duruş postürünün yükün ebatları ve ilgili diğer faktörlerden etkilendiği görülmüştür. Çalışanlar 

için en büyük ergonomik risk faktörü olan elle yük kaldırma ve taşıma faaliyetlerinde işin hedefine 

sağlıklı ulaşmak için esas olarak şu faktörler etkili olmaktadır; 

 Elle yük taşıma işleminin ortaya çıkan kısıtlara karşı uyum sağlamasına duyulan ihtiyaç 

 Sırt, bel ve vücudun diğer bölümlerinde şiddetli rahatsızlığa uyum sağlama ihtiyacı 

 Mesai boyunca bitkinlik ve fizyolojik gerginliğe katlanma ihtiyacı 

 Bireysel özelliklerini işe uydurma ihtiyacı 

 Yükün çalışan için çok ağır ya da çok geniş olması 

 Yükün gövdeden belirli bir uzaklıkta tutulması gerekliliği 

 Düzenli fiziksel aktivitenin zaman içinde aşırı yoruculuğu 

 Elle yük taşımanın sadece gövdenin döndürülmesi ile yapılabiliyor olması 

 Fiziksel aktivitenin sabit olmayan vücut hareketleriyle yapılıyor olması 

 Taşınan yükte düşey hareketin uygun bir postürde yapılabileceği yeterli uygun alanın     

bulunmaması (iş yeri tasarımı uygunsuzluğu) 

 Düzgün olmayan ve kaygan zemin 

 Ortam iklimlendirmesinin, havalandırmanın, nem ve sıcaklık uygunsuzlukları 

 Beli ve omurgayı etkileyebilecek uzun veya sıkça tekrar edilen hareketler olması 
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 Yeterli sürede ara ve/veya dinlenme molalarının olmaması 

 İşletme içinde yükle ilgili kaldırma, indirme ve taşınmasına ait mesafelerinin çok uzun 

olması 

 Yükün bulunduğu yer/konum 

 

 Yukarıdaki verilen tüm ergonomik risk faktörleri yükü elle taşımada oluşan kazaların temel 

sebepleri olarak işletmelerde çalışanlarca yaşanmaktadır. Bu potansiyel risklere karşılık alınacak 

iş sağlığı ve güvenliği koruyucu-önleyici tedbirleri, fiziksel iyileştirmeler, eğitimlerle elle yük 

taşıma sonucu oluşan iş kazaları, yaralanma ve sakatlanmaları büyük oranlarda azaltacaktır [14]. 

1.3.4  İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistikleri 

Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre Ürün Dağıtım Depolarında 2017-2021 yılları arasında 

oluşan yıllık iş kazası ve meslek hastalığı verileri tablolarda verilmiştir [15].  Ölümle sonuçlanan 

iş kazası ve meslek hastalığı verilerine ait dağılımlar da ekonomik faaliyet ve cinsiyete göre 

kırılımlarına ayrılmaktadır. 52 NACE kodlu taşıma için depolama ve destekleyici faaliyetlerde 

2017-2021 yılları arasında “meslek hastalığına tutulan sigortalı sayıları” incelendiğinde (Şekil 

1.12) artış eğilimi görülmektedir. Eğilim çizgisinin yıllar içinde yukarı yönlü olduğu 

gözlemlenmektedir: 

 

Şekil 1.12 NACE 52 Faaliyet Kolunda Meslek Hastalığına Tutulan Sigortalı Sayısı 

 

10

15

21

14

27

0

5

10

15

20

25

30

2017 2018 2019 2020 2021

NACE 52 Faaliyet Kolunda Meslek Hastalığına Tutulan Sigortalı Sayısı



 

 

17  

İş kolunda aynı dönemdeki (son 5 yıl) hastalık olay sayıları gözlendiğinde grafikteki (Şekil 1.13) 

sonuçların oluştuğu görülmektedir. Hastalık olaylarında eğilimin artış yönünde olduğu 

gözlemlenmektedir: 

 

Şekil 1.13 NACE 52 Faaliyet Kolunda Hastalık Olay Sayısı 

 

İş göremezlik sürelerine göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları  Şekil 1.14’den görülebilir.   

 

Şekil 1.14 NACE 52 Faaliyet Kolunda İş Göremezlik Sürelerine Göre  

İş Kazası Geçiren Sigortalı Sayısı 
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NACE 52 kodlu faaliyet kolunda iş kazası sonucu ölen sigortalı sayıları incelendiğinde oluşan 

grafik (Şekil 1.15) sonuçları elde edilmiştir:  

 

Şekil 1.15 NACE 52 Faaliyet Kolunda İş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı 
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Bölüm 2 

Literatür Taraması 

Özellikle Batı ülkeleri ve Avrupadaki uygulamalara göre yapılan yasal uyarlamalar, Avrupa 

Birliğine uyum çalışmaları, çalışma hayatındaki gelişmeler ve işletmelerde artan bilinçle birlikte 

son yıllarda çalışma koşullarında da iyileştirmeler görülmektedir. Bu gelişmelere doğrudan katkı 

sağlayan İş sağlığı ve güvenliğinin önemi de yapılan çalışmalarla öne çıkmaktadır. Sektör bazında 

değerlendirildiğinde ürün dağıtım depolarında yapılan çalışmaların başında ergonomik 

iyileştirmeler gelmektedir. Çalışma koşullarının başta çalışanlar olmak üzere ergonomik analizinin 

yapılması işletmeye önemli bir verimlilik artışı, beraberinde maddi avantajlar ve çalışan 

motivasyonu sağlamaktadır. 

 

Boone L. ve Kurtz D. [16] çalışmasında, fiziksel ürün depolama ve dağıtım faaliyetlerinde, müşteri 

hizmetleri, stok kontrolü, depo yeri seçimi ve depolama gibi unsurların öneminden ve içerik 

itibariyle geniş bir alana sahip olduğundan bahsetmektedir.  

Loske D. [17] çalışmasında, depolama ve lojistik faaliyetlerinde hala işlerin büyük kısmının 

fiziksel aktiviteye ve el emeğine dayalı yapıldığından ve bu durumun çalışanlarda fiziksel ve 

psikolojik baskılara neden olduğuna değinerek, bu tür sorunların çalışanın sağlığı ve iş kabiliyetleri 

üzerinde risk oluşturduğuna değinilmektedir. 

Fernandes [18] çalışmasında, depo faaliyetlerinde ortaya çıkan bel ağrısı ve kas iskelet sistemi 

rahatsızlıklarının gelişiminin arttığı, dolayısıyla bu faaliyetlere teknik ve yönetimsel önlemler 

bakımından ergonomik müdahalelere ihtiyaç olduğu belirtilmektedir.  

Draghici [19] çalışmasında, depo sektöründe çalışanların yaşadığı ergonomik yükü azaltmak, 

aynı zamanda rekabet gücünü arttırmak için işletmelerde gelişen teknolojilerin kullanımının 

öneminden ve bunların çalışma alanlarında nasıl başarılı bir şekilde uygulanabileceğinden 

bahsedilmektedir. 

David [20] çalışmasında, Ergonomik risk faktörlerinin analizinde kullanılacak bir yöntem de 

çalışanların maruz kaldığı durumları çalışanın kendisine soru sorarak elde edilecek veriler 

olduğunu belirtmiştir. 
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Lavender [21] çalışmasında, depolar ve depolama sahalarından alınan verilerde bu sektörde 

önemli sayıda kas iskelet sistemi rahatsızlıkları oluştuğunu belirtmektedir. 

Lovas [22] çalışmasında, lojistik şirketlerinde kargo elleçleme işleriyle uğraşan depo çalışanları 

farklı kimyasallara maruz kalabileceğini ve bu durumda ilgili sağlık risklerinin bilinmediğini 

belirtmektedir. 

 

Kas ve iskelet sistemindeki hastalıkların, yapılmakta olan işle (bedeni zorlayıcı ve uzun zaman 

dilimli çalışma, ağır kaldırma işleri, itmeler ve çekme hareketleri, süresi uzun duruş 

pozisyonundaki faaliyet) ve bu koşullarla çok yakın ilişkisi olduğu ve İSG kapsamında meslek 

hastalıkları içinde önemli bir yere sahip olduğu görülmüştür. Kas ve iskelet sistemi problemleri en 

çok kas ve bağ yapısında, tendon sisteminde, sinir ve kıkırdak dokusunda, diskler ve birleşim 

noktalarında oluşmaktadır. Yapılan işle ilgili kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları ; anatomiye 

uygun olmayan  hareketlerin tekrarı, yapılış frekansı ve sürekliliğine bağlı olarak zamanla ortaya 

çıkan rahatsızlıklardır. Akıllı depolama sistemleri (AS-RS) kullanmayan işletmelerde 

malzemelerin depolanması işlemi büyük oranda emek yoğun sağlanmaktadır. Depo personeli alçak 

raflara araçsız malzeme koyarken veya raftan malzeme alırken, palet düzenlerken, koli 

istiflemelerinde yukarıda bahsedilen kas iskelet sistemi riskleriyle sıklıkla karşı karşıya 

gelebilmektedir. 

 
Depo süreçlerinde risk analizi çalışmalarının temel yöntem olarak L tipi matris kullanılmaktadır. 

Yapılan risk analizleri kapsamında, fiziki ve sistematik yöntemlerle hızlı çözüm bulunabilecek 

risklerin fazlalığı, düşük maliyetli ve kısa zamanda halledilecek risklerin çoğunluğu oluşturduğu 

görülmüştür. Ürün dağıtım depolarında karşılaşılan tehlikelerin riske dönüşmesi,  işletmenin risk 

analizinde ortaya konan risklere karşı aldığı önlem ve tedbirlerin yetersiz olduğunu gösterir. 
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Bölüm 3 

Materyal ve Yöntem 

Yapılan bu çalışmada L Tipi 5x5 matris kullanılarak lojistik sektörü ana faaliyeti olan ürün dağıtım 

depolarında potansiyel tehlikeler ve bunlara ait risklerin belirlenmesi ve riskler oluşmadan 

önlenmesi ve kontrol altına alınması için yol göstermesi amaçlanmaktadır. L tipi matris bir olayın 

sebep sonuç ilişkisi üzerine ve olaya ait gerçekleşme olasılığıyla gerçekleştiğindeki zararın şiddetini 

değerlendirmede  etkin şekilde kullanılmaktadır. Bu metot ile uygulaması kolay olan ve süreci 

takip edecek sadece bir kişiyle bile rahat kullanım olanağı sağlayan, sonuçları güvenilir bir 

yöntemdir, bu nedenle küçük işletmeler dahil endüstride en yaygın risk değerlendirme metodu 

olarak kullanılmaktadır. Süreçleri daha karmaşık ve içiçe olan işletmelerde ise tek başına 

kullanıldığında yetersiz kalabilecek bir analiz yöntemidir. 

3.1 Araştırmanın Kapsamı 

Yapılan bu çalışmada İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir ürün dağıtım 

deposunda L tipi 5×5 matrisler kullanılarak riskler değerlendirilmiştir. İşletmedeki risk 

değerlendirmeleri; uygun olmayan depo çalışma koşulları, uygun olmayan istasyon çalışma 

ortamları, bakımsız-uygun olmayan makine ve ekipmanlar, uygun olmayan eskimiş arızalı  kişisel 

koruyucu donanım, çalışan kaynaklı uygunsuz davranışlar (hatalı/eksik işlemler, yanlış depolama 

süreç adımları,  gerekli kişisel koruyucu donanımın kullanılmaması vb.) ve diğer çevresel etkenler 

(doğal afetler, hijyen, tehlikeli atık ve çevre yönetimi vb.) olarak değerlendirilmiştir. 

3.2 Veri Toplama Aracı ve Yöntemi 

Yerelde ve küresel ölçüde rekabetin her geçen gün arttığı, sürdürülebilirliğin önem kazandığı tüm 

sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin önemi giderek artmaktadır. Sağlıklı tasarlanmış ve 

sürdürülebilir bir risk yönetim sistemi için işletmelerde risk değerlendirmesi çalışmalarının etkin 

şekilde yürütülmesi zorunlu hale dönüşmüştür. Bu süreçte birçok Avrupa ülkesinde de işyerlerinde 

risk değerlendirmesi yasal zorunluluk haline gelmiştir. Türkiyede birçok büyük işletme risk 

değerlendirmesinden maksimum fayda sağlamak için süreçlerinde en etkin olabilecek risk 
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değerlendirme yöntemlerini belirlemekte ve etkili şekilde uygulamaya çaba göstermektedir. L tipi 

risk değerlendirme metodunda, iki ya da daha fazla değişkenin aralarındaki ilişki analiz edilmekte, 

özellikle sebep-sonuç ilişkisi üzerinden değerlendirmeler yapılmaktadır. L Tipi Matris sebep-sonuç 

ilişkisi üzerinden değerlendirmelerde effektif olarak kullanılır. Metodun teknik olarak basitliği 

nedeniyle analistin tek başına risk analizi yapmak zorunda olduğu durumlarda idealdir, ancak 

farklılığı olan ve karmaşık süreç içeren ya da tamamen farklı akış şemasına sahip işlerde tek başına 

yeterli değildir. Analistin bilgi birikimi ve konudaki tecrübesine göre metod başarı oranı değişebilir. 

Bu tür işletmelerde özellikle acil olduğu öngörülen ve ramak kala önlem(ler) gerektiren tehlike 

tespitlerinde kullanılmalıdır. Tespitler sonunda riske ait için olasılık ve şiddeti yönünden 

değerlendirme yapılıp puan verilir. 

L tipi risk değerlendirme metodunda Risk Puanı şu formül ile bulunmaktadır.  

Risk Puanı = Olasılık × Şiddet 

Yapılan çalışmalarda öncelikle risk analizleri yapılandırılarak bir olayın gerçekleşme ihtimali ile 

gerçekleşmesi halinde sonuçların neler olabileceği değerlendirilir. Sonrasında ise bu iki değişken 

çarpılarak riskin derecesi (puanı) elde edilir. Analiz sonuçları bir değerlendirme tablosu yardımıyla 

risk seviyelerine ayrılır ve değerlendirilirler. 

Risklerin değerlendirilmesinde üst yönetimce daha önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşmayı 

etkileyebilecek beklenen/beklenmeyen herhangi bir risk faktörü de analiz edilerek, harekete 

geçmeden önce etki (şiddet) ve olasılık bakımından değerlendirilmelidir. Her riskin oluşması 

olasılığı ve etkisinin hesaplanması ile herbir riske ait risk puanı bulunur. Daha önceden tespit 

edilmiş riskler gerçekleşme durumu ve gerçekleşmesi halinde hedef ve faaliyetler üzerindeki 

yaratacağı sonuçları bakımından değerlendirilir. Her risk için olasılık ve etki kriteri 1 ila 5 arasında 

rakamlarla belirtilir. Olasılık (Tablo 3.1) için 1 rakamı en düşük risk gerçekleşme seviyesini 

gösterirken, 5 en yüksek olasılık değeri olacaktır. Etki kriterinde (Tablo 3.2) ise 1 rakamı riskin 

gerçekleşmesiyle doğacak sonucun olayda çok az önemi olduğu, 5 değerlendirmesi ise oluşacak 

sonuçta etkinin çok önemli olduğu anlamına gelir. Risklerin olasılık ve etki açısından 1 ila 5 arasında 

hangi değeri aldığı ayrı ayrı belirlenir. Risk gerçekleşmesinde olasılık ve etkiler tabloda verilen 

kriterler göz önüne alınarak hesaplanır. Değerlendirmede süreç sahipleri ve üst yönetim de yer 

almalıdır. 
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Tablo 3.1 Olasılık tablosu (Olayın gerçekleşme ihtimali) 

Olasılık 

Tanımı Açıklama 

Çok Yüksek  

(5) 

 
 Risk durumu birçok kez gerçekleşir. 

Yüksek   

(4) 

 

 Risk durumu birçok kez gerçekleşir. Ortam gerçekleşmesi için son 

derece uygundur. 

Orta 

(3) 

 

 Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir. Ortam gerçekleşmesi 

uygun olabilir. 

Düşük  

(2) 

 
 Risk durumu ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir. 

Çok  

Düşük 

(1) 

 

 Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değildir.  

  

 

Tablo 3.2 5x5 Risk derecelendirme tablosu (Risk Etki-Zarar Derecelendirmesi) 

Etkinin 

Tanımı Açıklama 

Çok  

Yüksek  

(5) 

 

 Çok ciddi finansal kayıp 

 Ciddi itibar kaybı  

 Müşteri ve şirket üretim hattının durması 

 Çalışanın ölümüne sebep olabilecek durumlar 

Yüksek   

(4) 

 

 

 Ciddi finansal kayıp  

 Ciddi itibar kaybı  

 Müşteri ve şirket üretiminin aksaması, üretimin gecikmesi, gecikme 

sonrası aşırı navlunlar 

 Çalışanların ciddi yaralanmaları, uzuv kaybetmelerine sebep olabilecek 

durumlar 

Orta 

(3) 

 

 

 Önemli finans kayıpları 

 İtibarın kaybolmasına yol açacak durumlar  

 Üretimin aksamasına neden olabilecek risklerin oluşma ihtimalinin 

ortaya çıkması, üretimin aksaması sonucu müşteri hattına ürün 

yetiştirmek için aşırı iç kaynak harcanması 

 Çalışanların tedavi görmesini gerektirecek sebep olabilecek durumlar 

Düşük  

(2) 

 

 

 Önemli olmayan finansal kayıp 

 İtibar kaybına yol açacak durumlar 

 Çalışanların tedavi görmesini gerektirecek yaralanmalar, hastalıklar 

 Çalışanlara ilk yardım gerektirecek küçük yaralanmalar, durumlar 

Çok  

Düşük 

(1) 

 

 Önemli olmayan finansal kayıplara yol açacak durumlar 

 İtibar kaybı yaratmayacak durumlar 

 Çalışanlara zarar gelmesi söz konusu olmayan durumlar 
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Tablo 3.3 5x5 Risk skoru tablosu 

 

RİSK ETKİ (ŞİDDET) 

OLASILIK 
1 

Çok 
Düşük 

2 
Düşük 

3 
Orta 

4 
Yüksek 

5 
Çok 

Yüksek 

1 
Çok 

Düşük 

1 
Çok 

Düşük 

2 
Çok 

Düşük 

3 
Çok 

Düşük 

4 
Çok 

Düşük 

5 
Düşük 

2 
Düşük 

2 
Çok 

Düşük 

4 
Çok 

Düşük 

6 
Düşük 

8 
Orta 

10 
Orta 

3 
Orta 

3 
Çok 

Düşük 

6 
Düşük 

9 
Orta 

12 
Orta 

15 
Yüksek 

4 
Yüksek 

4 
Çok 

Düşük 

8 
Orta 

12 
Orta 

16 
Yüksek 

20 
Çok 

Yüksek 

5 
Çok 

Yüksek 

5 
Düşük 

10 
Orta 

15 
Yüksek 

20 
Çok 

Yüksek 

25 
Çok 

Yüksek 

 

Risk skoru tablosundan elde edilen değerlerin değerlendirildiği nihai risk değerlenridme ölçeği Tablo 

3.4’de verilmiştir.  

Tablo 3.4 Risk değerlendirme ölçeği 

ÇOK YÜKSEK YÜKSEK ORTA DÜŞÜK 
ÇOK 

DÜŞÜK 

20 – 25 15 – 16 9 – 12 5 – 8 1 – 4 

 

Risk matrisinde gösterilen risk puanlarının derecelendirilmesi aşağıdaki gibi yapılır:  

Uygulamada, her bir risk için etki ve olasılık değerleri belirlenir ve belirlenen bu değerler sonucunda 

elde edilen risk şiddeti Risk Değerlendirme Formuna işlenir.  

Kırmızı Alan: Riski Yüksek 15 ila 16 şiddet puanı ve riski Çok Yüksek 20 ila 25 puanı kapsamaktadır. 

Belirlenmiş olan risk kabul edilir seviyeye düşürülünceye dek işe başlanmamalı, devam ediliyorsa 

faaliyet derhal durdurulmalıdır. Önlem alınmışsa ve riski düşürmek mümkün olmuyorsa faaliyet 

kısıtlanmalı/engellenmelidir. Risk puanı bu alandayken ancak Yönetim inisiyatifi ve kararı ile faaliyet 

kontrol altında devam ettirilebilir.  



 

 

25  

Sarı Alan: Riski Orta derecede oluşan 9 ila 12 şiddet puan aralığını kapsamaktadır. Belirlenmiş riski 

düşürmek için faaliyete ihtiyaç vardır. Bu alanda faaliyet kontrol altında devam ettirilebilir.  

Yeşil Alan: Riski Çok Düşük oluşan 1 ile 4 (dahil) arası şiddet puanı ve riski Düşük 5 ile 8 (dahil) 

şiddet puanını kapsamaktadır. Belirlenmiş olan riskleri ortadan kaldırmak için yeni/ilave kontrol 

prosesine ihtiyaç olmayacaktır, mevcut kontroller sürdürülmelidir. 

3.2.1 Risklerin Önceliklendirilmesi 

Hesaplanan risk puanları en yüksekten başlayarak önem derecesi ile sıralanır. Ürün depo süreçleri 

için risk şiddetleri belirlenerek aksiyon önceliklendirmeleri yapılır. Riskler daima puanlamaya göre 

de değerlendirilmeyebilir. Uzmanın yönlendirmesi ve Yönetimin kararıyla; puanı yüksek çıkmayan, 

olasılığı çok düşük ancak etkisinin çok yüksek olduğu, yani hedefleri doğrudan etkileyebilecek 

risklere öncelik verebilir (mekanik, elektrik ve yangın). Son olarak risklere ait öncelikler ve sıralama 

belirlendikten sonra riske verilecek cevap ve aksiyonlar belirlenir.  
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Bölüm 4 

Bulgular 

Hazırlanan proje kapsamında İzmir Atatürk OSB’de faaliyetlerini sürdüren bir ürün dağıtım 

deposunda yaşanabilecek iş sağlığı ve güvenliği risk faktörlerini içeren olaylara ilişkin tablolar 

paylaşılmıştır. Tablolarda risk değerlendirmesine ait faaliyetler, tehlikeler, bu tehlikelere ilişkin olası 

etkiler ve zararlı sonuç durumunda şiddet (etki) boyutunun puanlamaları görülmektedir. Oluşması 

muhtemel yada oluşan tehlikeyi önlemek ve/veya potansiyel yada oluşan riski minimum seviyeye 

düşürmek için aksiyon/faaliyet alanları ile ekli risk tablolarında verilmiştir. 
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Tablo 4.1 Ürün dağıtım depoları için 5×5 risk değerlendirme tablosu 

NO PROSES TEHLİKE 

O
LA

SI
LI

K
 

Şİ
D

D
ET

 

R
İS

K
 P

U
A

N
I 

RİSK 
TÜRÜ 

KONTROL ÖNLEMLERİ / AKSİYON 

 
 
 
 
 
 

TERMİN 
SORUMLU 

1 
Depo / Sevkıyat ve 
Paketleme Süreci 

Yetersiz Aydınlatma 2 4 8 Orta Risk 
Aydınlatma ve ışık yetersizliği kaynaklı tehlike oluşmaması 
için standart aydınlatmalar dışında, arıza vb acil durumlar 
için ek aydınlatma sistemlerinin bulundurulması 

 
 
 
 

Tüm yıl 
boyunca 

Depo 
Yöneticisi 

2 
Depo/ Sevkıyat ve 
Paketleme Süreci 

Yetersiz Havalandırma 
(aspirasyon) 

2 5 10 Orta Risk 

Aspirasyon ve toz kaynaklı sağlık tehlikesi oluşmaması  için 
çalışma ortamı ve zeminde oluşan tozlar dışında depo 
içinde raf bölgelerinde yeterli havalandırma koşullarının 
sağlanması 

 
 
 
 

Tüm yıl 
boyunca 

Depo 
Yöneticisi 

3 
Depo / Sevkıyat ve 
Paketleme Süreci 

Yangın Tüplerinin 
bakımı 

2 5 10 Orta Risk 

Yangın söndürme tüpü ve sistemleri kaynaklı tehlike 
oluşmaması için anlaşmalı yangın tüpü dolum ve bakım 
firması üzerinden periyodik bakım ve kontrollerin tam 
zamanında sağlanması 

 
 
 
 

Tüm yıl 
boyunca 

Depo 
Yöneticisi 

4 
Depo / Sevkıyat ve 
Paketleme Süreci 

Ergonomi, Fiziki/Elle 
Yük Taşıma 

3 5 15 
Yüksek 

Risik 

Fiziki iş yapma, elle taşıma, ani hareket, ergonomi kaynaklı 
sağlık tehlikesi oluşmaması  için paketleme, eElleçleme 
işlerinde koli ağırlıklarına uyulmasının sağlanması, 
eğitimlerle bilinçli çalışma süreçlerinin oluşturulması 

 
 
 
 

Tüm yıl 
boyunca 

Depo 
Yöneticisi 

5 
Depo / Sevkıyat ve 
Paketleme Süreci 

Elektrik ve Şarj Panoları 3 5 15 
Yüksek 

Risk 

Elektrik kaçağı ve elektrik çarpması kaynaklı iş kazası 
oluşmaması için bakım ekibi tarafından kontrollerin 
yapılması, bölüm içi eğitimlerle çalışan bilincinin 
arttırılması 

 
 
 
 
 

Tüm yıl 
boyunca 

Depo 
Yöneticisi/ 

Bakım 

6 
Depo / Sevkıyat ve 
Paketleme Süreci 

Forklift ve istifleme 
makinası kullanımı  

3 5 15 
Yüksek 

Risk 

Forklift  ve araç kullanıcılarının eğitimi, ehliyet 
zorunluluğunun yerine getirilmesi için İnsan kaynakları 
tarafından araç kullanan çalışanların tekrar eğitimlerinin 
organize edilmesi,  Bölüm içi eğitimler, uyarılar, bilinç 
kazandırma çalışmaları yapılması 

 
 
 
 

Tüm yıl 
boyunca 

İK- Depo 
Yöneticisi 

7 
Depo / Sevkıyat ve 
Paketleme Süreci 

Yangın riski 3 5 15 
Yüksek 

Risk 

Tesisatların çalışır durumda bulunması ve yangın 
tüplerinin dolu bulundurulmasının sağlanması için 
periyodik olarak yangın sistemi bakımlarının yaptırılması 
Yangın kuyusu suyunun tamamlanması 
Yangın tüplerinin periyodik bakımlarının yapılması 

 
 
 
 

Tüm yıl 
boyunca 

Depo 
Yöneticisi 

8 
Depo / Sevkıyat ve 
Paketleme Süreci 

Raf Düzeni, İstifleme 
Düzeni 

2 5 10 Orta Risk 

İstifleme ve raf yerleşimi kaynaklı kaza ve yaralanma 
oluşmaması  için çalışanların düzenli eğitimlerinin 
sağlanması, bilinçlendirmelerin uyarılarla, ve pano 
bilgilendirmesiyle sağlanması, gereksiz malzemenin uzak 
bölgeye çekilmesi 

 
 
 
 

Tüm yıl 
boyunca 

 
 

 

Depo 
Yöneticisi 
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9 
Depo/Sevkıyat ve 
Paketleme Süreci 

Yağış riski 2 3 6 
Düşük 
Risk 

Su tahliye sistemlerinin çalışır durumda bulunmasının 
sağlanması, su basma durumunda tahliye pompası ve 
hortumunun varlığının sağlanması  amacıyla çatı ve gider 
bakımlarının yapılması 
Su basma durumunda pompa ve hortumların aktif 
olmasının sağlanması 

 
 
 
 

Tüm yıl 
boyunca 

 

Depo 
Yöneticisi 

10 
Depo/Sevkıyat ve 
Paketleme Süreci 

Deprem Riski 2 4 8 Orta Risk 
Raf sistemlerinin periyodik kontrollerinin yapılmasıve raf 
periyodik bakımlarının yapılması 

 
 
 

Tüm yıl 
boyunca 

Depo 
Yöneticisi 

11 
Depo/Sevkıyat ve 
Paketleme Süreci 

Kişisel Koruyucu 
Donanım Kullanımı 

3 5 15 
Yüksek 

Risk 

KKD kullanımının eksiksiz ve uygun şekilde sağlanması  
amacıyla bölüm içi ve işletme genelinde düzenli eğitimler, 
bilgi panoları, KKD stoğunun kontrollernin düzenli 
yapılmasıi, yaptırımlar 

 
 
 
 
 

Tüm yıl 
boyunca 

Depo 
Yöneticisi -

İK 

12 
Depo/Sevkıyat ve 
Paketleme Süreci 

Bulaşıcı hastalıklar, 
Covid19 Salgını 

3 3 9 Orta Risk 
 Kişisel koruyucu önlemlerin teşvik edilmesi 
Ortak kullanım alanların temizlik periyotlarının kısaltılması 
Aşı teşvik edilmesi 

 
 
 
 

Tüm yıl 
boyunca 

Depo 
Yöneticisi 

13 
Depo/Sevkıyat ve 
Paketleme Süreci 

Wifi Sinyal kesintisi 4 2 8 Orta Risk 

Network kesintisinin önüne geçmek  enerji kesintisi 
durumunda jeneratörün devreye girmesinin ve 
bakımlarının zamanında yapılmasının sağlanması, 
yüksekte çalışan/araç üstündeki hat kesintisi nedeniyle 
operatörün olası dikkat dağılmasının önlenmesi 
içinsinyalin sürekliliğinin sağlanması 

 
 
 

Tüm yıl 
boyunca 

Depo 
Yöneticisi 

14 Depo/Paketleme 

Operatörün ve 
makinaların iş güvenliği 
ekipmanlarının eksik 
olması 

3 5 15 
Yüksek 

Risk 

ISG kapsamında operatörlerin farkındalığını arttırmak ve 
bilinç geliştirmek üzere ISG eğitim ve toplantıların organize 
edilmesi 

 
 
 
 
          Tüm 
yıl boyunca 
 

Yönetim/Tü
m 
Çalışanlar 

15 Depo/Paketleme 

Elektrik kesintilerinde 
jenaratörün devreye 
girmemesi, iş gücü 
kayıpları, olası iş kazası  

2 5 10 Orta Risk 
Kestirimci bakımların zamanında yapılması,planlanmış 
bakımların oluşturulması Paketlemenin aksamaması, İş 
kazası oluşmamasının sağlanması 

 
 
 
 

Tüm yıl 
boyunca 

Paketleme/ 
Bakım 

16 Depo Paketleme Personel yetersizliği 3 2 6 
Düşük 
Risk 

Planlanan paketleme tonajları,makine kapasiteleri ve iş 
yükü baz alınarak personel sayısı belirlenerek,,acil 
durumlarda bölümler arası personel aktarımı yapılması, ,iş 
süreçlerinin aksamaması ve personel eksiği nedeniyle iş 
kazasına neden olacak durumların önüne geçilmesinin 
sağlanması 

 
 
 
 
 

Tüm yıl 
boyunca 

Paketleme 

17 Depo /Paketleme 
İş kazasına neden 

olacak çalışma 
davranışları 

3 5 15 
Yüksek 

Risk 

ISG kapsamında operatörlerin farkındalığının arttırılmsı, 
gerekli fiziki önlemlerin alınması, sıfır iş kazası hedefi ile 

bilinç arttırıcı saha/bölüm içi çalışmalar (panolar, görseller 
vb) yapılması 

 
 
 
 
 
 
 

Tüm yıl 
boyunca 

İsg Kurulu / 
İsg Uzmanı 

/ Depo 
Yöneticiliği 
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18 Depo 

Doğal Olmayan 
Afetlerden Doğabilecek 
Veri Kayıpları, İş Gücü 
Kaybı (Acil Durumlar, 

Personel Zehirlenmeleri 
Vb) 

2 5 10 Orta Risk 

Gerekli durumda Holding bünyesindeki diğer tesislerden 
destek alınır. İç işleyişte personel kesintisi için de polivalans 

tablolarına göre yedek personel ile devam edilmesi. İş 
kesintisi oluşmasının önlenmesi, eksik personelle çalışma 

nedeniyle artan iş yükü ve olası  iş kazası riskinin 
azaltılması 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tüm yıl 
boyunca 

Üst Yönetim 

19 Depo - Bakım 
Çevre ve ISG 

mevzuatlarına uymama 
2 5 10 Orta Risk 

Çevre ve ısg uzmanının hazırladığı mevzuat ve talimat 
listesinin tüm çalışanlarca ulaşılabilir durumda  olması, 

uyulmasının sağlanması ve gerekli durumlarda 
aksiyonların kontrol edilmesi,yasal mevzuatlara uyum , iş 

kazalarınının önüne geçilmesi 

 
 
 
 

Tüm yıl 
boyunca 

Bakım/İsg 
 

20 Depo - Bakım 
Arıza bakım /tamir 
işlemlerinin uygun 

planlanmaması 
2 4 8 Orta Risk 

Zamanında bakım faaliyetinin gerçekleşmesi, arıza ve eksik 
bakım kaynaklı iş kazası riskinin ortadan kaldırılması  

 

 
 
 
 

Tüm yıl 
boyunca 

Bakım 
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Bölüm 5 

Tartışma ve Sonuç 

Ürün dağıtım depolarındaki risklerin ve sebeplerinin incelenmesi ve çözüm yollarının  

araştırılmasında iş sağlığı ve güvenliği temel kavramları ve fiziksel tehlikeler açıklanmıştır. 

Depo işletmelerinde en önemli kaza sebepleri hareketli aksamlara karşı yeterli tedbirin 

alınmaması, kimyasal etkiler ve elektrik kaynaklarıdır. Bu çalışmanın sonuçlarıyla tespit 

edilmiş tehlikelerle bunlardan kaynaklanan riskler 5×5 L matris yöntemi ile 

değerlendirilmiştir. 

6331 sayılı Kanun çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği riskleriyle mücadele ve bu risklerden 

korunmanın işveren tarafındaki yükümlülükleri ve yerine getirilmesi ilkeleri 5. Madde ile 

belirlenmiştir. Buna göre öncelik, “risklerden kaçınmanın sağlanması ve kaçınılması zor 

yada mümkün olmayan risklerin analiz edilmesidir. Temel ilke ise riskle kaynağında 

mücadele etmektir” [23]. Kanununda belirttiği gibi öncelik riskten kaçınmaktır. Eğer 

mümkün değilse risk analizi gerçekleştirerek önemini tespit etmek ve uygun kontrol 

önlemleri sunmaktır.  

Çalışmada belirtilen faaliyetler fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal olarak 

ele alınmıştır. fiziksel risk faktörlerinin elektrikli aletler, forklift ve istif makineleri, elektrik  

kaynakları olduğu, kimyasal risk faktörlerinin depo içindeki kullanılan araçların aküleri ve 

akü şarj istasyonları olduğu, biyolojik risk faktörlerinin havalandırma, ortamda ve malzeme 

üzerindeki toz, tuvalet, lavabo ve soyunma odaları hijyeni olduğu, ergonomik faktörlerin elle 

yük kaldırma, elle yük taşıma, elleçleme işlemleri sırasındaki hareketler, ürün paketlemede 

tekrarlanan hareketler, kişisel koruyucu donanım kullanmama, dağınık depo ortamı, ekranlı 

araçlar (postür bozukluğu),  merdivenler, rampa ve kamyon yükleme sırasındaki hareketler, 

gelişigüzel yapılmış istifler olduğu,  Psikososyal risk faktörlerinin ilkyardım ve tatbikat 

uygulamalarının ve çalışanların bilinçlendirilmesi eksikliği, acil durum planlaması ve 

psikolojik destek eksikliği olarak tanımlanmıştır.  

Analiz sonuçlarında, ürün dağıtım depolarında iş sağlığı ve güvenliği açısından en büyük iş 

sağlığı ve güvenliği risklerinin forklift ve diğer istifleme makinaları kaynaklı yük taşıma 

kazaları, çarpma ve  yaralanmalar, hatalı istifleme kaynaklı yük devrilmesi ile oluşan kazalar, 



 

 

31  

akülü istif makinalarında şarja takma-sökme sırasında asit/kimyasal temas riskleri, dar koridor 

araçlarının görüş kısıtından kaynaklanan raf kazaları, tır ve kamyon yükleme işlemlerinde 

ortaya çıkabilecek rampa kazaları, kişisel koruyucu donanım kullanmama ve dikkatsizlik 

kaynaklı elektrik panosu tehlikeleri ve elektrik çarpmalar ile diğer hareketli aksamlardan 

kaynaklanan ölüm, uzuv kayıpları ve yaralanmalar, çalışanda fiziki çalışma koşullarıyla 

oluşan toz-nem-ışık-gürültü-havalandırma kaynaklı riskler olduğu görülmüştür. Depo 

faaliyetleri kapsamında çalışanların düzenli eğitimleri ile, gerekli düzenleyici ve önleyici 

tedbirler alındığında, kişisel koruyucu donanımlar kullanıldığında ise işletme içi risk 

olasılığının ve risk puanları (gerçekleşme derecesi) düşük seviyelerde oluşmaktadır. Bu 

kapsamda, düzenleyici ve risk azaltıcı/önleyici faaliyetlere, poka-yokelere/hatasızlaştırma 

tekniklerine ve işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine verilen önem artmıştır, çalışan 

personellere kişisel koruyucular sağlanmakta, kullanmaları ve bilinç oluşumu için bölüm içi 

bilgilendirmeler yapılmaktadır. İş yeri içinde bilgilendirme panoları, uyarı levhaları ve işle 

ilgili talimatlar da çalışanların görebileceği şekilde mutlaka kullanılmaktadır. 

Çalışmaya ait son söz olarak, ürün dağıtım depolarında iş sağlığı ve güvenliği açısından risk 

olasılıkları ve risk etkilerinin düşürülmesinde çalışan eğitimleri, düzenleyici ve önleyici 

tedbirler, kurallara uyma, kişisel koruyucu donanımların kullanımının oldukça önemli olduğu 

görülmüştür. Ürün dağıtım deposu süreçlerinde bu faaliyetlerin uygulamadaki 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla iş kazalarında ve mesleki hastalıklarda kararlı düşüş ve iş 

verimliliğinde ve çalışan performanslarında mutlak artış sağlanmış olacaktır. 
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