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1. PROJE BİLGİLERİ 

 

 FİRMA ADI 

 

İnşaatın Tam Adresi: 

  

Proje Tipi: 

 

Proje Sorumlularının Adı ve Adresi: 

 

Proje Hazırlık ve Uygulama Safhasındaki Sağlık ve Güvenlik Koordinatörleri: 

Proje Başlangıç Tarihi: 

 

 

Proje Bitiş Tarihi: 

 

 

Çalışan işçi Sayısı ( Aylık Güncellenecektir): 

 

 

Vardiya Aralığı: 

 

Çalışma Süresi: 

 

Alt İşverenler ve Görev Listesi: 
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2. İSG ORGANİZASYON ŞEMASI  

Şekil 2.1 Örnek İSG Organizasyon Şeması 

 

Proje Müdürü 

Şantiye Şefi İSG 

Koordinatörü 

Teknik Ofis 

Şefi 

Saha Şefi 

Planlama 

Sorumlusu 

Hakediş 

Sorumlusu 

Satın Alma 

Sorumlusu 

Kaba İşler 

Sorumlusu 

İnce İşler 

Sorumlusu 

Elektrik İşleri 

Sorumlusu 

İSG Uzmanı 

Depo 

Sorumlusu 

Mekanik İşler 

Sorumlusu 

İnşaat 

Denetim 

Yetkilisi 

Muhasebe 

Sorumlusu 

İdari İşler 

Sorumlusu 

Güvenlik 
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3. GENEL ESASLAR 

 

 

Projenin uygulama safhasında yapı alanında yürütülecek olan faaliyetler dikkate alınmak suretiyle bir Risk 

Değerlendirme Planı hazırlanmış ve bu plan çerçevesinde işyerinde yapılacak çalışmalar doğrultusunda 

uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve güvenlik planı hazırlanmıştır. 

 

Projede çalışacak işçi sayısının 50’nin üzerinde olması halinde Organizasyon içerisinde görev yapacak olan 

İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı aracılığıyla, Projenin uygulama safhasında ortaya çıkabilecek muhtemel 

Meslek Hastalıklarına karşı bir Sağlık Planı ve Prosedürü ile birlikte İSG çalışmalarının yer alacağı bir Sağlık ve 

Güvenlik Dosyası oluşturulmuştur.   

 

3.1.Amaç  
 

Bu plan, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirlemek amacıyla 

oluşturulmuştur. 

 

 Uygulanmakta olan Projede Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza 

faktörlerinin ne şekilde ortadan kaldırılacağı,  

 Projede görev alacak işçilerin ve temsilcilerinin İş sağlığı ve güvenliği konusunda ne şekilde eğitileceği, 

tehlikelere karşı nasıl bilgilendirileceği, görüşlerinin alınmasının önemi başarı oranının artırılması amacıyla 

dengeli katılımların nasıl sağlanacağı, 

 Projede görev alacak kişiler arasından yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebi ile özel olarak korunması 

gereken kişilerin çalışma şartları ile ilgili genel prensipler ve diğer hususlara ilişkin uygulamalar göz 

önünde bulundurulmuştur. 

 

3.2.Kapsam 
 

Proje yürütümünde İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları uluslararası “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 

Standardı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri ve Mevzuatları ”  kapsamında gerçekleştirilecektir.  

 

3.3.Tanımlar 
 

Yapı İşleri: İşveren tarafından yürütülen proje içerisinde yer alan;  

 Kazı 

 Hafriyat 

 Prefabrike elemanların montajı ve sökümü 

 Değiştirme veya donatma 

 Tadilatlar 

 Yıkım 

 Restorasyon 

 Bakım, boyama ve temizleme 

 Drenaj gibi işler ile benzeri diğer Mühendislik işlerini kapsar.  

 

Yapı Alanı: İşveren tarafından yürütülmekte olan projeye ilişkin yapı işlerinin yürütüldüğü alanı kapsar. 
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Proje: İşveren tarafından yürütülmekte olan projeye ilişkin yürütülen tüm işleri kapsar. 

 

Proje Sorumlusu: Projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu olmak 

üzere görevlendirilmiş kişidir. 

 

Alt İşveren: Projenin uygulama safhasında, yürütülen asıl işin bir bölümünde veya yardımcı işlerinde iş alacak 

ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıracak olan gerçek veya tüzel 

kişilerdir.  

 

Kendi Adına Çalışan Kişi: Yapı işyerinde işçi ve işveren dışında, iş yapan ve  yanında işçi çalıştırmayan, 

projenin tamamlanmasında profesyonel katkı sağlayan kişiyi,  

 

Hazırlık Koordinatörü: Projenin hazırlık aşamasında İSG Yönetim Planının uygulamasını gerçekleştirmek 

üzere ataması yapılan kişi.  

 

Uygulama Koordinatörü: Bu Projenin uygulanması aşamasında “Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik 

Yönetmeliği” uyarınca alınması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri ile ilgili sorumluluklar için atanan 

kişi.   

 

Risk Değerlendirmesi: Hazırlık safhasında tasarlanmış Tehlike ve Riskler uygulama safhasında gözden 

geçirilerek sürekli revize edilecektir.  

 

Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi: İşyerinde sağlık ve güvenlik konularında işçileri temsil etmeye yetkili kişi. 

 

Önleme: Tehlike Risk Prosedürü çerçevesinde mevcut projeden kaynaklanabilecek tüm mesleki riskleri önlemek 

veya azaltmak amacıyla Projeye mahsus olarak hazırlanmış olan tüm Prosedür ve Talimatları kapsar.    

 

İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanların, geçici işçilerin, yüklenici personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki 

diğer insanların sağlığını ve güvenliğini etkileyen faktörler ve şartlar. 

 

Uygunsuzluk: Doğrudan veya dolaylı olarak yaralanma, hastalık, malın zara görmesi çalışılan yerin hasar 

görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek kanunlardan işlemlerden, uygulamalardan ve 

çalışma standartlarından sapma. 

 

Kaza(İş Kazası): Ölüme, hastalığa, yaralanmaya hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay. 
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4. SAĞLIK VE GÜVENLİK ORGANİZASYONU 

 

 

Projede görev yapacak olan sağlık ve güvenlik ekibi aşağıdaki gibi oluşturulmalıdır. İşyerlerinin iş kanununa 

tabi olması, işyerlerinin iş kanununda sanayiden sayılan işyerleri arasında yer alması, işyerinde çalışan sayısının 

devamlılık arz etmesi, çalışan sayısının 50 ve üzerinde olması, işyerinde yapılmakta olan işin sürekli ve 6 aydan 

fazla süreli olması durumlarında İş Sağlığı Güvenliği Kurulu oluşturulacaktır. 

 

Kurulda Görev Alacak Kişiler; 

 

İşveren Vekili (Kurul Başkanı) :    

İş Güvenliği Uzmanı (Sekreter) :     

İşyeri Hekimi   :  

Personel Sorumlusu   :  

Formen Temsilcisi   : 

Formen Temsilcisi Yedeği  : 

İşçi Temsilcisi   :  

İşçi Temsilcisi Yedeği  :  

Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi : 

 

 

4.1.İş Sağlığı Güvenliği Kurulu Görev - Sorumluluk Ve Yetkileri  
 

 İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak, işverenin veya 

işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor 

haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak, 

 İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek, 

 İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, 

işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak, 

 İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken 

tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek, 

 İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları 

hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek, 

 Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu 

tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek, 

 İşyerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin 

çalışmalarını izlemek, 

 İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları 

değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları ve 

gündemi tespit etmek, işverene teklifte bulunmak, planlanan gündemin yürütülmesini sağlamak ve 

uygulanmasını değerlendirmek, 

 4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar 

vermek. 
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Kurulun Çalışma Usulü; 

 

 Kurullar en az ayda bir kere toplanır. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk 

sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. 

 Gündem, sorunların ve projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik 

isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir. 

 Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri 

kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine 

yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur. 

 İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından kendisinin sağlığını bozacak ve vücut bütünlüğünü tehlikeye 

sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna 

başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Kurul, aynı gün 

acilen toplanarak kararını verir, bu durumu tutanakla tespit eder ve karar işçiye yazılı olarak bildirilir. 

 Kurulun olağan toplantılarının süresi toplam olarak ayda yirmi dört saati geçemez. Bu toplantıların 

günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma 

süresinden sayılır. Kurul üyeleri yaptıkları görev dolayısıyla maddi-manevi zarara uğratılamaz. 

 Kurul, üyelerin çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların 

eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. 

 Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir 

tutanak düzenlenir. 

 Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, 

toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve gereği yapılmak üzere işverene bildirilir. 

İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır. 

 Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca işçilere duyurulması 

faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir. 

 Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında başkan veya 

kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir. 

 

Kurulun Yükümlülüğü; 

 

 İş sağlığı ve güvenliği kurulları, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri 

kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar. 

 Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki tekniklere ve çalışma metotlarına ilişkin sırları 

gizli tutmak zorundadırlar. 

 Kurullar, iş sağlığı ve güvenliğini denetime yetkili iş müfettişlerinin işyerlerinde yapacakları çalışmaları 

kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmakla yükümlüdür. 
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4.2.Koordinatörlerin Atanması 
 

Yürütülmekte olan Projenin uygulama safhasında çalışanlar açısından tehlike yaratabilecek yüksek Risk 

olasılıkları tasavvur edilmektedir. Bu nedenle Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’nin 5. maddesi 

uyarınca Projenin uygulanmasında Koordinatör atanması gerekmektedir.   

 

4.3.İş Güvenliği Uzmanı Atanması 
 

İşyeri Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 2. Maddesi 

uyarınca sanayiden sayılan işyerlerinde devamlı olarak 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan durumlarda İş Güvenliği 

Uzmanı Mühendisi ve Teknik elemanların görevlendirilmesi gerekmektedir. 

 

4.4.İş Yeri Hekiminin Atanması 
 

İşyeri Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 2. Maddesi 

uyarınca devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerlerinde işyeri hekimi atanması gerekmektedir. 

 

4.5.Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi Seçilmesi 
 

Projesi Şantiyesine sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, önlem alınmasını 

isteme, önerilerde bulunma ve benzeri konularda işçileri temsil etmeye yetkili kişi olarak atanması 

gerekmektedir. 

5. GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARIN BELİRLENMESİ 

 

 

5.1.Sağlık ve Güvenlik Konularında Koordinatörün Görevleri  
 

 İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerin yerine getirilmesini koordine etmek, 

 Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve 

güvenlik planı hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak, 

 Yapı üzerinde daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınacak sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren 

bir dosya hazırlamak, 

 İşin mimari, teknik veya organizasyon yapısına karar verilirken, yapı işinin değişik kısımlarının veya 

aşamalarının aynı anda yada birbirini takip edecek şekilde yapılması gereken işlerin ve bunların sağlık 

ve güvenlik korunma prensiplerinin planlanmasını sağlamak, 

 İşin bütününün veya bir kısmının tamamlanması için geçecek tahmini sürenin belirlenmesini 

sağlamaktır. 

 

Hazırlık Koordinatörünün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları; 

 

 Şantiye sahası içerisinde yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık 

ve güvenlik planı hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak. 
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 Yapı üzerinde daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınacak sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren 

bir dosya hazırlamak. 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen genel koruma prensiplerine uymak. 

 İşin mimari, teknik veya organizasyon yapısına karar verilirken, yapı işinin değişik kısımlarının veya 

aşamalarının aynı anda ya da birbirini takip edecek şekilde yapılması planlamak. 

 İşin bütününün veya bir kısmının tamamlanması için geçecek tahmini sürenin belirlenmesi. 

 

Uygulama Koordinatörünün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları; 

 

 Aynı anda veya birbiri ardına yapılan işlerin veya aşamalarının planlanması için teknik ve 

organizasyona yönelik kararlar alınmasını sağlamak, 

 İşin bütününün veya bazı aşamalarının tamamlanması için gereken sürenin tahmini, genel güvenlik ve 

koruma prensiplerinin uygulanmasının koordinasyonunu sağlamak. 

 İşverenlerin gerekli önlemleri uygulamasını ve gerektiğinde işçilerin kendi adına çalışanların 

korunmasını koordine etmek, 

 Yapı alanının düzenli tutulması ve yeterli temizlikte olması, 

 Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ve ekipman, 

hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesi, 

 Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesi, 

 Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerinin 

yapılması, 

 Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları ayrılması 

ve bu alanların sınırlarının belirlenmesi, 

 Tehlikeli malzemelerin kullanılma ve uzaklaştırılma koşullarının düzenlenmesi, 

 Atık ve artıkların depolanması, atılması veya uzaklaştırılması, 

 Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre yeniden 

belirlenmesi, 

 İşverenler ve kendi adına çalışanlar arasında işbirliği, 

 Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkileşimin dikkate alınmasını koordine 

etmek. 

 Sağlık ve güvenlik planının uygulanmasını koordine etmek, 

 Yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak sağlık ve güvenlik planında ve 

hazırlanan dosyada gerekli düzenlemeleri yapmak veya yapılmasını sağlamak. 

 Aynı yapı alanında, işe sonradan katılan işverenler de dahil olmak üzere, işverenler arasında 

organizasyonu sağlamak, iş kazaları ve meslek hastalıklarından işçileri korumak üzere işverenlerce 

yapılan çalışmaları koordine etmek, bilgi alış verişini sağlamak ve gerekli hallerde kendi adına çalışan 

kişilerin de bu çalışmalarda yer almasını sağlamak. 

 Yapı işyerinde güvenli bir şekilde çalışılmasını sağlamak üzere gerekli kontrollerin yapılmasını 

koordine etmek, 
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 İzin verilen kişilerden başkasının yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapmak. 

 

5.2.İş Güvenliği Uzmanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
 

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri 

 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak işyerinde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak, 

 İşyerindeki tehlikelerin tanımlanmasını ve risk değerlendirmesinin yapılmasını, tehlikelerin ortadan 

kaldırılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için önerilerde bulunmak, bu hususlarla 

ilgili işverene rapor vermek, 

 İşin ve işyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik 

vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapmak, alınması gerekli güvenlik önlemleri 

konusunda, çalışanların veya temsilcilerinin görüşünü de alarak işverene önerilerde bulunmak ve 

uygulamaların takibini yapmak, 

 İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlamak, hazırlanan planların 

uygulanmasını sağlamak, 

 Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani veya yakın tehlike durumları ve kazaların 

potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarını 

hazırlamak ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlamak,  

 Yangın ve patlamaların önlenmesi, yangın ve patlama durumunda önlemlerin alınması, yangından 

korunma teçhizatı ve araçlarının kontrol edilmesi, yangın ekiplerinin oluşturulması, yangın tatbikatı gibi 

yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarını yönetmek ve ilgili kayıtların tutulmasını 

sağlamak, 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına katılmak, kurula işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile 

ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmak,  

 İşyeri Sağlık Birimi ile işbirliği içinde çalışarak işyerinin sağlık ve güvenlik durumunu, işyerinde 

olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını işyeri hekimi ile değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarına 

göre önleyici faaliyet planlarını yapmak ve uygulanmasını sağlamak, 

 İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma 

yaparak düzeltici faaliyet planlarını yapmak ve uygulanmasını sağlamak, 

 İşyerinde yapılan inceleme ve araştırmalar için yöntemler geliştirmek, bu yöntemlerle ilgili çalışanları 

bilgilendirmek, her incelemeden sonra inceleme formlarını doldurmak ve gereği için işverene bildirerek 

sonuçlarını takip etmek, formların değerlendirme ve izlenmesi amacıyla muhafazasını sağlamak, 

 İşyerine yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde; kurulacak sistem veya 

alınacak makine ya da cihaz ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yaparak sağlık ve güvenlik yönünden 

aranan özellikleri belirlemek ve bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması 

için işverene rapor vermek,   

 Uygun nitelikteki kişisel koruyucuların seçimi, sağlanması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile 

ilgili bilgi ve önerileri hakkında işverene rapor vermek, 
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 İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla verilecek 

eğitimin kimlere verileceği, kapsamı, kimlerin vereceği, süresi ve eğitimin sürekliliğinin sağlanması 

konusunda işverene önerilerde bulunmak. 

 

İş Güvenliği Uzmanının Yetkileri; 
 

 İş güvenliği uzmanı, bağımsız çalışma ilkesi uyarınca görevlerini yerine getirirken hiçbir şekilde 

engellenemez, görevini yapmaktan alıkonulamaz.  

 İşyerinde çalışanların yaşamı ile ilgili yakın tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde derhal üst 

yönetimi bilgilendirerek işin geçici olarak durdurulmasını sağlar. 

 Üretim planlamalarında karar alma sürecine katılır. 

 Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme, araştırma ve 

çalışanlarla görüşme yapar. 

 Gerektiğinde konu ile ilgili kurum veya kuruluşlar ile işbirliği yapar. 

 

İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları; 

 

 Görevlerini yapmakla, 

 Bu görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak, durdurmamak, 

güçleştirmemek, verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmakla, 

 İşverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla 

sorumludur. 

 

5.3.İşyeri Hekiminin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 
 

İşyeri Hekiminin görevleri; 

 

 Çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerini ilgili yönetmeliğe uygun olarak yapar,  

 İşyerindeki iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı ve çalışanların sağlığının gözetimi 

ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunur, danışmanlık yapar ve kurulda alınan kararların uygulanmasını 

izler,  

 Özelliği olan çalışanları; gebe ve emzikli kadınları, on sekiz yaşından küçükleri, iki yaşından küçük 

çocuğu olan anneleri, meslek hastalığı veya şüphesi tanısı olanları, kronik hastalığı olanları, malul ve 

özürlüleri, alkolikleri, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanları, birden fazla iş kazası geçirmiş olanları 

yakın takip ve koruma altına alır,  

 Özürlülerin işe alınmaları, işyerinde oluşan bir kaza ya da hastalık sonrasında geçici ya da kalıcı iş 

göremezliği olanların işe başlamaları veya eski hükümlülerin gerekli sağlık muayenelerini yaparak 

uygun işe yerleştirilmeleri için rapor hazırlar,  

 Sağlık nedeniyle üç haftadan uzun veya meslek hastalıkları veya iş kazaları nedeniyle veya sık 

tekrarlanan işten uzaklaşmalarda, işe dönüş muayenesi yapar,  
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 Kronik hastalığı olanları daha sık aralıklarla muayene eder, gerekli tetkikleri yaptırır ve koruyucu 

önlemlerin alınması hususunda gerekli işlemleri yapar,  

 Gerekli laboratuar tetkikleri ve radyolojik muayeneleri yaptırır,  

 İşyerinde ilk yardım ve kurtarma çalışmalarının organizasyonunu yapar, ilgili personelin eğitimini 

sağlar ve acil tedavi hizmetlerini yürütür,  

 Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlayarak yayılmasını önleme ve aşılama çalışmaları yapar,  

 Kreş ve çocuk bakım yurdu ile emzirme odalarının sağlık koşullarını kontrol eder, sağlık koşullarına 

uygunluğunu sağlar, çocukların sağlık muayenelerini yaparak kayıt altına alır,  

 Gebe ve emzikli kadınların işyerindeki olası sağlık tehlikelerine karşı sağlığını korur, geliştirir ve 

eğitimlerini sağlar,  

 İşyerinde kullanılan, tüketilen maddeleri kontrol ve izlemek için aralıklı olarak inceleme yaparak 

etmenleri belirler, değerlendirir ve kontrol önlemleri geliştirir,  

 Çalışma ortamı gözetimi ile ilgili olarak gerektiğinde ölçümler yapılmasını sağlayarak alınan sonuçların 

çalışanlar yönünden değerlendirmesini yapar,  

 İşyerinin genel hijyen koşullarını devamlı izleyerek ve denetleyerek işyerindeki bütün birimlerin 

çalışanların sağlığını koruyup geliştirecek biçimde düzenlenmesi, çalışana sağlıklı bir ortamda ve 

yürütülen işin gerektirdiği kaloriyi karşılayacak nitelikte yemek sunulması, içme suyu imkanı 

sağlanması, soyunma odaları, banyo, lavabo ve tuvaletlerin bakımlı ve temiz olması ve genel temizlik 

donanımının temin edilmesi ve sürdürülmesi için gereğini yerine getirir,  

 İş ve çalışanın uyumunu sağlamak için çalışanların sağlığının, yapılan iş ve işlemler ile çalışma 

ortamındaki çeşitli stres faktörlerinden olumsuz yönde etkilenmesi olasılığına karşı inceleme ve 

araştırmalar yapar,  

 Meslek hastalığı veya şüphesi tanısı alan çalışanların izleme ve kontrolünü yapar, SSK Meslek 

Hastalıkları Hastaneleri ile sürekli işbirliği içinde çalışır,  

 İşyerinde meslek hastalığı veya meslek hastalığı şüphesi tanısı alanların çalıştığı ortamda ve çalışanlarla 

ilgili inceleme yapar,  

 Herhangi bir hastalık veya kaza ya da periyodik muayene sonrasında eski işinde çalışması sakıncalı 

bulunan çalışanın, mevcut sağlık durumuna uygun bir işte çalıştırılmasını sağlar,  

 İş kazasına uğrayan ya da meslek hastalığına tutulan çalışanların rehabilitasyonu konusunda işyerindeki 

ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışır,  

 Eski hükümlü, malul ve özürlülerin işlerine uyumlarını sağlar,  

 İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurul üyelerine, çalışanlara ve temsilcilerine genel sağlık 

konularında eğitim verir ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlar,  

 Çalışanların, zamanlarını etkin ve verimli biçimde değerlendirmeleri için eğitici, kültürel ve sportif 

etkinliklerle zenginleştirilmiş dinlenme imkânı sağlayacak çalışmalar yapar,  

 İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve yıllık çalışma raporu hazırlayarak iş sağlığı 

ve güvenliği kuruluna gönderir.  
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İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri; 

 

 Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 12 saat, buna ilave olarak işe 

giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için on işçi başına yılda en az 30 dakika,  

 Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 24 saat, buna ilave olarak işe giriş 

ve periyodik muayeneleri ile eğitim için on işçi başına yılda en az 60 dakika,  

 Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 36 saat, buna ilave olarak işe 

giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için on işçi başına yılda en az 90 dakika.  

 Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 1000’ in üzerinde (1000 dahil) işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün 

çalışacak bir işyeri hekimi ile birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi 

eklenir. 

 Tehlikeli sınıfta yer alan ve 750’nin üzerinde (750 dahil) işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak 

bir işyeri hekimi ile birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir. 

 Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 500’ün üzerinde (500 dahil) işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün 

çalışacak bir işyeri hekimi ile birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi 

eklenir. 

 

İşyeri Hekiminin Yetkileri;  

 

 İşyeri hekimi, bağımsız çalışma ilkesi uyarınca görevlerini yerine getirirken hiçbir şekilde 

engellenemez, görevini yapmaktan alıkonulamaz. 

 İşyeri hekimleri çalışmalarını tam bir mesleki özgürlük içinde ve tıbbi deontoloji kurallarına uygun 

biçimde yürütür. 

 İşyerinde çalışanların hayatı ile ilgili yakın tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde derhal üst 

yönetimi bilgilendirip onaylarını alarak işin geçici olarak durdurulmasını sağlar. 

 Sağlık durumu bakımından yaptığı işle uyumsuz olduğu belirlenen çalışanın, işyerinde uygun işte 

görevlendirilmesini sağlar. 

 Üretim teknolojilerinin planlanmasında iş sağlığı ile ilgili tavsiyelerde bulunur. 

 Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı konusunda inceleme, araştırma ve çalışanlarla 

görüşme yapabilir. 

 Gerektiğinde konu ile ilgili kurum veya kuruluşlar ile işbirliği yapar. 

 

İşyeri Hekiminin Sorumlulukları; 

 

 İşyeri hekimi, görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli 

bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik 

ve ticari durumları ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla sorumludur. 

 

5.4.İşyeri Hemşiresi veya Sağlık Memurunun Görevleri 
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 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların saptanmasında, önceliklerin belirlenmesinde ve yapılacak 

çalışmalarda işyeri hekimine yardımcı olur,  

 Çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleri ile ilgili veri toplar, kaydeder, sağlık ve çalışma öykülerini 

işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında 

hekime yardımcı olur,  

 İşyerinde sağlık taramaları yaparak şüpheli vakaları hekime sevk eder,  

 Gebe ve emzikli kadınların izlenmesi, zararlı maddelerden korunması için çalışır; çocuk bakım 

hizmetleri ile ilgili çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve kontrolüne katılır,  

 Çalışanların hastaneye sevk işlemlerini sağlar, tedavisini izler ve rehabilitasyon hizmetlerine katılır,  

 Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri 

hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır ve gerekli kayıtları tutar,  

 İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimine yardımcı olur.  

 İşyerinde çalışanların sağlık eğitiminde görev alır, 

 

5.5.İşçi Temsilcisinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 
 

 İşçiler, davranış ve kusurlarından dolayı, kendilerinin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin olumsuz 

etkilenmemesi için azami dikkati gösterirler ve görevlerini, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim 

ve talimatlar doğrultusunda yaparlar. 

 İşçiler, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda, özellikle; 

 Makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını doğru şekilde 

kullanmak, 

 Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve kullanımdan sonra muhafaza 

edildiği yere geri koymak, 

 İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımlarını kurallara uygun 

olarak kullanmak ve bunları keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek, 

 İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine vardıkları herhangi bir 

durumla karşılaştıklarında veya koruma tedbirlerinde bir aksaklık ve eksiklik gördüklerinde, işverene 

veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisine derhal haber vermek, 

 İşyerinde, sağlık ve güvenliğin korunması için teftişe yetkili makam tarafından belirlenen 

zorunlulukların yerine getirilmesinde, işverenle veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi ile işbirliği 

yapmak, 

 İşveren tarafından güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması ve kendi yaptıkları işlerde sağlık ve 

güvenlik yönünden risklerin önlenmesinde, işveren veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi ile mevzuat 

uygulamaları doğrultusunda işbirliği yapmak, 
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5.6.İşverenlerin Görev ve Sorumlulukları  
 

 İşverenler, işyerlerinde, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamak amacıyla; iş sağlığı ve güvenliği 

tedbirlerini belirlemek, almak, uygulanmasını izlemek, denetlemek ve geliştirmek, iş kazası ve meslek 

hastalıklarını önlemek, işçilere ilkyardım ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sağlık ve güvenlik 

hizmetlerini vermekle yükümlüdür. 

 İşverenler, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırdıkları işyerlerinde bu hizmeti vermek için, işyeri sağlık 

ve güvenlik birimi oluşturmakla ve bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer personeli ve 

sanayiden sayılan işlerde bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanını görevlendirmekle yükümlüdürler. 

İşverenler, bu yükümlülüklerini, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını işyeri 

dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alarak da yerine getirebilirler. 

 İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda işyeri dışındaki uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet 

alması bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluğu ilkesini etkilemez. 

 İşveren, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi 

verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlayacaktır. 

 İşveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun 

sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içinde olacaktır. 

 İşveren, sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında aşağıdaki genel prensiplere 

uyacaktır: 

a) Risklerin önlenmesi, 

b) Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi, 

c) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi, İşin kişilere uygun hale getirilmesi için, özellikle 

işyerlerinin tasarımında, iş ekipmanları, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen 

gösterilmesi, özellikle de monoton çalışma ve önceden belirlenmiş üretim temposunun 

hafifletilerek bunların sağlığa olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, 

d) Teknik gelişmelere uyum sağlanması, 

e) Tehlikeli olanların, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirilmesi, 

f) Teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma şartlarının, sosyal ilişkilerin ve çalışma ortamı ile 

ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikasının geliştirilmesi, 

g) Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi, 

h) İşçilere uygun talimatların verilmesi, 

i) İşveren, işyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alarak; 

 

 Kullanılacak iş ekipmanının, kimyasal madde ve preparatların seçimi, işyerindeki çalışma düzeni gibi 

konular da dahil işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tüm riskleri değerlendirir. Bu değerlendirme 

sonucuna göre; işverence alınan önleyici tedbirler ile seçilen çalışma şekli ve üretim yöntemleri, 

işçilerin sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltmeli ve işyerinin idari yapılanmasının 

her kademesinde uygulanmalıdır. 

 Bir işçiye herhangi bir görev verirken, işçinin sağlık ve güvenlik yönünden uygunluğunu göz önüne alır.  

 Yeni teknolojinin planlanması ve uygulanmasının, seçilecek iş ekipmanının çalışma ortam ve 

koşullarına, işçilerin sağlığı ve güvenliğine etkisi konusunda işçiler veya temsilcileri ile istişarede 

bulunur. 
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 Ciddi tehlike bulunduğu bilinen özel yerlere sadece yeterli bilgi ve talimat verilen işçilerin girebilmesi 

için uygun önlemleri alır. 

 Aynı işyerinin birden fazla işveren tarafından kullanılması durumunda işverenler, yaptıkları işin 

niteliğini dikkate alarak; iş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni önlemlerinin uygulanmasında işbirliği 

yapar, mesleki risklerin önlenmesi ve bunlardan korunma ile ilgili çalışmaları koordine eder, birbirlerini 

ve birbirlerinin işçi veya işçi temsilcilerini riskler konusunda bilgilendirirler. 

 İş Güvenliği birimi tarafından tespit edilen alt işverenler ile ilgili uygunsuzluklar için hazırlanan uyarı 

ikaz yazılarının alt işverenlere yazılı tebliği işveren tarafından yapılacaktır. 

 

5.7.Alt İşverenlerin ( Taşeronların ) Görev ve Sorumlulukları 
 

 Alt Yüklenici, yanında çalıştırdığı işçilerin özlük dosyalarının birer örneğini (kimlik cüzdanlarını ve 

SSK giriş bildirgelerinin birer fotokopileri ile "Ağır ve tehlikeli işlere ait sağlık raporlarını”) İşverene 

vermek zorundadır.  

 Alt Yüklenici; çalıştırdığı işçilerin işe girişlerinde bedence bu işe elverişli ve dayanıklı olduğuna ilişkin 

ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara ait sağlık durumu raporu olmadıkça iş yerinde işçi çalıştıramaz. 

Ayrıca Alt Yüklenici işyerinde 18 yaşını doldurmamış işçi kesinlikle çalıştırmayacaktır. 

 Alt Yüklenici, işyeride çalışan sayısının % 10 u kadar sertifikalı ilkyardım eğitimi almış personeli 

bulundurmak ve sertifikalı personel bilgilerini İşveren’e iletmek zorundadır.  

 Alt Yüklenici, yapmayı taahhüt ettiği işler için çalıştırdığı işçilere karşı doğrudan doğruya İşveren 

durumundadır. Bu nedenle, işyerinde kendine ayrılan yerde ve işlerde, iş kazası ve meslek hastalığı 

olmaması için 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilmiş olan İş Sağlığı ve 

Güvenliğine ilişkin tüm önlemleri almak ve işyerinde uygulanmakta olan kurallara uymak, her türlü 

malzeme, araç ve gereçleri sağlamak, işyerinde bulundurmak, işçilerine kullandırmak, alınan önlemlere 

uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır. 

 Alt Yüklenici; işçilerini karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak 

ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve yıllık eğitim planı hazırlamak, gerekli iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimlerini vermek, verilen eğitimlerin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yaparak eğitimin 

etkin olup olmadığını belirlemek, verilen eğitimleri belgelendirmek ve eğitim ile ilgili kayıtları 

İşveren’e iletmek zorundadır.  

 Alt Yüklenici; İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucuları ilgili yönetmelik kapsamında ulusal ve uluslar 

arası standartlara uygun olarak çalışanlarına zimmet tutanağı ile vermek, bu tutanağın bir nüshasını 

İşveren’e iletmek, çalışanlarını Kişisel koruyucuların kullanımı konusunda eğitmek, bilgilendirmek ve 

denetlemek zorundadır. 

 Alt Yüklenici; işyerinde en az 50 işçi çalıştırması halinde; 

a) İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmak ve alınan kararlardan İşveren’i bilgilendirmek,  

b) Yürürlükteki mevzuata uygun en az bir işyeri hekimi ile anlaşma yapmak ve yapılan 

sözleşmenin bir nüshasını İşveren’e iletmek, 

c) Yürürlükteki mevzuata uygun en az bir İş Güvenliği Uzmanı / Teknik Eleman ile anlaşma 

yapmak ve yapılan sözleşmenin bir nüshasını İşveren’e iletmek, 
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Aksi halde gerek ihmal, gerekse dikkatsizlikten veya ehliyetsiz işçi çalıştırmaktan doğacak kazalardan 

dolayı her türlü cezai ve hukuki sorumluluk Alt Yükleniciye ait olacaktır. 

 İşveren, İş Güvenliği Uzmanı/Teknik Elemanı (Görevleri ve Yetkileri bu sözleşme ekinde verilmiştir) 

veya İşverenin müşavir firması uzmanlarınca yapılan uyarılara rağmen uyulmayan kurallara ve 

alınmayan önlemlere para cezası ve/veya iş güvenliği uzmanı/teknik elemanı görevlerinde belirtilen 

yaptırımlar uygulanacaktır. Gerekli görülmesi halinde sözleşme fesih edilecektir. Söz konusu para 

cezaları, Alt Yükleniciden fatura karşılığı tahsil edilecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş 

müfettişlerince yapılan teftişte tespit edilen noksanlardan Alt Yükleniciye ait olanların para cezası Alt 

Yükleniciden kesilecektir. 

 Alt Yüklenicinin kendi işçisinden işbaşında veya iş yüzünden meydana gelen kaza sonucu ağır 

yaralanmalarda,  kendilerine, onların hak sahiplerine yapılacak tedavi ve sair harcamalar ile verilecek 

tazminat tamamen Alt Yükleniciye ait olacaktır. Alt Yüklenici, yangın ve iş kazalarından dolayı üçüncü 

şahıslara da doğrudan doğruya sorumludur. 

 Alt Yüklenici, işin izlenmesi ve yerine getirilmesi için kendisinin yokluğundan yetkili bir elemanı 24 

saat süre ile aralıksız vardiya usulü mesai saati düzenlemesiyle işyerinde bulundurmak zorundadır. Bu 

şahsın işveren tarafından da kabul edilmesini veya gerektiğinde İşveren yetkililerinin isteği 

doğrultusunda değiştirmeyi peşinen kabul edecektir. Bu görevli, İşverenin konu ile ilgili yetkili 

elemanlarıyla koordineli bir şekilde çalışacaktır. 

 Alt Yüklenici, işyerinde kendine ayrılmış bulunan bölümde, her türlü iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin, 

sosyal sigortalara ve iş hukukuna ait resmi teftişlerde, teftiş makamına ve yetkililerine doğrudan 

doğruya muhatap olacaktır. 
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6. RİSK ANALİZİ UYGULAMA YÖNTEMİ 

 

Projede var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, çalışan işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği 

zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapılmış ve bu 

çalışmalar için Risk Değerlendirme tabloları oluşturulmuştur.   

 

Projemizde yürütülecek olan tüm çalışmalara ilişkin İş Akış Planları kapsamında risk analizleri işe 

başlamadan önce yapılacak ve işin yürütümü esnasında takip edilecektir. İşin yürütümü esnasında ortaya 

çıkabilecek yeni riskler anında analiz edilerek risk analiz tablosu güncellenecektir. 

 

Hazırlanan risk analizleri çalışanlara ve alt işverenlere işe girişlerde ve işin yürütümünde periyodik olarak 

aktarılacaktır.  

 

Risk Değerlendirilmesi: Tehlikelerin sonucunda oluşabilecek risklerin giderilmesinde öncelik sırasının 

oluşturulması için kullanılan yöntemdir. 

 

Tehlike: Her an kazaya yol açabilecek şartların varlığıdır. 

 

Kaza: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır 

 

Risk: Belirli bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve ilgili sonuçlardır.  

 

Risk İhtimali (Olasılık): Tehlikenin sonucunda riskin gerçekleşmesidir. 

 

Risk Sonucu (Şiddet):  Riske maruz kalan kişi / kişiler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkinin büyüklüğüdür. 

(Risk sonucu ortaya çıkacak zararın büyüklüğünü tanımlar) 

 

Risk Derecesi: Risk Değerlendirme Formülünde ve Risk Değerlendirme Planında kullanılacak olan, Risk 

derecesi, riskin gerçekleşme olasılığı ile riskin şiddetinin sayısal değerinin çarpımı ile bulunur. 

 

İHTİMAL 

(OLASILIK) 

 

ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI / FREKANS İÇİN DERECELENDİRME 

BASAMAKLARI 

       

PUAN 

ÇOK KÜÇÜK 

 

NEREDEYSE MÜMKÜN 

DEĞİL 

 

Kullanılan malzeme teknolojik neden ve / veya 

ekipmandaki eksiklikten dolayı kaza olasılığı vardır. 
1 

KÜÇÜK AZ OLASILIKLA (Yılda bir) 
Sistem ve / veya ekipmandaki bir arıza kazaya yol 

açabilir. 
2 

ORTA 
OLASILIK DÂHİLİNDE 

(Yılda birkaç kez) 

Kazaya yol açmaması için önlemler alınmasına 

karşın çalışanın tehlikeli davranışı kazaya yol 

açabilir. 
3 

YÜKSEK 

ÇOK BÜYÜK 

OLASILIKLA 

(Ayda bir) 

Özel önlemler alınmadığı durumlarda kaza olasılığı 

vardır. 

 
4 

ÇOK YÜKSEK 
KAÇINILMAZ 

(Haftada bir-her gün) 

Kullanılan malzeme teknolojik neden ve / veya 

ekipmandaki eksiklikten dolayı kaza olasılığı vardır. 
 

5 



     
     

22 

 

SONUÇ 

(ŞİDDET)                                             DERECELENDİRME PUAN 

ÇOK HAFİF İLK YARDIM GEREKTİREN İlk yardımın yeterli olduğu haller 1 

HAFİF İLK YARDIM GEREKTİREN Geçici iş göremezlik 2 

ORTA TEDAVİ GEREKTİREN 

Hafif yaralanmalar, el, ayak, parmak kesilmeleri, 

kopmaları, yanıklar, işitme kayıpları, meslek 

hastalıkları vb. 
3 

CİDDİ UZUV KAYBI 
Ağır yaralanmalar, göz, kol, bacak veya elin en az 

birinin tamamen kaybı 
4 

ÇOK CİDDİ ÖLÜM Sürekli iş göremezlik 5 

 

 

 

 İSG Risk değerlendirmesi yaparken risklerin en kötü durumu göz önünde bulundurulur. 

 

SONUÇ EYLEM 
ÖNEM 

DERECESİ 

20,25 

15,16 

KABUL EDİLEMEZ RİSK 

Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalı 

 

A 

10,12 

8,9 

DİKKATE DEĞER RİSK 

Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmeli 

 

B 

4,5,6 

1,2,3 

KABUL EDİLEBİLİR RİSK 

Acil tedbir gerektirmeyebilir. 

 

C 

 

 

 

Kabul Edilemez Riskler; (15, 16, 20, 25) 

 

Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir 

faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, 

faaliyet engellenmelidir  

 

Dikkate Değer Riskler; (10, 12, 8, 9)  

 

Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale yapılmalı, müdahale sonucuna göre faaliyetin devamına 

karar verilmelidir. 

 

Kabul Edilebilir Riskler; (4, 5, 6, 1, 2,3)  

 

Belirlenen riskleri azaltmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller 

sürdürülmeli ve bu kontrollerin devamlılığı sağlanmalıdır.  
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SONUÇ (ŞİDDET) 

 

 

OLASILIK 

 

ÇOK CİDDİ 

5 

CİDDİ 

4 

ORTA 

3 

HAFİF 

2 

ÇOK HAFİF 

1 

 

ÇOK YÜKSEK 

5 

25 20 15 10 5 

 

YÜKSEK 

4 

20 16 12 8 4 

 

ORTA 

3 

15 12 9 6 3 

 

KÜÇÜK 

2 

10 8 6 4 2 

 

ÇOK KÜÇÜK 

1 

5 4 3 2 1 

 

Bu metotta risk, aşağıdaki formül ile değerlendirilmektedir: 

 

RİSK = OLASILIK X ŞİDDET 

 

Mevcut tehlikeleri arttıran unsurlar için de risk puanı hesaplanarak bulunan bu değerler her; bir tehlikenin 

risk puanına eklenir.  
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7. EĞİTİM ve İŞÇİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ 

 

 

Proje yürütümü boyunca çalışanlar aşağıda belirtilen şekilde eğitime tabi tutulacaktır. 

 

 İşe giriş Oryantasyon eğitimleri, 

 İşin Yürütümünde 

o İş Başı Eğitimi 

o Planlı Eğitim 

 

 Uygulamalı ve teorik olarak yapılacaktır.       

 Eğitime katılan personel kayıt altına alınacaktır.  

 Verilen her eğitim sonunda eğitim etkinliği değerlendirilecektir ve katılımcılara eğitim katılım 

sertifikası verilecektir. 

 Diğer taraftan eğitimin içeriği değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenecek ve 

gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanacaktır.  

 İSG Kurulu üyelerinin ve Sağlık ve Güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan işçi temsilcilerinin özel 

olarak eğitilmeleri sağlanacaktır.  

 

 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında planlı olarak verilecek eğitim konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir. 

 

a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, 

b) İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler, 

c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,  

d) El aletlerinin kullanımda iş güvenliği, 

e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, 

f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler, 

g) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, 

h) Kişisel koruyucu alet kullanımı, 

i) İş Makineleri ile çalışmalarda iş güvenliği, 

j) Uyarı işaretleri, 

k) Kazı İşlerinde İş Güvenliği, 

l) Temizlik ve düzen, 

m) Yangın olayı ve yangından korunma, 

n) Termal konfor şartları, 

o) Ergonomi, 

p) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, 

r) İlk yardım, kurtarma. 

 İşe giriş eğitimi olmayan personel işe başlayamayacaktır. 
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İşçilerin Bilgilendirilmesi 

 

Projede görev alan tüm işçiler İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi 

için sürekli olarak bilgilendirilecektir.  

 

İşyerinin geneli ile işçinin çalışmakta olduğu bölümde veya yaptığı her işte yürütülen faaliyetler, sağlık ve 

güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında, işçilerin ve temsilcilerinin gerekli bilgileri almalarının 

sağlanacaktır.  

 

Proje kapsamında birden fazla Alt işveren çalıştırılması halinde yaptıkları işin niteliğini dikkate alarak; iş 

sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni önlemlerinin uygulanmasında işbirliği yapılması, mesleki risklerin önlenmesi 

ve bunlardan korunma ile ilgili çalışmaların koordine edilmesi, birbirlerini ve birbirlerinin işçi veya işçi 

temsilcilerinin riskler konusunda bilgilendirilmesi sağlanacaktır.  

8. SAĞLIK ve İLK YARDIM 

 

 

Projede görev alacak tüm İşçilerin işe girişlerinde 

sağlık durumlarının yapacakları işe uygun olup 

olmadıkları hususunda sağlık kontrolleri yapılacaktır.  

Projede görev yapacak olan İşçiler, işyerinde maruz 

kalacakları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak 

periyodik şeklinde sağlık gözetimine tabi 

tutulacaklardır.  

 

 Proje boyunca işyerinde sağlık birimi 

oluşturulacaktır. 

 Sağlık biriminde en az bir adet doktor ve 

sağlık memuru bulundurulacaktır. 

 

 

 Ağır ve Tehlikeli İşler Sağlık raporu olmayan personel işe başlayamayacaktır. 

 Personel en az yılda bir kez sağlık raporunu yenileyecektir. 

 İşyerinde meydana gelen kazalar ( Ramak kalalar dahil) ve hastalıklar için seyir defteri tutulacak, 

muhtemel olaylara karşı tedbirler alınacaktır. 

 Sağlık ile ilgili eğitim programları gerçekleştirilecektir.  

 İlk yardım Eğitimi ile ilgili uygulamalar yapılacaktır.  

 Acil Durum Tatbikatları gerçekleştirilecektir.  

 İşyeri hekimi tarafından işyeri sağlık birimi Yıllık Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.  

 Projede meydana gelen Poliklinik vakalar ile ilgili Yıllık Çalışma Raporu hazırlanacaktır.  
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8.1.Genel İlk Yardım Bilgileri 
 

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya 

kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç 

gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. 

 

 

Acil tedavi ünitelerinde, hasta/yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan 

tıbbi müdahalelerdir. Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan 

müdahale olmasına karşın, ilkyardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde 

bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir. 

 

İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir? 

 

 Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, 

 Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, 

 Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek, 

 İyileşmeyi kolaylaştırmak. 

 

Bildirme; 

 

Olay / kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım 

kuruluşlarına bildirilmelidir. Türkiye'de ilkyardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri, 112 acil telefon 

numarası üzerinden gerçekleştirilir. 

 

 

 

112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmelidir? 

 

 Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması sağlanmalıdır. 

 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmelidir; 

 Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayın olduğu yere yakın bir 

caddenin ya da çok bilinen bir yerin adı verilmelidir, 

 Kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmelidir, 

 Hasta/yaralı(lar)ın adı ve olayın tanımı yapılmalıdır, 

 Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilmelidir, 

 Eğer herhangi bir ilkyardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım 

verildiği belirtilmelidir, 

 112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon 

kapatılmamalıdır. 
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İlk yardımcının özellikleri nasıl olmalıdır? 

 

Olay yeri genellikle insanların telaşlı ve heyecanlı oldukları ortamlardır. Bu durumda ilkyardımcı sakin ve 

kararlı bir şekilde olayın sorumluluğunu alarak gerekli müdahaleleri doğru olarak yapmalıdır. Bunun için bir 

ilkyardımcıda aşağıdaki özelliklerin olması gerekmektedir: 

 

 İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmak, 

 Önce kendi can güvenliğini korumak, 

 Sakin, kendine güvenli ve pratik olmak, 

 Eldeki olanakları değerlendirebilmek, 

 Olayı anında ve doğru olarak haber vermek (112’yi aramak), 

 Çevredeki kişileri organize edebilmek ve onlardan yararlanabilmek, 

 İyi bir iletişim becerisine sahip olmak. 

 

Hayat kurtarma zinciri nedir? 

 

Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşur. Son iki halka ileri yaşam desteğine aittir ve ilkyardımcının görevi 

değildir. 

 

1.Halka - Sağlık kuruluşuna haber verme 

2.Halka - Olay yerinde yapılan Temel Yaşam Desteği 

3.Halka - Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler 

4.Halka - Hastane acil servisleridir 

 

İlkyardımın ABC si nedir? 

 

Bilinç kontrol edilmeli, bilinç kapalı ise aşağıdakiler hızla değerlendirilmelidir: 

 

A. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi 

B. Solunumun değerlendirilmesi ( Bak-Dinle-Hisset) 

C. Dolaşımın değerlendirilmesi (Şah damarından 5 saniye nabız alınarak yapılır) 
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9. ACİL DURUMLAR 

 

 

Proje Uygulama safhasında yapılan işin yüksek riski ve işin özelliğini ile işyerinde bulunan işçilerin ve diğer 

kişilerin sayısı dikkate alınarak; iş kazası, deprem, yangın, sabotaj ve sızıntı/dökülme ile mücadele için gerekli 

tedbirler alınacaktır.  

 

Acil durumlar ile ilgili hususlar hazırlanmış olan “Acil Durum Prosedür ve Planları”nda belirtilmiştir.  

 

Proje yürütümünde ortaya çıkabilecek acil durumlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

 KAZA 

 YANGIN  

 DEPREM  

 SEL 

 İŞ KAZASI 

 SIZINTI 

 SABOTAJ   

 

9.1.Acil Durum Ekipleri 
 

 

 

Yapı, bina, tesis ve işletmelerden; 10 

bağımsız bölümü olan konutlar ile 50 kişiden 

fazla insan bulunan her türlü yapı, bina, tesis ve 

işletmelerde aşağıdaki ekipler oluşturulur. 

(Binaların Yangında Korunması Hakkında 

Yönetmelik Madde 127) 

 

 

a) Söndürme ekibi,  

b) Kurtarma ekibi,  

c) Koruma ekibi,  

d) İlk yardım ekibi.  

Diğer yapı, bina, tesis ve işletmelerde ise; sahip, yönetici veya amirin uygun göreceği ekipler kurulur ve 

diğer önlemler alınır. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er, koruma ve ilk yardım ekipleri ise en az 2'şer 

kişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuşsa; söz konusu ekiplerin görevleri, bu servislerce 

yürütülür. Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda yönergeyi uygulamakla görevli amirin 

yardımcısıdır.  
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A. Söndürme Ekibi  

 

Adı ve Soyadı Ekip Elemanları Ekipteki Görevi 

 Ekip Başkanı  

   Ekip Başkan Yardımcısı  

 Asıl Üye  

 Yedek Üye  

 

B. Arama Kurtarma ve Tahliye Ekibi 

 

Adı ve Soyadı 
Ekip Elemanları 

Ekipteki Görevi 

 Ekip Başkanı  

   Ekip Başkan Yardımcısı  

 Asıl Üye  

 Yedek Üye  

 

C. İlk Yardım Ekibi 

 

Adı ve Soyadı 
Ekip Elemanları 

Ekipteki Görevi 

 Ekip Başkanı  

   Ekip Başkan Yardımcısı  

 Asıl Üye  

 Yedek Üye  

 

 

 

 

9.2.Acil Durum Ekiplerinin Görevleri 

 

Söndürme Ekibi; 
 

Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde söndürme ekibi olarak görevli olan kişiler; yangın talimatı ve 

yangın acil durum planına göre hareket eder. Olası yangın durumlarında söndürme faaliyetlerini yürütürler.  

 

Kurtarma Ekibi; 
 

Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde kurtarma ekibi olarak görevli olan kişiler; acil durum 

özelliğine göre ilgili planları uygulayarak, tehlike altındaki kişileri ve yangında ilk kurtarılacaklar listesinde 

belirtilen evrak ve malzemeleri en kısa sürede ortamdan uzaklaştırma ve ilk yardım ekibinin bulunduğu alana 

taşımakla görevlidir. 
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Koruma – Haberleşme Ekibi; 
 

Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde koruma-haberleşme ekibi olarak görevli olan kişiler; acil durum 

özelliğine göre ilgili planları uygulayarak, acil durum telefon listesinde belirtilen ilgili yerlere ve sorumlu 

kişilere haber vermek, çevre güvenliğini sağlamak, paniği yatıştırmak ve acil durum bölgesinin tamamen 

boşaltıldığı kontrol etmekle görevlidir. 

 

İlk Yardım Ekibi; 
 

Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde ilk yardım ekibi olarak görevli olan kişiler; sağlık ekiplerine haber 

vermekle ve kurtarma ekibi tarafından ilk yardım bölgesine getirilen kişilere sağlık ekipleri gelinceye kadar 

gerekli ilk yardım müdahalelerini uygulamakla görevlidir. 

 

 

 

9.3.Acil Durum Planları 
 

Acil durumlarda personelin yapması gerekenler iş kazası, deprem, yangın ve sabotaj acil durum planlarında 

belirtilmiştir. Tüm çalışanlar bu planlara uymakla yükümlüdür. 

 

 Yangın Acil Durum Eylem Planı 

 İş Kazası Acil Durum Eylem Planı 

 Deprem Acil Durum Eylem Planı 

 Sızıntı Acil Durum Planı 

 Sel Acil Durum Planı 

 Sabotaj Acil Durum Eylem Planı 
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9.3.1. Yangın Acil Durum Eylem Planı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINYANGIN

YARALININ YARALININ 

YANGIN YANGIN 

BBÖÖLGESLGESİİNNİİN N 

DIDIŞŞINA ALINMASIINA ALINMASI

SESLSESLİİ OLARAK OLARAK 

ETRAFTAKETRAFTAKİİLERLERİİ

UYARUYAR

BBÖÖLLÜÜM YETKM YETKİİLLİİSSİİNNİİ ARA ARA 

YARALI VARSA BYARALI VARSA BİİLDLDİİR R 

YANGIN SYANGIN SÖÖNDNDÜÜRRÜÜCCÜÜ İİLE LE 

İİLK MLK MÜÜDAHALEYDAHALEYİİ YAPYAP

İİLK YARDIM VE LK YARDIM VE 

İİLK TIBBLK TIBBİİ

MMÜÜDAHALEDAHALE

YANGIN SYANGIN SÖÖNDNDÜÜRME RME 

EKEKİİBBİİNNİİN MN MÜÜDAHALESDAHALESİİ

ACACİİL DURUM L DURUM 

TOPLANMA TOPLANMA 

YERYERİİNDE SAYIMNDE SAYIM

YANGININ SYANGININ SÖÖNDNDÜÜRRÜÜLMESLMESİİ

İİTFATFAİİYEYYEYİİ ARAARA

EKSEKSİİK KK KİŞİİŞİLERE LERE 

AAİİT T ÇÇALIALIŞŞMA MA 

BBÖÖLGESLGESİİ

ARAARAŞŞTIRMASITIRMASI

İİLK YARDIM VE TIBBLK YARDIM VE TIBBİİ

MMÜÜDAHALEDAHALE

KARKARŞŞI I ÖÖNLEMLERNLEMLERİİN N 

UYGULANMASIUYGULANMASI

YANGIN BYANGIN BÖÖLGESLGESİİNDE NDE 

İİNCELEME, YANGIN NCELEME, YANGIN 

TOPLANTISI YANGIN RAPORUTOPLANTISI YANGIN RAPORU

YARALI YARALI 

VAR MI?VAR MI?

EKSEKSİİK K 

VAR MI?VAR MI?

İŞİŞLETME LETME İİMKANLARI MKANLARI 

YANGINI SYANGINI SÖÖNDNDÜÜRMEK RMEK İİÇÇİİN N 

YETERLYETERLİİ MMİİ??

YARALI YARALI 

VAR MI?VAR MI?

EKSEKSİİK K 

KKİŞİİŞİLER LER 

BULUNDU BULUNDU 

MU?MU?

HH

EE

E: EVETE: EVET

H: HAYIRH: HAYIR

HH

HH

HH

EE

EE

EE

EE
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9.3.2. İş Kazası Acil Durum Eylem Planı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESLSESLİİ OLARAK ETRAFTAN OLARAK ETRAFTAN 

YARDIM YARDIM İİSTE AMSTE AMİİRRİİNE NE 

HABER VERHABER VER

YARALANMA YARALANMA 

VAR MI?VAR MI?

KONTROL KONTROL İİÇÇİİN HASTANEYE N HASTANEYE 

GGİİT, BT, BÖÖLLÜÜM YETKM YETKİİLLİİSSİİNE NE 

HABER VERHABER VER

HASARIN ETKHASARIN ETKİİLERLERİİNNİİN N 

GGİİDERDERİİLMESLMESİİ

KARKARŞŞI I ÖÖNLEMLERNLEMLERİİN N 

UYGULANMASIUYGULANMASI

KAZA YERKAZA YERİİNDE NDE İİNCELEME NCELEME 

KAZA PAPORU KAZA PAPORU 

HAZIRLANMASIHAZIRLANMASI

TEDAVTEDAVİİ REVREVİİRR--HASTANEHASTANE

AMBULANSLA AMBULANSLA İİLK LK 

MMÜÜDAHALEDAHALE

BBÖÖLLÜÜM YETKM YETKİİLLİİSSİİNNİİ ARA ARA 

KAZA HAKKINDA BKAZA HAKKINDA BİİLGLGİİ VERVER

ÇÇALIALIŞŞMA MA 

ALANINDA ALANINDA 

İİLK YARDIM LK YARDIM 

YETERLYETERLİİMMİİ??

MALZEME MALZEME 

HASARI VAR HASARI VAR 

MI?MI?

İİLK YARDIMLK YARDIM

HH EE

EE

EE

HH

HH

İŞİŞ KAZASIKAZASI

E: EVETE: EVET

H: HAYIRH: HAYIR
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9.3.3. Deprem Acil Durum Eylem Planı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPREMDEPREM

E: EVETE: EVET

H: HAYIRH: HAYIR

ETRAFI SESLETRAFI SESLİİ

OLARAK UYAROLARAK UYAR

MAKMAKİİNE EKNE EKİİPMANDAN PMANDAN 

UZAKLAUZAKLAŞŞ VE EN YAKIN VE EN YAKIN İİLK LK 

KORUNMA BKORUNMA BÖÖLGESLGESİİNE GNE GİİT, T, 

(MASA ALTI, DUVAR (MASA ALTI, DUVAR 

BBİİRLERLEŞİŞİM NOKTALARI VB.)M NOKTALARI VB.)

İİLK LK 

SARSINTI SARSINTI 

GEGEÇÇTTİİ MMİİ??

BBİİNA DINA DIŞŞINA AINA AÇÇILAN KAPIYAILAN KAPIYA

ÇÇOK YAKIN MISIN?(OK YAKIN MISIN?(İİLK KORUNMALK KORUNMA

BBÖÖLGESLGESİİNDEN DAHA YAKIN)NDEN DAHA YAKIN)

HH

EE
HIZLI BHIZLI BİİR R ŞŞEKEKİİLDE LDE 

BBİİNAYI TAHLNAYI TAHLİİYE YE 

ETET

YARALI ARAYARALI ARAŞŞTIRMASI TIRMASI İİLK LK 

YARDIM, TEDAVYARDIM, TEDAVİİSSİİ

BBİİNAYI TAHLNAYI TAHLİİYE ET DYE ET DÜÜŞŞEBEBİİLECEK LECEK 

CCİİSSİİMLERDEN UZAK DURMLERDEN UZAK DUR

HASAR ARAHASAR ARAŞŞTIRMASI, TIRMASI, 

NORMAL DURUMA DNORMAL DURUMA DÖÖNNÜÜŞŞ

ÇÇALIALIŞŞMALARI, TOPLANTI, MALARI, TOPLANTI, 

RAPORLAMA, RAPORLAMA, İŞİŞE DEVAM E DEVAM 

KARARIKARARI

KAZA, KKAZA, KİİMYASAL DMYASAL DÖÖKKÜÜLME, LME, 

YANGIN VARSA; YANGIN VARSA; İİLGLGİİLLİİ ACACİİL L 

MMÜÜDAHALE PLANLARIDAHALE PLANLARI

DEPREM DEPREM 

ETKETKİİSSİİ

BBİİTTTTİİ MMİİ??

AAÇÇIK ALANDA ARAIK ALANDA ARAÇÇ

İİÇÇİİNDEYSEN, ARACI NDEYSEN, ARACI 

DDÜÜŞŞEBEBİİLECEK DLECEK DİİREK VS. REK VS. 

CCİİSSİİMLERDEN UZAK ALANA MLERDEN UZAK ALANA 

GGÖÖTTÜÜR, ARAR, ARAÇÇ İİÇÇİİNDEN NDEN 

ÇÇIKMAIKMA

KORUNMA KORUNMA 

BBÖÖLGESLGESİİNDE KALNDE KAL

GGÜÜVENLVENLİİ BBÖÖLGE LGE 

DIDIŞŞINA INA ÇÇIKMAIKMA

EE

EE

HH

HH
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9.3.4. Sızıntı Acil Durum Eylem Planı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIZINTISIZINTI

E: EVETE: EVET

H: HAYIRH: HAYIR

DDÖÖKKÜÜLME VEYA LME VEYA 

SIZINTI OLMASISIZINTI OLMASI

NE TNE TÜÜR R 

DDÖÖKKÜÜLME LME 

VAR?VAR?

AMAMİİRRİİNNİİ

BBİİLGLGİİLENDLENDİİRR

MMÜÜHENDHENDİİS VE S VE ÇÇEVRE EVRE 

SORUMLUSUNU SORUMLUSUNU 

BBİİLGLGİİLENDLENDİİR.R.

ANORMAL ANORMAL 

SEVSEVİİYEDE SIZINTIYEDE SIZINTI

ACACİİL DURUML DURUM
ÇÇEVRE EVRE İİL L 

MMÜÜDDÜÜRLRLÜÜĞĞÜÜNE NE 

HABER VERHABER VER

CCİİDDDDİİ

YARALANYARALAN

MA VAR MA VAR 

MI?MI?

REVREVİİRRİİ

BBİİLGLGİİLENDLENDİİRR

OLAY OLAY 

RAPORUNUN RAPORUNUN 

HAZIRLANMASIHAZIRLANMASI

İİLGLGİİLLİİ BBİİRRİİM EKM EKİİBBİİ

TARAFINDAN TARAFINDAN 

ETKETKİİLENENALANDA LENENALANDA 

OLAYIN KONTROL ALTINA OLAYIN KONTROL ALTINA 

ALINMASIALINMASI

AMAMİİRLERRLERİİN N 

KONTROLKONTROLÜÜNDE NDE 

OLAYIN NORMAL OLAYIN NORMAL 

HALE HALE 

GETGETİİRRİİLMESLMESİİ

DDÖÖKKÜÜLME ALME AÇÇIKIK

ALANDA MI OLUALANDA MI OLUŞŞTU?TU?

DAHA FAZLA DDAHA FAZLA DÖÖKKÜÜLME LME 

ÖÖNLENMNLENMİŞİŞ MMİİ? B? BÜÜTTÜÜN N 

KKİİMYASALLAR KONTROL MYASALLAR KONTROL 

ALTINDA MI?ALTINDA MI?

YYÜÜZEYSEL ZEYSEL 

SU KAYNAKLARINA SU KAYNAKLARINA 

KARIKARIŞŞANAN

KKİİMYASAL VAR MI?MYASAL VAR MI?

EE
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HH
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EE
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9.3.5. Sel Acil Durum Eylem Planı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELSEL

E: EVETE: EVET

H: HAYIRH: HAYIR

SESLSESLİİ OLARAK ETRAFTAN OLARAK ETRAFTAN 

YARDIM YARDIM İİSTESTE

ÇÇALIALIŞŞMA MA 

ALNINDA ALNINDA İİLK LK 

YARDIM YARDIM 

YETERLYETERLİİ MMİİ??

EE

HHYARALI YARALI 

VAR MI?VAR MI?
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ARA KAZA HAKKINDA BARA KAZA HAKKINDA BİİLGLGİİ

VERVER

AMBULANSTA AMBULANSTA İİLK LK 

MMÜÜDAHALEDAHALE

TEDAVTEDAVİİ

REVREVİİRR--HASTANEHASTANE

SEL BSEL BÖÖLGESLGESİİNDE NDE 
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9.3.6. Sabotaj Acil Durum Eylem Planı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACİL DURUM PLANI 
 

SABOTAJ 

SABOTAJ ŞEKLİNİ BELİRLE 

 
PATLAYICI MADDE 

BAKTERİYEL / 
KİMYASAL 

FİKRİ / 
PSİKOLOJİK 

 
MEKANİK 

 
YANGIN 

116 JANDARMA, 112 ACİL 
SERVİS VE 110 İTFAİYEYE 

HABER VER 

ÖZEL GÜVENLİK 
GÖREVLİLERİNE HABER VER 

GEREKTİĞİNDE YANGIN, 
SIZINTI VE DİĞER ACİL DURUM 

PLANLARINDAN YARARLAN 

CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE 
ATMADAN FABRİKA ÇEVRESİNİ 

GÜVENCEYE AL 

 

İŞYERİ SAHASINI AYNDINLAT 

GİRİŞ ÇIKIŞ KAPILARINI 
KONTROL ALTINDA TUT 
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9.4.Acil Durumlarda Kuruluş İçi Ve Dışı Makamlarla İletişim 
 

Acil durumlarda gerekli olabilecek, acil durum telefon listesinde belirtilmiş telefon numaraları, herkesin 

ulaşabileceği yerlere asılmalı ve sürekli güncelliği sağlanmalıdır. 

 

Acil durum ekipleri aralarındaki grup içi iletişimi telefon dışında ekip amirlerinde bulunan telsizlerle de 

sağlayacaklardır. 

  

ACİL DURUM TELEFON LİSTESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

İTFAİYE 110 

AMBULANS - İLKYARDIM 112 –  

POLİS 155 

GÜVENLİK  

EN YAKIN HASTANELER 
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9.5.Acil Durum Teçhizatları 
 

Acil durumlarda kullanılmak üzere tespit edilmiş olan teçhizatlar acil durum teçhizat listesinde belirtilecektir. 

Bu teçhizatların belirli aralıklarla faal durumda olduklarını kontrol etmek amacıyla bakım ve testleri yapılacaktır.  

 

 

ACİL DURUM TEÇHİZAT LİSTESİ 

 

 

YANGIN DOLAPLARI 

NO BULUNDUĞU BÖLÜM 

1  

2  

 

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ 

NO BULUNDUĞU BÖLÜM 

1  

2  

 

YANGIN İSTASYONLARI 

NO BULUNDUĞU BÖLÜM 

1  

2  

   

DEPREM ÇANTALARI 

NO BULUNDUĞU BÖLÜM 

1  

2  
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Acil Çıkış Yönleri, Acil Çıkış Merdivenleri, Yangın Merdivenleri ve Yangın Söndürme Teçhizatları kat 

planlarında ve vaziyet planlarında gösterilerek çalışanlara duyuru yapılacaktır. Sosyal Tesislerde, Çalışma 

Ofislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Panolarında hazırlanan dokümanların asılması çalışanların bilgilendirilmesi 

açısından önemlidir. 

 

9.6.Eğitim 
 

Acil durum müdahale ekiplerine görevleri ile ilgili eğitim verdirilmelidir. Ayrıca hangi söndürme cihaz ve 

aletlerin, hangi tür yangına karşı kullanılması gerektiğinde öğretilmelidir. En az 6 ayda bir tatbikatlar yaptırılarak 

bu eğitim yenilenmelidir.  

 

9.7.Tatbikatlar 
 

Acil durumlarla ilgili tatbikatlar altı ayda bir yapılacaktır. Tatbikata katılanlar, tatbikat katılım listesinde 

belirtilecektir. Her tatbikat sonrası tatbikat raporu hazırlanacaktır 

 

TATBİKAT TUTANAĞI 

……………tarihinde, önceden belirlenmiş ……………….. tatbikatı gerçekleştirilmiş olup aşağıdaki bulgular 

saptanmıştır. 

ACİL DURUM EKİPLERİNİN ORGANİZASYON SÜRELERİ 

 

…………… tarihinde gerçekleştirilen ……….. tatbikatı sırasında, acil durum eylem planının uygulanma süreleri 

tutulmuştur. 

 

 

Acil Durum Ekip ve Üyelerin Acil Durum Eylemleri Süre (sn) 
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10. KAZA ANALİZ VE RAPORLAMA  

 

 

Proje yürütümünde İş kazasının yaşanması halinde; Kazanın meydana geldiği yerde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Mühendisi başkanlığında, ilgili kişiler tarafından kazadan sonra mümkün olan en kısa zamanda inceleme 

yapılacaktır. İncelemenin hiçbir etki altında kalmadan tam ve doğru olarak yapılması ve ayrıntıları sıra ile 

kapsaması esas alınacaktır. 

 

 Üç günden fazla işgünü kaybı ile sonuçlanan iş kazaları ile ilgili kayıt tutulacaktır.  

 İşyerlerinde meydana gelen iş kazası ve tespit edilecek meslek hastalıkları en geç iki iş günü içinde yazı 

ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirilecektir.  

 İşçilerin uğradığı iş kazaları ile ilgili raporlar hazırlanacaktır.  

 Kaza istatistikleri tutulacak, kaza analizleri yapılacaktır. 

 

Kazaların İncelenmesinde Araştırılacak Hususlar; 

 

 Mevcut olan tehlikenin tespit edilmesi, 

 Tehlikenin kaldırılması için alınacak önlemlerin belirlenmesi, 

 Emniyetsiz davranışların düzeltilmesine ilişkin tekliflerin yapılması, 

 

Bir Kaza İncelemesinde Şu Sıra İle Hareket Edilecektir; 

 

 Kaza yerine zaman kaybedilmeden gidilmesi, 

 Kazaya karışanların isim, adres ve ifadelerinin alınması, 

 Tanıkların isim adres ve ifadelerinin alınması, 

 Delillerin tespit edilmesi, (gerekirse fotoğraflama) 

 Elde edilen bilgilerin kaydedilmesi, 

 Kazanın neden veya nedenlerinin tespit edilmesi, (Kök Neden Analizi) 

 Düzeltici önlemlerin belirtilmesi, 

 Kaza raporunun hazırlanması 

 

İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler; 

 

 Kaza – Sağlık Olayları Acil Durum Planına göre hareket edilir, 

 İş kazasına uğrayan personel derhal gerekli sağlık yardımları yapılır. 

 İşyeri kaza raporu düzenlenir.  

 Mümkün ise olay yeri fotoğrafları alınır. 

 Şahitlerin ve kazazedenin ifadesi alınır. 

 İfade alımında personelin ilk amirinin olmasına özen gösterilmelidir.   

 Kaza jandarma veya polise derhal bildirilir. 
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 Kaza ilgili Sigorta İl / sigorta Müdürlüğüne iş kazası vizite kağıdı ile en geç kazadan sonraki iki gün 

içinde bildirilir. 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğüne bildirim formu ile en geç iki iş günü içinde 

haber verilir. 

 Kaza ile ilgili bir dosya hazırlanır. Evraklar burada muhafaza edilir.      

- İşçinin sigortalı işe giriş bildirgesi 

- İşe giriş sağlık raporu  

i. Yüksekte çalışanlar için yüksekte çalışabilir onayı olmalı vb… 

- İş Sözleşmesi 

- Alınan Eğitimlerin belgesi 

- Kişisel koruyucu zimmet formları 

- Risk analiz tablosu 

- Kişiye veya firma yetkilisine yapılan uyarı yazıları (kaza ile ilgili) 

- Kaza ile ilgili İSG Kurul tutanakları, 

- Kazazedeye tebliğ edilmiş olan Görev Tanımları, 

- Kazazedeye tebliğ edilmiş olan İş Güvenliği ve diğer çalışma talimatları, 

- Ustalık ve/veya yeterlik belgeleri (operatör, kazan, elektrik, şoför vb.) 

- Kaza-Olay Araştırma Raporu 
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10.1. Kaza Araştırma Raporu 
 

KAZA / OLAY ARAŞTIRMA RAPORU 

K
a
za

 /
 O

la
y
 

Kaza /olaya neden olan faaliyet: 
  

Kaza / olay nerede ve ne zaman oldu: 
  

Kaza / olay türü: 
  

Kaza / olay sonucu: 
  

K
a
za

ze
d

en
in

  

Adı Soyadı    Yaşı    

Görev Unvanı    Sigorta sicil no   

Görev yaptığı bünye    Görev Süresi   

KAZA VE OLAYIN TANIMLANMASI 

Kazanın oluş mekanizmasını ve semasını tanımlayınız. Kazaya ilişkin resimleri kaza / olay tanımlamasını 

doğrulamak amacıyla metin içinde uygun yerlerde kullanmanız uygun olacaktır. 

 

Kazaya ilişin risk analizi yapılmış, risk kontrol süreci uygulanıyor mu? Kurul Kararı var mı? 

 

Kaza/ olay ilişkin; 

Tehlike: 

Risk: 

Kök Sebep: 

Kazanın tekrarını engellemek için planlanan düzeltici -Önleyici faaliyetler nelerdir? 

 

G
ö
rg

ü
  

Ş
a
h

id
in

in
  

Adı Soyadı   

Görev Unvanı   

Görev yaptığı bünye   

Ek–1 Görgü şahitlerinin ifade tutanakları alınması ve kaza / olay araştırma formunun eki olarak saklanması 

uygun olacaktır. 

            

            

Raporun düzenlenme tarihi:   İmza 

Raporu düzenleyen:     

Raporu Onaylayan:     
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11. AYLIK FAALİYET RAPORU  

 

 

Proje boyunca her ay yapılan iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile ilgili aylık faaliyet raporu hazırlanarak 

yönetime sunulacaktır. Aylık Faaliyet Raporunda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Saha Denetimleri, Tespit 

Edilen Uygunsuzluklar, Düzeltici Önleyici Faaliyetler, Uyarı İkaz Yazıları ve Ramak Kala Raporları, İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kontrolleri istatistiksel olarak Proje Yönetimine sunulacaktır. 

 

 

ANA İŞVEREN ALT İŞVERENLER 
 Çalışan Sayısı 

   Ölüm 

   İş Kazası 

   Meslek Hastalığı 

   Ramak Kala 

   Eğitim (Oryantasyon) 

   Eğitim (Aylık) 

   
  

 

 
    Rutin Saha Kontrolü 

  Elektrik Ekipmanları 
  Kaldırma Ekipmanları 
  İskele Kontrolü 
  

Sosyal Tesis Kontrolü 
  

Yemekhane Kontrolü 
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12. UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ 

 

 

Projenin yürütümünde ortaya çıkabilecek uygunsuz koşullar ve uygunsuz davranışlar ile ilgili olarak 

“Uygunsuzluk Bildirim Formu” kullanılacak ve tespit edilen tüm uygunsuzluklar kayıt altına alınarak kök 

nedenleri araştırılacaktır. 

 

Ayrıca, uygunsuzluk yüksek bir risk oluşturuyorsa uygunsuzluğun yaşandığı çalışma alanında derhal iş 

durdurularak uygunsuzluk giderilinceye kadar çalışma yaptırılmayacaktır. Çalışma sahasında gerekli emniyet 

tedbirleri alınacak ve uygunsuzluğu gerçekleştiren personele iş başı eğitimi verilecektir. 

 

Uygunsuzluğun giderilmesi ardından İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi’nin kontrolünden sonra çalışmaya 

başlanacaktır.    
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12.1. Uygunsuzluk Bildirim Formu 

 

UYGUNSUZLUK BİLDİRİM FORMU 

 (D) Düzeltici Faaliyet  /Meydana gelmiş bir uygunsuzluk/kaza bildirilmektedir. 

 (ö) Önleyici Faaliyet /Meydana gelebilecek potansiyel bir uygunsuzluk bildirilmektedir 
(Kazaya Ramak Kala) 

 

 

Formu Dolduran : 
....................................................... 

Tarih : ....../....../..........                          
İmza: 

 

Uygunsuzluğun Giderilmesi İçin Yapılacak İşlemler:  

 

 
Tarih : ....../....../..........            İmza : 
............................ 

 

 

İlgili Birim Yetkilisi 

 
Tarih : ....../....../..........            İmza : 
............................ 

 

 
İSG UZMANI 

 

 

Uygunsuzluğun Kök Nedeni :  
 
 
 
Uygunsuzluğa ilişkin Risk 
Değerlendirmesi var mı ?  
 
 
 
Uygunsuzluğun Giderildiği Tarih : 
....../....../.......... 

 

Yapılan inceleme: 
 
 
 
 

Uygunsuzluk ortadan kaldırılmış:  

Planlanan tedbir uygulamaya 
alınmış: 

(Yanıt hayır ise uygunsuzluk 
raporu yeniden doldurulacak)  

 
 
 
 
Evet  Hayır 

        

        

 

Sorumlu Birim Yöneticisi : 
.......................................................... 

Tarih : ....../....../..........            İmza : 
............................................... 

 

 

İSG Uzmanı : ........................... 

Tarih : ....../...../........     İmza : 
..................... 
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13. ÖDÜL VE CEZA UYGULAMALARI 

 
Ceza Uygulamaları Listesinde belirtilmiş olan İSG Tedbirlerine uyulmaması halinde .................................. 

tarafından yapılacak tespitler sonucunda uygunsuz çalışanlar ve alt işverenler çalışanları adına sözlü ve yazılı 

uyarılar yapılacaktır.  Sözlü ve yazılı yapılan uyarıların takibinde uygunsuzlukları devam ettiren alt işveren 

çalışanlarına listede belirtilen cezaların uygulanarak ücret ve hak edişlerden kesilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği 

Uygulamalarının ve Önlemlerinin saha içerisinde uygulanması adına gerekli bir uygulama olacaktır.  

 

Bu tür ceza uygulamaları şantiyelerde en çok karşılaşılan kurallara uymama ve İSG Biriminin karşılaştığı 

zorluklara karşı,  kişi ve kuruluşlara caydırıcılık sağlayacaktır. 

 

Ana işveren çalışanları için ceza uygulaması yerine 3 adet uyarı aldığı takdirde iş akdinin fes edilmesi uygun 

olacaktır.  (Ana işveren Kanunen sigortalı ve ücretli çalıştırdığı kendi personeli için aylık 2 yevmiye den fazla 

ceza uygulayamaz. İş güvenli adı altında kestiği ceza miktarları için Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 

açılmış hesaplara ücret kesintilerinin yatırılması gerekmektedir) 

 

Ceza Uygulamalarının olduğu gibi şantiyede çalışan kişi ve kuruluşlara her türlü İş Sağlığı ve Güvenliği 

Tedbirlerine Harfiyen Riayet ettikleri ve güvenli bir biçimde başkalarının ve kendilerinin güvenliklerini 

tehlikeye atmadan çalıştıkları için Ödül Uygulaması uygulanacaktır. 

 

Önceki tecrübelerimize baktığımızda bu tür uygulamaların yaptığımız iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

ilkesinin gayet sağlıklı bir biçimde işlediğini görmekteyiz. 

  

13.1. Ödül Uygulaması; 
 

Ödül Uygulamasına tabi tutulacak personel ve alt işveren ‘AYIN İSG ELEMANI’ ve ‘AYIN İSG ALT 

İŞVERENİ’ şeklinde seçilecektir. Verilecek ödül İş Güvenliği Kurulunda görüşülüp oy birliğiyle 

kararlaştırılacaktır. Ödülü hak eden kişi ve kuruluş listede belirtilen kriterlerin tümünü sağlayacaktır. 

 

AYIN İSG ELEMANI  

 Aylık yapılan çalışmalarda sıfır uygunsuzluk ile İş güvenliği Birimi tarafından sözlü uyarılara ve 

cezalara maruz kalmamak, 

 Başkalarının ve kendi güvenliğini tehlikeye atacak davranışlarda bulunmamak, 

 Sahada gerçekleşen İş güvenliği uygunsuz koşul ve davranışları İş Güvenliği Birimine bildirmek, 

 Ramak Kala vakalarını İş güvenliği birimine bildirmek, 

 Kendisine teslim edilen kişisel koruyucu donanımlarını saha içerisinde eksiksiz ve sürekli kullanmak,  

 İş Güvenliği eğitimlerine eksiksiz katılmak, 

 

AYIN İSG ALT İŞVERENİ 

 Aylık yapılan çalışmalarda en az uygunsuzluk ile İş Güvenliği Birimi tarafından sözlü, yazılı uyarılara 

ve cezalara en az maruz kalan taşeron, 

 Aylık İş güvenliği Toplantılarına eksiksiz katılım sağlamak, 

 Çalışanlarına EN… CE standartlarına uygun kişisel koruyucuları eksiksiz temin etmek,  

 Sahadaki kendi İş Güvenliği çalışmalarını denetlemek ve kurul toplantılarına katılmak adına İş 

Güvenliği Temsilcisini yazılı olarak İş güvenliği birimine atamak. 

 Risk Analizi çalışmaları kapsamında yapılacak çalışmalarda İş Güvenliği Birimine destek olmak bilgi 

alışverişinde bulunmak, 

 

Bütün bu yukarıda belirtilen şartları sağlayan alt işverenler ve çalışanlar İş Güvenliği Kurul kararıyla 

seçilecek ve ödülleri takdim edilecektir. 
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13.2. Ceza Uygulamaları Listesi 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

CEZA UYGULAMALARI LİSTESİ 

 

 

 

Proje: …………………………                
Dayanak: ……………...Tarihli Alt İşveren sözleşmesine Ek İSG 

Sözleşmesi 

 

KORUYUCU MALZEME KULLANIMI:     100 TL /KİŞİ   

 

 Sahada uygun iş ayakkabısı kullanılmaması veya 

yıpranmış durumda olması 

 Oksijenle kesme, kaynak ve taşlama işlerinde göz 

koruyucu uygun maske veya gözlük kullanılmaması 

 İnşaat sahalarında baret kullanılmaması 

 İki metreyi geçen yükseklikle paraşüt tipi emniyet 

kemeri ve can halatı kullanılmaması 

 El koruması için iş eldiveni kullanılmaması 

 Gerekli hallerde, solunum koruması için, toz, gaz vb. 

maskesi kullanılmaması 

 85 dB’yi geçen gürültülü çalışmalarda uygun tipte 

kulak koruyucusu kullanılmaması 

 

 Tekrarı halinde: 100/ TL KİŞİ  

ÇALIŞMA ŞEKLİ                                              100 TL 

/KİŞİ  

 

 Çalışanların işbaşı eğitimlerine katılmaması 

 Çalışanların, yaptıkları işe uygun kişisel koruyucuyu 

kullanmaması 

 Çalışanların tehlikeli yerlerde emniyet tedbiri 

almadan çalışması 

 Kullanılan, kullanılacak malzeme veya Cihazlar 

tehlikeli yerlere veya tehlikeli şekilde konulmuş 

olması 

 Patlayıcı, yanıcı maddelerin bulunduğu yerlerde 

Sigara içilmesi, ateş, kıvılcım çıkartan alet 

kullanılması 

 Elektrikli el aletlerinin siperlikleri ve muhafazasız bir 

şekilde uygunsuz kullanılması 

 Elektrikli el aletleri yanlış veya tehlikeli kullanılması 

 

 Tekrarı halinde: 200/ TL KİŞİ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERDİVENLER                                         100 TL 

 

 Uygun özellikte ve uzunlukta merdiven 

kullanılmaması 

 Merdivenin basamakları kırık, ekli ve basamak 

aralıkları farklı açıklıkta olması 

 Merdiven yukarı kısmından bağlanarak ve alt 

kısmından sabitlenerek emniyete alınmaması 

 Gerekli olan yerlerde merdiven kullanılmayıp bunun 

yerine bidon, kova, boya kutuları üzerinden 

çalışılması 

 

 Tekrarı halinde: 100/ TL 

 

İSKELELER                                        1000 TL 

 

 2 metreyi geçen yerlerde paraşüt tipi emniyet kemeri 

can halatı ve baret kullanılmaması 

 İskele ve çalışma platformlarında korkulukların 

olmaması 

 İskele platformu tamamen kapatılmamış şekilde 

üzerinde çalışma yapılması 

 İskelelerde korkuluk yerine ip veya tel halat 

kullanılması 

 İskele üzerinde tek kalasla çalışma yapılması 

 Çalışanların iskelelere tırmanarak çıkması, İskeleye 

içinden yukarı çıkmak için ayrıca merdiven 

yapılmaması 

 İskele ayakları sağlam zemine oturtulmaması ve 

ayaklar altına uygun kalınlıkta TAKOZ 

konulmaması 

 İskele elemanları birbirine çapraz olarak 

kelepçelerle bağlanmaması ve ayrıca duvara da 

tellerle bağlanarak iskelenin sallanması 

önlenmemesi 

 İskele kurma işi firmanın el kitabına göre ve yetki 

verilmiş, deneyimli EHİL kişilere yaptırılmaması 

 Metal iskelelerin topraklanması yapılmaması 

 Tekerlekli iskele üzerinde işçi çalışırken itilip çekme 

işlemi yapılması 

 Tekerlekli iskele ayakları kilitlenmemesi veya 

takozlanmaması 

 Tekerlekli iskele üzerindeki çalışma platformunda 

korkuluk olmaması  

 Tekrarı halinde: 2000/ TL 
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ÇALIŞMA İZNİ                                                100 TL KİŞİ    

                                              

 Çalışanlar, işe başlamadan önce genel iş güvenliği 

eğitimini almaması 

 Yapılacak çalışmalar için İş Güvenliği Birimine haber 

verilmemesi, güvenlik önlemlerinin alınmadan ve izin 

formu doldurulmadan işe başlama 

 

 Tekrarı halinde: 100/ TL KİŞİ  

 

İNŞAAT YÖNTEMLERİ                                100 TL KİŞİ 

                                                       

 Gerekli hallerde, kullanılan özel inşaat yöntemlerine  

ilişkin prosedürler yazılı olarak tanımlanmaması 

 Uygulanacak inşaat yöntemleri  mevcut fakat 

yetkililerce sahada işin sırası ve kontrolü yapılmaması 

 İşçilerin, uygulanan inşaat yöntemlerine ilişkin yeterli 

bilgi ve deneyimleri olmaması 

 

 Tekrarı halinde: 200/ TL KİŞİ  

 

İNŞAAT MAKİNA ve EKİPMANLARI     200 TL /ARAÇ   

   

 İş makinesi ve ekipmanların teknik kontrolleri 

yapılmaması (vinç, kompresör vb.) 

 İş makinesi ve ekipmanların periyodik bakımları 

yapılmıyor ve/veya bakım kayıtları eksik olması 

 İş makinesi, ekipman kullanan şoför, operatör, 

kaynakçı vb. personelin geçerli sertifikaları olmaması 

 Makine ve ekipman kullanım amacı dışında 

kullanılması (işçi taşınması vb. )  

 

 Tekrarı halinde: 400/ TL /ARAÇ  

 

OKSİ- ASETİLEN KAYNAK VE KESİM İŞLERİ  100 TL 

 

 Kullanılmayan gaz tüpleri yere yatık vaziyette 

depolanması 

 Gaz tüpleri BOŞ-DOLU diye tanımlanmaması 

 Gaz tüpleri dik durumda birbirine bağlı olarak 

emniyete alınmamış durumda olması 

 Gaz silindirleri kullanılırken yere paralel yatırılmış 

durumda olması 

 Kullanılmayan gaz tüplerinin uç başlıklarındaki 

kapakları takılmamış olması 

 Oksi-asetilen takım hortumları birbirine bantla 

bağlanmamış tüp manometre saat camları kırık veya 

ibreleri çalışmaması 

 Kullanılmayan dolu  gaz tüpleri güneş ışınlarından 

koruma için sundurma altına konulmaması 

 Oksijen kaynağı yapan personelin geçerli kaynakçı 

sertifikası olmaması 

 

 Tekrarı halinde: 200/ TL /CİHAZ  

 

 

ELEKTRİK KAYNAĞI                                 200 TL 

 

 Kaynakçı personelin geçerli kaynakçı sertifikası 

olmaması 

 Kaynak işlemi yapılan yerin yakınında yangın 

söndürücü bulundurulmaması 

 Kaynakçı el maskesi, eldiven, iş elbisesi 

kullanmaması 

 Kaynak kablosu ekli ve pensesi yıpranmış olması 

 Sabit olan tipteki kaynak makinesi topraklanmamış 

olması  

 Kaynak makinesi yıpranmış veya bakımsız vaziyette 

olması 

 Kaynak kablolarının makineden çıktığı yerdeki 

lastik izoleleri yıpranmış olması 

 

 Tekrarı halinde: 400/ TL 

 

EL ALETLERİ                                       100 TL 

 

 El aletler kullanılamaz durumda veya bakımsız 

olması 

 El aletleri usulüne uygun şekilde kullanılmaması 

 El aletleri uygun şekilde depolanmaması 

 

 Tekrarı halinde: 100/ TL 

 

ÇALIŞMA ORTAMI                            200 TL 

 

 Yağlı kaygan zemine karşı tedbir alınmaması 

 Yemekhane ve soyunma yerleri hijyenik olmaması 

 Yatma ve yıkanma yerleri hijyenik olmaması 

 Çalışma ortamında atıklar gelişigüzel atılması-tertip 

düzen olmaması 

 Çalışma alanında uygun ve yeterli ışıklandırma 

olmaması 

 Çalışma ortamında uygun havalandırma olmaması 

 Çalışma ortamında toz, duman veya gaz hissediliyor 

gazölçerle ölçüm yapılmadan çalışmaya devam 

edilmesi 

 

 Tekrarı halinde: 100/ TL 

 

  BASINÇLI KAPLAR, KOMPRESÖRLER    350 TL 

 

 Kompresörün emniyet valfleri, tahrik üniteleri ve 

basınç göstergeleri kontrol edilmemiş ve bakım 

kartları tutulmamış, yıllık basınç testleri yapılmamış 

durumda olması 

 Kompresör hortum kelepçelerinden hava kaçağı 

bulunması 

 Kırıcı delici tabancaları bakımsız, yağ kaçırıyor 

olması 

 

 Tekrarı halinde: 500/ TL 

 



     
     

49 

 

 

 

 

ELEKTRİK SİSTEMİ                                         150/ TL 

 

 Geçici elektrik sisteminde kullanılan uzatma kabloları 

askıya veya kenara alınmamış olması 

 Uygun olmayan topraksız fiş, priz kullanılması 

 Elektrik kabloları ve bağlantıları uygun şekilde izole 

edilmemesi 

 Elektrik panoları kapakları kilitli olmaması 

 Elektrik güç panolarının üzerinde uyarı işaretleri 

bulunmaması 

 Çevre saç pano, vinç ve rayları topraklaması yok veya 

yetersiz olması 

 Elektrikçinin sertifikası olmaması 

  

 Tekrarı halinde: 150/ TL 

 

KALDIRMA EKİPMANLARI                           150 TL 

 

 Kaldırma işlemine başlamadan önce, telsiz veya 

işaretçi bulundurulmaması vb. güvenlik önlemleri 

yetersiz olması 

 Hasarlı bez sapan, sapan halatı, zincir, emniyet 

mandalsız kanca kullanılması 

 Asılı yükler, sallantıya karşı uçlarına ip bağlanarak 

emniyete alınmaması 

 Vinç operatörüne yol göstermek için işaretçi personel 

veya telsiz sağlanmamış olması 

 Kaldırılan malzemenin ağırlığı vincin güvenli yük 

kapasitesini aşması 

 Malzeme yetersiz dolaşık sapanlama sistemiyle 

kaldırılması 

 Kaldırma makinelerinin 3 aylık yük testi ve periyodik 

kontrolleri yapılmamış olması 

 

 Tekrarı halinde: 200/ TL 

 

PERİYODİK SAĞLIK KONTROLLERİ 100 TL /KİŞİ 

 

 Sahada çalışanların ağır ve tehlikeli işlerde 

çalışabileceğine dair raporu bulunmaması 

 Çalışanların periyodik sağlık kontrolleri yapılmaması 

veya eksik olması 

 Çalışanların periyodik sağlık kontrolleriyle ilgili 

kayıtlar tutulmuyor veya eksik olması 

 Yemekhanede çalışanların üç ayda bir portör 

muayeneleri yapılmıyor olması 

  

 Tekrarı halinde: 150/ TL /KİŞİ 

 

 BARİYERLER                                                   200 TL 

 

 İşyerindeki tehlikeli alanlarda bariyerler ve ikaz 

işaretleri kullanılmamış olması  

 Yasak bölgeler ve sınırlı giriş bölgeleri 

işaretlenmemiş durumda 

 

 

 

DERİN KAZILAR                                           750 TL 

 

 Toprak kaymasını engellemek için ( kademe, şev, 

iksa vb.) yeterli tedbirler alınmamış olması 

 Kazı yapılan alana ulaşım yeterli değil ( rampa, 

merdiven vb. sağlanmamış ) 

 Kazı çevresine bariyer, korkuluk yapılmamış, ikaz 

levhaları eksik olması 

 İş makineleri ve araçlar iş sonunda geceleyin kazı 

kenarına yakın bırakılması 

 Kazıda çıkan hafriyat toprağı, kazı kenarından en az 

1m uzağa yığılarak çıkan hafriyatın gece taşınması 

yaptırılmaması 

 

 Tekrarı halinde: 1000/ TL 

 

DİĞER                                                         300 TL 

 

 Denetim Raporlarındaki Eksiklikleri Gidermeme 

 İSG Kurul Toplantılarına Katılmama 

 Denetimlerde Özlük Dosyalarının ve diğer 

evrakların eksik olması 

 Saha içerisinde yaka kartı olmayan işçi çalıştırma 

 Kendi ve başkalarının sağlık ve güvenliğini 

tehlikeye sokacak ihmal, kasıt, şakalaşma gibi 

hareketlerde bulunma 

 İşin gerektirdiği ekipmanları tam ve yerinde 

kullanmama 

 Yapılacak işin gerekli kıldığı tedbirler ile iş 

güvenliği birimi tarafından sözlü veya yazılı tebliğ 

edilen tedbirlere uymama, 

 Saha içinde ve çevresinde iş sağlığı ve güvenliği ile 

çevre konusunda belirtilen kurallara uymama, 

eksiklikleri gidermeme 

 Çevreye ihmal, kasıt vb. hareketler ile zarar verme 

 

Tekrarı halinde: 500/ TL 

 

İŞ GÜVENLİĞİ UYARI VE İŞARETLERİ   200TL 

 

 Gerekli uyarı ve işaret levhaları kullanılmaması 

 İş güvenliği uyarı levhaları ve işaretleri izinsiz bir 

şekilde yerlerinin değiştirilmesi veya tahrip edilmesi 

 Gece çalışan personel, reflektörlü uyarı yeleği 

kullanmaması 

 

Tekrarı halinde: 300/ TL  

 

 

18 Yaşından Küçük İşçi Çalıştırma 1000 TL /KİŞİ 

 

Sigortasız İşçi Çalıştırma                    500 TL /KİŞİ  

 

Ehliyetsiz kişilerin makine kullanımı   750 TL /KİŞİ 
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 Hurda malzemenin depolandığı alan çevresine 

bariyerler konulmaması 

İş Güvenliği Önlemlerini Tahrip Etme           300 TL 

 

 

 

 

14. RAMAK KALA ( NEARMISS ) 

 

Ramak kaza bildirimi sistemi, ucuz atlatılan, kazaya kıl payı kalan olayların bildirildiği olası kazaların 

habercisi bir sistemdir. Yönetim sistemi içinde zayıf halkaların, sorunlu kısımların tespit edilmesini sağlayan 

önleyici bir sistemdir.  

 

Ramak kala raporlamalarının istatistiklerinin tutulduğu bir işyerinin daha güvenli olmasını sağlayan bir 

sistem olması üzerine Şantiyede Ramak Kala Raporlamaları İş Güvenliği Birimi tarafından Proje Yönetimine 

sunulacak ve istatistikleri hazırlanacaktır. Artan ramak kala vakalarının küçük kazaları meydana getirdiği, 

önlemlerin alınmaması sonucu büyük kazalara yol açabileceği verilerle ve tutulan istatistiklerle ortadır. 

 

 

 

 

1 BÜYÜK KAZA 

 

 

 

 

29 KÜÇÜK KAZA 

 

 

 

 

300 RAMAK KALA OLAYI 

 

 

 

 

 

Ramak Kala Örnekleri; 

 

 Düşmek üzereydim ama düşmedim bu durum benim içi tehlike oluşturdu ve ileride oluşturabilir 

 

 Yangın çıkacaktı ama yangın olmadı ve ucuz atlattık ileride yangın çıkabilir bunun için ramak kala 

raporları ile önlem almalıyım 

 

Major

Injury

1

29
Minor 

Injuries

300
Near Miss

Incidents
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14.1. Ramak Kala Raporu 
 

Bölüm 1  (Çalışanlar / Tedarikçiler /Ziyaretçiler tarafından doldurulacaktır. ) 

 ( İş Sağlığı ve Güvenliği&Çevre Acısından fark edilen Tehlikeleri ve oluşan Ramak Kala durumlarının 
raporlanmasında kullanılacaktır. ) 

 

Tehlike / Ramak Kalayı tanımlayın: 

 

 

Şantiye/ Birim:  

 

Saha/Koğuş/Yemekhane v.s  

 

Tehlike / Ramak Kalayı Raporlayan Kişi / İmza:  

 

Tehlike / Ramak Kalayı raporladığınız Kişi /İmza  :  

 

Rapor Tarihi: ………./………./……….  

Bölüm 2 (İş Sağlığı Güvenliği&Çevre Sorumlusu Tarafından doldurulacaktır) 
 

İş Sağlığı Güvenliği&Çevre Sorumlusunun Adı: 

…………………………………………………………………… 

Tehlike / Ramak Kala için Planlanan Faaliyet 
Sorumlu  
Personel 

Tamamlanma  
Tarihi 

   

   

   

Raporlama yapan personelin imzası: Tarih: ………./………./………. 

İSG&Çevre Sorumlusunun imzası : Tarih: ………./………./………. 

Yönetimin İmzası : Tarih: ………./………./………. 

 
Bu Form doldurulduktan sonra İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu tarafından saklanacaktır. 
Tehlike/ Ramak Kala için Planlanan Faaliyet için yapılan Doğrulama Kayıtları ( Doküman,Fotograf v.s 
Forma ekli olarak  saklanacaktır)  
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15. İLETİŞİM 

 

Proje yürütümünde iletişim telsiz ve cep telefonları ile sağlanacaktır. Acil durumlara ilişkin iletişim 

numaraları şantiyede tüm çalışanlara duyurulacaktır. Tehlikeli bölgelere ilişkin bilgilendirme işaretleme sistemi 

ile sağlanacaktır. 

16. ZİYARETÇİLER  

 

Proje yürütümü boyunca şantiyeye gelecek olan Ziyaretçiler ve üçüncü kişiler için “Ziyaretçi ve Üçüncü 

Kişiler İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı” tebliğ edilmesiyle birlikte uygun kişisel koruyucu donanım kendilerine 

giriş ve çıkışlarda bulunan güvenlik tarafından verilmesiyle şantiye içerisinde nezaret edilecektir. Ziyaretçilerin 

ve üçüncü kişilerin güvenlik ve sağlıklarının İşveren sorumluluğunda bulunduğundan emniyetli yaya yolları 

yapılarak tehlikeli alanlara girmeleri önlenecektir. 

 

Ziyaretçi Ve Üçüncü Kişiler; 

 

 Şantiyeye girmeden önce Şantiye Genel İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları hakkında bilgilendirilecektir. 

 Şantiyede gidecekleri yere kadar nezaret edilecektir, 

 Şantiyede Emniyetli yürüyüş yolunu kullanarak ulaşım sağlanacaktır, 

 Şantiyede kullanılması gereken KKD ler kendilerine verilecektir,  

 Acil durumlarda yapılması gerekenler kendilerine anlatılacaktır, 
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17. İZLEME ÖLÇME PLANI 

 

İşyerinde yapılması gereken Periyodik Kontroller İzleme Ölçme Tablosu Tablo 15.1 oluşturularak takip 

edilecektir. 11.01.1074 Tarih Ve 14765 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, İsçi Sağlığı Is 

Güvenliği Tüzüğü gereği, tüzüğün aşağıdaki cihazlar için öngörmüş olduğu kontroller gerçekleştirilecektir, 

uygunsuzluklar tespit edilecek, bu eksikliklerin giderilmesinde işverene yardımcı olunacak ve sonuçların 

raporlandırılması sağlanacaktır.. 

  

17.1. Basınçlı Kapların (Periyodik Kontrolü) Muayene Ve Testleri 
 

 Buhar Kazanı Periyodik Kontrolleri, 

 Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrolleri, 

 Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolleri, 

 Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolleri, 

 Otoklav Periyodik Kontrolleri, 

 Basınçlı Kap Periyodik Kontrolleri, 

 Hava Tankı Periyodik Kontrolleri, 

 Hidrofor Tankı Periyodik Kontrolleri, 

 Kara Tankeri Tankı Periyodik Kontrolleri, 

 Sanayi Gaz Tankeri Tankı Periyodik Kontrolleri, 

 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Depolama Tankı Periyodik Kontrolleri, 

 Sanayi Gazları Depolama Tankı Periyodik Kontrolleri, 

 Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Depolama Tankı Periyodik Kontrolleri 

 Diğer basınçlı kaplar. 

 

17.2. Kaldırma Makinelerinin (Periyodik Kontrolü) Muayene Ve Testleri 
 

 Vinç Periyodik Kontrolleri, 

 Mobil Vinç Periyodik Kontrolleri, 

 Caraskal Periyodik Kontrolleri, 

 Platform Periyodik Kontrolleri, 

 Asansör Periyodik Kontrolleri, 

 Hidrolik Asansör Periyodik Kontrolleri, 

 Yük ve Servis Asansörü Periyodik Kontrolleri, 

 Forklift Periyodik Kontrolleri, 

 Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolleri, 

 Trans palet Periyodik Kontrolleri, 

 Teleferik, Teleski, Telesiyej Periyodik Kontrolleri, 

 Diğer kaldırma makinelerinin periyodik kontrolleri.  
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17.3. Kontrol Ve Denetim Amaçlı Teknik Ölçümler 
 

 Kontrol ve iyileştirme amaçlı yakma tesisleri baca gazi/brülör ölçümleri, 

 Gürültü ve titreşim kirliliği ölçümleri, 

 Aydınlık (lux) ölçümleri, 

 Topraklama ölçümleri, 

 İsletme içi ortam toz ölçümleri, 

 

Periyodik kontroller yasal dayanak temel alınarak yapılacaktır. 

 

Periyodik kontrole esas her bir basınçlı kap yılda en az 1 (bir) defa, kaldırma ekipmanları ise yılda 4 (dört) 

defa periyodik kontrollerinin YETKİLİ KURULUŞLARCA yaptırılması ve sonuçlarının raporlandırılması 

gerekmektedir. 

 

 Basınçlı kaplardan; Buhar Kazanları, Sıcak Su Kazanları, Kızgın Yağ Kazanları ve Buhar 

Jeneratörlerinin periyodik kontrolleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü Madde–207 Madde–208 ve 

Madde–209 hükümleri geçerli olmaktadır. 

 Basınçlı kaplardan; Hava Tankları, Gaz Tankları, Tüpler, Hidroforlar, Kompresörler ve Her türlü 

basınçlı kabin periyodik kontrolleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü Madde–244 hükümleri 

geçerlidir. 

 Her türlü kaldırma aracının periyodik kontrollerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü Madde–378 

hükümleri geçerlidir. 

 

Ayrıca daha önce kullanılarak tekrar devreye alınan veya yeni alınan bir cihazın tekrar devreye alınmadan 

önce periyodik kontrollerinin yaptırılması tüzük gereği zorunludur. 

 

Firmaların bünyesindeki mühendislerin, sürekli isletme körlüğü yasayabileceklerinden, firmalardaki 

periyodik kontrollerin bünyesindeki mühendislerce yapılması kesinlikle sakıncalıdır. Bu şekilde yapılan 

kontroller ve raporları is müfettişleri tarafından kabul edilmemektedir.  
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17.4. İzleme ve Ölçme Tablosu 
 

İZLEME VE ÖLÇME TABLOSU  

Sıra FAALİYET Periyot ADET 1 2 3 4 5 

  ÖLÇÜMLER               

1 Gürültü ölçümü Yılda Bir             

2 İç Ortam Toz ölçümü Yılda Bir             

3 İç Ortam gaz ölçümü  Yılda Bir             

5 Aydınlatma Yılda Bir             

  ÇEVRESEL ÖLÇÜMLER               

1 Emisyon Ve İmisyon Ölçümleri               

2 Çevresel Gürültü Ölçümleri               

  TEST, KONTROL VE TAHLİLLER               

1 
Elektrik ile çalışan makinelerin topraklama 
kontrolü 

Yılda Bir             

2 Paratoner Topraklama Kontrolü  Yılda Bir             

3 
Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Yeterlilik 
Kontrolü  

Yılda Bir             

4 Caraskal Periyodik Test ve Kontrolleri 3 ay              

5 Yük Asansörü Periyodik Test ve Kontrolleri 3 ay              

6 Forklift Periyodik Test ve Kontrolleri 3 ay              

7 Vinç Periyodik Test ve Kontrolleri 3 ay              

8 Kazan Periyodik Test ve Kontrolleri Yılda Bir             

9 Kompresör Periyodik Bakımı Yılda Bir             

10 Hava Tankı Periyodik Bakımı Yılda Bir             

11 Yangın Söndürme Cihazlarının Bakımı 6 ay             

12 Yangın Tatbikatı  6 ay              

13 Motopomp Kontrolü Her Hafta             

14 İçme Suyu Tahlilleri 1 ay              

  

 

EĞİTİM, TOPLANTI, DENETİM VE DİĞER 
 

1 İSG Kurulu  Her Ay              

2 İSG Eğitimleri -             

3 İlkyardım Eğitimleri 3 yıl             
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4 ÇSGB Denetimleri               

İZLEME VE ÖLÇME TABLOSU  

Sıra FAALİYET Periyot ADET 1 2 3 4 5 

5 İş Kazaları               

  SAĞLIK                

1 Akciğer Grafitsi  Yılda Bir   
    

      

2 SFT (Solunum Fonksiyon Testi) Yılda bir   
    

      

3 Odyometre Testi  Yılda bir   
          

4 Ağır ve Tehlikeli İş Raporu  Yılda bir   
          

4 Portör 6 ay   
          

5 Göz muayenesi  Yılda Bir   
          

6 Tetanos 5 yıl   
          

7 İdrarda Fenol  6 ay    
          

8 İdrarda Fenol hüppirik asit 6 ay    
          

9 Tam Kan 6 ay    
          

10 Böbrek Fonksiyon Testi  6 ay    
          

11 Akciğer Enzim Analizi  6 ay    
          

 

 

Tablo 15.1 İzleme ve Ölçme Tablosu 
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18. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR 

 
Şantiye sahamızda kullanılacak kişisel koruyucu donanımlarda ki özellikler aşağıdaki gibi olacaktır. Sahada 

çalışan tüm çalışanları kişisel koruyucu donanımları kullanmaları için kişisel koruyucu donanımların 

kullanılması hakkında eğitimler ve denetimler gerçekleştirilecektir. 

 

18.1. Kişisel Koruyucu Donanım Standartları 
 

Baret; 

 

En 397 standardında genel kullanım için tasarlanmış baret kullanılacak. Projede belirtilen iş 

kalemlerinde çalışan tüm ekipler tarafından kullanılacaktır. Çalışanlara zimmet formları ile 

verilecektir ve gerektiğinde yenisi ile değiştirilecektir. 

 

 

 

Eldiven; 

EN 388 Standardında. Projede belirtilen kalıp demir, izolasyon ve diğer düz işlere hareketli 

kısımları olan el aletleri haricinde tüm işlerinde kullanılmalıdır. Çalışanlara zimmet formları 

ile verilecektir ve gerektiğinde yenisi ile değiştirilecektir. EN 374 Kimyasal Madde Ve 

Mikro-Organizma Eldivenleri, En 388 Anti Statik-Mekanik İş Eldivenleri, EN 407 Sıcak İş 

Ve Isı Eldivenleri, EN 420 Genel Amaçlı Eldivenler, EN 421 İyonize Işınlara-Radyasyona 

Karşı Eldivenler, EN 511 Soğuk İş Eldivenleri, EN 659 Yangın Mücadele Eldivenleri 

 

İş Ayakkabısı; 

EN 345, EN 346 Standardında Çelik Burunlu Kaymaz Tabanlı Ayakkabıları Elektrik Ekibi 

Çalışanları Dışında Herkese Vermeliler. Elektrik Ekibi Çalışanlarına EN 347 Standardında 

Anti statik Ayakkabı Kullanılmalıdır. Çalışanlara Zimmet Formları İle Verilecektir Ve 

Gerektiğinde Yenisi İle Değiştirilecektir. 

 

 

Emniyet Kemeri; 

 

EN 361 Standardında Paraşüt Tipi Emniyet kemeri Ve EN 355 Standardında 1 Adet 

Ayarlanabilir Şok Emicili Halat Ve Güvenlik Halatları Yüksekte Çalışmalarda ve Şaft Ve 

Asansör Boşluklarında Çalışanlar Tarafından Kullanılmalıdır. Çalışanlara Zimmet Formları 

İle Verilecektir Ve Gerektiğinde Yenisi İle Değiştirilecektir. EN 360 Yüksekten ani düşmeyi 

önleyici geri sarmalı ve ataletli tipi makaralar, aparatlar ve örgü kolonlu halatlar, EN 353 

Emniyet Kemeri halatı, Frenleme sistemi 
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Çapak Gözlüğü; 

EN 166 Standardında Çapak Gözlüğü Alınmalı Beton Dökümlerinde Ve Hilti, Hızar, Spiral 

Gibi El Aletlerini Kullananlar Tarafından Kullanılmalıdır. Çalışanlara Zimmet Formları İle 

Verilecektir Ve Gerektiğinde Yenisi İle Değiştirilecektir. EN 175 Kaynak Siperleri 

Başlıkları, EN 379 Elektronik Kaynak Başlıkları 

 

 

Solunum Sistemi Koruyucuları; 

 

EN 136 Tam Yüz Maskesi, EN 137 Solunum Tüp Ve Sırtlıkları, EN 139 Temiz Hava 

Beslemeli Maskeler, EN 140 Yarım Yüz Maskeleri, EN 141 Gaz Buhar Filtreleri, EN 143 

Zerrecik (Partikül) Filtreleri, EN 146 Kendinden Hava Beslemeli Başlık Maskeler, EN 149 

Bakım Gerektirmeyen Maskeler 

 

 

 Kulak Koruyucuları;  

En 352–1, EN 352–2, EN 352–3 Standartlarında kulak koruyucuları gürültülü ortamlarda 

kullanılacak ve kullanıldıktan sonra gerektiğinde yenisi ile değiştirilecektir. 

 

 

 

 

 

Can Halatları;  

EN 362 CE 1015 Standardında can halatları iskelelerde, çatılarda kısacası 

yüksekten düşme riski bulunan tüm bölgelerde çalışanların emniyet 

kemerini bağlaması ve ergonomik bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. 

Yüksekte yapılan çalışmalarda kişisel koruyucunun yanında toplu 

korumaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu hususta güvenlik halatları, 

güvenlik ağları ve sağlam bir iskele için uygun bağlantı elemanları 

seçilmesi gereklidir. 

 

Güvenlik Ağları; 

 BS EN 1263-1:2002 Standardında yüksekte yapılan çalışmalarda, kişisel 

koruyucu donanım kullanılması kısıtlı alanlarda düşmelere karşı alınması 

gereken önlemlerdendir. 

Bina Çevresi Güvenlik Ağı Platformları ,Şaft ve asansör boşluk 

ağları,Toprak kaymasını önleyici güvenlik ağı,Çatı ve Konstrüksiyon firma 

çalışanlarına yönelik Çatı altı güvenlik ağları,Çocuk Güvenliği ve güvenlik 

ağları,İskele Fileleri 

Ø 12 mm Polyester örgü halat - 10x10 gözler 

 

 



     
     

59 

 

19. SAĞLIK GÜVENLİK İŞARETLERİ  

 

 

Güvenlik ve sağlık işaretleri şantiyemizin giriş ve çıkışlarında ve tehlikeli bölgelerin yakınlarında 

mevzuatlara uygun şekilde olacaktır. 

 

Sabit ve kalıcı işaretler; 

 

 Sabit ve kalıcı işaret levhaları; yasaklamalar, uyarılar ve yapılması zorunlu işler ile  acil kaçış yollarının 

ve ilk yardım bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tanınması için kullanılacaktır. 

 Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, işaret levhası ve kırmızı renkle kalıcı şekilde 

işaretlenecektir. 

 Konteynır ve borular üzerindeki işaretler Mevzuatlarda belirtildiği şekilde olacaktır.  

 Engellere çarpma veya düşme riski olan yerler, işaret levhası ve güvenlik rengi ile kalıcı şekilde 

belirlenecektir. 

 Trafik yolları güvenlik rengi ile kalıcı olarak işaretlenecektir.   

 

Geçici işaretler; 

 

Gerekli hallerde işaretlerin  birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak; tehlike sinyali 

vermek, insanların belli bir takım hareketleri yapması ve acil tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli sinyaller ve/veya 

sözlü iletişim kullanılacaktır. 

 

Gerekli durumlarda, tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirmek için el 

işaretleri ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır. 

 

İşaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılması 

 

Aynı derecede etkili ise, aşağıdaki işaretlerden herhangi biri kullanılabilir: 

 

 Engel veya düşme tehlikesi olan yerlerde; işaret levhası veya güvenlik rengi 

 Işıklı işaret, sesli sinyal veya sözlü haberleşme  

 El işaretleri veya sözlü haberleşme 

 

Aşağıda belirtilen işaretler birlikte  kullanılabilir. 

 

 Işıklı işaret ve sesli sinyal 

 Işıklı işaret ve sözlü haberleşme 

 El işaretleri ve sözlü haberleşme  
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Aşağıdaki tabloda yer alan hususlar güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanır. 

 

Renk Anlamı veya Amacı Talimat  ve Bilgi 

Kırmızı Yasak işareti Tehlikeli hareket veya davranış 

Tehlike alarmı Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et 

Yangınla mücadele ekipmanı 
Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne 

olduğu 

Sarı  Uyarı işareti Dikkatli ol, önlem al, kontrol et 

Mavi (1) 
Zorunluluk işareti 

Özel bir davranış ya da eylem 

Kişisel koruyucu donanım kullan 

Yeşil 
Acil kaçış, ilk yardım işareti 

Kapılar, çıkış yerleri ve yolları,  ekipman, 

tesisler 

Tehlike yok Normale dön 

(1) Mavi:  

(2)Flüoresan 

turuncu:  

Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir.  

Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş 

şartlarında bu renk çok dikkat çekicidir.                 

 

 

19.1. Yasaklayıcı İşaretler 
 

Daire biçiminde, Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar 

işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır) 
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19.2. Uyarı İşaretleri 
Üçgen şeklinde, Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az  % 

50’sini kapsayacaktır) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.3. Emredici İşaretler 

 
Daire biçiminde, Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini 

kapsayacaktır) 
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19.4. Acil Çıkış Ve İlkyardım İşaretleri 

 
Dikdörtgen veya kare biçiminde, Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 

50’sini kapsayacaktır) 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.5. Yangınla Mücadele İşaretleri 

 
Dikdörtgen veya kare biçiminde, Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en 

az % 50’sini kapsayacaktır) 

 

 

 

 

 

 

El İşaretleri İçin Asgari Gerekler; 

 

El işaretleri şantiyemizde kule vinç çalışmalarında operatörlere,  işaretçi ve sapancılara eğitimler verilerek 

anlatılacaktır.  

 

Özellikler; 

 

El işaretleri kesin, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olacak ve benzer işaretlerden belirgin bir şekilde 

farklı olacaktır. Aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa, bunlar simetrik olarak hareket ettirilecek ve bir harekette 

sadece bir işaret verilecektir. 

 

Yukarıdaki şartlara uymak, aynı anlamı vermek ve anlaşılabilir olmak kaydıyla 3 üncü bölümde gösterilen 

işaretlerden biraz farklı veya daha detaylı işaretler kullanılabilir. 

 

Özel kullanım kuralları; 

 

İşaretçi: El–kol hareketleri ile İşaretleri veren kişi,   

Operatör: İşaretçinin talimatları ile hareket eden kişi  
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 İşaretçi, operatöre manevra talimatlarını vermek için el–kol hareketleri kullanacaktır.  

 İşaretçi, kendisi tehlikeye düşmeyecek şekilde, bulunduğu yerden bütün manevraları görsel olarak 

izleyebilmelidir. 

 İşaretçinin esas görevi; manevraları yönlendirmek ve manevra alanındaki işçilerin güvenliğini 

sağlamaktır. 

 Operatör, almış olduğu emirleri güvenlik içerisinde yerine getiremeyeceği durumlarda  yürütmekte  

olduğu manevrayı durdurarak yeni talimat isteyecektir. 

 Operatör, işaretçiyi kolaylıkla fark edebilmelidir. 

 İşaretçi, ceket, baret, kolluk veya kol bandı gibi ayırt edici eşyalardan bir veya daha fazlasını giyecek ya 

da uygun bir işaret aracı taşıyacaktır. 

 Ayırt edici eşyalar; parlak renkli, tercihen hepsi aynı renkte ve sadece işaretçilere özel olacaktır. 

 

20. KONTROL FORMLARI & ÇALIŞMA İZİNLERİ 

 

Projenin yürütümünde karşılaşılacak risklere ilişkin kontrol formları ve iş izinleri uygulanacaktır. Kontrol 

formu doldurulmadan ve çalışma izinleri olmadan çalışma yapılmayacaktır.  

 

Günlük yapılan Saha Denetimlerinde Kontrol Formları uygulanacak ve haftalık olarak İş Sağlığı ve 

Güvenliği Haftalık Kontrol Formu İSG Sorumlusu tarafından düzenlenecektir. 

 

 Kazı İş İzni 

 Elektrik İş İzni 

 Yüksekte Çalışma İzni 

 Gece Çalışma İzni 

 İskele Kontrol Formu 

 Merdiven Kontrol Formu 

 İş Makinesi Kontrol Formu 

 El Aletleri Kontrol Formu 

 Haftalık İSG Kontrol Formu 
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21. PROJE KAPSAMINDA ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

 

 

21.1. Şantiye Kurulumu 

 
 Şantiyenin kurulumu esnasında öncelikle şantiye 

alanımızın ruhsat sınırları içerisinde kalacak 

şekilde dışarıdan doğabilecek herhangi bir 

tehlikelere karşın çevresinin dışarıdan gelebilecek 

tehlikelere karşı sınırlandırılması sağlanacaktır. 

 Şantiyeye asılacak iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili 

uyarı levhalarının çeşidi, sayısı belirlenip temin 

edilmesine yönelik program hazırlanacaktır. 

 Şantiye sahasının giriş çıkış noktaları mutlaka 

belirlenecek ve giriş çıkış noktasına konacak 

güvenlik görevlileri eğer özel bir güvenlik firmasından sağlanacaksa eğer 5188 sayılı özel güvenlik 

yasasına uygun olarak personeller istihdam edilecektir.  

 Şantiye kurulumunda yaya yolları şantiye sahası içersinden ayrılarak çalışanlar için güvenli bir geçiş 

yolları oluşturulacaktır. 

 Şantiye kurulumunda saha içersinde ofis niteliğinde konan konteynırların elektrik sigortalarının 

üzerinde mutlaka kaçak akım röleleri konulacaktır. 

 Şantiye sahası içersinde araçlar acil çıkış planları doğrultusunda park yerlerinde geri geri park 

edilecektir. 

 

21.1.1. Koğuşların Kurulumu 
 

 Soyunma yerleri, aydınlık, havalandırmaya elverişli ve soğuk mevsimlerde yeteri kadar ısıtılmış olacak, 

temiz ve bakımlı bulundurulacaktır. Buraların en az günde bir kere temizlenmesi ve yıkanması 

sağlanacak ve duvarları, açık renkle boyanacaktır. 

 Koğuşlarda tavan yüksekliği 280 santimetreden aşağı olmayacak ve adam başına düşen hava hacmi, en 

az 12 metreküp olarak hesap edilecektir. Her koğuşta yatırılacak işçi sayısı, buna göre tespit edilerek 

koğuşun hava hacmi ile yatabilecek en çok işçi sayısını gösteren ve işveren veya işveren vekilinin 

imzasını taşıyan bir cetvel, koğuşlara asılacaktır.  

 Koğuşların pencerelerinin üst kısımları, her zaman açılıp kapanacak şekilde (vasistaslı) olacak, ayrıca 

koğuşlardaki havayı, devamlı bir şekilde değiştirebilecek tertibat tesisat, baca, menfez veya elektrikli 

özel vantilasyon cihazları bulunacaktır.  

 Koğuşlarda, duvarlara çivi çakılması, elbise ve benzerinin asılması yasaktır.  

 Koğuşlarda yatan işçi sayısı kadar, kilitli ve uygun elbise dolapları bulundurulacak ve bunların 

yüksekliği 170 santimetreden aşağı olmayacaktır. Koğuşlardaki yatak, yastık, yorgan, battaniye, yatak 

örtüsü, yastık kılıflı, pike gibi yatak eşyası, mevsim ve iklime göre sağlanacak ve bunlar, temiz bir 
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halde bulundurulacak ve yataklar, pamuktan, yünden veya kauçuktan yapılacak, her gün 

havalandırılarak üstleri temiz örtü ile örtülecektir.  

 Koğuşlar içersinde 6 kg. kuru kimyevi tozlu yangın söndürücüler yeterli sayıda koğuşların her iki 

başında mutlaka bulunacaktır. 

 

21.1.2. Duşlar ve Tuvaletler 
 

 Kabinler, insanların bulunduğu kapalı yerlere açılmayacak bir şekilde yerleştirilecek ve gereği gibi 

havalandırılacak, koku çıkmasını önleyecek tedbirler alınacak, yeterli ve uygun şekilde 

aydınlatılacaktır.  

 100 kişiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde 30 erkek işçi için, bir kabin ve pisuar, her 25 kadın işçi için 

de en az bir kabin (tuvalet) hesap edilecek, 100 den sonrası için her 50 kişiye 1 tane hesabı ile tuvalet 

bulundurulacaktır 

 Kadın ve erkek işçilerin birlikte çalıştığı işyerlerinde; kadın ve erkek tuvaletleri, birbirinden ayrı olacak 

ve günde en az bir kere iyice yıkanacak, her kullanmadan sonra temiz bir halde bulundurulması 

sağlanacak, kokuları sıhhi usullere uygun bir şekilde giderilmiş olacaktır.  

 İşyerlerinde atık ve birikinti suların aktığı ve toplandığı yerler, özel veya genel bir kanalizasyona veya 

fosseptiğe bağlanacak ve buralar, uygun bir kapak ile örtülecektir. Bu kapak, günde en az bir kere bol su 

ile yıkanıp temizlenecektir. Boşaltma boruları, su geçirmez ve sızdırmaz maddelerden yapılacak ve 

sızdırmayacak şekilde iyice bağlanacaktır. Akış doğrultusunda, bir eğim verilecek ve koku çıkmasını 

önleyecek tedbirler alınacaktır. 

 Fosseptikler gıda maddelerinin depolandığı veya işlendiği yerlere 30 metreden daha yakın bir yerde 

yapılmayacaktır 

 Tuvaletler, su depolarından ve su geçen yerlerden uzak bir yerde yapılacaktır. 

 Saha içersinde, projenin ilerleyen safhalarında sahaya yeterli sayıda seyyar lavabolar konulacak ve 

günlük olarak temizliği kontrol edilecektir. 

 Duş kabinlerinin taban ve duvarları, kolaylıkla temizlenecek malzemeden yapılacak, yan duvarların ve 

kapıların yüksekliği 170 santimetreden az olmayacak, yerlerdeki kirli suların kolayca akması için, 

gerekli tedbirler alınacak, sağlık şartlarına 

önem verilecektir.  

 Duş kabinlerinde yeterli havalandırmaya 

elverişli aspirasyon ve vantilasyon tertibatı 

yapılacak, koku ve pislik önlenecektir. 

 Duşlar, normal temizlik ve bakım dışında, her 

15 günde bir, iyice yıkanıp temizlenecek ve 

dezenfekte edilecektir.  

 Duş kabinleri, mevsime göre yeteri kadar 

ısıtılacak, bu sıcaklık 25’C den aşağı 

olmayacak ve yeterli şekilde aydınlatılacaktır. 
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 Birlikte kullanılan duş yerleri ile banyo ve hamamlar, işçi sayısına, her işçinin en az haftada bir banyo 

veya hamam yapacağına ve dinlenme sürelerine göre, yeter sayıda inşa edilecektir. 

 Duşlarda sıcak ve soğuk akan suyun, iyi bir şekilde ayarlanacak durumda olması ve yeteri kadar 

basınçla akması sağlanacaktır. 

 Duşların ve tuvaletlerin içersinde gerekli iş 

sağlığı güvenlik ve sağlık işaretleri 

konacaktır. 

 Duşların ve tuvaletlerin temizliğinde 

sorumlu kişiler günlük yapacakları 

kontrollerden sonra kontrol formlarını 

günlük olarak dolduracaklardır. 

 

21.1.3. Çamaşırhaneler 
 

 Şantiye sahasında koğuşların yakınında 

uygun bir yerinde, işçilerin çamaşırları ile yatakhane malzemesinin yıkanıp ütülenebileceği bir 

çamaşırhane ile ütü yeri yapılacaktır. 

 Çamaşırhane içersinde çamaşırların yıkanmasından sorumlu bir kişi atanacaktır. 

 Çamaşırhanede Şantiyede çalışanların ihtiyaçlarına yetecek sayıda çamaşır makineleri 

bulundurulacaktır. 

 Çamaşırhane içersinde yeterli sayıda işçilerin kullanabilmesi için kirli çamaşır torbası 

bulundurulacaktır. 

 

21.1.4. Yemekhaneler 
 

 Şantiyemizde kurulacak olan yemekhane çalışanların lavabolarına ve koğuşlarına yakın yerlerde 

kurulacaktır. 

 Yemekhaneler temiz, aydınlık, havadar, mevsimine göre iyice ısıtılabilecek, yerler kolayca 

temizlenecek nitelikte olacak, taban bol su ile yıkanacak şekilde su geçirmez malzemeden yapılacak, 

duvarlar kolayca silinecek ve yıkanabilecek özellikte olacaktır. 

 

 

 Yemekhane içersinde Yemek masaları yeter 

sayıda, kolay silinen ve temizlenen malzeme ile 

kaplı olacaktır. Masalarda oturmak için, sıra 

yerine sandalye tercih edilecek ve yeteri kadar 

sürahi, bardak ve içilecek su bulundurulacaktır. 

 Yemekhaneler içersinde masalarda bulunan 

tuzlukların ve diğer kullanılan tatlandırıcılar 
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ağızlarında kapakları olan saklama kaplarında muhafaza edilecektir. 

 Yemekhanelerde Çalışanlarının 3 ayda bir periyodik olarak portör muayeneleri yapılacaktır. 

 Yemekhanelerde çalışanlara kişisel koruyucu donanım olarak bone, önlük, eldiven vb… ekipmanlar 

verilecektir. 

 Yemekhaneler içersinde çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak yapılacak duyurular için bir iş 

sağlığı ve güvenliği panosu konacaktır. 

 Şantiyede yapılan yemeklerden olası zehirlenmelere karşın en az 72 saat saklanacak şekilde numuneler 

alınacaktır. Şantiye Yemekleri her hangi bir özel yemek kuruluşlarından sağlanıyor ise bu yerlerin 

fabrikalarında bu numunelerin alınıp alınmadığı haftalık ve aylık denetimlerde kontrol edilecektir  

 Çalışanlar için yemekhanelerin girişinde veya çıkış noktalarında ellerini yıkamaları için üzerinde 

sabunları olan lavabolar olacaktır. 

  

21.2. Kazan Dairesi 
 

 

 Kazan dairesinde çalışacak kişinin 

kazancı belgesi olacaktır. 

 Kazanların imali ve kullanım yerine 

(sağlam bir taban üzerine) montajı 

yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafından aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka konulacaktır: 

 

1) İmalatçı firmanın adı, 

2) Kazanın numarası, 

3) İmal edildiği sene, 

4) En yüksek çalışma basıncı. 

 

 İşyerinde kullanılan bütün kazanlar, yangına ve patlamaya karşı dayanıklı ayrı bir bölmede veya binada 

olmalı ve kazan dairesinin üstündeki katta, işçi çalıştırılmayacaktır. 

 Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, 

kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en 

az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya 

mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları sicil kartına veya 

defterine işlenecektir. 

 Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok 1, 5 katı ile yapılacak, 

kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar, uygunluk sağlanıncaya kadar 

kullanılmayacaktır. 
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 Sıvı yakıtların depolanması için kullanılan ana yakıt tankları hiçbir zaman kazan dairesi içinde 

bulunmayacaktır. Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerle çalışılan işyerlerindeki kazan 

dairelerinin diğer atölyelere açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır. Kazan dairelerinin tavanı, 

gerektiğinde kazan üzerine çalışmaya kolaylaştıracak yükseklikte olacaktır.  

 Kazan daireleri sürekli olarak havalandırılacaktır, havalandırmanın yeterli olmadığı hallerde, uygun 

aspirasyon tesisatı yapılacaktır. 

 Kazanlar yakılmadan önce, kazancı tarafından tüm vanaların, klepelerin, kapakların, emniyet 

supaplarının durumu, yakıt ve su miktarları ve işletme ile ilgili bütün hususlar gözden geçirilecek ve 

kontrol edilecektir. 

 

21.3. Kompresörler 
 

 Sabit Kompresörler patlama riskine karşın 

kendisine özel yer yapılacak, Sahada 

kullanılacak olan seyyar kompresörler 

çalışanlardan en az 10 metre uzaklıkta 

kullanılacak. 

 Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını 

sağlamak üzere; kompresörlerin montajından 

sonra ve çalıştırılmasından önce, kompresörler 

üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük 

onarımlardan sonra, periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli 

idarelerce kabul edilen makine mühendisleri tarafından yapılacak ve sonuçları, sicil kartına veya 

defterine işlenecektir. Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede müsaade edilen en 

yüksek basıncının 1, 5 katı ile yapılacaktır. 

 Kompresörler üzerine aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka, imalatçı firma tarafından konacaktır. 

 

1) İmalatçı firmanın adı, 

2) Yapıldığı yıl, 

3) En yüksek çalışma basıncı, 

4) Kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı, 
 

 Kompresörlerin kayış kasnakları bulunursa kayış kasnaklarının koruyucuları takılacaktır. 

 Kompresörlerin yakınında çalışacak kişilerde kişisel koruyucu donanım olarak kulaklık verilecektir. 

 Kompresörlerin kule vinçler veya mobil vinçler yardımıyla kaldırılmasında kaldırılan kompresörlerin 

altında çalışanların üzerinden geçirilmeyecektir. 

 Kompresörlerin hava depolarında güvenlik supabı bulunacak ve bu supaplarda, çıkan gazlara karşı 

gerekli tedbirler alınacak ve emniyet supaplarının açıldığını bildiren uygun uyarma tertibatı 

yapılacaktır. 
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21.4. Depolar 
 

 Malzemeleri niteliklerine göre uygun 

yerlerde depo ve istif edilecektir. 

 Merdivenlere ve çıkış kapıları önüne 

malzeme, eşya vb. koyulmayacaktır. 

 Raflara malzeme yerleştirirken altta 

kimsenin bulunmaması sağlanmalıdır. 

Raflara malzeme yerleştirirken büyük ve 

ağır parçaları alta, küçük ve hafif 

parçaları üste yerleştirilecektir. Üste 

konulan malzemelerin dengeli olmasına 

ve devrilmeyecek bir şekilde istiflenmesi 

sağlanacaktır. 

 Yerler daima temiz tutulacaktır, Yağ ve yanıcı madde birikintilerine yer verilmeyecektir. 

 Depolarda sigara içilmeyecektir, Depolarda giriş-çıkış kapıları, imdat kapıları, yangın söndürme 

cihazlarının bulunduğu yerler, su alma yerleri ve ilk yardım malzemelerinin bulunduğu yerlerin önleri 

herhangi bir şekilde kapatılmayacaktır. 

 Malzeme yüklenir veya  boşaltılırken dikkatli bir biçimde ve yavaşça yerine konulacaktır. Malzeme 

yere bırakılırken kalın takozlar koyarak el ve ayaklar korunacaktır. 

 Uzun parçalar taşınırken, uzun parçanın ön ucunun bir insan boyundan daha yukarda olmasına dikkat 

edilecektir. 

 Tercihen madeni gözlü raflar ve dolaplar kullanılacaktır. Rafın gözleri kapasitesinin üzerinde 

doldurulmayacaktır. 

 Yerleştirme sırasında en ağır parçalar en alt rafa konulacak ve ağırlık sırasına göre de aşağıdan yukarıya 

doğru yerleştirilecektir. 

 Variller takoz üzerine yatay olarak ve her iki tapası yere paralel olarak istiflenecektir. 

 İçinde parlayıcı–patlayıcı madde bulunan yere açık ateşle girilmeyecek ve burada sigara içilmeyecektir. 

 Parlayıcı ve yanıcı kimyasal maddelerin bulunduğu depo güneşin ısı ve ışığından korunacak ve iyice 

havalandırılacaktır. 

 Depolarda gerekli güvenlik önlemi alınmadan bakım ve onarım işlemleri yapılmayacaktır. 

 Her kimyasal madde ambalajının üzerine okunaklı bir şekilde isimleri yazılacaktır. 

 

 

21.5. Sağlık Faaliyetler 
 

 

 Personelin tamamı Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu olmadan kesinlikle işe başlanmayacaktır. Ağır ve 

Tehlikeli İşler Raporu İşyeri hekimi tarafından veya en yakın sağlık ocağından alınacaktır. 

 Şantiyede tüm yaralanmalar için bir ilk yardım ekibi oluşturulacak, ciddi vakalar için hastaneye ulaşımı 

sağlayabilecek araçlar hazır bulundurulacaktır.  
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 Personelin tamamı, kurumdaki görevli doktorların her türlü muayene ve aşı için tespit edilen yer ve 

zamanda hazır bulunacaktır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Hükümlerine uyacak ve kendi 

sağlığını koruma hususunda azami derecede dikkatli olacaktır. 

 Periyodik veya periyodik olmayan sağlık kontrol ve muayenesinden geçirilen her personel için bir 

sağlık sicil kartı tanzim edilecek, yapılan kontrol ve muayene neticeleri bu karta işlenecek, kartın 

tanzimi, muhafazası ve gerektiğinde ilgili makamlara ibrazı sağlık servisi yetkililerinin sorumluluğunda 

olacaktır. 

 Personel çalışma yerinin özelliklerine göre periyodik kontrollere tabi tutulacaktır. 

 Yemek kapları gelişi güzel atılıp, başka maksatlar için kullanılmayacak, bütün personel sağlığı için bu 

hususa dikkat edecek, uymayanları uyarmak veya yetkililere bildirmekle görevli olacaktır. 

 İçme sularını kendi imkanları ile temin eden ünitelerde içme sularının içilebilir, kullanma sularının 

kullanılabilir durumda ve personelin sağlığına zararlı olmadığı, devamlı surette takip edilecektir. Bu 

ünitelerde içme ve kullanma suları  3 aylık periyotlarla ancak gerekli olduğunda her zaman sağlık 

servisi veya ünite yetkilileri nezaretinde müdahale ve tahlil ettirilecektir. Bu tahliller ve ilgili raporlar 

sağlık servislerince muhafaza edilecektir. 

 

21.6. Çevre Emniyeti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İnşaat alanının sınırları, yetkisiz ve izinsiz girişleri önlemek amacıyla panellerle kapatılması 

gerekmektedir. 

 İnşaat alanı giriş çıkışlarında 24 saat boyunca güvenlik elemanı bulundurulması sağlanmalıdır. 

 İnşaat alanının dışarıdan görülebilecek şekilde uyarı levhaları asılarak şantiye alanı olduğunun ve 

yaklaşmanın veya izinsiz içeri girmenin tehlikeli olduğunu belli edilmesi gereklidir.  

 Şantiye atıklarının (demir parçaları, plastik borular, kalaslar) şantiye içerisinde toplanma bölgesine 

toplanarak belediye ekipleri veya özel firmalar tarafından tahliye edilmesi gerekmektedir. 

 Hafriyat kamyonlarının döküme giderken kesinlikle kasalarının üzerlerinin toprak ve kaya parçalarının 

düşmesine karşı branda ile kapatılması gereklidir. 

 İnşaat sahası içerisinde gürültü ölçümleri yaptırılarak ve eğer normalin üzerinde bir gürültü varsa 

çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde önlemler alınması gereklidir 
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21.7. Hava Durumu 
 

 İşçiler, sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek uygunsuz hava koşullarından korunacaktır.  

 Yağmurlu ve fırtınalı havalarda yüksekte çalışmaların (iskele çalışmaları)durdurulması işçi sağlığı ve 

güvenliği açısından önemlidir. 

 Yağmurlu havalarda işçilerin yağmurluk ve çizme giymeleri sağlanmalıdır. 

 Yazın çok sıcak havalarda işçilerin su ihtiyacı karşılanmalıdır. 

 Soğuktan donmalara karşı ve aşırı sıcaklara karşı açık havada çalışan işçilerin gerekli önlemleri almaları 

sağlanacaktır. 

 

21.8. Gece Çalışmaları ve Aydınlatma 
 

 Gece çalışmalarında uygun ve yeterli suni aydınlatma sağlanacaktır. Gerekli hallerde darbelere karşı 

korumalı taşınabilir aydınlatma araçları kullanılacaktır. 

 Gece çalışması yapan personel için şantiyede sağlık memuru bulundurulması ilk yardım açısından 

önemlidir. 

 İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez.  

 Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe başlamadan önce 

alınacak sağlık raporu ile belgelenir. Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından 

periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler. İşçilerinin sağlık kontrollerinin masrafları işveren tarafından 

karşılanır.  

 İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve bu işçiler için işe başlamadan önce alınan 

ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.  

 Çalışma yerleri, barakalar ve yollar mümkün olduğu ölçüde doğal olarak aydınlatılacak, gece 

çalışmalarında veya gün ışığının yetersiz olduğu durumlarda uygun ve yeterli suni aydınlatma 

sağlanacak, gerekli hallerde darbeye karşı korunmalı taşınabilir aydınlatma araçları kullanılacaktır. Suni 

ışığın rengi, sinyallerin ve işaretlerin algılanmasını engellemeyecektir. 

 Çalışma yerleri, barakalar ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski 

oluşturmayacak türde olacak ve uygun şekilde yerleştirilecektir. 

 Çalışma yerleri, barakalar ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar 

için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi 

bulunacaktır. 

 Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece 

çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar 

sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir. 
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21.9. Yıkım İşleri 
 

 Yıkım çalışmalarına başlanmadan önce 

yıkılacak yapının statik ve yapısal 

durumu analiz edilmelidir. 

 Yıkım sırasında ortaya tehlikeli 

gazların, tozların, buharın veya sisin 

çıkıp çıkmayacağı kontrol edilmelidir. 

 Mevcut kanalizasyon ve enerji 

hatlarının türü, durumu ve konumu 

tespit edilmelidir. 

 

 Yıkım çalışması yıkım yerinin bölgesel durumuna göre yapılmalıdır. Duruma göre kesme, sökme, 

yıkma, vurma, kopartma ve patlatma işlemleri seçilebilir. 

 Yıkım planı oluşturulacaktır. Yıkım planında; 

 

a) Yıkımın genişliği ve aşamaları, 

b) Yıkım faaliyeti, 

c) Gerekli iskeleler ve korumalar, 

d) Yıkım derinliği ve bitişikteki yapılara olası etkileri, 

e) Açığa çıkan gazlara karşı korunma tedbirleri, 

f) Kullanılan makinelerin türü ve sayısı 

g) Tehlike alanların bariyerlerle kapatılması planlanmalıdır. 

 

 Yıkım çalışması sürekli inşaat alanında duran yetkili bir gözetmenin kontrolünde sürdürülmelidir.  

 Yapı parçaları kesinlikle dibini oyarak ve yararak yıkılmamalıdır. 

 Yıkım yapılacak tehlikeli alanlar önceden tespit edilerek etrafının kapatılması, uyarı levhalarıyla 

işaretlenmesi ve gözetmen tarafından sürekli gözlenmelidir. Gözlemci aynı anda kepçe sürücüsü 

olamaz. 

 Tehlike anında iş hemen durdurulmalıdır. Yollar ve acil çıkış yerleri yıkıntılarla kapatılmamalıdır. 

 Zemin üzerinde büyük makinelerle geçmeden veya çalışmadan önce zeminin ve duvarların dayanıklılığı 

kontrol edilmelidir. Yıkıntıları yasal çevre düzenlemeleri doğrultusunda imha ederek geri 

dönüştürülmesi gereklidir. 

 Ortamda aşırı toz bulunması durumunda filtreli maske kullanılması ve yıkım esnasında sulama 

yapılması gereklidir. 

 

Patlayıcı Kullanarak Yıkım 

 

 Yapıların patlatılarak yıkılması işi, sadece patlayıcı madde kullanma izni olan ve patlayıcı kullanma 

yetki belgesi bulunan uzman kişilerce yapılması ve yapılmadan önce yetkili makamlara bildirilmesi 

gereklidir. 
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 Patlayıcı malzemelerinin yerleştirilme işlemlerini sadece yetkili kişiler ve yardımcıları tarafından 

yapılması gereklidir. 

 Patlayıcıları taşırken ve yerleştirirken bu işle ilgili olmayan kişiler alana uzak tutulmalıdır.  

 Patlayıcı ve ateşleyici maddelerle çalışırken en az 25m alan içerisinde sigara içilmemesi, ateş 

yakılmaması, kıvılcım saçan kaynak ve kesin işlerinin yapılmamasına dikkat edilmelidir.  

 Patlatılan alana sadece yetkili kişinin izni ile girilmelidir. 

 Patlamamış patlayıcı madde mevcut işe bu maddeler sadece patlatma yetkisi olan kişilerce 

incelenmelidir. 

 

21.10. Hafriyat ve Kazı İşleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Belediye sınırları içinde meskûn bölgelerde, yapı kazılarına başlamadan önce yapı alanının çevresi 

ortalama 2 metre yükseklikte tahta perde ile çevrilecek, payandaları içten vurulacak ve bunlar yapının 

bitimine kadar bu şekilde korunacaktır. 

 Yapının oturacağı alanın çevresinin açık ve geniş olması halinde tahta perde yerine kazı sınırı 

gerisinden başlamak üzere 90 – 100 santimetre yükseklikte bir korkuluk yapılacaktır. 

 Kazı işlerinin yapılacağı yerlerde; elektrik kabloları, gaz boruları, su yolları, kanalizasyon ve benzeri 

tesisat bulunup bulunmadığı önceden araştırılacak ve duruma göre gereken tedbirler alınacaktır. 

 Kazı sırasında zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hallerde, işçiler, derhal oradan 

uzaklaştırılacak; gaz çıkışı önlenecek ve biriken gaz boşaltılmadıkça kazı işlerine başlanmayacaktır.  

 Kazı işleri belirtilen sorumlularca her gün en az bir defa kontrol edilecek ve çalışmasında bir sakınca 

olmadığı sonucuna varılırsa işe devam edilecek; çalışılmasında sakınca olduğu anlaşılırsa sakınca 

giderilinceye kadar iş durdurulacaktır. 

 Kazı yüzeyleri çökmelere ve yıkılmalara karşı yatay iksa çubuklarıyla desteklenmek suretiyle önlemler 

alınacaktır. İksanın yeterliliği iş süresince kontrol edilerek sonuçlar yapı iş defterine kaydedilecektir. 

 Kazı sırasında yumuşak yüzeylerin yıkılmasını ve çökmesini engellemek amacıyla şevli kazı yapılması 

gereklidir. 



     
     

74 

 

 1,5 metrede daha derin olan kazı işlerinde, işçilerin inip çıkmaları için yeteri kadar el merdivenleri 

bulundurulacaktır. İksa tertibatını ve desteklerini, inip çıkma için kullanmak yasaktır. 

 Kuyu ve lâğım çukurları gibi derin yerlerde çalıştırılacak işçilere güvenlik kemeri ve sinyal ipleri gibi 

uygun koruyucu araçlar verilecektir. Gerekli durumlarda, bu gibi çalışma yerlerine temiz hava 

sağlanacaktır. 

 Kazı işlerinde yağış sırasında işçi çalıştırılmaz. Yağışın durmasından ve güvenlik tedbirlerinin 

alınmasından sonra işçi çalıştırılabilir. 

 İşveren, yağışlı havalarda, işçilerin ıslanmalarını önlemek için, kendilerini koruyacak kapalı bir yer 

sağlamakla yükümlüdür. 

 Su içinde çalışmayı gerektiren hallerde, işçilere, uygun lâstik çizmeler verilecektir. Diz boyunu aşan 

suların öncelikle motorlar ile çekilmesi ve çalışmaya devam edilecektir. 

 Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinelerle yapılan kazılarda bu makinelerin hareket alanı içinde işçi 

çalıştırılamaz. Bu makinelerin üzerinde ehliyetli operatörden başka kimse bulundurulamaz. 

 Kazılan toprağı dışarı taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa 

eğimleri oluşturulacaktır. Bunun sağlanmadığı hallerde yük asansörleri kullanılacaktır. 

 Kazıdan çıkan toprak kaymasına engel olmak üzere, toprak cinsinin gerektirdiği uzaklığa atılacaktır. 

Bunun mümkün olmaması halinde kazıda gerekli iksa yapılacaktır. 

 Kazının, komşu bir yapıyı devamlı veya geçici olarak tehlikeye soktuğu hallerde, yapı tekniğinin 

gerektirdiği tedbirler alınacaktır.(Ankraj, Fore Kazık İşlemleri) 

 

21.11. Sondaj Çalışmaları (Fore Kazık ve Ankraj İşleri) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İnşaat alanında işe başlamadan önce tehlike oluşturacak doğalgaz, elektrik, kablo, kanalizasyon ve nakil 

hatlarının tespit edilerek yetkililer tarafından deplasesi, işaretlemesi yapılacaktır. 

 İnşaat zemininin ağır iş makineleri taşıyabilecek kapasitede olup olmadığı zemin etüdüyle önceden 

tespit edilecektir. 

 Makine sürücüleri 18 yaşını doldurmuş, kullanma, bakım ve teknik konularında eğitimli ve sertifikalı 

olacaktır. 
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 Sondaj ve delme makineleri üretici firma tarafından belirtilmiş kullanma kurallarına uygun 

kullanılacaktır. 

 Yetkisiz kişilerin çalışma alanında bulunması engellenecektir. Ama bazı durumlarda tehlikeli bölgede 

durma kaçınılmaz ise ek güvenlik önlemleri alınması gereklidir. Makine operatörü yeterli görüş alanına 

sahip değilse gözetmen kullanılması gerekmektedir. 

 Sağlam olmayan zeminlerde delme yaparken malzemelerin aşağı çökmesine karşı önlemler alınmalıdır. 

 Dönen aksanların çevresinde bulunmak, makinenin çarpmasına neden olacağından uzak durulması 

gereklidir. 

 Kazık deliği açma sırasında delme borularının birbirine bağlanması için güvenli çalışma alanlarının 

oluşturulması ve ek tertibatlar kullanılması gereklidir. 

 25 kilonun üzerinde borular veya demir kollar kaldırılıyorsa mekanik sistem kullanılmalıdır. 

 Kazık deliklerinin çalışma aralarında ve delme işleminden sonra düşmeye karşı üstünün kapatılması 

veya etrafının bariyerlerle çevrilmesi, uyarı işaretlerinin bulunması gerekmektedir. 

 Delme makineleri kullanılırken yüksek gürültü hesaba katılarak uygun kulak koruyucularının 

kullanılması ve düzenli işyeri sağlık muayenesi yapılmalıdır. 

 Kuru delme sırasında çıkacak toza karşı çıkan tozun emilmesi, tozun içerde hapsedilmesi ve su 

püskürtme ile tedbir alınması gerekmektedir. 

 Ankraj makineleri yanında çalışan personelin toz ve gürültüye karşı uygun kişisel koruyucuları 

kullanmaları sağlanacaktır. 

  

 

21.12. Kaldırma Ekipmanları  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaldırma Makinelerinin Sapan, Halat, Tambur, Kanca Ve Zincirlerinde Alınması Ve Uyulması Gereken 

Güvenlik Önlemleri; 

 
 Kaldırma makine ve araçlarında, tamburlar kaldırılacak yüke ve halatın çap, nitelik ve sarım sayısına 

uygun olarak yapılmalı ve iki yanı gerekli yükseklikte faturalı olmalıdır. 
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 Kaldırma makinelerinin çelik halat uçları, tambur içine sağlam bir şekilde bağlanmalı ve halat 

üzerindeki kaldırma kancaları en aşağı seviyede olduklarında, tambur üzerinde en az iki tam devir 

yapacak boyda halat sarılı kalmış bulunmalıdır. 

 Elektrikli veya basınçlı hava ile çalışan ve yerden kumanda edilen kaldırma makinelerinin manevra 

halatlarında dolaşmaları önleyecek gerekli önlemler alınmalıdır. 

 Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı (taşıma gücü), taşıyacakları yükün en az; el ile 

çalıştırılanlarda 3 katına, mekanik olarak çalışanlarda 4 katına, erimiş maden veya yakıcı, aşındırıcı 

(korozif) maddeler gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda ise 5 katına eşit olmalıdır. 

 

Kaldırma makinelerinde İşletme Güvenliği; 

 
 Kaldırma makineleri ve araçları her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından kontrol edilmeli, 

çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, frenler ve otomatik durdurucular, yetkili bir teknik eleman 

tarafından her üç ayda bir bütünüyle kontrol edilerek bir kontrol belgesi düzenlenmeli ve iş yerindeki 

özel dosyasında saklanmalıdır. 

 Kaldırma araç ve makinelerinde meydana gelen bazı iş kazaları, halat, zincir ve sapanların kopmaları, 

yüklerin kancalardan kurtularak düşmeleri, frenler ve otomatik durdurucuların arızalanması sonucu 

olduğundan dolayı bu periyodik kontroller kesinlikle ihmal edilmemeli ve kontrol sırasında saptanan 

aksaklıklar giderilmeden makine tekrar çalışmaya başlatılmamalıdır. 

 Kaldırma makinelerinde yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmaları, yetiştirilmiş 

manevracılar tarafından verilecek el ve kol işaretlerine göre yapılmalıdır. Bir kaldırma işlemi sırasında 

birden çok işçinin görevli olduğu durumlarda, kaldırma makinesi operatörü, bağlayıcı, sapancı veya 

diğer görevlilerden yalnız birinden işaret almalı ve işaretçi, operatör tarafından kolayca görülebilecek 

yerlerde durmalıdır. Operatör, her kim tarafından verilirse verilsin, her dur işaretini yerine getirmelidir. 

 Yükler dik olarak kaldırılmalıdır. Bunların eğik olarak kaldırılması zorunlu olduğu durumlarda 

manevralar, sorumlu bir elemanın gözetiminde yapılmalı, yük salınımlarına ve yükün tehlikeli 

durumuna karşı gerekli önlemler alınmalıdır. 

 İndirilen bir yükün altından sapan halatların çekilmesi için işaret vermeden önce işaretçi, işçilerin 

güvenliğini sağlamalıdır. Operatörler, kaldırma makinelerinde bir yük asılı bulunduğu sürece 

makinelerinin başından ayrılmamalıdır. 

 Elektrikli mıknatıslı vinç, dinlenme durumunda iken, mıknatıslar vinç üzerinde asılı olarak yüksekte 

bırakılmamalıdır. Bunlar ya doğrudan doğruya yere bırakılmalı veya bu iş için yapılmış platformlar 

üzerine indirilmelidir. Mıknatıslar kullanılmadıklarında vinç üzerinden çıkarılmalıdır. 

 Hareket halindeki vinç kabinleri içindeki veya vinç arabaları üzerinde, yalnız görevli kimseler 

bulunmalı ve vinç operatörleri, hiç kimsenin yük üzerine binmesine, boş halat veya kancalara 

asılmasına izin vermemelidir. Açık havada ray üzerinde çalışan vinçlerde, rüzgârın etkisi hesaplanmalı 

ve bunlarda takozlama, bağlama yapılmalı ve sürgü güvenlik sistemi bulunmalıdır. 
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 Ray üzerinde çalışan vinçlerde, vincin ve vinç arabasının üzerinde gidip geldikleri rayların her iki 

başında ve en az tekerleklerin yarıçapı yüksekliğinde takozlar bulunmalı, köprülü ve asma vinçlerin, 

köprü ve vinç arabası tekerlerinde, uygun el, kol ve ayak koruyucuları bulunmalıdır.  

 Aynı yükü kaldırmak için, iki vincin çalışması durumunda, her iki vinç operatörüne, yalnız bir işaretçi 

tarafından kumanda verilmeli ve vinçlerin hareketlerinde uyumu sağlayacak özel önlemler alınmalıdır. 

 Yüklerin vinçlere asılı olarak taşınmasında görevlendirilen işaretçi ve işçiler, yüklerin önünde giderek 

ray makaslarını kontrol etmeli ve yüklerin bir kimseye veya herhangi bir engele çarpmayacak bir 

yükseklikte taşınmasını sağlamalıdırlar. 

 Motorlu vinçlerde yük kaldırılırken veya vinç yer değiştirirken sesli ve ışıklı uyarı yapılmalı, bunların 

gece çalışmalarında farları ve arkalarında stop lambaları yakılmalı, kabinler uygun şekilde 

aydınlatılmalıdır. 

 

Bakım – Onarım Sırasındaki Güvenlik Önlemleri; 

 
 Raylı vinçler üzerinde herhangi bir onarıma başlamadan önce, bütün kumanda sistemi stop durumuna 

getirilmeli ve iki şalter açılarak bunlardan biri sıkıca bağlanmalıdır. 

 Vinç üzerinde ve uygun yerlere, onarım veya bakım yapıldığına ilişkin uyarı levhaları konulmalıdır. 

Aynı ray sistemi üzerinde başka vinçler çalıştığında, bunları uygun uzaklıkta durduracak takozlar 

konulmalı veya aynı işi görecek başka önlemler alınmalıdır. 

 Halat tamburlarının ve millerinin veya motor bobinlerinin sökülmesinden önce kaldırma halatları, 

tamburlar üzerinden çıkarılmalıdır. Ancak, bunun sağlanamadığı durumlarda, tamburun ani olarak 

dönmesi önlenmelidir. 

 Raylı vinçlerde yapılan onarımın bitiminde, bütün koruyucuları yerlerine takılmalı ve vinç harekete 

geçirilmeden önce, onarımda kullanılan bütün araç, gereç ve malzemeler kaldırılmış olmalıdır. 

 

Diğer Donanımlardaki Güvenlik Önlemleri; 

 
 Seyyar vinçlerin, platformlu kaldırıcı arabaların tekerlekleri korunmalı, bunlarda el ile çalışan sesli 

uyarma sistemi bulunmalıdır. Elektrikli olanları uygun ve yeterli şekilde topraklanmalıdır. 

 Geçme (teleskopik) platform tipi kaldırıcı arabalarda, yükselen üst kısmın birdenbire inmesini 

engelleyecek otomatik sürgülü veya benzeri uygun bir sistem bulunmalı ve bunlar elektrikle 

çalıştıklarında, platformun yükselmesini ve inmesini sınırlayacak bir sistem, yüklerin indirilmesini 

ayarlayan elektrikli ya da mekanik bir fren bulunmalıdır. 

 Burada büyük bir bölümünü açıklamaya çalıştığımız İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün "Kaldırma 

Makinelerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri" bölümündeki bu hususları iş yerlerindeki kaldırma 

makine ve araçlarında uygulamak birçok üzücü ve kaybı büyük olan kazaların önlenmesini sağlar. 

 Eğer, kaldırma makine ve araçlarından amaçladığımız verimi tam olarak almak istiyorsak ilk sloganımız 

"ÖNCE GÜVENLİK" olmalı ve hiç kimse, belirtilen kullanma ve güvenlik talimatları aksine 

davranmamalı, talimat vermemelidir. 
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21.13. Yük Asansörleri 
 

 Kurulum öncesinde sağlam 

yerleştirme ve zeminin içe 

çökmemesi için paletli ayaklar ve 

yükü dağıtan takozlar kullanılmalıdır. 

 Çalışma süresince yük alma tertibatı 

ile çalışma alanı arasında güvenlik 

mesafesi bırakılmalı veya yük rayının 

korunaklı bir biçimde olması 

gerekmektedir. 

 

 

 Kurulumun Teknik elemanlar tarafından kurlum talimatlarına uygun bir şekilde yapılması gereklidir.  

 Elektrik yanaşmalı asansörleri sadece korunaklı bağlantı tertibatından elektriğe bağlanması gereklidir. 

 Halatla çalışan bir tertibat varsa halatın gevşek durması engellenmelidir. 

 Asansörün kullanımı bu iş için görevlendirilmiş kişi tarafından yapılmalı ve bu kişi düzenli olarak göze 

batan eksiklikleri tespit etmelidir. 

 Tehlikeli kısımların etrafı kapatılmalıdır. Girişin sadece bir taraftan yapılması ve yukardan malzeme 

düşme riskine karşı koruma çatısı yapılmalıdır. 

 Yükleme kısmında yüksekten malzeme düşmesine karşı düzenek olmalıdır. Düzgün bir istif yapılmalı 

kenar koruma yüksekliği en az 1 metre olmalıdır. 

 Periyodik muayeneleri yetkili kişiler tarafından 3 ayda bir yapılmalıdır ve belgelendirilerek muhafaza 

edilmelidir. 

 Yük asansörlerinde kullanma kılavuzunda belirtilmediği sürece insan taşınması yasaktır. 

  

21.14. Kule Vinçler  
 Kule vinçleri yetkili operatör dışında başkasının kullanması yasaktır. 

 Bütün vinçlerin görebilecek bir yerinde 

yük çizelgesi asılıdır. Bu çizelgede 

belirlenmiş yük kapasitesi dışında yük 

kaldırılması yasaktır. 

 Vinçle kaldırılan yükler kesinlikle 

çalışanlar üzerinden geçirilmeyecektir. 

Zorunlu olmadıkça yük bir araç ya da 

makine üzerinden geçirilmeyecektir. 

Aynı zamanda vinçle kaldırılan ya da 

indirilen bir yükün altında kimse 

bulunmayacaktır. 
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 Operatör vinçle çalışmaya başlamadan önce vincin kumandalarını, frenlerini ve kolları kontrol 

edilmelidir. 

 Yüksek gerilim hatları yakınında vinç ile çalışmak gerekiyorsa gerilim hattı ile en az 5m. uzaklık 

olacaktır. Bu mümkün olmuyorsa havai enerji tamamen sıfıra getirilecektir. 

 Vinçler üzerindeki limit şalteri kesinlikle iptal edilmeyecektir. 

 Frenlere yavaş basılacak ve vinç ani durdurulmayacaktır. 

 Operatör kabininde tam dolu ve kontrolü yapılmış yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır. 

 Ağır yükler kaldırılmadan önce vinç halatları kontrol edilir, deforme ve kopukluk varsa halat 

değiştirilecektir. 

 Çalışmalar sırasında operatör işaretçiden başka kimseden gelen komutları uygulamayacak, yalnızca 

işaretçiden gelen komutlara uyacaktır. Ancak her kim olursa olsun DUR komutunu uygulayacaktır. 

 Vincin her demontajından sonra tekrar kurulduğunda yetkili servis tarafından kontrol edilip 

kullanılabilir raporu alındıktan sonra çalıştırılacaktır. Yetkili servis tarafından tutulan formun bir 

nüshası iş güvenliği departmanında bir nüshası makine grubunda şantiye süresince saklanacaktır. 

 Vincin montajı ve demontajı çalışmasına başlanılmadan önce vinç sahası etrafı emniyet şeridiyle 

çevrelenecek ve saha içinde işçi çalışması olmayacaktır. Bu önlemler alındıktan sonra çalışmaya 

başlanılacaktır. 

 Vinçlerin halatları, kancaları, frenleri ve otomatik durdurucuları (switchleri ) yetkili Makine Mühendisi 

tarafından her üç ayda bir bütünüyle kontrol edilerek periyodik kontrol raporu düzenlenecektir.  

 Vinçlerde iş bitiminde ve mesai saatleri içersindeki vincin çalışmadığı zamanlarda vinç burnu serbest 

salanıma müsait duruma getirilmeli ve yük kancası kabinden 10 m uzaklıkta olacaktır. 

 Vinçle çalışmaya başlanılmadan önce fırtına ve rüzgâr hızı kontrol edilecektir. Rüzgâr ölçme sisteminin 

çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek ve eğer rüzgâr hızı türü vinçler için 45–50 km/saat ise vinçle 

çalışma yapılmayacaktır. 

 Vince inip çıkma merdiveni günlük olarak kontrol edilecektir. 

 Vinç operatörlerinde bulunan telsizler devamlı şarjları dolu olacaktır. 

 Operatör vinci mesai saatleri içinde bağlı bulunduğu kısım şefine haber vermeden terk etmeyecektir. 

 Vincin elektrik ve mekanik arızası durumunda yetkili birimlere haber verecek ve kesinlikle arızaya 

operatör müdahale etmeyecektir. 

 Vincin malzeme sepetiyle insan taşınması yapılmamalıdır. 

 Vinç ile bir yük daima yatay doğrultuya dik olarak kaldırılmayacaktır. 

 Bağlantı olarak tünel kalıplarda kaldırma aparatları kullanılacaktır. Sepetle malzeme alımlarında dörtlü 

halatlarla sepete bağlanılması suretiyle çalışma yapılacaktır. Tünel kalıpların yere yatırılması işleminde 

yatırma aparatları kullanılacaktır. 

 Vinç yük kancasının emniyet mandalı daima çalışır durumda olacaktır ve Vincin tepe ikaz lambası 

çalışır durumda olacaktır. 

 Vincin çalışma bölgesinde çalışmanın güvenli şekilde yapılmasını sağlayacak aydınlatmaların yapılması 

sağlanılacaktır. 
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 Operatör çalışmanın güvenli olduğunu bildiği takdirde çalışmasına devam edecek aksi takdirde 

güvensiz ve tehlikeli bir çalışma yapmayacaktır. Çalışmalarda tehlike hissettiği dâhilinde ilk formen / 

amirine haber edecek çalışmasını durduracaktır. 

 Birkaç vincin çalışma alanlarının kesiştiği yerde iş akışının önden belirlenerek güvenli ve sorunsuz bir 

çalışma yapılmalıdır. 

 Yüklerin yönlendirmesinde yönlendirme halatları kullanılmalıdır. 

 

21.15. Mobil Vinçler 
 

 Vincin sağlam zemin üzerine 

kurulması ve yatay pozisyonda 

tutulması, yükü dağıtan altlıkların 

(tahta takoz) vinç ayaklarının 

altında kullanılması gereklidir. 

 Kurulum aşamasında inşaat kazı 

eğimleriyle ve kazı kenarlarıyla 

uygun güvenlik mesafesi 

bırakılması gerekmektedir. 

 

 Vincin hareketli parçalarıyla 

çevredeki hareketsiz nesneler (yapı 

iskelesi, malzeme kaldıracı vb.) arasında yarım metre kadar güvenlik mesafesi bırakılması gerekmektedir. 

Güvenlik mesafesine uyulamıyorsa tehlike bölgenin etrafının kapatılması veya mevcut çalışmaların (İskele 

Çalışması ve diğer işler) geçici olarak durdurulması gerekmektedir. 

 Açık elektrik hatlarına operatörün dikkat etmesi ve güvenlik mesafesi bulundurarak çalışması gereklidir. 

 Vinçler, 18 yaşını doldurmuş Makine Mühendisleri Odası tarafından verilmiş operatör belgeli personel 

tarafından kullanılacaktır. 

 Vinç sürücülerinin yükü göremediği durumlarda işaretçi kullanılması, işaretlemenin el veya telsiz yarımdı 

ile yapılması gerekmektedir. 

 Çalışma alanında birçok vinç çalışması gerekiyorsa iş planı yapılarak güvenli ve sorunsuz bir çalışma 

yapılması sağlanacaktır. 

 Taşıma anında yükleri yönlendirmek için yönlendirme halatları kullanılacaktır. 

 Acil durum düğmeleri ve frenleri her gün vinçle yük taşımaya başlamadan önce kontrol edilmesi gereklidir. 

 Yüklerin eğri şekilde çekilmemesi, sağa sola sallandırılmaması ve sıkışmış yüklerin çekilmemesi gereklidir.  

 Rüzgar nedeniyle yükün güvenli kaldırılamadığı ve taşınamadığı durumlarda işyerini güvenliğini tehlikeye 

atabilecek sorunlar ortaya çıkarsa vincin hemen durdurulması gerekecektir. 

 Yükleri sürücüsü olmayan vinçlerin üzerinde bırakılması yasaktır. 

 Vinç operatör kabinin üst koruyucusu, aydınlatması, geri sinyali ve operatörün uygun kişisel koruyucu 

kullanması gerekmektedir. 
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 Vinçlerin halatları, kancaları, frenleri ve otomatik durdurucuları (switchleri ) yetkili Makine Mühendisi 

tarafından her üç ayda bir bütünüyle kontrol edilerek periyodik kontrol raporu düzenlenecektir.  

 Tüm vinçlerin üstüne uyarı ve ikaz levhaları asılmalıdır. ( Asılı yüklerin altında kalma, vinç çalışma 

sahasına yaklaşma, maksimum kaldırma ağırlığı) 

 Demir taşıma işlerinde kendir halat kullanılmamalı, yerine uygun zincir ya da çelik kullanılmalıdır. Her gün 

işe başlamadan halatların fiziki muayeneleri operatörler tarafından yapılmalıdır.  Eskimiş görülen halatlar 

hemen yenisi ile değiştirilmeli değiştirilen tüm halatlar iş güvenliği sorumlularına teslim edilmeli ve kayıt 

altına alınmalıdır. 

 Yük kaldırılırken veya indirilirken kimse altında bulundurulmayacak ve kancada emniyet mandalı 

olacaktır. Vinçle insan taşımak yasaktır. 

 

21.16. Kalıp Kurulumu ve Sökümü, Beton Dökümü 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Betonarme platformlarının döşeme kenarlarına düşmeyi önleyecek korkuluk yapılacaktır. Bu mümkün 

olmadığı hallerde, serbest çalışmayı sağlamak için döşeme kenarına korkuluklu iskele yapılacaktır. 

 Betonarme kalıbını taşıyan direklere ızgara çakıldıktan ve üzerine kalas konduktan sonra çalışmaya 

başlanılacaktır. Tavanın 3 metreden yüksek olması halinde ara çalışma platformu yapılmadan, ızgara işinde 

çalışılmayacaktır. 3 metreden yüksek yerlerde çalışma yapılırken vücut tipi (paraşüt) emniyet kemeri hayat 

halatları ile birlikte kullanılacaktır. 

 Boşluklara gelen betonarme kolon kalıplarının dikiminde, sıpa iskele, üçayaklı merdiven kullanılması gibi 

gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.  
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 Betonarme kalıplarının kiriş kanatları boşluk tarafından çakılmayacaktır. Zorunlu hallerde gerekli güvenlik 

tedbirleri alındıktan sonra, boşluk tarafında çalışılabilir.  

 Betonarme kalıpları, kiriş tabanlarının kalıp tahtasından önce çakılması gerektiğinde takviye edilmemiş kiriş 

tabanına basılarak çalışılmayacaktır. 

 Kalıp Sökme İşi Aşağıda Belirtilen Esaslara Göre Yapılacaktır.  

 

 Kalıbı alınacak kısmın önce çaprazları, kolon kanatları alınacak ve saha temizlenecektir.  

 Sökme işi en çok iki aksın dikmeleri alınarak yapılacaktır.  

 Sökme işini yapan işçiler dikmelere tırmanmayacak, sıpa ve benzeri araçlardan yararlanacaklardır.  

 Sökülen kalıp malzemesi uygun şekilde istif edilecektir.  

 Söküm sırasında, söküm yerine sökücüden başka işçiler girmeyecektir.  

 Dış yüz ve boşluk kısımlarda düşmeğe karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.  

 Kalıp malzemesinin yere indirilmesi veya yukarıya çıkarılması için malzeme dengeli olarak, iki noktadan 

bağlanacaktır. 

 

Beton Dökümü  

 

 Beton dökümü sırasında çalışan tüm 

personelin uygun kişisel koruyucu 

donanım kullanmaları gerekmektedir. 3 

metreden yüksekte yapılan beton 

dökümlerinde (kolon ve perde) ve 

döşeme kenarlarında yüksekten 

düşmeye karşı kenar korkulukları 

yapılmalı ve vücut tipi (paraşüt tipi) 

emniyet kemeri kullanılması 

zorunludur. 

 

 Beton döküm esnasında kullanılan vibratörün elektrik topraklaması yapılmış olmalı ve kullanılan uzatma 

kablolarının yaralı ve açık olmaması gerekmektedir. 

 Beton döküm esnasında personelin pompa altında durmaması gerekmektedir. 

 Beton dökümü esnasında hortumu tutan çalışanın beton geldikten sonra hortumu kullanması gereklidir. 

 Beton hortum ucuna geldiği anda oluşacak basınçtan yüksekte yapılan çalışmalarda denge kaybından 

düşmelerin meydana geldiği bilinmektedir. 

 Beton dökümü sırasında hortumu tutan personel çimento sıçramasına karşı koruyucu gözlük kullanacaktır. 

 Gece yapılan dökümlerde yeterli suni aydınlatmanın yapılması ve İş Güvenliği biriminden çalışma izni 

alınması gereklidir. 
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21.17. Tünel Kalıp İşleri 
 

 Genellikle tünel kalıp imalatçı firmaları tarafından hazırlanır. Bu aşamada en çok dikkatten kaçan husus 

iskelelerde köşe geçişleri, girintiler ve iskele aralıklarıdır. Bu aşamada mutlak surette güvenlik 

elemanlarının proje departmanı ile ortak çalışma yürütüp bu tür kritik noktaların çözümlerinin üretilmesini 

sağlamalıdır. Aksi takdirde kalaslarla veya buna benzer malzemelerle yapılan iskeleler arası geçişler ölümle 

neticelenen kazalara neden olmaktadır. 

İskeleler arası boşluklar ayak 

kırılmalarına neden olmaktadır. 

 Tünel kalıpta mutlaka uzman ekipler 

çalıştırılmalı başka hiç kimse kalıba 

çıkartılmamalıdır. 

 İskele kattaki yerine alınmadan önce 

iyice kontrol edilmeli gergi bağlantı 

kelebekleri, ön korkuluklar ve yan 

krikolar iyice kontrol edilmeli, ayrıca 

üzerinde malzeme olmamasına dikkat 

edilmeli. 

 Kaldırılırken terazisinde ve yan bağlantı 

kulaklarından kaldırılmalı. 

 İskeleler yerine konulurken alt yastık 

noktasını oluşturan yerdeki ters ( u) nun 

içerisine 10x10 dan en az 1 m uzunlukta 

ahşap konulmalı ve bu ahşabın döşeme 

üzerine iyice oturması sağlanmalı. 

 İskele yanlarında bulunan sıkıştırma, 

krikoları tam anlamı ile yan perdelere 

basacak şekilde sıkılmalı. 

 Ön korkuluk ağları yeterince sağlam ve gergin olmalı. En önemli hususlardan birisi kurum sırasında bu 

korkuluklar dik konuma getirilmelidir. 

 Dış iskelelerde mutlaka sırt korkulukları takılı olmalıdır. 

 İki iskele arasında en çok 20 cm olmalıdır. 

 En son iskelelerin dış kenarında mutlaka seyyar korkuluklar olmalıdır. 

 İskeleler mutlaka birbirine geçişe olanak verecek şekilde oluşturulmalıdır. 

 En önemli hususlardan biriside iskele platformları yağlardan arındırılmış olmalı. 

 Tünel kalıp yerine alınırken ve söküm sırasında kullanılan aparat mutlaka 1000x500 ebatlarında büyük 

kaldırma üçgeni olmalıdır. 
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 Kaldırma aparatı tünele bağlanırken kelebek somunun iyice sıkıldığından emin olunmalı. Kesinlikle boşluk 

bırakılmamalı. Bu aşamadan sonra mutlaka bir işaretçi nezaretinde tünel kalıp kaldırılmalı. Kaldırılırken 

altında görevliden başka hiç kimse bulunmamalı. Ayrıca üzerinde kaldırılma sırasında düşebilecek eşyalar 

bulunmamalıdır. Etraf kontrol edilip hiç kimsenin olmadığından emin olunduktan sonra kaldırılmalı.  

 Kaldırma aparatı sürekli kontrol edilmeli en küçük bir çatlama görüldüğünde veya 250 kullanımdan ( 

yaklaşık 3 ay ) sonra mutlaka değiştirilmeli. 

 Özellikle tünel kalıbı hızlı bir vaziyette çevirecek kadar etkili olan rüzgarlı havalarda çalışma derhal 

kesilmelidir. 

 Tünel kalıptan iniş ve çıkışlarda, dış cephe iskelelerine iniş ve çıkışlarda özel olarak yapılan kalıp üzerine 

montajlı merdivenler kullanılmalıdır. 

 Gece çalışmalarında mutlaka boşluklar ve tam olarak kalıp üzeri görülecek şekilde aydınlatma 

sağlanmalıdır. 

 

Tünel Kalıp Isıtma İşlemi Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar; 

 

 Isıtma ocakları tüp bağlantıları mutlaka mekanik ve kimyasal etkilere yüksek dayanımlı kırmızı renkli 

hortumlarla yapılmalı. 

 Hortum tüp bağlantısı öncesi mutlaka alev geri dönüş ventili bulundurulmalı. 

 Gaz kaçakları testleri sabunlu su veya köpükle yapılmalıdır. 

 Tüp ve ocak bağlantılarında mutlaka kelepçe kullanılmalıdır. 

 Dişli bağlantılarında teflon bant kullanılmalıdır. 

 Pilot musluklar mutlaka kullanılmalıdır. 

 Tüpler dik konumda tutulmalı ve istiflenmelidir. 

 Yakmak için gerekli kontroller ( yukarıdaki hususlar ) yapılmalı ve tüpler tünel dışında kalacak şekilde 

yerleştirilip yakma işlemi yapılmalıdır. 

 Isıtma sırasında en çok yapılan yanlışların başında ocaklar içeride yanarken ve tünel perdeleri kapalı iken 

birçok işçi tarafından içeriye girerek ısınmaya çalışılmakta. Bu durumda birçok zehirlenme olayına neden 

olmaktadır. 

 Gaz alevleri açık renkte olmalı enjektör üzerindeki hava ayar yüklüğü ile ayar yapılmalıdır. 

 Isıtma süresince bir görevli tarafından sürekli ocaklar kontrol edilmeli ve sönen ocakların derhal gazı 

kesilmeli. 

 Söküm öncesi en az 1 saat önceden perdeler açılarak havalandırma yapılmalı. 

 

Tünel Kalıp Söküm Sırasında Alınacak Önlemler; 

 

 Öncelikli olarak tünel kalıpların konulacağı alanın mutlaka düzgün ve zeminin sağlam olması sağlanmalı. 

Birçok ölümlü kaza engebeli ve sağlam olmayan mahalde yapılan kalıp stokları sırasında olmuştur. 

 Kalıp sökümleri yetkilinin kontrolünde, yapılmalı ve mutlaka vinççi ile irtibatı sağlayan işaretçi 

bulundurulmalı. 
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 Kalıp ayarlı dikmelerin tamamı mutlaka açılmalı ve tekerleklerin zemin ile irtibatı sağlanmalı 

 Kalıp sürümünden önce iskeleler kontrol edilerek üzerlerindeki malzemelerden arındırılmalı. 

 Ön korkuluklar yatay konuma getirilmeli, ağların üzerinde hiçbir malzeme olmamalıdır.  

 Kalıp yeterince öne sürüldükten sonra ( kaldırma aparatı montajına el verecek miktarda dışarı çıkartılır ) 

aparat kontrollü takılmalı ve içinde, üstünde ve altında hiç kimsenin bulunmadığından emin olunduktan 

sonra işaretçinin komutuyla alınmalıdır. 

 Tünel kalıp kaldırılması ve kattan alınması sırasında üzerinde hiç kimse bulunmamalıdır. 

 Konulduğu yerde dikmelerin yere tam oturduğundan ve kalıbın dik konumda bulduğundan emin 

olunmalıdır. 

 Tünel kalıp temizliği ve yağlaması sırasında kesinlikle üzerine çıkılmamalıdır 

 

21.18. Demir Ekibi, Demir Kesme ve Bükme Makinesi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Demir ekibi şefi, elemanların tümünün baret ve diğer koruyucu malzeme kullanmalarından ve takibinden 

sorumludur. 

 Şantiye şefliği ve vardiya sorumlularınca verilen güvenlik talimat, ikaz ve uyarı levhalarını duyurmak, 

uygulatmak ekip şefinin görevidir. 

 Demir montajı sırasında vardiya sorumlusu ve mühendislerin talimatlarına uygun hareket edilecektir. 

 

Demir Montajında Aşağıdaki Hususlara Dikkat Edilecektir; 

 

 Demirler projesine uygun şekilde hazırlanarak yerine monte edilecektir. 

 Demir aralıkları ve paylarına temin için ayar demirleri devamlı kullanılacaktır. 

 Kalıp üzerinden yeterinden fazla demir bulundurulmayacak, demirler kalıp üzerine dengesiz 

konulmayacaktır. 

 Betoncu ile müşterek çalışma sırasında kalıp yükselmesini aksatmayacak şekilde işbirliği ve yardımlaşma 

yapılacaktır. 

 Kalıp içinden bağ teli ve demirlerin dağınık şekilde durması önlenecektir. 
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 Ayakta kullanılacak demirlerin önceden hazırlanmış olduğu kontrol edilerek kalıbın aksamasına meydan 

verilmeyecektir. 

 Yüksek yerlerde demir montajı yapan ustalar mutlaka emniyet kemeri kullanacaklardır. 

 

Demir Kesme Makinesi; 

 

 Demir kesme makinesi bu konuda yetkili personel tarafından 

kullanılmalı, kullanma talimatı dışında hareket edilmemelidir. 

 Makinenin düzenli olarak hidrolik yağ kontrolleri ve bakımı 

yapılmalıdır. 

 Kopma anında demir parçası sıçramalarına karşı kişisel 

koruyucular kullanılmadır. (Çapak gözlüğü, iş eldiveni ve baret 

vb) 

 

 Makine kapasitesinin üzerinde kesme yapmaya 

zorlanmamalıdır. 

 Hareketli aksana kesinlikle el teması yapılmamalıdır. 

 

Demir Bükme Makinesi; 

 

 Demir bükme makinesi bu konuda yetkili ve ehli kişilerce 

kullanılmalı, kullanma talimatı dışında hareket edilmemelidir. 

 Makinenin düzenli olarak hidrolik yağ kontrolleri ve bakımı 

yapılmalıdır. 

 Hareketli dönen aksana kesinlikle el teması yapılmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

21.19. Yüksekte Yapılan Çalışmalar 
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 Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda 

yapılamıyorsa, güvenli çalışma koşullarını sağlayacak ve devam ettirecek en uygun iş ekipmanı 

seçilecektir. Kişisel koruma önlemleri yerine toplu koruma önlemlerine öncelik verilecektir. İş 

ekipmanının boyutları, yapılan işe, öngörülen yüke uygun olacak ve tehlikesiz geçişlere izin verecektir. 

 Yüksekteki geçici çalışma yerlerine ulaşım, geçişlerin sıklığı, söz konusu yerin yüksekliği ve kullanım 

süresi göz önüne alınarak, en uygun yol ve araçlarla yapılacaktır. Seçilen bu araçlar, yakın bir tehlike 

durumunda işçilerin tahliyesini de mümkün kılacaktır. Ulaşımda kullanılan yol ve araçlar ile platformlar, 

katlar veya ara geçitler arasındaki geçişlerde düşme riski bulunmayacaktır. 

 El merdivenleri ancak, düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa, kısa 

süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında, yukarıda a’da 

belirtilen şartlara uymak kaydıyla yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir 

 Halat kullanılarak yapılan çalışmalar ancak, risk değerlendirmesi sonucuna göre işin güvenle 

yapılabileceği ve daha güvenli iş ekipmanı kullanılmasının gerekmediği durumlarda yapılabilir. 

 Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve ergonomik zorlamalara 

bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanacaktır. 

 Seçilen iş ekipmanının türüne bağlı olarak iş ekipmanının yapısında bulunan riskleri minimuma indirmek 

için uygun önlemler belirlenecektir. Eğer gerekiyorsa düşmeleri önleyecek koruyucular yapılacaktır. Bu 

koruyucular yüksekten düşmeyi önleyecek ve işçilerin yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde 

uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta olacaktır. Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular 

ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir. 

 Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucuların, özel bir işin yapılması için geçici olarak 

kaldırılması gerektiği durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınacaktır. Bu 

önlemler alınıncaya kadar çalışma yapılmayacaktır. Bu özel iş geçici veya kesin olarak tamamlandıktan 

sonra koruyucular tekrar yerine konacaktır. 

 Yüksekte yapılan geçici işler, işçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak uygun hava 

koşullarında sürdürülecektir. 

 

21.20. Merdivenler  
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 Hasar görmüş, kırılmış, kenar kirişi, merdiven basamağı yamulmuş ve bükülmüş metal merdivenler ayrıca 

kirişleri, basamakları ve yanakları kırılmış ahşap merdivenler kesinlikle kullanılmamalıdır.  

 Merdivenin kullanılacağı yere göre yeterli yükseklikte olması gereklidir.  

 Ayaklı merdivenlerin zemine sağlam yerleştirilmesi, zemin içine çökmeye ve devrilmeye karşı önlem 

alınması sağlanmalıdır. 

 Ayaklı merdivenlerin yaslamalı merdivenler gibi kullanılmaması gerekmektedir. 

 El merdivenleri, kullanıldıkları yerlere, alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak 

şekilde yerleştirilecektir. 

 Merdivenler uzatılmak amacıyla birbirlerine eklenilmeyecek. 4 metreden uzun taşınır merdivenlerle el 

merdivenleri, çelik boru veya profilden yapılacaktır. 

 İşçilerin gelip geçtiği yerlerde kullanılacak merdivenin etrafı halat, zincir veya ahşap korkulukla çevrilecek 

ve görünür yerlere uyarma levhaları asılacaktır. 

 Sabit inşaat merdivenlerinde, çıkılacak platformlara korkuluk ve uygun eteklik konacak ve bu platformlar 60 

santimetreden dar yapılmayacaktır. 

 10 metre yüksekliğini geçen sabit merdivenlerde, her 10 metrede bir dinlenme platformu yapılacaktır.  

 Basamakları yapılmamış betonarme merdiven döşemelerine kayma veya düşmeyi önleyecek ahşap 

basamaklar ve kova boşluğu kenarlarına ise uygun korkuluklar yapılacaktır. 

 Düz saçtan veya madeni malzemeden yapılmış merdiven basamaklarının üstleri kaymayacak malzeme ile 

kaplanacaktır. 

 Merdivenlerin eğimi, bakım işlerinde kullanılanlar dışında tabanla en az 20 ve en çok 45 derece olacaktır. 

Tabandan (20) dereceden az eğimin bulunması gerektiği işyerlerinde, rampalar yapılacak ve 45 dereceden 

fazla diklik gereken hallerde de, korkuluklu servis merdivenleri şeklinde sabit merdivenler kurulacaktır.  

 Merdivenlerde, baş üstü boşlukları bulunacak ve bu boşlukların yüksekliği de 220 santimetreden az 

olmayacaktır.  

 Basamakların eni, bakım merdivenleri dışında 22 santimetreden az olmayacak ve yükseklikleri en az 13 

santimetre ve en çok 26 santimetre olacaktır.  

 Dört basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve tırabzan bulunacaktır.  

 Genişliği 225 santimetreyi aşan merdivenlerin ortalarında, ayrıca bir tırabzan bulundurulacaktır.  

 İşyerlerindeki merdivenler, bir tehlike anında, orada çalışan işçilerin kolayca çıkmalarına yeterli genişlikte 

olmadığı takdirde, bina durumunun elverişliliğine göre, bunların genişletilmesi veya içten ek merdivenler 

yapılması veya kolay yanmayan veya yanmaz maddelerden dışarıya çıkış merdivenleri yapılması gibi 

gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.  

 İşyerlerindeki asma katlara çıkıp inmek için, yerin durumuna göre, eğimli veya dik demir merdivenler 

kullanılabilir. Ancak, bunların üst ve alt başlarından sağlam bir şekilde tespit edilmiş bulunması, geniş 

basamaklı ve iki tarafı korkuluklu ve bu korkulukların, merdivenin bittiği asma kat döşemesinde 

kesilmeyerek en az 75 santimetre daha uzatılması gereklidir.  

 El merdivenlerinde, kullanılırken kaymalara karşı, tırtır, lastik, mantar, mahfuz ve çengel koymak gibi 

gerekli tedbirler alınacaktır.  
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 Çift el merdivenlerinde, ayaklarının birbirlerinden ayrılmaması için, her iki yanından çengelli demir çubuk 

veya zincir ile bağlanacaktır.  

 

21.21. İskele Çalışmaları   İskele Kurma; 
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 Yapı iskeleleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemanın yönetimi altında, tecrübeli ustalara iskele  

ölçüleri ve malzeme özellikleri göz önünde bulundurularak kurdurulacak veya söktürülecektir.  

 İskele kurulumunda bağlantı elemanları sağlam ve dayanıklı bir yapı oluşturacak şekilde seçilecektir. Tel ile 

bağlama yerine kelepçe bağlantı elemanı (Tijli Kelepçe) tercih edilecektir ve birçok noktadan bağlantı 

yapılacaktır. 

 İskele kurulumunda içerden merdiven sisteminden yararlanılacaktır ve her iskele katı çelik veya kalas 

platform döşenerek kapatılacaktır. 

 İskele kenar koruması üst parmaklık, ara parmaklık ve kenarlık monte edilerek yapılacaktır. 

 İskelelerin taşıyabilecekleri en çok ağırlık, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve görülebilir 

yerlerine asılacaktır. 

 İskelelerin yağmur, kar, buz veya benzeri nedenlerle kayganlaşması halinde, kaymayı önleyecek tedbirler 

alınacaktır. 

 İskelelerde görülecek arızalar derhal onarılacak, zayıf kısımlar kuvvetlendirilecek veya yenileri ile 

değiştirilecektir. 

 İskeleler üzerine moloz ve artıklar ile geçişi engelleyecek malzeme bırakılmayacaktır. 

 Vinç veya benzeri makinelerin kullanılmasında, yüklenen malzemenin iskeleye takılarak iskelenin 

yıkılmasını veya herhangi bir kaza veya zararı önleyecek gerekli tedbirler alınacaktır. 

 

21.21.1. Çelik Borulu İskele 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çelik borulu iskelelerde kullanılacak bütün boru ve madeni kısımların dayanıklılığı ve diğer özellikleri 

taşıyacakları yüke göre normlara uygun bulunacaktır. 

 İskele yapımından gayrı işlerde kullanılmış bulunan boru ve diğer malzeme, iskele yapımı işlerinde 

kullanılmayacaktır.  

 Çelik borulu iskeleler, sağa ve sola sallanmayacak şekilde yeteri kadar çapraz borularla takviye edilecek ve 

binadan ayrılmayacak şekilde tespit olunacaktır. 

 Düşey ve yatay borulardaki ekler en çok 3 metrede bir yapılacaktır. 
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 Boru başlarının, tabana yerleştirilen kalas altlıklara batmaması için, özel surette yapılmış madeni başlık 

kullanılacak ve bu başlıklar çivi veya uzun vidalarla bu altlıklara tespit edilecektir. 

 Boru veya madeni iskeleler statik, elektriğe karşı uygun şekilde topraklanacaktır. 

 Sisli ve alaca karanlık havalarda, çalışma devam ettiği sürece, iskeledeki merdiven ve asansör başları ve 

çalışılan döşemeler boydan boya uygun şekilde aydınlatılacaktır.  

 Boru iskelenin bir kısmı veya kısımlarının sökülmesinde gereken güvenlik tedbirleri alınacak ve söküm 

başlamadan önce herhangi bir sebeple, iskelenin takviye veya çaprazlarından hiçbir eleman alınmayacak. 

Ancak sökülme başlandıktan sonra iskele malzemesinin indirilmesi amacıyla iki dikme arası (aks) 

korkuluklar kullanılacak.  

 İskelelerin platform, geçit veya benzeri yerlerinde kullanılacak kalaslar, uzunluğu doğrultusunda 

eksiz, yan yana ve aralıksız olarak konacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kalas uçları iskele bitiminde kendi uzunluğunun 1/10 undan fazla çıktığı hallerde, o kısma 

geçmeyi önleyecek uygun korkuluklar yapılacaktır. 

 İskelelerde yapılacak korkuluk ve ara korkuluk kereste kesitleri 5*10 santimetreden küçük olmayacak ve ara 

korkuluklar döşeme tabanından itibaren 50 santimetre yükseklikte yapılacaktır. Ancak iki dikme arasında 

yatay kuvvetlere karşı çaprazlar yapıldığında, ara korkuluklar konulmayabilir.  

 Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenin düşerek kazaya sebep olmasını önlemek için döşeme dış 

kısmına 15 santimetre yüksekliğinde bir etek tahtası konacaktır. Bu etek tahtası ile döşeme arasında en çok 

bir santimetre boşluk bırakılabilir. 

 İskele yapılacak taban yumuşak veya zayıf ise, dikmeler yükü yaymak için yeterli kalınlıkta ve 

boyutta, ahşap veya beton plaklar üzerine oturtulacaktır. 

 Köşe dönen iskelelere, en az bir köşe kiriş eklenecek ve iskelenin bu kısmı en az diğer kısımlar kadar 

dayanıklı olacaktır. 

 

21.21.2. Geçiş İskeleleri ve Rampalar; 
 

 Rampa ve geçitlerin iki tarafının korkuluklu olarak yapılması halinde, eğim en çok 25 derece olacak ve 

üzerlerine 40 santimetrede bir kendi genişlikleri kadar çıtalar çakılacaktır.  
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 Rampa ve geçitler 80 santimetreden, 

üzerlerinden yük geçirilecek olanlar ise 

125 santimetreden dar olmayacak ve 

bunların geriye kaymaması için gerekli 

tedbirler alınacaktır. 

 İskelenin geçit ve rampa mesnet aralıkları, 

kalasların esnemesini, bel vermesini 

önleyecek ve üzerinde yaylanmadan 

yürünebilmesini sağlayacak şekilde 

ayarlanacaktır.  

 

21.21.3. Ahşap İskeleler; 
 

 Sıva, badana ve tamirat gibi işler için yapılan ve yük taşımayan iskele genişlikleri 80 

santimetreden dar yapılmayacak, döşemelerinde en az iki adet 5*20 santimetrede kesitten daha 

küçük kesitte kalas kullanılmayacak ve bu kalaslar birbirlerine 60 santimetrede bir enine olmak 

üzere alttan 2,5*5 santimetrelik çıtalarla bağlanacaktır. 

 Tuğla duvar, taş duvar ve kaplama gibi işler için yapılan ve yük taşıyan iskelelerin genişlikleri, 120 

santimetreden az ve bunların duvar yüzüne olan uzaklıkları ise, 10 santimetreden fazla olamayacak, 

döşemelerde hiçbir şekilde boşluk ve aralık bırakılmayacaktır. 

 Ahşap iskelelerde kullanılacak kereste, düzgün, sıkı dokulu, çıralı ve sağlam olacak, üzerinde fazla budak 

bulunmayacaktır. 

 Iskarta, tamir edilmiş ve boyanmış kereste ve tahtalar iskele yapımında kullanılamaz. İskelelerde 

kullanılacak kerestelerin, cinslerine göre taşıyabilecekleri en çok yüke dayanabilecek standart kesitleri hesap 

edilecek ve bu kesitlerden daha küçük kesitli kereste kullanılmayacaktır.  

 İskelelerde gerekli dayanıklılığı sağlayacak çivi, buldoğ gibi bağlantı malzemesi kullanılacaktır. Çiviler tam 

uzunluklarıyla ve sivri uçları arka taraftan çıkacak şekilde çakılacak bu uçlar uygun şekilde gömülecektir. 

Yaralı ve paslı çiviler iskele işlerinde kullanılamaz.  

 İskelelerin platform, geçit veya benzeri yerlerinde kullanılacak kalaslar, uzunluğu doğrultusunda 

eksiz, yan yana ve aralıksız olarak konacaktır. 

 Kalas uçları iskele bitiminde kendi uzunluğunun 1/10 undan fazla çıktığı hallerde, o kısma geçmeyi 

önleyecek uygun korkuluklar yapılacaktır. 

 İskelelerde yapılacak korkuluk ve ara korkuluk kereste kesitleri 5*10 santimetreden küçük olmayacak ve ara 

korkuluklar döşeme tabanından itibaren 50 santimetre yükseklikte yapılacaktır. Ancak iki dikme arasında 

yatay kuvvetlere karşı çaprazlar yapıldığında, ara korkuluklar konulmayabilir.  

 Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenin düşerek kazaya sebep olmasını önlemek için döşeme dış 

kısmına 15 santimetre yüksekliğinde bir etek tahtası konacaktır. Bu etek tahtası ile döşeme arasında en çok 

bir santimetre boşluk bırakılabilir.  
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 Yük taşıyanlar hariç olmak üzere, 8 metre yüksekliğe kadar olan iskele dikmeleri 8*8 santimetre, 8-24 metre 

yükseklik arasında bulunan iskele dikmeleri ise 10*10 santimetre kesitten daha küçük olmayacaktır. Daha 

yüksek veya yük taşıyacak olan iskelelerin statik hesabı yapılarak gerekli kesitler saptanacaktır. 

 İki dikme arası, yük taşıyan iskelelerde 240santimetreden, yük taşımayan iskelelerde ise 3 metreden daha 

fazla olmayacaktır. 

 İskele dikmeleri, binadan ayrılmayacak ve yanlara doğru sallanmayacak veya bel vermeyecek şekilde düz ve 

çapraz kuşaklarla takviye edilerek binaya bağlanacaktır. 

 İskele esas veya tali dikmeler, oturma veya kayma yapmayacak şekilde sağlam yer üzerine oturtulacak ve 

dikme altları birbirlerine bağlanacaktır. İskele yapılacak taban yumuşak veya zayıf ise, dikmeler yükü 

yaymak için yeterli kalınlıkta ve boyutta, ahşap veya beton plaklar üzerine oturtulacaktır.  

 Dikmeler yatay yüzey olarak eklenecek ve kesitleri birbirine eşit olacak, bunların dört yüzüne de aynı 

genişlikte en az 70 santimetre uzunluğunda ve 2,5 santimetre kalınlığında sağlam keresteden hazırlanmış ek 

tahtalar uzun çivilerle çakılacak veya cıvata (bulon) kullanılmak suretiyle eklenecektir.  

 Taşıyıcı , koruyucu veya takviye edici olarak yapılacak atkılar, kuşaklar, çaprazlar ve mesnetler, dikmelerin 

iç kısmına uygun şekilde çivilenecek veya usulüne göre tespit edilecektir.  

 Yan kiriş başları, taşıyıcı esas kirişlerden en az 15 santimetre daha taşkın bırakılacak ve esas kiriş üstüne 

bindirmek suretiyle her iki taraftaki dikmelere çivi veya cıvatalarla bağlanacaktır.  

 Yük fazlalığından ötürü eklenecek ara atkı kirişleri, eşit aralıklarla esas kirişe çivilenmek suretiyle 

tespit edilecektir. 

 Yan kiriş başlarının duvara gireceği kısımlar en az 10 santimetre olacaktır. Bunların başları hiçbir şekilde 

çaptan küçültülemez veya tıraşlanamaz.  

 Betonarme karkas binalar için kurulacak iskele yan kiriş başlarının bir tarafı 5*10 santimetre kesitinde ve 30 

santimetre uzunluğunda tahtalar çivilenerek bina kolonunun yüzlerine tespit edilecektir.  

 

İskele Sökülmesi Aşağıda Belirtilen Esaslara Göre Yapılacaktır; 

 

 İskelelerin sökülmesine en üst kısımdan başlanacaktır. İskelelerin bina bağlantıları kalasların alınmasından 

sonra yukarıdan aşağıya doğru sırayla sökülecektir. 

 Sökülmüş olan malzeme hangi yükseklikten olursa olsun doğrudan doğruya yere atılmayacak, iki yerinden 

bağlanarak dengeli bir şekilde aşağıya indirilecek ve uygun bir yere istif edilecektir. 

 Söküm başlamadan önce herhangi bir sebeple, iskelenin takviye veya çaprazlarından hiçbir eleman 

alınamaz. Ancak söküme başlandıktan sonra iskele malzemesinin indirilmesi amacıyla iki dikme arası (aks) 

korkuluklarının alınması mümkündür. 
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21.21.4. Asma İskele 
 

 Asma iskelelerin aşağı ve yukarı 

hareketlerini sağlayan makine, teçhizat 

ve vinçlerin, kullanmaya elverişli 

olduklarına ilişkin ve yetkili teknik 

elemanca kullanmaya başlamadan önce 

düzenlenmiş belgeleri işyerinde 

saklanacaktır.  

 Asma iskele, iş sırasında sağa sola veya 

ileri geri hareket etmeden asılı kalacak 

şekilde tespit edilecektir.  

 Asma iskelelerin taşıyacağı yükler, yetkili teknik elemanların verecekleri bir raporla belirtilecek ve iskeleye 

bundan fazlası yüklenilmeyecektir. Asma iskelelerde merdiven kullanılmayacaktır.  

  Asma iskele askısı için kullanılacak çelik veya kendir halatların yahut benzeri malzemenin her gün işe 

başlamadan önce muayene edilerek ezik, kopuk, çürük veya başka bir özrü olup olmadığı hususu 

belirlenecek, ancak sağlam olduğu anlaşıldıktan sonra iskelede çalışma yapılacaktır. 

 Asma iskelelerin, iniş ve çıkış yollarında herhangi bir engel bulunmayacaktır. 

 İskeleler yapılacak işe göre en ağır yüke dayanıklı olacaktır. Tuğla duvar ve sıva işlerinde kullanılacak asma 

iskelelerin tespit edileceği askı kirişi, 16 lık I putrel veya aynı dayanıklılıkta diğer malzemeden yapılacaktır. 

Asma iskeleyi taşıyacak halatların güvenlik kat sayısı 6 dan aşağı olmayacak ve bu halatlarda ek yeri, halka, 

başlık ve bağlantı bulunmayacak, bunlar askı demirlerinden kaymayacak şekilde tespit edilecektir. 

 Asma iskele platformu için kullanılacak çift köşebent kesiti, 50X50X5 milimetre veya bu özellikte diğer 

profilli malzemeden yapılacaktır. 

 Asma iskele vinç çerçevesini platformun iç ve dış kirişlerine bağlayacak cıvataların çapı 5/8 parmaktan 

(inch) daha küçük olmayacaktır. 

 Askı kirişi, bina tavan döşemesine veya bina çerçevesine U cıvataları ile uygun ve dayanıklı bir şekilde 

tespit edilecektir.  Cıvata arkalarına 10 milimetre kalınlığında çelik bir levha konulacak ve cıvatalar çift 

somunlu olacak ve yaylı ve düz pullarla birlikte sıkılacaktır. 

 Yapı tavan döşemesine tespit edilecek askı kirişinin, iskele ve tespit için bırakılacak aralıkları birbirine eşit 

olacak ve U cıvatasının boşluğunu almak için I demiri üstüne, 10X15 santimetre kesitinde ahşap yastıklar 

konacaktır. 

 Platform genişlikleri, sıva işlerinde 80 santimetreden, duvar işlerinde 120 santimetreden az olmayacaktır.  

 İskelelerin duvardan olan açıklığı, malzeme takım ve aletlerin aşağıya düşmesini önleyecek şekilde 

olacaktır.  

 İskele içinde çalışan işçilerin başlarını korumak için en az 2.5 santimetre kalınlığında tahtadan veya çelikten 

yapılmış koruyucu bir tavan bulunacaktır. 

 Asma iskelelerde her metrekareye 400 kilogramdan fazla yük konmayacak ve asma iskelede 4 den fazla işçi 

çalıştırılmayacaktır.  



     
     

95 

 

 Asma iskelelerde kullanılacak kanca, çengel ve benzerlerinin ağızları, güvenlik mandalı veya uygun 

güvenlik tertibatı ile kapatılacaktır. Asma iskele korkulukları, en az 100 santimetre yükseklikte ve ara 

korkuluklu yapılacak, etek tahtaları ise en az 15 santimetre yükseklikte olacaktır. 

21.21.5. Hareketli İskele 
 

 Hareketli iskeleler dayanıklılık ve 

taşıyacağı yükler bakımından yeterli 

sağlamlıkta ve uygun malzemeden 

yapılacaktır.  

 Sıva veya hafif işler için kullanılacak 

sıpa iskelelerde aşağıdaki özellikler 

bulunacaktır. 

a) İskele genişliği 50 

santimetreden az, yüksekliği 120 

santimetreden çok, 

b) Platformların kalınlığı 5 

santimetreden ve genişliği 40 

santimetreden az, 

c) İskele kirişleri ve bacakları 

5X10 santimetre kesitinden küçük, 

d) Takviye için kullanılacak 

çapraz ve düz bağlantılar, 2,5X10 

santimetre kesitinden küçük, olmayacaktır. 

 

 

 Sıpa iskelelerde, bacakları veya taşıyıcı orta kirişleri eksiz olacaktır. 

 İki sıpa iskele arası, merkezden merkeze 250 santimetreden çok olmayacak ve iskele ayak açıklığı, 

yüksekliğinin yarısını geçmeyecektir. 

 Sıpa iskele bacakları, düzgün ve sağlam yerlere oturtulacaktır.  Bunun mümkün olmadığı hallerde, 

düzgünlüğü sağlamak için bacak altlarına konacak tek parçalı ahşap yastıkların yüksekliği 10 

santimetreden çok olmayacaktır.  

 Duvar işlerinde veya 120 santimetreden yüksekte yapılacak işlerde kullanılacak sıpa iskelelerde aşağıdaki 

özellikler bulunacaktır. 

a) Genişlikleri 125 santimetreden az, 

b) Yükseklikleri 300 santimetreden çok, 

c) Platform kalınlığı 5 santimetreden az, 

d) İskele bacak ve kirişleri 10X10 santimetre kesitinden küçük, 

e) Takviye ve çaprazlar 2,5X15 santimetre veya 5X10 santimetre kesitinden küçük, olmayacaktır. 

 

 Hareketli iskele tekerleri çalışma esnasında tekerlek kilitleri aktif hale getirilecektir. 

 Hareketli iskeleler üzerinde personel varken kesinlikle hareket ettirilmemesi gereklidir. 

 Hareketli iskele platformu tamamen kapatılarak, yüksekten düşmeye karşı yatay korkuluklar olması 

gerekmektedir. 

 Hareketli iskele üzerinde inip çıkmaları sağlayacak uygun merdivenler bulundurulacaktır. 

 2 metreden yüksek iskele çalışmalarında vücut tipi (paraşüt tipi) emniyet kemeri ve güvenlik halatları 

kullanılması zorunludur.  
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21.22. Duvar Örme İşleri  
 Ara katlarda, şaft boşlukları kenarlarında, dış cephe ve iskelede yapılan duvar örme işlemlerinde vücut 

tipi emniyet kemeri kullanılması ve kullanılan iskelelerin korkuluklarının olması ve platformu tamamen 

kapalı olması gerekmektedir. Emniyet kemerlerini bağlamları için hayat hatlarının çalışılan ortamda 

bulunması gerekmektedir. 

 Çalışılan iskelede platforma koyulan tuğla veya gaz betonların iskele platform ağırlını geçmeyecek 

şekilde teknik eleman tarafından belirlenmesi gerekmektedir. 

 Duvar malzemeleri taşınırken uygun şekilde istif edilmesi ve elle taşıma yerine palet kullanılması 

gereklidir. Elle taşıma yapılması durumlarında uygun taşıma yöntemleri uygulanarak taşıma yapılması 

işçi sağlığı ve güvenliği açısından önemlidir. 

 Duvar ekibinde çalışan tüm personelin kişisel koruyucularını eksiksiz kullanmaları gerekmektedir.  

 Şakul doğrultusunda örme işlemi yapılmalıdır. Merdiven kullanımı yerine sıpa veya hareketli iskeleler 

tercih edilmelidir. 

 

21.23. Ara Katlarda Çalışma, Şaft ve Asansör Boşlukları  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ara katlarda yapılan çalışmalarda yüksekten düşmeye karşı önlemler alınmalıdır. Dış cephe çevresi 

korkuluklarla çevrilmeli, şaft boşlukları playwoodlarla kapatılmalı, asansör boşlukları korkuluklarla 

çevrelenmelidir. 
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 Merdiven sahanlıkları ve kenarları korkuluklarla kapatılarak malzeme ve çalışanların düşmesi 

engellenmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Merdivenlerde malzeme bırakılmaması ve kalıp sökümünden sonra kalan beton ve kalas kalıntılarının 

temizlenmesi gerekmektedir. Aynı şekilde ara katlar içinde geçerlidir 

 Şaft boşluklarında montaj yapıldıktan sonra açıklıkların tekrar kapatılması gereklidir. Bu boşlukların 

kapatılmasında menteşeli playwoodlar kullanılabilir. 

 Ara katlarda bulunan tüm boşlukların uyarı ikaz levhalarıyla belirlenmesi ve bu konuda işçilerin sık sık 

bilgilendirilmesi gereklidir. 

 Ara katlarda karanlık bölgelerde yeterli suni aydınlatma sağlanmalıdır. Özellikle merdivenlerde ve eksi 

kotundaki çalışma bölgelerinde yeterli suni aydınlatma yapılmalıdır. 

 Asansör boşlukları gerekli ara mesafeler bırakılarak güvenlik ağları ile çevrelenmelidir. Montajı sırasında 

çalışan ekiplerin paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmaları ve iskele platformlarını açık kalmayacak 

şekilde kapatmaları gerekmektedir. Malzeme düşmesine ve çalışanların düşmesine karşılık bu önlemlerin 

alınması gerekmektedir. 
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21.24. Elektrik İşleri 
 

 Yeterli iş güvenliği önlemleri alınmadan voltajı ne olursa olsun yüklü elektrik hatları üzerinde ya da 

bunların yakınında herhangi bir personel çalıştırılmayacaktır. 

 Elektrikli ekipmanların tamir bakım ve onarımı ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılacaktır.  

 Elektrikli el aletlerinin kabloları, uygun NYMHY (elektrik uzatma kablo standardı) standartlarında esnek 

ve müşterek izoleli olacaktır. Kablolar ve bağlantı yerleri sık olarak kontrol edilecek, yalıtım 

bozulmalarında gerekli tedbirler alınacaktır. 

 Elektrikli el aletleri tercihen çift yalıtımlı tipte olacaktır. 

 Çift yalıtımlı olmayan aletlerin topraklamaları, topraklı fiş ve prizlerle yapılacaktır. 

 Seyyar lambalar sadece sürekli aydınlatmanın yeterli olmadığı yerlerde kullanılacaktır. Kabloları 

NYMHY standardında, esnek ve müşterek izoleli, duy kısmı ise yalıtkan bir malzeme içinde olacak, 

ampulü kırılmalara karşı bir tel kafes ile korunacak ve bu kafeste bir asma çengeli de bulunacaktır.  

 Kazan içlerinde, ıslak ve rutubetli yerlerde seyyar lambalar küçük gerilim ile ( en çok 42 volt ) 

kullanılacaktır. Gerilim düşürücü transformatör tehlikeli olan çalışma ortamının dışında bulunacaktır. 

 Elektrik enerjisi ile çalışan bütün makine ve tezgâhların madeni aksamları kaçak akımlara karşı uygun 

koruma topraklanması ile topraklanacaktır. 

 Kontrol, bakım ve onarım yapılacak makine ve elektrik devrelerinin akımı kesilecek ve akımı kesen şalter 

veya anahtarlarda kilitleme tertibatı bulunacak, bunlar açık (akım kesik) vaziyette kilitlenecek ve ayrıca 

uygun ikaz levhaları asılacaktır. Onarım bitirilmeden devreye akım verilmeyecektir. Akım onarım 

bitiminde sorumlu görevlinin izniyle verilecektir. 

 Seyyar veya sabit elektrik iletkenleri ve kabloları, mekanik ve kimyasal etkilere karşı korunacaktır. 

Geçitlerde bunlar mümkün olduğunca yukarıdan geçirilecek ya da zeminde ezilmemeleri için üzerlerine 

uygun koruyucular konulacaktır. Islak hacimlerde kesinlikle yerden geçirilmeyecektir. 

 Elektrik tablo ve panoları kilit altında tutulacak üzerlerinde anahtarlarının nerede ve kimde olduğunu 

gösteren bilgi levhaları asılacaktır. 

 Elektrik tablo ve panoları önlerinde zemine ahşap veya lastik gibi yalıtkan malzemeden yapılmış yalıtkan 

paspaslar konulacaktır. 

 Elektrik tesisatının, cihazlarının veya çıplak iletkenlerin daima gerilim altında bulunduğu kabul edilecek 

ve teknik bir zorunluluk olmadıkça gerilim altında elektrik onarımı yapılmayacaktır. 

 El aletlerinin muhafazaları üzerinde takılı olacaktır. 

 Her türlü el aletlerinin açma kapama düğmeleri her zaman çalışır durumda olacaktır. 

 Tehlikeli madde bulunan kapalı hacimlerde, Kıvılcım izoleli (Ex-proof), 6, 12, 24 V el aletleri 

kullanılacaktır. 

 Topraklama kabloları sarı - yeşil olacaktır. 

 Elektrikli el aletleri kablolarından asılarak yukarı çekilmeyecektir. 

 Metal gövdeli tungsten-halojen ampullü projektörler seyyar olarak kullanılmayacaktır. Bu lambalar her 

zaman için yüksek yerlere sabitlenerek kullanılacaktır. Seyyar olarak kullanılması zorunlu olduğu 
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durumlarda projektör, yalıtkan sehpa üzerine monte edilecek ve üzerinde kaçak akım rölesi 

bulundurulacaktır. 

 Elektrik kablolarının bağlantı uçları gevşemiş veya hasar görmüş ise onarılacak veya değiştirilecektir. 

 Elektrikli el aletlerine ve kablolarına aşırı yük bindirilmeyecektir.  

 Bütün bağlantılarda, fiş-soket veya bağlantı kutuları kullanılacaktır. İzole bant kullanılmayacaktır. 

 Elektrikli el aletleri, yağmurda, ıslak, aşırı nemli ortamlarda kullanılmayacaktır. 

 Elektrikli el aletleri ile çalışırken el, ayak ve elbiseler ıslak olmayacaktır. 

 Elektrikli el aletleri ıslak bez ile soğutulmayacak, fişi elektrikten çekip soğutulmaya bırakılacaktır. 

 Şantiye elektriği izin ve onaysız kullanılmayacaktır. 

 

Elektrik Hatları; 

 
Elektrik hattı boyunca yüksek gerilim ve alçak gerilim olmak üzere iki türlü hatta çalışma yapılmaktadır.  

 

Yüksek Gerilim Hattında Yapılması Gerekenler; 

 

 Yüksek gerilimli cihazlarda veya bölgelerde çalışma yapmadan önce hat başındaki seksiyoner açılarak 

enerji kesilecektir. 

 Seksiyonere görevliden başkasının müdahale etmesini önlemek için, seksiyoner kumanda yolu kilitli 

tutulacak. Anahtar emin bir yerde muhafaza edilecektir. 

 Seksiyoneri açarken veya kaparken, sigorta değiştirirken veya yüksek gerilimle ilgili herhangi bir çalışma 

yaparken Yüksek Gerilim eldivenleri kullanılacaktır. 

 Seksiyoneri açarak enerji kesildikten sonra,  topraklama bıçaklarının tam oturduğundan (Yani hattın bezle 

temizlenecektir. 

 Herhangi nedenle seksiyoner üzerindeki Y.G.sigortaları atarsa, atık sigorta aynı amperajda bir yenisi ile 

değiştirilecek. Kesinlikle sigorta yerine tel bağlanmayacak. Daima ambarda yedek sigorta bulunması 

sağlanacaktır. Sigorta buşonu değiştiğinde tekrar atarsa arıza taraması yapılacak arıza bulunmadan tekrar 

enerji kesinlikle verilmeyecektir. 

 "ÖNCE IŞ GÜVENLIĞI" ilkesi daima hatırlanacak ve kesinlikle can güvenliğini tehlikeye atabilecek 

durumlarda çalışılmayacaktır. 

 Yağışlı havalarda yüksek gerilimle çalışılmayacaktır, bulutlu havalarda hat kesinlikle çalışma yapılan 

yere yakın bir yerden topraklanacaktır. 

 

Alçak Gerilim Hattında Yapılması Gerekenler 

 

 Çalışmaya başlanmadan önce elektrik kesilecek ve kesildiğinden kesin emin olmadan çalışmaya 

başlanmayacaktır. Çalışma yapıldığına dair ikaz yazısı bırakılacaktır. 

 Elektrik Emniyet ve Teknik Şartnamelerine aykırı hiç bir iş yapılmayacak.  

 Elektrikli cihazlara, görevliden başkası müdahale etmeyecek ve kapakları kilitlenecektir. 

 Elektrik tablosu, motor, kaynak trafosu vb. cihazların elektriksel bağlantı yerleri daima kapalı tutulacak 

ve her gün kontrol edilecektir. 



     
     

100 

 

 Tüm elektrik direkleri, saç tablolar, beton santrali, bordür kum yıkama eleme tesisi gibi elektrikli 

(metalden mamul) cihazları topraklanacaktır. 

 Tüm kablolar dış etkenlerden korunacak şekilde (toprağa gömerek veya koruyucular içinde) döşenecek, 

izolesi soyulmuş veya uygun olmayan ek malzemesi ile eklenmiş kablo kullanılmayacaktır. 

 Direklerde veya yüksek yerlerde çalışırken emniyet kemeri ve baret kullanılacaktır. 

 Panolarda atan sigortalar yenisi ile değiştirilecektir. 

 Tüm panoların (özellikle trafo çıkış ve kompanzasyon) her hafta enerji kesildikten sonra kompresörle 

hava sıkarak tozları alınacak. 

 Panolar sudan korunacak, arıza giderilecek kısmın elektriğinin mutlaka kesilmiş olmasına dikkat 

edilecektir. 

 İş başından önce pense, yan keski, tornavida, kontrol kalemi ve diğer el aletlerinin sağlam ve kullanmaya 

elverişli olup olmadığı kontrol edilecektir. 

 Kabloların ek yerleri iyi bir şekilde izole edilecektir. 

 Vibratör, su pompası ve benzeri elektrikli aletlerin işe sokulması esnasında tüm bağlantılar yapıldıktan 

sonra mutlaka kontrol edilecek ve sistemin emniyetli bir şekilde çalışıp çalışmadığı belirtilecektir. 

 Koğuşlar haftada bir dolaşılacak, elektrik tesisatları kontrol edilecek ve nizamlı olmayan kullanımlar 

sökülerek durum amirlerine bildirilecektir. 

 

Elektrik Panoları;  

 

 Panolar mutlaka kilitli olmalıdır. Panolar yetkisiz personel 

tarafından açılmamalı ve tadilat yapılmamalıdır. 

 Pano içindeki sigortaların beslediği hatlar mutlaka 

belirtilmelidir. 

 Panolardan çekilen elektrik prizlerinin çoğaltılmaması 

gerekmektedir. 

 Panoların üzerinde sorumlu personel etiketleri bulunmalıdır.  

 Panolarda kaçak akım rölevesi bulunmalıdır.   Kaçak akım 

koruma şalteri insanlar ve tesisleri, hatalı devrelerin 

gerilimini otomatik olarak keserek, toprak kaçak akımlarına 

karşı korur. Gelen ve giden akımların eşitliğini sürekli ölçen 

bir devre ve bu eşitlik bozulduğunda devrenin elektriğini kesecek bir düzenekten oluşur.  

 

21.25. El Aletleri ve Elektrikli El Aletleri  
 

 İşyerlerinde kullanılacak el aletleri, yapılacak işe uygun malzemeden yapılmış olacak ve yalnız yapımına 

özgü işlerde kullanılacaktır. Bunların ahşap sapları budaksız, iyi cins ve elyaflı ağaçtan uygun biçim ve 

boyutta, kenarları yuvarlatılmış kıymıksız ve düzgün yapılmış olacaktır. 

 Kıvılcımın tehlikeli olacağı yerlerde kullanılacak el aletleri, kıvılcım çıkartılmayacak malzemeden 

yapılacak ve bu nitelikte olmayan aletler, bu yerlerde kullanılmayacaktır. 
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 Çekiç, balyoz, kalem, keski, 

zımba ve benzeri aletler, 

standartlarına uygun şekilde 

ve kaliteli çelikten yapılacak 

ve bunların bozulan veya 

çapaklanan başları, taşlama 

veya eğeleme suretiyle 

düzeltilecektir. 

 El aletlerinin su verme veya 

bilenmesi ile basım ve 

onarım işleri, kalifiye işçiler 

tarafından yapılacak ve 

bunların sivri veya keskin 

uçları, kullanılmadıkları 

zaman uygun şekilde 

korunacaktır. 

 El aletleri, yerlerde, 

merdivenlerde, geçitlerde 

veya işçilerin geçit olarak 

faydalanabileceği herhangi 

bir yer üzerinde ortada 

bulundurulmayacak ve 

bunlar için uygun dolap, askı 

tablosu veya en az 2 

santimetre yükseklikte etekliği bulunan raflar yapılacaktır. 

 Baş üstü yüksekliğinden düşmelere karşı gerekli tedbirler alınmadan, bunlar elden bırakılmayacaktır. 

 Baltalar, keserler, satırlar gibi el aletleri, daima keskin olarak bulundurulacak, bunların sapları alete sıkı 

ve sağlam duracak şekilde geçirilecek ve aşınmalarda uygun kılıf, askı ve mahfaza içinde 

bulundurulacaktır. 

 Kalemler, keskiler( saplı keskiler), zımbalar ve benzeri aletlerde, kalem uçları, keski ağızları ve zımba  

burunları, yapılacak işe uygun biçimde ve daima keskin olacak ve bunlar kullanılırken, uygun siper veya 

paravanlar veya benzeri koruyucular bulundurulacaktır. 

 Kaldıraçlar ve benzeri aletler kullanılmadıkları sırada, yere veya tezgâh üzerine dayalı ve dik olarak 

bırakılmayacak, yatık olarak bırakılacaktır. 

 Eğe ve törpülerin metal bileziği bulunan sağlam sapları veya başka çeşit bir tutacakları olacak ve bunlar 

sapsız olarak kullanılmayacaktır. 

 Eğe ve törpüler, sandık açma, çivi sökme veya sert bir cisme vurma işlerinde kullanılmayacak, bunlara 

çekiç ve benzeri aletle vurulmayacak eski eğelerden keski, kalem ve zımba gibi aletler yapılmayacaktır. 
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 Bıçakların sapları üzerine, gerektiğinde elyaf, deri veya paslanmaz çelikten yapılmış kabza mahfazaları 

yapılacak veya parmak kavramları veya kalkan konulacaktır. 

 Kauçuğun kesilmesinde kullanılan bıçakların uçları, uygun şekilde yuvarlatılacaktır. 

 Krikolar, yük kaldırılırken yere sağlam bir şekilde ve dik olarak konulacak ve yükler istenilen yüksekliğe 

kaldırıldıktan sonra, krikolar dayanıklı ve uygun takozlarla beslenmedikçe bu yüklerin altında veya 

üstünde çalışılmayacak ve yüklerin kriko ile indirilmesinde gerekli tedbirler alınacaktır. 

 Penseler, tel makasları ve kıskaçları ile gergin tel, yay ve benzeri teller kesilirken, telin kesilen uçlarından 

biri uygun şekilde tespit edilecektir. 

 Somun sıkma veya gevşetme için, uygun anahtarlar kullanılacak, pense ve benzeri aletler 

kullanılmayacaktır.  

 

Elektrikli El Aletleri Kullanımı; 

 

 Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları, yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen bir maddeyle 

kaplanacak veya bu gibi malzemeden yapılmış olacak ve bu aletlerin üzerlerinde, devreyi kapalı tutmak 

için, sürekli olarak basılması gereken yaylı devre kesicileri bulunacaktır. 

 İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan elektrikli el aletleri, küçük gerilim veya 1/1 

oranlı ve sargıları birbirinden ayrı güvenlik transformatöründen (ayırıcı transformatör) elde edilen gerilim 

ile çalıştırılacak veya özel olarak imal edilmiş, iki yalıtkanlı olacaktır. Güvenlik transformatörü 

kullanılması halinde, çıkış devresine yalnız bir elektrikli el aleti bağlanacaktır. 

 Elektrikli el aletleri üzerinde meydana gelebilecek kaçakların zararlı bir seviyeye gelmesinden önce, alete 

gelen elektrik devresini kesen güvenlik otomatikleri de uygun bir iş güvenliği tedbiri olarak kabul 

edilecektir. Topraklamalı aletlerde, topraklama devresindeki kesinti halinde, aletin elektrik devresini 

kesen bir kontaktörün bulunması şekli de geçerli sayılacaktır. 

 Taşınabilir elektrikli el aletlerinin topraklanması, topraklama elemanı bulunan özel fiş ve prizlerle 

yapılacak, yüksek amperli prizler üzerinde ayrıca bir şalter bulundurulacak, bunlara akım sağlayan 

kablolar dağınık bulundurulmayacak ve geçitlerde yüksekten geçirilecektir. Aletler, besleme kablosu 

içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanacaktır. 

 Parlayıcı, patlayıcı maddelerin imal edildiği, taşındığı ve depolandığı yerlerde, elektrikli el aletleri 

kullanılmayacaktır. 

 Asılı olarak kullanılması gereken taşınabilir elektrikli aletler, yay veya bir kablo veya bir zincir ucuna 

asılarak uygun ağırlıklarla dengede tutulacaktır. 

 Taşınabilir ağır elektrikli aletlerin bir yerden diğer bir yere taşınması, özel sapan veya askılarla yapılacak 

ve bu sapan askılar, çalışma sırasında kullanılmayacaktır. 

 Taşınabilir elektrikli aletler ile çalışan işçiler, bol ve etekleri geniş elbiseler giymeyecekler, kauçuktan 

gayri eldiven takmayacaklardır. 

 Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce, yetkili kimseler tarafından kontrol edilecek, topraklanması 

arızalı, motoru fazla kıvılcımlı, priz, fiş, anahtar ve bağlantı kablosu bozuk olanlar kullandırılmayacaktır. 

Taşınır elektrik lambaları, ancak sürekli aydınlatmanın yeterli yapılamadığı yerlerde kullanılacak, duyları 
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ve gerilim altındaki kısımları, akım geçirmeyen, sağlam, kanalı koruyucu kafesler içinde olacak ve 

organik tozlar veya parlayıcı maddeler bulunan yerlerle nemli yerlerde, lambalar cam koruyucu içinde 

bulundurulacaktır. 

 

21.25.1. El Matkabı  
 

 El Matkabı kullanılırken iki elle birden sıkı bir şekilde tutulması 

gereklidir. 

 Destek tutacaklarının özellikle darbeli matkaplarda kullanılması 

zorunludur. 

 Kırılgan maddeleri göz hizasında veya baş hizasında delerken 

koruyucu gözlüklerin mutlaka takılması gereklidir. 

 Matkabın tam durduğu zaman elden bırakılması gereklidir. 

 Delme İşlemlerinin yaslamalı merdivenlerde yapılmaması, matkap ucunun değiştirilirken fişi prizden 

mutlaka çıkartılmalıdır. 

 

21.25.2. El Testereleri 
 

 Testere çarkının kesme yerine kadar mahfazalı yapılması gereklidir. 

 Kesilecek malzeme iyice sıkıştırılarak sabitleştirilmesi gereklidir. 

 Çalışır durumdaki testere çarkına hiçbir şekilde elle müdahale 

edilmemelidir. Zarar görmüş çarkların hemen değiştirilmesi gereklidir. 

 El metal testereleri çarkın dönmesi durduktan sonra yere 

bırakılmalıdır. 

 Kullanım sırasında uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılmadır. 

Göze malzeme sıçramasını önlemek için koruyucu gözlük 

kullanılmalıdır. 

 

21.25.3. Taşlama ve Törpüleme Spiralleri  
 

 Kullanım esnasında koruyucu güvenlik gözlüğü, baret ve 

gürültüye karşı kulak koruyucu kullanılmadır. Keskin 

malzemeler taşlama ve kesimi yapılırken eldiven 

kullanılmalıdır. 

 Taşlama ve Törpüleme Spirallerinin muhafazası olmadan 

kullanılması yasaktır. 

 Makine kullanımı sırasında iki elle tutulması gereklidir. Dönme hızının makineye baskı yapılarak 

artırılmamalıdır. 

 Kesilecek malzemelerin iyice sabitlenmesi ve çalışırken emniyetli pozisyonda durulmalıdır. 

 Törpü makinesinin hızıyla diskin dönme hızı sayısı karşılaştırılmalı, makinenin hızı diskin hızından fazla 

olmamalıdır. 
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 Yerleştirme esnasında sadece aynı büyüklükte makineye uygun yerleştirme çıkıntısı kullanılmalı ve özel 

anahtarı ile sıkıştırılmalıdır. 

 Taşlama ve törpüleme işlemlerinin uygun tezgahlar yapılarak tezgahlarda yapılması gerekmektedir. 

 

21.25.4. Hilti  
 

 Mümkün olduğunca sarsmayan ve az sesli aletlerin 

kullanılması gereklidir. 

 Körelmiş uçların veya kırılmış aletlerin değiştirilmesi veya 

bakım onarım yapılması gereklidir. 

 Hava basınçlı aletlerde hortum bağlantılarını kazara açılmalara 

karşı emniyete alınmalı ve kontrol edilmelidir. 

 Hava basıncı sistemindeki bağlantıları çözerken sisteme giden 

basıncın kesilmesi gereklidir. 

 Aletin kullanımı sırasında gürültüye karşı kulak koruyucusu, sıçrayan malzemelere karşı gözlük ve yüz 

koruyucusu sağlığa zararlı tozlara karşı toz maskesi ve baret kullanılmalıdır. 

 

21.26. Malzeme İstifi  
 

 Bir yere malzeme yığarken, istif 

ederken veya cihazları yerleştirirken 

düşüp dağılmalara engel olacak şekilde 

koyunuz. 

 Yığınların yüksekliği, eni ve boyu 

orantılı olmalıdır. 

 Gelip-geçilen yerlere veya giriş-çıkış 

kapılarına malzeme koyarak engeller 

teşkil etmeyiniz. 

 İstif araları gerekli çalışmalara yeterli 

olmalıdır. 

 Malzemeleri en üst sıradan alınız ve 

 düşüp dağılmalarına engel olunuz. 

Boru ve benzeri malzeme taşınırken 

önünde durarak engeller teşkil etmeyiniz. 

 120 cm yükseklikten sonra, istif edilecek her 30 cm yükseklik için istifin kenarından 25 cm kadar içeri 

yapılması gerekir.  

 Özellikle acil çıkış kapıları ve yangın tüp ve hortumlarının önüne hiçbir şekilde istifleme yapmayınız.  

 Malzemelerin istifi 3 metreyi geçmemelidir. 

 Ağır çuvallar ve torbalar, dört köşesi çaprazlama olarak ve en çok 5 sırada bir, 1 torba eksik konularak 

istif edilecektir.  



     
     

105 

 

 Çubuk ve borular, uygun raf veya sehpalar üzerine veya bunların sağlanamadığı hallerde, kalaslardan 

yapılacak bir taban üzerine istiflenecek ve istifi her iki tarafı, dayanıklı kazıklarla desteklenecektir.  

 İstif yapılırken büyük ve uzun parçalar altta olmalıdır.  

 İstif ve depolamalar üretimi aksatmayacak şekilde olmalıdır. İstif yapılan tabanın taşıma gücünün 

bilinmesi gerekir. 

 İstif yükünün ağırlığı bilinmelidir. Aynı özellikte bulunan maddeler bir arada istiflenmelidir. Elektrik 

tesisatlarının çok yakınına istif yapılmamalıdır. 

 

21.27. Kaynak İşleri 
 

 Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler yakınında 

kaynak ve kesme işleri yapılmayacaktır. Bu işler 

yapılmadan önce yakın çevrede yangın riski 

doğurabilecek bir durum olup olmadığı 

araştırılacaktır. Böyle bir risk varsa özel yangın 

tedbirleri alınarak bu işler yapılacaktır. 

 Daha önce parlayıcı ve yanıcı maddeler 

konulmuş olan varil ve madeni kutular boş 

olsalar bile kesinlikle kaynak edilmeyecek veya 

kesilmeyecektir. Bu işlemler, içlerinin sıcak su 

buharı ile temizlenmesi ve su ile içlerinin 

doldurulması veya içlerine karbondioksit veya 

azot gibi gazlar basılmasından sonra ve havalandırma kapakları açık olarak yapılabilecektir. 

 Kazanlar, tanklar gibi kapalı yerlerde yapılacak kaynak işlerinde içeriye temiz hava basılacak ve ayrıca 

havadan ağır olan kaynak, gaz ve buharları tabana yakın yerlerden emilerek dışarıya atılacaktır. Ayrıca 

işçiler uygun filtre elemanlı solunum maskeleri kullanacaklardır. 

 Elektrik kaynak makinelerinin bağlantıları ve prizler sadece yetkili elektrikçiler tarafından yapılacak veya 

değiştirilecektir. 

 Her türlü kaynak işlerinde o kaynağın özelliğine göre yetiştirilmiş ehil ve sertifikalı kaynakçılar 

çalıştırılacaktır. 

 Elektrik kaynağı yapılan yerler (atölyelerde), başka işçilerin çalıştığı yerlerden en az iki metre yükseklikte 

yanmaz ve ışık geçirmez seyyar veya sabit paravanlarla ayrılacaktır. 

 Elektrik kaynak ve kesme makinelerinin elektrik redresörleri veya transformatörlerin madeni aksamları, 

kaçak akımlara karşı uygun şekilde topraklanmış olacaktır. 

 Elektrik kaynak ve kesme makinelerinin çıkış uçlarının veya kaynak devrelerinin birer kutbu kaçak 

akımlara karşı iş parçasından topraklanmış olacaktır. 

 Kazanlar gibi dar ve kapalı hacimlerde, ayrıca nemli ve ıslak yerlerdeki kaynak çalışmalarında elektrik 

çarpma riskinin azaltılması için sadece doğru akım kullanılacaktır. 
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Oksijen Kaynak Aparatları İle Yapılan Çalışmalarda, Aşağıdaki Tedbirler Alınacaktır;  

 

 Kaynak yapılan yerlerde, kullanılmakta olan gaz tüplerinden başka gaz tüpleri bulundurulmayacaktır.  

 Gaz tüpleri, çalışma anında dik duracak ve devrilmemeleri için baklalı zincirle gerekli tedbirler alınacak 

ve tehlike anında tüzükte belirtildiği üzere kolayca sökülecek şekilde bağlanmış olacaktır. 

 Gaz tüplerinin taşınması için tekerlekli özel araçlar kullanılacak ve bu tüpler kullanılmadıkları zaman, 

valfları kapanacak ve bu valfları koruyan başlıkları takılacaktır. Gaz tüpleri güneş görmeyecek şekilde 

yapılmış sundurma veya salaş altında olacaktır. 

 Oksijen tüpleri, yağlı elle tutulmayacak, tüplerin valfları, manometre ve diğer teçhizatı yağlanmayacaktır. 

 Atölyede bulunan gaz ve oksijen boruları ile şalomaya gelen hortumlar, ayrı ayrı ve diğer tesislerden de 

kolaylıkla ayrılacak renkte olacaktır. 

 Şalomalar, çalışır durumda gaz tüpü üzerine veya başka bir teçhizata asılmayacak ve gazlar tamamen 

kesilmedikçe şaloma bırakılmayacaktır. 

 Salomaların üzerinde geri tepme valfleri bulunmalıdır. Gaz girişine konan bir çek-valf vasıtası ile 

herhangi bir gaz geri akışı önlenir. Bir ucu hortuma, diğer ucu ise şaloma girişine takılır.  

 

Kaynak Makinesi İle Yapılan Çalışmalarda, Aşağıdaki Tedbirler Alınacaktır: 

 

 Elektrik tesisatı elektrikçiye kontrol ettirilerek, kaçak olup olmadığı araştırılır. Kaçak olmadığından emin 

olunduktan sonra çalıştırılır. 

 Makinenin topraklaması kontrol edilir, topraklama bağlı ise enerji verilir. 

 Kullanan personel, lastik ayakkabı, lastik eldiven, gözlük ve yanmaz elbise veya koruyucu elbise giyer. 

Makineyi kullanan personel ayaklarının altına yalıtkan sehpa koyar. 

 Kaynak yapılacak malzeme uçlarının temiz ve passız olmasına dikkat eder. Kaynak makinesinin bakır 

pabuçlar periyodik olarak temizlenir. 

 Makinede gereksiz yere fazla ark yaptırılmaz. 

 İş bitimi makineye verilen enerji,  elektrikçi vasıtası ile kestirilir; makina güzelce yağmura ve suya karşı 

korunur. 

 Bir aksaklık görüldüğü veya sezildiğinde ilgililere haber verilir. 

 

 

 

 Renksiz, tatlı bir kokusu olan yanıcı gaz olup, hava ile karıştığında tehlikeli bir patlayıcı haline gelir. 

 Asetilen tüpleri daima dik pozisyonda kullanılmalıdır. Eğer yatık olarak kullanılacak ise kullanmaya 

başlanmadan önce mutlaka iki saat süreyle dik vaziyette tutulmalıdır. 

 Asetilen 15 psi basıncının üzerinde kullanılmamalıdır. Bunun üzerindeki basınçlar patlamaya yol açabilir.  

 Patlayıcılığı nedeniyle kıvılcım, alev gibi yanmaya yol açabilecek tehlikelerden uzak tutulmalı ve kapalı 

alanlarda ki sızıntılar mutlaka önlenmelidir 
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 Renksiz kokusuz bir gazdır. 

 Gazın çok yoğun olduğu ortamlarda, Uzun süreli maruz kalındığında göğüste ağrı, akciğerde hasar oluşur.  

 Kısa süreli maruz kalındığında bulantı, astım, düzensiz kalp atışı, baş dönmesi, karıncalanma, 

heyecanlanma, göz bebeğinde büyüme, körlük, çırpınma belirtileri görülür. 

 Oksijenin kendisi yanıcı olmayıp, yakmaya sebep olur. Bu nedenle yanıcı malzeme ve gazların yanında 

depolanmamalı ve kullanılmamalıdır.  

 Yağ ve gres kesinlikle oksijen tüplerine, vanalarına, regülatörlerine, ölçü aletlerine ve fitinglerine 

bulaştırılmamalıdır. 

 

 

 

 Normal havada % 79 oranında bulunur. Renksiz kokusuz, tatsız bir gazdır. 

 Çok yoğun olduğu ortamlarda boğulmayla ölüme neden olabilir. Kısa süreli maruz kalındığında bulantı, 

kusma, uyuşukluk sarhoşluk belirtileri görülür. 

 

Gaz Tüplerinin Depo Edilmeleri; 

 

 Depodaki oksijen tüpleri diğer gaz tüplerinden ayrı bir yerde 

tutulmalıdır. 

 Tüpler dik ve duvara bağlı, göz veya raflara sıralanmış 

biçimde stok edilmelidir. 

 Çıplak alevle gaz tüplerinin bulunduğu depoya girilmemeli 

ve sigara içilmemeli, tüp depoları sürekli 

havalandırılmalıdır. 

 

 

Tüplerin Taşınması; 

 

 Tüplerin kısa mesafelerde yer değiştirilmesinde özel kancalar kullanılmalı veya tüpe dibi üzerinde 

daireler çizdirilmelidir 

 Tüplerin uzun mesafelere taşınmaları durumunda, tüpler bağlanmalı ve arabaya sağlam bir biçimde 

yerleştirilmelidir. 

 Valfların zedelenmemesi için yer değiştirmeden önce tüplerin başlıkları takılmalıdır. 

 Tüpler, aşındırıcı ve yakıcı (Korozif) maddelerden korunmalıdır. 

 Tüpler, güneş veya diğer ısı kaynaklarının etkisi altında bırakılmamalıdır.  



     
     

108 

 

 Tüpler, destek, rulo veya takoz olarak kullanılmamalıdır ve taşınma sırasında yerde sürüklenmemeli ve 

yuvarlanmamalıdır. 

 Tüpler, dik ve sıkı bir biçimde bağlanmalı veya bir 

araba ya da destek üzerinde eğik tutulmalıdır. 

 Uzun süren bir çalışma sonunda tüplerin valfları 

kapatılmamalıdır. (Üfleçte açık kalabilir). 

 Dedantör tüpe monte edilmeden önce vidasının 

gevşetilip, gevşetilmediği kontrol edilmelidir. 

Dedantörün kar ve buzu alevle eritilmemelidir. 

 Özel irtibatlar kullanılmalı, bu irtibatlar manşonlarla 

tespit edilmeli, bağ veya takviye çemberi ile 

tutturulmalıdır. 

 Tüp veya aksesuarlar üzerinde değişiklik ile tüpler 

üzerinde bakım işleri ve boyama yapılmamalıdır. 

 Oksijen tüpü vanaları ve şaloma muslukları yağlanmamalı ve yağlı paçavralarla açıp kapanmamalıdır. 

 Tüplerdeki kaçaklar alevle aranmamalıdır. 

 Tüplerdeki kaçaklar güneş ve ısıya olduğu gibi korozif maddeler ile şokların etkisi altında 

bırakılmamalıdır.    

 Oksijen gazı, malzemeyi temizlemek ve üflemek için ve dizel motorları çalıştırmak için 

kullanılmamalıdır. 

 Yangın halinde ve yangın söndükten sonra ısıtılan asetilen tüpü bol su ile uzun bir süre ıslatılarak 

soğutulmalıdır. 

 Alçak basınçta gaz çıkışını hızlandırmak için asetilen tüpleri ısıtılmamalıdır. 

 Çalışma yerinde ve çevresinde sigara içilmemelidir.  

 

LPG Tüpleri; 

 

 LPG tüpleri iş ve hizmet gereği yetkililerce belirlenmiş  yerler dışında her ne maksatla olursa olsun 

kullanılmamalıdır. 

 Likit gazın kullanılması zaruri olan yerlerde gerekli güvenlik önlemleri alınmalı, ilgililerce sık kontrol 

edilmeli ve kullananlar sorumluluk taşımalıdır. 

 Revir, yemekhane, sosyal tesisler ve diğer LPG kullanılması zorunlu olan işyerlerinde LPG tüpleri bina 

dışında ve güneş ışınlarından koruyucu bir bölme altında dik durumda muhafaza edilmeli, tüplerin 

kullanılması bitince vanalar kapatılmalıdır. 

 Tüplerin ocakla olan bağlantıları bakır veya benzeri maddeden yapılmış boru ile yapılmalıdır.  

 LPG tüplerinin ve benzeri basınçlı yanıcı madde tüplerinin sızıntı kontrolleri veya muayeneleri çıplak 

alev ile yapılmamalı, bu gibi kontroller sabun veya deterjan köpüğü ile yapılmalıdır.  

 LPG tüplerini ocaklara bağlayan hortumlar sık kontrol edilmeli eskiyen, incelen, delinen, kesilen, 

çatlayan veya yumuşayan hortumlar yenilenmelidir. 
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 Tüplerin her değişiminde sızdırmazlığı sağlayan conta yenisi ile değiştirilmelidir. 

 

21.28. Toz Çıkaran İşler 
 

 Tozlu işyerlerinde genel 

havalandırma ile birlikte, uygun 

aspirasyon sistemi ile tozun, çevre 

havasına yayılmasını önlemek için, 

su perdeleri, vakum ve uzaktan 

kumanda sistemleri kurulacaktır. 

Toz çıkaran işler, teknik imkânlara 

göre, kapalı sistemde yapılacak veya 

bu işler, diğerlerinden tecrit 

edilecektir. İşyeri havasındaki toz 

miktarı, belirtilen miktarı 

geçmeyecektir. 

  Toz çıkaran işlerde, işyeri tabanı, işin özelliğine ve teknik imkânlarına göre ıslak bulundurulacak, delme 

işlerinde, toz çıkmasını önlemek için yaş metotlar uygulanacaktır. 

  Toz çıkaran işlerde çalışan işçilere, işin özelliğine göre ve tozun niteliğine göre uygun kişisel korunma 

araçları ile maskeler verilecektir. 

 Tozlu işlerde çalışacak işçilerin, vardiya sonunda yıkanmaları veya duş yapmaları, yıkanmadan yemek 

yememeleri ve yatağa girmemeleri sağlanacaktır. 

 Tozlu işlerde çalışacak işçiler, işe alınırken, genel sağlık muayeneleri yapılacak, göğüs radyografileri 

alınacak ve solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları ile cilt hastalığı olanlar, göğüs yapısında bozukluk 

bulunanlar, bu işe alınmayacaklardır. 

 Tozlu işlerde çalışan işçilerin, periyodik olarak, sağlık muayeneleri yapılacak ve her altı ayda bir, göğüs 

radyografileri alınacaktır. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklar ile cilt hastalığı görülenler, bu işlerden 

ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır. 

 

21.29. Kimyasal Malzemeler ve Depolanması 
 

 Bütün kimyasallar belirlenmiş depolama alanlarında sert zemin üzerinde, sızdırmaz tava içerisinde ve 

etiketlenerek ayrı depolanır.  

 Sahada kullanılacak ve depolanacak olan kimyasal malzemeler için Malzeme Güvenlik Formlarında 

belirtilen güvenlik ve emniyet önlemlerinin alınması sağlanır. 

 Patlayıcılar, yağlar, petrol ürünleri, çözücüler, indirgeyiciler, gibi potansiyel tehlikeli maddeler için 

yangın, döküntü/sızıntıya karşı özel önlemler belirlenir.  

 Yanıcı maddeler etiketli, ateşten korunaklı odalarda yönetmeliklere göre saklanır.  

 Çalışmaların yürütüldüğü alanlarda, kimyasal madde dökülmesi durumunda müdahale etmek üzere 

gerekli sızıntı giderme ekipmanı veya emici madde geçici bir haznede hazır tutulur. Herhangi bir dökülme 
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durumunda kimyasal maddeyle kirlenmiş alan kum, talaş veya ticari olarak satılan diğer emicilerle 

kaplanır.  

 Radyoaktif kaynaklar kullanıldığı takdirde yönetmeliklere göre depolanıp etiketlenir. Bu tip malzemelerin 

kullanımı, depolanması ve etiketlenmesi için uygun izinler alınır.  

 Asbest katkılı maddelerin sahada bulundurulmaması veya inşaat malzemesi olarak kullanılmaması 

sağlanır. 

 

Yağ ve Yakıt Depolama Tankları; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bütün yağ ve yakıt depolama tankları dere yataklarından, yüzeysel ve yer altı su kütlelerinden ve sulak 

alanlardan en az 20 metre, bina, sınır ve diğer her türlü patlayıcı ve yanıcı malzemelerden en az 3.5 m 

mesafeye konulur veya daha uzağa yerleştirilir.  

 Bütün yağ ve yakıt tankları için ikincil bir hazne sağlanır. Bu ikincil hazneler geçirgen olmayan 

maddeden inşa edilir veya geçirmezliği sağlanacak şekilde kaplanır, tabanı ve duvarları yapılır ve tank 

içeriğinin %110’unu taşıyacak kapasiteye sahip olur.  

 Tank dolum ve boşaltım bağlantı noktaları da hazne içerisinde bulunur. Mümkün olan yerlerde, tanklar ve 

ikincil haznelerin üzeri, hazneleri yağmur suyundan korumak için örtülür. 

  Drenaj muslukları her zaman kapalı tutulur ve sadece temiz, kirlenmemiş yağmur suyunu boşaltmak için 

açılıp, su dışarı pompalanır.  

 Her durumda kirlenmiş su toplanıp atık yağlarla ilgili yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilir. 

 Bütün depolama tanklarına ait bir envanter, kapasite, içerik tipi, tankın yeri ve yaşına ait kayıtlar, üretim 

ve yerine kurulma sırasındaki test kayıtları ile birlikte saklanır.  

 Dolum faaliyetleri sırasındaki dökülmeler, anında muameleye tabi tutulur ve müdahalede kullanılan 

malzemeler ve ekipmanlar tanklara yakın yerlere depolanır.  

 Bütün tanklar günlük düzenli denetlemelere dahil edilir. Tank yerleri saha planlarında gösterilir. 

 Alanda her zaman yeterli miktarlarda uygun hidrokarbon emicisi ve diğer emici malzemeler ( kum, talaş, 

vb) bulundurulur. Servis gerektiren ya da alanda gecelemek için park etmiş araçlarda kazaen yağ ya da 

yakıt dökülmesini önlemek için tepsiler kullanılır.  
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 Yağlanmış ekipmanların (filtreler, tepsi muhteviyatı ve yağ değişimleri vs.) saklanması için uygun, 

sızdırmaz bir konteynır sağlanır. İçindekiler lisanslı bertaraf tesislerine verilir. 

 Yakıtlar ve yağlar kapakları sıkıca kapatılmış olan tanklarda yada bidonlarda saklanır ve dış hava 

etkilerinden korunur. Güvenlik ve yangından korunma önlemlerine sıkı bir şekilde uyulur.  

 Uygun temizleme önlemlerinin uygulanabilmesi için bütün yakıt, yağ yada hidrolik sıvı dökülmeleri proje 

müdürü/şantiye şefine bildirilir.  

 

Mobil Tanklar; 

 

 Mobil tankların kapasitesi 9000 litreyi aşmamalıdır ve 40 Cº üzerinde yanma noktası bulunanlar dışında 

sıvıların muhafazası için kullanılmamalıdır; 

 Hiçbir şekilde bina ve müştemilatta yakıt dolu variller ve benzerleri bulundurulamaz; 

 Daha yüksek kapasiteli tankların gerekli olması veya tankın kalıcı tesisat olarak kullanılması durumunda 

ilgili ulusal veya uluslararası yasa veya standartlara uygun rasyonel tasarım yapılır,  

 Sahada yakıt ile ilgili tesisatın kurulmasından aşağıdaki konulara dikkat edilir: 

a) Ölçek,  

b) Müştemilatın yeri planda ve arazide gösterilir, 

c) Tank sayısı ve niceliği, 

d) Tankların sınırla ilişkili konumu; diğer yanıcı veya patlayıcı malzemeler vs.  

e) İstif ebadı ve kullanılan inşaat malzemeleri; 

f) Tankta muhafaza edilecek ürün ; 

g) Duruma ilişkin diğer tüm bilgiler. 

 Mobil yağ ve yakıt tanklarının, toprak ve su kaynaklarına olabilecek sızıntı ve döküntüleri önleyecek 

şekilde depolanması ve kontrol altında bulundurulması sağlanır. 

 Tank sağlam zeminine yerleştirilir ve zemin, tank ve tank muhteviyatı ağırlığını destekleyebilecek yeterli 

mukavemete sahip olmalıdır. 

 Herhangi bir tankın doldurulması sırasında sızıntıyı engellemek için yeterli önlemler alınır. Yeterli sayıda 

yangın söndürücü tanka yakın mesafede bulunur. 

 “Sigara içilmez”, “Çıplak lamba yasak“ ve “Tehlike” ibarelerinin bulunduğu sembolik emniyet işaretleri 

temin edilir ve ilgili yönetmelik gereklerine uyulur. Tank muhteviyatı ürün tank üzerinde açıkça yazılır. 

Her türlü elektrik veya petrol tahrikli pompa ürünün tutuşma tehlikesine neden olmayacak şekilde 

donatılıp konumlandırılır. 

 

21.30. Patlayıcı, Parlayıcı Malzeme Kullanımı ve Depolanması 
 

Patlayıcı maddelerin temini, nakli, depo edilmesi ve kullanılması gibi işler şantiye şefi veya yetkili mühendis 

tarafından yapılmalıdır. 

 

  Patlayıcı maddelerin yetkililerden başka kimseler tarafından alınması ve kullanılması yasaktır. 
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  Donmuş ve bozulmuş patlayıcı maddeler depoya sokulmamalı ve derhal sorumlu mühendis nezaretinde 

imha edilmelidir. 

  İşyerinde patlayıcı madde kullanma işi yalnız ehliyetli kişiler tarafından yapılmalıdır.  

  Ehliyetli ateşçi mesai başında iş emrini görüp, gerekli emirleri alır. Depodan aldığı lüzumlu miktardaki 

patlayıcı kilitli sandığına doldurarak işyerine (patlamanın yapılacağı yere)götürür. Burada hazırlanmış 

delikleri doldurur ve ateşler. Kullandığı patlayıcı ile ilgili sarf tutanağı tutar ve ilgililere imza 

ettirilmelidir. 

  Ateşçi kullandığı takım ve malzemelerden sorumludur ve ateşçi ancak şantiye şefi veya sorumlu 

mühendisçe gösterilen yere dinamit atmalıdır. 

  Patlayıcı madde ve kapsüller aynı sandıkta taşınmamalıdır ayrıca ateşçiler sandıklarına, patlayıcı 

maddeden başka bir şey koymamalıdır. 

 Patlayıcı madde taşıyan ateşçinin nakil vasıtasına kimse binmemelidir. 

 Kapsüllerin yere düşmesi veya üzerine başka cisimlerin düşmemesi için gerekli tedbirlerin alınması 

şarttır. 

 Patlayıcı madde depoları içinde elektrik yoksa el feneri kullanılır. Bunların haricinde çakmak, kibrit, 

fener gibi alevli aydınlatma araçları kullanmak yasaktır. 

  Depolar sıcak havalarda havalandırılacak, soğuk havalarda ise rutubetten korunmalıdır. 

  Depolarda dinamit sandıkları 2,amonyum nitrat torbaları ise 3 sıradan fazla üst üste konulmamalıdır. 

  Depoya alınan ilk patlayıcı madde ilk defa kullanılacaktır. Kaidesine göre tanzim ve sarf edilecektir. 

  Her patlayıcı deposunda tutulması gereken depo kayıt defteri ve stok durumu daima kontrol altında 

tutulmalıdır. Miktarı ne olursa olsun her hangi patlayıcı maddenin kaybından, şantiye şefi ve sorumlu 

mühendis haberdar edilir, failleri hakkında gerekli soruşturma açılır. 

 Patlayıcı maddeler patlama yapılacak sahaya getirildiğinde gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır. Güneş 

ve yağmurdan mümkün mertebe korunur. 

  Ateşleme yapılacağı zaman sahada gereği kadar düdüklü ve flamalı nöbetçiler (Ateşleme tesir sahası 

dışında olmak suretiyle) bulundurulmalıdır. 

  İş makineleri ateşlemeden önce tesir sahası dışına çıkartılır ve arkaları ateşleme sahasına çevrilir.  

 Ateşleme için gerekli emniyet tedbirleri alınıp ve akabinde fasılalı olarak 3 defa çalınan sireni veya başka 

bir ikazı müteakip ateşleme yapılır. 

  Ateşleme yemek paydosları, vardiya değişimleri ve gün ışığında yapılmalıdır. 

  Ateşlemeden sonra, saha ateşçiler tarafından kontrol edilip bütün deliklerin patladığına kanaat 

getirildikten sonra verilecek müsaade ile patlama yapılan sahada faaliyete geçilir. Aksi takdirde sahaya 

girmek kesinlikle yasaktır. 

  Ateşlemeden sonra yapılan kontrolde patlamayan delik tespit edilmesi halinde durum şantiye şefine veya 

sorumlu mühendise bildirilir. Önce ateşleme kablosu kontrol edilerek patlamayan deliklere tekrar 

bağlanarak manyeto ile en az üç defa ateşleme yapılır. Bu durumda da patlamaması halinde kablonun 

delik içinde koptuğu tespit edilirse; 

      -Patlamayan deliğin 1 m. uzağında yeni delik delinip patlayıcı madde doldurularak ateşlenir.  
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     -Delik civarında çatlaklardan içeri 2–3 tanker su verilir, sorumlu mühendis ve ateşçiler akıtılan suyun 

amonyum nitratı iyice bozarak infilak ihtimalini ortadan kaldırdığına kani olduktan sonra gevşetilen 

kısmın alınmasına başlanır ve bu esnada buraya bir gözcü bırakılır, yükleme yerine kimse yaklaştırılmaz. 

Önce patlayan deliğin iki tarafı boşaltılır. Deliğin bulunduğu kısmın alt kısmından başlayarak kepçenin 

tırnaklarının dinamite değmemesine meydan vermeden, dinamitin, kepçenin kovasının içine düşmesini 

temin edecek şekilde çalıştırılmalıdır. Bu olay dikkatlice gözlenerek, dinamitin görünmesi halinde ateşçi 

bir tahta kalkanı siper yaparak dinamiti sarsmadan ve kapsülün yerleştirdiği deliği yararak kapsülü dışarı 

çıkartacaktır. Daha sonra kapsül ve dinamit emniyetli bir çukurda gerekli tedbirler alınarak imha 

edilecektir. Bu işlemler gündüz yapılacak ve karardıktan sonra kesinlikle devam edilmeyecektir.  

      - Her patlamadan sonra kesinlikle malzeme sarf tutanağı tutulacaktır. 

      -Patlayıcı madde ateşlemeleri, mutlaka ehliyetli ateşçiler tarafından yapılacaktır. 

 

Patlayıcı Maddelerin Depolanmasında Alınacak Önlemler; 

 

 Patlayıcı madde ateşlenmesinden sonra artan patlayıcılar derhal depoya iade edilecektir. 

 Depoda görevi personel patlayıcı maddelerle ilgili talimat, tüzük, yönetmelik hükümlerine harfiyen 

uyacaktır. 

 Depoda izin belgesinde yazılı olandan çok patlayıcı madde bulundurulmaz. 

 Depolarda açık alevle aydınlatma yapılması yasaktır. Bu hususta açık alevle yaklaşılmayacağını bildiren 

uyarı işaretlemeleri yapılmalıdır. 

 Depo personeli dışında hiç kimsenin depoya girmesi yasaktır. Ancak depo personeli olmayan işçi ve 

taşıyıcılar patlayıcı madde ambalajlarını sadece depo kapısına kadar getirebilirler. Depodan çıkarılacak 

olanları da yine depo kapısından teslim alırlar. 

 Patlayıcı maddelerin ateşlenmesi, ateşleyici yeterlilik belgesi olan ehliyetli ateşçiler tarafından 

yapılacaktır. Yeterlilik belgesi olmayanların ateşleme yapması yasaktır. 

 Depo yakınında kuru ot, kağıt, benzin, gaz, ispirto ve mazot gibi kendi kendine veya her hangi etki ile 

kolayca tutuşabilecek maddelerin bulundurulması yasaktır. 

 Patlayıcı madde depolarına girişte ateş meydana getirebilecek çakmak, kibrit vs. gibi maddelerle depoya 

girmek yasaktır. 

 Depoların içinin temiz tutulmasına özen gösterilecektir. Sandık, varil, kutu gibi boş ambalajlar, alet 

edevat ve benzeri diğer yabancı maddelerin depoda bulundurulması yasaktır. 

 Depoya çivili ayakkabılarla girilmez. Ayrıca depo görevlileri naylon perlon gibi statik elektrik 

oluşturabilecek giysileri kullanamazlar. 

 Depolardaki patlayıcı madde ambalajları atılamaz, sürüklenemez, çekilemez, etrafa çarptırılmaz ve 

bunların düşürülmemesine dikkat edilir. 

 

Parlayıcı Madde Kullanımında Alınması Gereken Önlemler; 

 

 Bulundurulmasında zaruret olan yerlerdeki yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ısıdan uzak ve 

emniyetli kaplar içinde muhafaza edilecektir. 
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 İçinde akaryakıt olan tankların doldurulması veya boşaltılması işlemi ile motorlu araçların benzin ve yağ 

kontrollerinde hiçbir ateşli gereç kullanılmayacaktır.(Kibrit, çakmak, mum gibi.) 

 Parlayıcı ve patlayıcı sıvıların ve maddelerin konduğu tank ve depolar ile boru bağlantıları statik elektriğe 

karşı uygun şekilde toparlanacaktır. 

 Tehlikeli sıvı bulunan kapların boşaltma ağızları yukarı gelecek ve serin yerlerde muhafaza edilecektir. 

 Parlayıcı sıvıların basınçlı gazlar yardımı ile bir kaptan diğer kaba boşaltılmasında asal gazlar 

kullanılacaktır. 

 Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin muhafaza edildiği yerlerin üzerinden yüksek gerilim hatları 

geçirilmeyecektir. 

 Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin bulunduğu bölümlerde görevlilerin görebileceği yerlere özel 

emniyet kuralları ve ikaz levhası asılacaktır. 

 Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışan işyerinde herhangi bir tehlike vukuunda işçiler 

tarafından derhal, planlı ve düzenli boşaltılabilmesini sağlayacak tedbirler alınacaktır. 

 Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği, depolandığı binalarda, inşaat, 

bakım ve onarım işlerine başlamadan önce, iş kısmen veya tamamen durdurulacak, bu gibi maddeler 

tehlike bölgesi dışına çıkartılacak, varsa artık ve bulaşıkları usulüne uygun temizlenecek bilahare inşaat 

bakım ve onarım teknik, yetkili ve sorumlu bir elemanın devamlı nezaretiyle sağlanacaktır. 

 Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı özellikteki çeşitli kimyasal maddelerin işyeri havasında limiti aşıp 

aşmadığı belli ve gerekli zaman aralıklarıyla ölçülerek saptanacak ve havalandırma tesisatı yetkili 

elemanlarca kontrol edilecektir. 

 Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli maddelerle çalışan alet, cihaz ve boru donatımında meydana gelecek 

arızaların giderilmesinde, onarım işi ehil ekip ve sorumlu teknik elemanın gözetiminde yapılacaktır. 

 İçinde yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin bulunduğu yerlerde bu maddeleri veya 

bunların buhar ve gazlarını tutuşturabilecek sıcaklık derecesine yükselen, kıvılcım veya yüksek alev 

çıkaran alet, cihaz ve sistemler kullanılmayacaktır. 

 Seyyar elektrik cihazları, tehlikeli bir ortam içinde asla kullanılmayacaktır. 

 Asit konulan damacanalar, içleri asitlerden etkilenmeyen bir madde ile beslenen metal sepet veya 

sandıklara tek başına konulacaktır. 

 Asit damacanaları, tuğla veya beton döşemeli; yakınında su bulunan yerlerde saklanacak ve nem, aşırı 

sıcaklık farkına karşı uygun şekilde korunacaktır. 

 Asit damacanaları, üst üste konulmayacak, latalar üzerine yerleştirilecek, özel araçlar ile taşınacak ve özel 

tertibat ve cihazlarla boşaltılacaktır. 

 Dökülen asitler bol su ile yıkanacaktır. Odun talaşı, yün parçası, toprak gibi maddelere emdirilmeyecektir. 

 Tabanca boyacılığı, tecrit edilmiş özel bölümlerde her türlü güvenlik tedbirleri alınmış olarak yapılacaktır  

 Yanıcı, parlayıcı maddelerin bulunduğu yerler işlenecek, devamlı gözaltında bulundurulacak, yangın, tabi 

afet, hırsızlık ve sabotaja karşı gerekli önlemler alınacaktır. 

 Bu maddelerin bulunduğu yerlerde yeterli miktarda yangın söndürme cihaz ve malzemeleri 

bulundurulacak, yangın, tabi afet, hırsızlık ve sabotaja karşı gerekli önlemler alınacaktır. 
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Parlayıcı Sıvı Depolarında Alınacak Önlemler; 

 

 Parlayıcı sıvılarının konduğu bütün depolar ve boru donatımları statik elektriğe karşı uygun şekilde 

topraklanacaktır. 

 Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulması ve boşaltılmasında araç ile depo arasında topraklama hattı 

bağlantısı yapılarak statik elektriğe karşı tedbirler alınacaktır. Lastik tekerlekler üzerinde hareket eden 

tankerler yüklü oldukları statik elektrikten tamamıyla arınmadıkça dolum yerlerine sokulmayacaktır. 

 Yerüstü depoları, sağlam tabanlar üzerine oturtulmuş ve etrafı uygun güvenlik duvarları ile çevrilmiş 

olacaktır. 

 Yanıcı maddelerin bulunduğu veya depolandığı yerlere giriş ve çıkışlar kontrol altında bulundurulacak, 

çevre en az 30 metreye kadar ot ve diğer yanıcı maddelerden temizlenmiş olacaktır. 

 Kalorifer dairelerine sorumlulardan başkalarının girip çıkmaları önlenecek, işletme tamiratı ve uyarı 

levhaları asılacak yeterli yangın söndürme cihazları bulundurulacaktır. 

 Kalorifer dairelerinde temizliğe azami derecede dikkat edilecek, asgari sayıda elektrikli alet ve cihaz 

bulundurulacak, bulunanlarda mutlaka topraklanacaktır. 

 

21.31. İş Makineleri 

 
 Forklifler 

 Kepçeler 

 Dozerler 

 Kule Vinçler 

 Mobil Vinçler 

 Teleskopik Vinçler 

 Ekskavatörler 

 Greyderler 

 Damperli Kamyonlar 

 Traktörler 

 Konkasörler 

 Loaderler 

 Silindirler 

 Asfalt Kesiciler 

 Asfalt Dökücüler 

 Beton Pompaları 

 Beton Mikserler 

 

 Makineye binildiğinde görünüşü engelleyecek bir durum olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksik varsa 

sorumlu amire bildirilmelidir. 

 İş Makineleri operatör belgesi olmayan personel tarafından kesinlikle kullanılmayacaktır. 
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 Şantiye sahasında gösterilen yerin dışında çalışılmamalıdır. Çalışma yerinde tehlike hissettiğinde tehlikeli 

çalışma durumu amire bildirilmelidir. 

 Çalışma esnasında operatör kabinine kimse alınmamalıdır. Basamaklarda ve kepçede hareket halinde 

hiçbir kimsenin bulunmasına izin verilmemelidir. 

 Çalışma anında yağcının bakım yapmasına veya bir şeyi kontrol etmesine izin verilmemelidir. Bakım 

bittikten sonra yağcı veya tamircinin makineden uzaklaştığına emin olmadan hareket veya dönüş 

yapılmamalıdır. 

 Dar yerde dönüş yapmadan yağcıya arka kontrol ettirilmeli. Kısa mesafede olsa bile arkaya bakmadan 

geri manevra yapılmamalıdır. 

 Kepçe dolu iken altına adam girmesine izin verilmemeli. Kaldırma veya taşıma işi yaparken emniyetli 

olmasına dikkat edilmelidir. 

 Amirinin izni olmadan ve yanında bulunmadan yağcının veya başkasının makineyi kullanmasına izin 

verilmemelidir. 

 Traktör operatörleri çalışma sahasında kesinlikle sürekli araç kullanmayacak, dönüşte geri manevrada 

çektiği cihazın emniyetini sağlayacaktır. 

 Yağcının periyodik bakımları kontrol edilmelidir. 

 Kepçe genişliğinden büyük ve kaldırma boyundan yüksek olan parçaları kaldırma durumunda kalırsan 

ilgili amirine haber edilecek, gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır. 

 Kepçenin kaldırma kapasitesinin üzerindeki parçalar kaldırılmamalı ve ağır yük ve parçalarla 

yürünmemelidir. 

 Makinenin yapılış ve kullanılış amaçları dışındaki işler yapılmamalıdır. 

 İlgili amirin müsaadesi olmadan başka bir vasıta ve araç kullanılmamalıdır, kendi aracını başkasına 

kullandırılmamalıdır. 

 Kara yoluna çıktığında trafik ve karayolları kurallarına uyulmamalıdır. 

 Makine bakım ve kontrol kartlarını muntazam tutulmalı. Periyodik bakımlarını bu kartlara göre 

yaptırılmalıdır. Ay sonları imzalayarak ilgili amire verilmelidir. 

 İstirahat sırasında makine altında veya civarında oturulmamalı, uyunmamalıdır. 

 Makinenin çalışacağı zemin, demir parçası veya keskin taşlardan temizlenmesi sağlanmalıdır. (Lastik 

tekerli loder için) 

 

21.31.1. Forkliftler 
 

 Forkliftler 18 yaşını doldurmuş sertifikalı operatörler tarafından 

kullanılmalıdır. 

 Yayaların bulunduğu yerlerde özellikle dikkatli olunmalıdır ve geçiş 

yolları işaretlenmeli, güvenlik uyarı işaretlemesi yapılmalıdır. 

 Gerek operatör gerekse yayaların trafik kurallarına uyması gereklidir ve 

hız sınırı konulmalıdır. 

 Kapılardan ve kör noktalardan geçerken durulmalı korna çalınmalı ve 
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yavaş geçilmelidir.  

 Eğer uygun bir şekilde korunmamışsa esnek boruların ve kabloların üzerinden geçilmemelidir 

 Fren yaparken dikkatli olunmalıdır. Yüklü halde ani ve sert fren yükün düşmesine veya Forkliftin 

devrilmesine neden olabilir ve forkliftinizde yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır. 

 Mümkün olan her durumda Forklift çatalları yerden 15 cm yukarıda ve arkaya hafifçe eğilmiş olarak 

sürülmelidir. Takla atma tehlikesine karşı çatallar gerekli olandan daha fazla yukarıda tutulmamalıdır.  

 Çalışanların yanında herhangi bir yük kaldırılacaksa gerekli güvenlik mesafesi bırakılarak veya çalışanlar 

uzaklaştırılarak kaldırma taşıma yapılmalıdır. 

 Kaldırılan bir yükün altından kimsenin geçmesine veya durmasına izin verilmemeli, operatör bu konuda 

eğitilmelidir. 

 Operatör çok kısa bir sure için bile Forklifti terk etse park freni çekilmeli ve çatalları aşağıya 

indirilmelidir  

 Islak ve yağlı ellerle kesinlikle Forklift kullanılmamalıdır. 

 Forklifttin çalıştırılması ve bakımlarında İSG tüzüğü ve talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.  

 Operatör kabinlerinin etrafı sağlam demir boru korkuluklarla muhafaza altına alınacak. Geri 

manevralarda sesli ve ışıklı alarm tertibatı bulunacaktır.  

 Forkliftlerin dikiz aynaları bulunacaktır.  

 Kabinlerde operatör dışında kimse bulunmayacaktır. Liftte ve araç üzerinde insan taşınmayacaktır.   

 Forkliftin geçiş yolları işaretlenecektir. Zorunluluk halleri hariç operatör bu yolların dışına çıkmayacaktır. 

Forklift için hız sınırlaması olacaktır. 

 Forklift çatallarını adam kaldırma platformu olarak kullanılmamalıdır. Dönüş yaparken Forklift geniş bir 

açı ile dönecek kadar direksiyona kumanda edilmeli ani dönüş, durma ve kalkma yapmaktan 

kaçınılmalıdır. 

 Makine operatörleri yaptıkları işe uygun kişisel koruyucularını kullanmak zorundadırlar. 

 Araç kabini içerisinde yangın söndürme tüpleri bulundurulmalıdır. 

 

21.31.2. Beton Döküm Pompaları 
 

 Beton pompasının kurulumunda sağlam zemin 

seçilmeli ayakların altında takozlar kullanılarak 

yükün eşit dağıtımı sağlanmalıdır. Ayaklar tam 

olarak açılmadıktan sonra pompa 

kurulmamalıdır. İnşaat kazı şevlerinde ve kazı 

kenarlarında uygun güvenlik mesafesi 

bırakılmalıdır. 

 

 Elektrik hatlarına kurulum öncesi dikkat edilmeli arada yeterli güvenlik mesafesi bırakılmalıdır. 

 Araç operatörleri 18 yaşını doldurmuş ve ehli olmalıdır. 

 Dağıtım kolları açık durumda iken kesinlikle ayaklar kapatılamamalı ve hareket edilmemelidir. 
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 Dağıtım kolunun işletme talimatında belirtilen mesafeden daha fazla uzatılmamalı ve ek yapılmamalıdır. 

 İşletme güvenliğini tehlikeye atabilecek arıza anında aracın çalışması durdurulmalı ve beton nakil 

sistemindeki basıncın kesilmesi gerekmektedir. 

 Beton pompalarının ve dağıtım kollarının her yıl ehli kişilerce periyodik olarak kontrol ettirilmesi 

gereklidir. Beton pompalarının ve dağıtım kollarının iş başlangıcından önce ve günlük olarak eksiklikleri 

yönünden kontrol edilmesi uygundur. 

 Makine operatörleri yaptıkları işe uygun kişisel koruyucularını kullanmak zorundadırlar. 

 Araç kabini içerisinde yangın söndürme tüpleri bulundurulmalıdır. 

 

21.31.3. Ekskavatörler ve Kepçeler ( Kazıyıcılar ) 
 

 Ekskavatör ve Kepçelerin çalışma ve dönme alanlarına 

(Tehlike Alanı) çalışan personel girmemeli, bu konuda 

uyarı işaretlemeleri yapılmalıdır. Sesli uyarı ikaz sistemi 

ve ışıklı lambaları bulunmalıdır. 

 Ekskavatör ve Kepçelerin kaldırılmış yüklerinin ve 

kovalarının altında durulmamalıdır. 

 Ekskavatör ve Kepçe sürücüsü işyeri şartları bakımından 

tehlike alanında çalışan personel mevcut işe, İşaretçi 

personel bulundurulmalı ve personelin reflektör giysiler giymesi sağlanmalıdır. Çalışan personel sürekli 

olarak operatör ile göz teması kurmalıdır. 

 Makine operatörü çalışanlar için tehlike arz edecek durumlarda işi durdurmalı ve çalışanlara uyarı işareti 

vermelidir. 

 

 Makine operatörleri 18 yaşını doldurmuş eğimli ve 

belgeli sürücüler olacaktır. 

 Makine sürücüsü kullanma talimatını öğrenmeli ve bunu 

makine üzerine görülebilir bir yerde bulundurmalı, 

kurallara uygun kullanmalı, mesaisi başlamadan önce 

eksiklikler ve arıza ihtimali yönünden kontrol edilmeli 

ve tespit etmiş olduğu eksiklikleri sorumlu kişilere bildirmelidir. 

 Hafriyat çalışmalarından önce ikmal ve tahliye hatlarının tipi ve durumu tespit edilmelidir.  

 Kazı kenarlarıyla arasında güvenlik mesafesi bırakmalıdır. Döner kısımları ile çevredeki hareketsiz 

nesneler arasında en az 0,5 m güvenlik mesafesi bırakmalıdır. 

 Makine bakımları ve periyodik kontrolleri düzenli olarak yaptırılmalı ve raporlanarak saklanmalıdır. 

 Bakım, onarım sırasında kepçe ağzı sabitlenmeli, hareket etmesi engellenmelidir. 

 Çalışma anında makine stop ettirilmeden araçtan inilmemelidir. 

 Makine operatörleri yaptıkları işe uygun kişisel koruyucularını kullanmak zorundadırlar. 

 Araç kabini içerisinde yangın söndürme tüpleri bulundurulmalıdır. 
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21.31.4. Yükleyiciler, Yük Kamyonları, Kazıcılar 
 

 Çalışanların araç tehlike alanlarında bulunmamaları 

sağlanmalıdır. 

 Yükleyiciler ve Kazıcılar tarafından kaldırılmış 

yüklerinin ve kovalarının altında durulmamalıdır. 

 Yükleyiciler, Yük kamyonları ve Kazıcı Araç 

sürücüsü işyeri şartları bakımından tehlike alanında 

çalışan personel mevcut işe, İşaretçi personel 

bulundurulmalı ve personelin reflektör giysiler 

giymesi sağlanmalıdır. Çalışan personelin sürekli 

operatör ile göz teması kurmalıdır. 

 Makine operatörü çalışanlar için tehlike arz edecek durumlarda işi durdurmalı ve çalışanlara uyarı işareti 

vermelidir. 

 Makine operatörleri 18 yaşını doldurmuş eğimli ve belgeli sürücüler olacaktır. 

 Makine sürücüsü kullanma talimatını öğrenmeli ve bunu makine üzerine görülebilir bir yerde 

bulundurmalı, kurallara uygun kullanmalı, mesaisi başlamadan önce eksiklikler ve arıza ihtimali 

yönünden kontrol edilmeli ve tespit etmiş olduğu eksiklikleri sorumlu kişilere bildirmelidir.  

 Kazı kenarlarıyla arasında güvenlik mesafesi bırakmalıdır. Döner kısımları ile çevredeki hareketsiz 

nesneler arasında en az 0,5 m güvenlik mesafesi bırakmalıdır. 

 Makine bakımları ve periyodik kontrolleri düzenlik olarak yaptırılmalı ve raporlanarak saklanmalıdır. 

 Çalışma anında makine stop ettirilmeden araçtan inilmemelidir. 

 Makine operatörleri yaptıkları işe uygun kişisel koruyucularını kullanmak zorundadırlar. 

 Araç kabini içerisinde yangın söndürme tüpleri bulundurulmalıdır. 

 

21.31.5. Silindirler 
 

 Silindirler, eğimli kenarlarda değil yolu ortalayarak 

sürülmelidir. Silindirin, eğimli ve yeni dökülmüş 

asfalt kenarlarında sürülürken devrilme ve savrulma 

tehlikesi daha fazladır. 

 Sürücü kabinine ve görülebilen makine kısımlarına 

uyarı levhaları ve sesli ikaz sistemi ve lambalar 

bulundurulmalıdır. 

 Yokuş aşağı inilirken vitesin boşa alınmamalıdır. 

 Silindirin hareket alanında çalışanlar bulunmamalıdır ve trafikte çalışanların kesinlikle reflektör ve diğer 

koruyucu ekipmanları kullanmaları zorunludur. 

 Silindir bandajlarının silindir hareket halinde iken temizlenmemesi gerekmektedir. 

 Bakım, Onarım ve yenileme işlemlerini teknik bakım ekibi tarafından sadece durmuşken ve kaymaya 

karşı sabitlenmişken yapılması gerekmektedir. 
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 Silindir kullanım süresince emniyet kemerleri takılmalıdır. 

 Araç kabini içerisinde yangın söndürme tüpleri bulundurulmalıdır. 

 

21.31.6. Yol Asfaltlama Makineleri 
 

 Sürücü koltukları rahatça ulaşılabilir ve terk 

edilebilir olmalıdır. Çıkma basamakları ve 

geçişler güvenli yürünebilecek şekilde olmalıdır. 

 Alt kısımda bulunan makine parçaları ve aletle, 

dağıtım salyangozu veya mazgallarla emniyete 

alınmalıdır. 

 Trafikte ve kullanım sırasında yol yapım alanın 

kontrol altına alınması ve çalışanların reflektör 

yelek ve diğer koruyucu ekipmanlarını 

kullanmaları gerekmektedir. 

 Görüş mesafesinin yeterli olmadığı durumlarda işaretçi kullanılması ve sesli ışıklı ikaz sisteminin olması 

gerekmektedir. 

 Yokuş aşağı inilirken vitesin boşa alınmamalıdır. 

 Asfalt kazanının doldurulmadan önce kazıma bandı hareket sistemi emniyete alınmalı ve durdurulmalıdır.  

 Sıcağa karşı dayanıklı tabanı olan güvenlik ayakkabıları kullanılmalıdır. 

 Araç kabini içerisinde yangın söndürme tüpleri bulundurulmalıdır. 

 

21.31.7. Damperli Kamyon  
 

 Aşırı hız yapmayınız. Şantiye hız limitlerine 

uygun hareket ediniz. 

 Yetkisiz kişiler taşınmamalı ve basamaklar 

üzerinde hiç kimse seyahat ettirilmemelidir. 

Hareket halinde bir vasıtadan inme ve binme 

yaptırılmamalıdır. 

 Bütün hidrolik sistemlerini kontrol ediniz. Hava 

sisteminizi kontrol ediniz. Lastikleri doğru oranda şişiriniz.( Yüksek hızda lastik patlaması acil durum 

yaratabilir. ) 

 Radyatör, soğutucu, hidrolik ve hava basıncı sistemlerini kontrol ederken bütün basıncı düşürünüz.  

 Eğer, vasıta yedeğe alınacaksa mutlaka yetkili amirinize haber verin. (Aracı yedeğe almak emin bir 

yöntem değildir.) 

 Aracın kullanımdan önce tekrar hazır olup olmadığını kontrol ediniz. Işıklar, Korna, Silecekler ve sinyal 

cihazları, göstergeler. 

 Duruş esnasında ayak pedalını devamlı pompalamayın. Hiçbir zaman duruş frenini park için 

kullanmayınız. 
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 Bütün yol işaretlerine uyunuz. Kamyonu hareket ettirmeden önce damperin tamamen indiğinden emin 

olunuz. 

 Aracınızı yol, hava ve yükün ağırlığına göre kullanın. 

 Yokuş aşağı motoru durdurup boş vitesle kesinlikle inmeyiniz. 

 Her türlü hız/ yük durumunda durma mesafesini ayarlayın. 

 Geriye gidiş yapmadan önce sahanın açık olduğuna kanaat getirin. Ve alarm, ışık sistemlerini kontrol 

edin. Yükleme ve boşaltma esnasında sinyalci varsa onun direktiflerine uyunuz. Ayakta durmayınız, 

koltuğunuzu terk etmeyiniz. 

 Her zaman düz yerde park etmeye çalışın. 

 Yamaçta park etmekten başka çareniz yoksa kamyonunuzu dik açıda park ediniz. Park esnasında el 

frenini, müteakip, lastikleri takozla bloke edin.(Yollar park edilmek için değildir. Eğer park etmeniz 

gerekiyorsa en emin yeri seçiniz. 

 Çalışma esnasında lastiklerde belirli miktar hava basıncının artması normaldir, azaltılmamalıdır. 

 Yakıt ikmali esnasında motoru stop ediniz. Sigara içmeyiniz. Motor sıcaksa ekstra dikkat ediniz.  

 Akülerin yanına ateşle yaklaşmayın. Akü kutupları arasına metal maddeler koyarak kontrol etmeyiniz. 

 Yangın söndürücülerini kontrol ettiriniz. 

 Yükleme boşaltma sırasında kesinlikle damper üzerine çıkma yapmayınız. Aracınızı mümkün mertebe 

terk etmeyin. 

 

21.32. Tehlikeli Atık Yönetimi 
 

 Tehlikeli Atık ve atık yağ üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu 

tedbirler kapsamında çalışanları atık oluşumu mekanizmaları konusunda bilinçlendirmek, geri dönüşüm 

ve geri kazanım kapsamında araştırma çalışmaları yapmak, olası sızıntı döküntü gibi acil durumlara karşı 

absorban madde bulundurmak v.s gibi yöntemler uygulanmalıdır. 

 Tehlikeli atıkların ve atık yağların çalışanlara ve çevreye zararlı etkileri kimyasalların ve yağların MSDS 

incelenmesinden sonra belirlenmelidir.. Satın alma tarafından temin edilen her kimyasal madde ve yağa 

ilişkin MSDS temin edilerek sorumluya teslim edilir. Sorumlu kişi MSDS inceledikten sonra ilgili 

yerlerde bulunmasını sağlamalıdır. 

 Tehlikeli atıklar ve atık yağlar için şantiyede “Tehlikeli Atık Ara Deposu” oluşturulmalıdır. 

 Tehlikeli Atık Ara Deposu:  

a) Depolama alanı zemini sızdırmaz olarak teşkil edilmiştir. 

b) Tehlikeli atıklar emniyetli, sızdırmaz uygun taşıma kapları içerisinde geçici olarak 

depolanmakta ve Taşıma kaplarının ağzı sürekli olarak kapalı tutulmaktadır. 

c) Tehlikeli atık kaplarının üzerinde atığın tehlikeli atık olduğunu belirten etiketleme mutlaka 

yapılmaktadır. 

d) Tehlikeli atıklar, atık kodlarına göre ayrılmış farklı bölmelerde, birbirleri ile etkileşime 

girmeyecek şekilde depolanmaktadır 

e) Atık yağ konteynırları kırmızı renklidir ve üzerinde “Atık Yağ İbaresi”  yer alır. 
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f) Tehlikeli atık alanında olası sızıntı ve döküntü durumlarına karşı absorban madde uygulanır.  

g) Tehlikeli atık alanı kapısı sürekli olarak kapalı tutulmaktadır. Alana atık kabulü sadece, Atık 

alanı sorumlusu tarafından yapılacaktır.  

h) Tehlikeli atık alanı girişinde gerekli uyarı ve ikaz levhaları bulunmaktadır. Uyarı ve ikaz 

levhalarının ilgili noktalarda bulundurulmasından ve yeterliliğinden yönetim temsilcisi 

sorumludur. 

 

 Tehlikeli atık alanında bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için Atık alan sorumlusu 

görevlendirilmelidir. 

 Sorumlu kişi tarafından “Tehlikeli Atık Beyan Formu” her yıl ocak ayında; bir önceki yıla ait bilgiler 

doldurularak iki ay içinde valiliğe gönderilir. “Tehlikeli Atık Beyan Formlarının” onayını Şantiye 

şefi/Proje Müdürü verecektir. “Tehlikeli Atık Beyan Formları”, Tehlikeli Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliğinde yer alan sistem ve bilgilere göre doldurulur.  

 Atıkların tesis dışına taşınması esnasında Ulusal Atık Taşıma Formu kullanılmaktadır. Ulusal Atık 

Taşıma Formları İl Çevre Orman Müdürlüğünden Sorumlu kişi tarafından temin edilmelidir. 

 Tehlikeli atıkların ve atık yağların taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığının 

yetkilendirdiği lisanslı firmalar ile protokol ve sözleşmeler yapılmalıdır. 

 Lisanslı atık taşıma firmasına, atıklar Ulusal Atık Taşıma Formu ile teslim edilir. Ulusal Atık Taşıma 

Formu 5 nüshadan oluşmaktadır. Yönetim Temsilcisi atığı teslim ettikten sonra (D) nüshasını Valiliğe 

gönderir. (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra bertaraf eden 

tarafından İşverene gönderilir. (C) formu ise taşıyıcıda kalır, bir nüshasını İşveren teslim alacaktır. 

 Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması ve geçici ara depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan kişilerin 

sağlığı ve emniyetini sağlamak için kişisel koruyucu donanımlar zimmet formu ile teslim edilecektir. 

Tehlikeli atık alanı içerisinde, kullanılan kişisel koruyucu donanımların bulunduğu bir dolap 

bulunmalıdır. (eldiven, toz maskesi, gaz maskesi, önlük, gözlük vb. ).  

 Atık yağlar, kategorilerinin belirlenmesi amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından lisansı olan 

akredite bir laboratuara İşveren tarafından gönderilir. Atık yağların kategorileri belirlendikten sonra atık 

yağlar kategorilerine göre ayrı kaplarda toplanmalıdır. 

 Atık yağların tesis dışına taşınmaları durumunda, Ulusal Atık Taşıma Formu İSG Sorumlusu kontrolü 

altında doldurulur ve İşveren tarafından saklanmalıdır. 

 Atık yağlara ilişkin atık yağ beyan formları, analiz belgeleri, atık yağ miktarları, ulusal atık taşıma 

formları, fatura, sevk irsaliyesi ve kantar fişleri 5 yıl süre ile İşveren tarafından saklanmalıdır. 

 Tehlikeli atık yönetimine ilişkin olarak “Eğitim Planı” doğrultusunda çalışanlara periyodik aralıklar ile 

Çevre ve İSG Eğitimleri verilecektir. 

 Çevre kazaları sonucunda “Çevre Kaza Araştırma Raporu”  İşveren tarafından doldurulur. Çevre kazaları 

hemen akabinde düzenlenen toplantılarda görüşülerek tekrarının önlenmesi için aksiyonlar planlanır. 

Çevresel kaza araştırma raporu; kaza tarihi, kaza yeri, atığın tipi ve miktarı, kaza sebebi, atık bertaraf 

işlemi ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içermektedir. Dokümante edilen “Çevre Kaza 

Araştırma Raporu”  Valiliğe Genel Müdürün onayı alındıktan sonra İşveren tarafından gönderilir. 
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 Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar sunucu meydana gelen kirliliğin 

önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde 

olay yerinin eski haline getirilmesi için aksiyon planlanır. Aksiyonların planlanmasından ve takibinden 

İşveren sorumludur. 

 

Atık Pil ve Akümülatörler  

 

 Atık piller toplanmakta ve TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) derneğinden 

sağlanmış olan kutularda saklanmaktadır. Toplanan piller Geri dönüşüm amacıyla TAP ‘a geri iade 

edilmektedir. 

 Ömrünü tamamlamış akümülatörler depozito yolu ile üreticisine geri verilmektedir. Karşılığında yeni akü 

temin edilmektedir. 

 

Ömrünü Tamamlamış Lastik  

 

 Ömrünü tamamlamış lastikler atık alanı yanında toplanmaktadır. Ömrünü tamamlamış lastikler lisanslı 

taşıyıcılara lisanslı bertaraf ve geri dönüşüm firmalarına gönderilmektedir. 

 

Elektronik Atıklar  

 

 Elektronik atıklar atık alanında ayrı olarak depolanmakta ve bertaraf edilmektedir. Örneğin Elektrik 

kablolarının aktarımı sırasında oluşan kablo atıkları ayrı toplanarak ayrı bertaraf edilir. 

 

Tıbbı Atıklar  

 

 Tıbbı atıklar Revirde kaynağından ayrı olarak depolanır. Belediye ile yapılan anlaşma sonucunda tıbbı 

atıkların kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun taşıma ve saklama torbalarında depolanan 

tıbbı atıklar belirli periyotlarla toplanmalıdır ve teslim edilmelidir. Tıbbı atıkların güvenli bir biçimde 

toplanmasından ve bertaraf sağlanmasından revir yetkilileri sorumludur. 

 

Hafriyat, İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları  

 

 Hafriyat atıklarının oluşumu, taşınması ve depolanması aşamalarında gerekli izinler ve onaylar alınmalı 

(Atık Taşıma ve Kabul Belgesi), atıkları bileşenlerine göre ayrı toplanmalı, geri kazanılmalı, biriktirilmeli 

ve içinde zararlı, tehlikeli ve yabancı madde olup olmadığı sürekli denetlenmelidir. 

 Atıkları belediyenin veya mülki amirin izin verdiği geri kazanım veya depolama tesisi dışındaki yerlere 

dökülemez 

 Hafriyat toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz emisyonlarını azaltacak 

tedbirler alınır, çalışmaya başlamadan önce saha sulanır ve faaliyet alanının çevresini kapatılmalıdır. 

 Hafriyat sırasında bitkisel toprak alt topraktan ayrı olarak toplanır. Derinliğine ve yapısına bağlı olarak 

kazılarak yeniden kullanılmak üzere yığılır. Bitkisel toprağın depolanacağı yerin % 5’den fazla eğimli 

olmaması sağlanmalıdır. 

http://www.tap.org.tr/
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 Beton dökümü sırasında beton mikserinin fire malzemeyi sahaya dökmesi engellenmeli ve sürekli 

denetlenmelidir. 

 İş makinelerine mazot sağlamak için oluşturulmuş mazot depolama tankı güvenlik havuzu içine alınmış 

ve olası sızıntı ve döküntü durumu sürekli kontrol edilmelidir. Acil durumlara karşı emdirici malzeme ve 

tasma tavası kullanılmalıdır. 

 

21.33. Yangın ve Yangınla Mücadele 
 

İnşaat faaliyetlerine başlamadan önce şantiyede iş ve işçi güvenliğini sağlamak amacıyla bir yangından 

korunma ve acil durum planı hazırlanacak ve uygulamaya konulacaktır. Bu plan çerçevesinde yangından 

korunma, önlenmesi ve söndürülmesi konularında şantiyede iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve formen 

müştereken sorumlu olacaktır.  

Planda, yangın söndürme malzeme ve ekipmanlarının miktar ve yerleri, bunların kimler tarafından 

kullanılacağı, bu konuda personelin eğitimi, su, elektrik ve gaz şebekelerinin durumu, gerektiğinde yardım 

çağrısında bulunulacak itfaiye ve sağlık kuruluşları, personel tarafından acil durumlarda izlenecek tahliye yolları 

v.s. gibi hususlara yer verilecektir. 

Acil Planın uygulanması konusunda personel eğitilecek 

ve bu eğitim periyodik olarak tekrar edilecektir. Bu alanda 

ayrıca periyodik olarak yangın söndürme tatbikatı 

yapılacaktır. İş güvenliği sorumlusu mühendis ile formenin 

isimleri ile gerektiğinde başvurulması öngörülen itfaiye ve 

sağlık kuruluşlarının isim ve telefon numaraları şantiye idare 

binasında duvara asılacaktır. 6 ayda bir Acil Durum 

Ekipleriyle alarm ve tahliye denemeleri yapılacaktır.  

 

Acil planda gösterilen mahallere yangın söndürme cihazları 

ile yangın bidon ve kovaları konulacaktır. Depo alanlarında 

depolanan malzeme ve ekipmanın arz ettiği yangın tehlikesine 

göre gerekli köpük ve tozlu yangın söndürme cihazları 

yerleştirilecektir. Bu cihazlar daima dolu ve kullanılabilir 

durumda tutulacak ve 6 ayda bir periyodik kontrolleri ve 

bakımları yapılacaktır. Boşalmış veya kullanma süresi dolmuş 

olan yangın söndürme cihazları yeniden doldurulacaktır.  

Söndürme cihazları erişilebilir bir durumda 

yerleştirilecektir. Seyyar yangın söndürme cihazları 6 

ayda bir kontrol edilir. Yangın tüpleri ise “Yangın Tüpleri 

Haftalık Kontrol Formu” ile kontrol edilecektir. 
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Portatif yangın söndürücüler şantiyede mevcut olan imkânlarla söndüremeyecek büyüklükteki yangınlarda, 

Acil planda belirtilen en yakın belediye veya kuruluş itfaiyesinden yardım sağlanacaktır. Gerektiğinde 

uygulanmak üzere ilgili itfaiye kuruluşu ile bu maksatla bir işbirliği protokolü düzenlenecektir. 

 
21.33.1. Yangınla Mücadele 

 

 Araçlar, malzeme, yangın vanası ve diğer yangınla mücadele araçlarını engelleyecek şekilde geçici de 

olsa park edemeyecektir. 

 Kalıp ve iskelelerin yangına ve alevlerin yayılmasına maruz kalmaması için gerekli önleyici tedbirler 

alınacaktır. 

 Yanıcı sıvı, buhar ve gaz bulunan mahallerde aydınlanma için yalnız elektrik kullanılacaktır. 

 Yanıcı malzeme, parlamasını önlemek için lamba ve ısıtıcılarla arasında mesafe bırakarak depolanacaktır. 

 Açık alevli cihazlar ve ateş yanında personel bulunmadan başıboş bırakılmayacaktır. 

 Isıtma amacıyla yalnız TSE belgeli ve yetkili makamlar tarafından onaylanmış ısıtma cihazları 

kullanılacaktır. 

 Günlük ihtiyaç dışındaki boya malzemesi inşaatı devam eden binalarda oluşturulan depolarda muhafaza 

edilmeyecektir.  

 Açılmamış ambalajlar içerisinde bulunan boya, cila, vernik, tiner veya diğer uçucu boya malzemeleri iyi 

havalandırılan, aşırı ısı, duman, kıvılcım, alev ve direk güneş ışınlarından uzak mahallerde muhafaza 

edilecektir. 

 Boya, cila, vernik, tiner veya diğer uçucu boya malzemeleri, kullanılmadıkları zaman daima sıkı bir 

şekilde kapatılmış kutular içerisinde muhafaza edilecektir. 

 Boya karıştırılan veya yapılan mahallerde, yanıcı gazların tehlikeli boyutlarda birikmesini önlemek 

amacıyla yeterli havalandırma sağlanacaktır. 

 Tabanca ile boya uygulaması yapılan mahallerde sigara içilmesine, açık ısıtma elemanları ve alevli 

aletlerle çalışılmasına izin verilmeyecektir. 

 Akaryakıt ve diğer yanıcı sıvıların depolanması ve kullanımı ehliyetli bir personelin gözetimi altında 

yapılacaktır. Yanıcı sıvılar kapalı kaplarda veya tanklarda muhafaza edilecektir. İşçiler, giysilerinin 

herhangi bir yerinin yanıcı sıvı ile kirlenmesine karşı korunacak ve kirlendiği taktirde giysisini 

değiştirinceye veya kirlenen yerler su ile iyice ıslatılıncaya kadar çalışmasına izin verilmeyecektir. 

 Yanıcı sıvılar TSE belgeli kaplarda muhafaza edilecektir. Servis ve yakıt doldurma alanlarında 

kullanılacak yakıt hortumları TSE belgeli olacaktır. Yakıt doldurma muslukları otomatik olarak kapanan 

tipte olacaktır. Dizel motorlular hariç, akaryakıt ile çalışan makine ve ekipman yakıt alırken motoru 

kapatılacaktır. 

 Lamba ve ısıtma cihazlarına sıcak iken, özellikle kapalı alanlarda, yakıt konulmayacaktır. Yakıt doldurma 

işlemi iyice havalandırılmış hacimlerde veya açık havada cihazlar soğuk iken yapılacaktır. 

 Şantiyede kurulacak geçici elektrik şebekesine kaçak akım rölesi konulacaktır. 



     
     

126 

 

 Gerilim altındaki elektrik tesisi ve cihazlarında çıkan yangınlarda, su ve köpük kullanılmayacak 

elektriksel olarak yalıtkan tozlu söndürücüler kullanılacaktır. Yangın söndürme çalışmaları esnasında 

havai hatlara aşağıda belirtilen limitlerden daha fazla yaklaşılmayacaktır. 

0 – 50 kV                         3.00 m 

51 – 200 kV   4.50 m 

201 – 300 kV   6.00 m 

301 – 500 kV   7.50 m 

 Patlayıcı, parlayıcı ve kolay yanıcı maddelerin bulunduğu veya işlendiği mahallerde sigara içilmesi ve 

kibrit, çakmakla oynanması yasaktır. Şantiyede sigara ancak bu maksatla belirlenen alanlarda içilecektir. 

 

21.33.2. Yangın Sınıfları ve Söndürme Tüpleri 
 

A Sınıfı Yangınlar; 

 
Katı madde yangınlarıdır. Bunlar odun kömür gibi maddelerdir. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile 

söndürülebilir. 

 

B Sınıfı Yangınlar; 

 
Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. Benzin ve yağ gibi yanabilen sıvılardır. Soğutma (sis halinde su) ve boğma 

(Karbondioksit, köpük ve kurur kimyevi toz) ile söndürülebilir. 

 

C Sınıfı Yangınlar; 
Likit petrol gazı, hava gazı, hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazların yanması ile oluşan yangınlardır. Kuru 

kimyevi toz, halon 1301 ve halon 1211 kullanarak söndürülebilir. Elektrikli makine ve hassas cihazların 

yangınları da bu sınıfa dahil edilebilir. 

 

D Sınıfı Yangınlar; 

 
Yanabilen metallerin ve alaşımların (Magnezyum, Lityum, Sodyum, Seryum gibi) yanmasıyla meydana gelen 

yangınlardır. Etkili söndürücüsü olan trimotoksinboroksin bulunmadığı taktirde kum aynı işlemi görür. Kuru 

kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede kullanılırlar. Elektrik donanımlarının yanmasıyla oluşan yangınlar ayrı 

bir sınıf içinde değerlendirilmeyip C sınıfı yangınlar başlığı altında incelenebilir. Elektrik akımı kesilerek 

müdahale edilmeli ve kuru kimyevi toz kullanılmalıdır' Camların yerde uzun süre durmaları sonunda doğal 

ışınlar cam taneciklerine güneş ışılarını yayar ve sonucun da yangın oluşabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kat%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Maddenin&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1v%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Su
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karbondioksit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Petrol
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hidrojen
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gaz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektrik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Metal
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ala%C5%9F%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/wiki/Magnezyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Lityum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sodyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Seryum
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Kuru Kimyevi Tozlu Söndürücüler; 

 

Kuru Kimyevi Tozlu Cihazlar başlığı altında topladığımız yangın söndürme 

cihazlarının tümünün ortak söndürme maddeleri, çok maksatlı ve teknik olarak bütün 

yangın türlerinde etkili durduğu yerde bozulmayan, topaklanma yapmayan, 

rutubetten etkilenmeyen, -80°C ve +80°C ısı değişikliklerinde akıcılık ve söndürme 

özelliğini muhafaza eden kuru kimyevi tozdur. Her türlü yangın riski taşıyan 

ortamlarda yüksek söndürme etkisi, yangını boğma, radyasyon yalıtımı ve kimyasal 

yanma reaksiyonunu kırma etkisiyle güvenle kullanılabilinir. Bu tozların klinik 

deneylerde yapılan incelemelerde insan sağlığını tehdit eden hiç bir bulguya 

rastlanmamıştır. Kullanıldıktan sonra çevrede atık bıraktığı için genellikle elektronik 

cihaz bol bulunan bölgelerde kullanımını tavsiye edilmemektedir. 

 

Karbondioksit Gazlı Yangın Söndürücüler; 

 

Karbondioksit Gazlı Yangın Söndürücüler; B sınıfı, özellikle parlayabilen sıvılar ve 

yangın kaynağı olan elektrik alevlenmesine karşı özellikle kapalı alanlarda kullanımı 

uygun olan cihazlardır. Cihazın içinde bulunan %99,9 saflıkta ve -78°C karbondioksit 

yangın esnasındaki Oksijen oranını düşürerek ve alanı soğutarak söndürme sağlar. 

Elektronik donanımların bulunduğu alanlardaki cihazlara sirayet etmez. Kuru Kimyevi 

Tozlu cihazlar gibi kalıcı ve zor temizlenen atık madde bırakmaz, bıraktığı atık 

kuruyarak kaybolur. 

  

Köpüklü Yangın Söndürücüler; 

 

Köpüklü Yangın Söndürücüler; AB sınıfı yangın riski taşıyan ortamlarda güvenle 

kullanılabilir. Çok amaçlı AFFF tipi köpükler, özellikle B sınıfı(Akaryakıt) yangınlara 

müdahalelerde etkin rol oynar. Cihaz Özel köpük yapıcı nozulları sayesinde, içinde 

bulunan su ve köpük konsantresini alevlenmenin üzerine püskürtür, Yanan sıvının öz 

kütlesinden hafif olan köpük yanan yüzey üzerinde film tabakasına benzer bir örtü teşkil 

ederek yayılır ve kaplar. Kullanıldıktan sonra atık bırakan bu cihazlar özellikle dış 

alanlarda kullanılmalıdır. Muhteviyatının insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. 

 

 

Sulu Yangın Söndürücüler; 

 

Sulu seyyar söndürücüler, kâğıt, saman, odun, kömür, tekstil ürünleri vs gibi genellikle organik kökenli katı 

maddelerin tutuşmasından meydana gelen A sınıfı yangın riskleri taşıyan ortamlar için uygundur. Sulu seyyar 

söndürücülerin, super spray ve full-jet versiyonları ile oluşturdukları su perdesi yangın söndürmede etkilidir. 

Yaklaşık 2/3’ü su ile doludur, geri kalan kısmı basınçlı hava ile doludur. Sadece A sınıfı yangınlarda 

kullanılmalıdır, parlayıcı kimyasal yangınlarında (yangını dağıtıp, yayıp büyüteceği için) ve elektrik 
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yangınlarında (su iyi bir elektrik iletkeni olduğu için) kullanılmamalıdır. Türkiye’de kullanımları pek yaygın 

değildir. 


