
 

1/3 

 

ONAYLI DEFTERDE BULUNMASI GEREKEN KONU 

BAŞLIKLARI 

Yüksekte çalışma; 

Tüm yüksekte çalışacak personellerin, yüksekte çalışmaya uygun olduğu sağlık raporu ile belirlenmeli 

ve ehil kişiler tarafından yüksekte çalışma eğitimi verilmelidir. Sorumlu kişiler tarafından kontrol 

edilerek onaylanmış, bağlantı noktaları (ankraj vb.), iş ekipmanları ve standarda uygun kişisel 

koruyucu donanımlar (paraşüt tipi emniyet kemeri, çene bantlı baret vb.) ile çalışma yapması 

gerekmektedir.  Sorumlu kişi tarafından çalışma izni onaylandıktan sonra yüksekte çalışma prosedürün 

uygun olarak çalışma yapılmalıdır. 

Merdivenler; 

Merdivenle çalışma yapılacak alanın zemini, kontrol edilmelidir.  Merdivenin kaymasını önleyecek 

tırtıllı lastikli takoz vb. merdiven ayaklarına takılmalıdır. Merdiven ayakları tam olarak açılmalı, 

emniyet kayışı bağlanmış olmalıdır.   Emniyet kayışı yok ise yerden ve üstte bağlanarak emniyetli hale 

getirilmelidir. 2Ayakların çevresi bariyerlenerek, eğimi 60 dereceyi geçmeyecek ve son 3 basamağına 

çıkılmadan çalışma yapılmalıdır. Merdiven,  yapıların kat kenarlarına yakın yerlerde, şaftların 

üzerlerinde, boru boşluklarında kullanılmamalıdır. Trafo odalarında, elektrik tesisat ve teçhizatının 

bulunduğu yerlerde izolasyonu sağlanmış merdivenler kullanılmalıdır.  

Yüksek gerilim; 

Yüksek gerilim biriminde ilgili resmi mercilerden belge almış işletme sorumlusu bulundurulmalıdır. 

İşletme sorumlusu tarafından yüksek gerilim biriminin denetlenmesi, denetim sonuçlarının 

raporlanması ilgili eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Yüksek gerilim birimine işletme 

sorumlusu tarafından onaylanmış tek hat şeması ile manevra yönergesi yerleştirilmelidir. Yüksek 

gerilim birimlerine işletme sorumlusu dışında personelin müdahale etmesi engellenmelidir. Yüksek 

gerilimde çalışacak personellerin yüksek gerilim altında çalışma izin belgesi bulunmalıdır. Müdahale 

sırasında işletme voltajı ile standartlara uygun kişisel koruyucu donanımların (yalıtkan eldiven, 

yalıtkan çizme, yalıtkan tabure vb.) kullanılmalıdır. Gerilim altında olan alanlar, güvenlik ve sağlık 

işaretleri (yüksek gerelim, ark atlaması vb.)  ve bariyerlerle sınırlandırılmalıdır.  

Mevsimsel sıcaklık değişimleri ve hava koşulları; 

Hava sıcaklığındaki değişim nedeniyle zeminde oluşacak buzlanma, donu önlenmek için tuzlama, 

solüsyonlama ve temizleme işlemleri düzenli olarak yapmalı ve tehlikeliyi ifade eden standartlara 

uygun güvenlik ve sağlık işaretleri  (buzlanma vb.) yerleştirilmelidir.  Yüksek alanlarda oluşan sarkıt 

vb. temizleme işlemi sırasında çevrede bulunan kişiler uyarılmalı, alan şerit veya bariyer ile 

çevrilmelidir. Balkon, asma kat vb. alanlarda yapılacak kar, buz temizleme işleminde çalışanlara 

standartlara uygun kişisel koruyucu donanım verilerek kullanılması sağlanmalıdır.   

Kaldırma, taşıma ve depolama; 

Kaldırma, taşıma ve depolama işlemi yapılmadan önce işin gerekliliği, yükün ve çalışma ortamının 

özellikleri ile fiziksel güç gereksinimi değerlendirilmelidir.  Taşıma, kaldırma işleminde bireysel risk 

faktörleri değerlendirilerek periyodik test ve kontrolleri yapılmış kaldırma ve taşıma ekipmanları ile 

kaldırma ve taşıma işlemi yapılmalıdır. Depolama alanlarında bulunan raflara taşıma kapasitesini 
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gösteren etiket/ levhalar yerleştirilmeli, ağır yükler alt raflara, tek elle rahatlıkla depolanabilecek 

malzemelerin üst raflara yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Devrilme, yuvarlanma, düşme riski bulunan 

malzemelerin önüne bariyer yerleştirilmeli, malzemeler 3 metreden fazla olmayacak yükseklikte, 

yangın söndürme sistemleri ile aydınlatma sistemlerine zarar vermeyecek şekilde depolanmalıdır. 

Kimyasal maddeler kapalı, kilitli bölmelerde malzeme güvenlik bilgi formu bulundurularak, fiziksel 

ve kimyasal özelliklerine göre gerekli ise ayrıştırılarak depolanmalıdır.  

 

Kaldırma araçları ve basınçlı kaplar; 

Kaldırma araçları her kullanımdan önce operatörü tarafından fiziksel (gözle vb.) kontrol edilmeli, 3 ay 

da bir ehil kişiler tarafından periyodik test ve kontrolleri yapılarak raporlanmalı, raporda belirtilen 

uygunsuzluklar giderildikten sonra yeniden ehil kişi tarafından periyodik test ve kontrolleri 

gerçekleştirilmelidir.  

Basınçlı kaplar ilgili mevzuatta belirtilen özellikteki alanlarda bulunmalı yılda bir kez ehil kişiler 

tarafından kontrolleri yapılarak raporlanmalı, raporda belirtilen uygunsuzluklar giderildikten sonra 

tekrar ehil kişiler tarafından periyodik test ve kontrolleri gerçekleştirilmelidir.  

Yangın söndürme ve algılama sistemleri; 

Yangın söndürme tüpleri ilgili standarda uygun olarak 6 ayda bir,  lastik yangın söndürme hortumları 

3 ay da bir, lastik olmayan yangın söndürme hortumları her kullanımdan sonra kurulanarak kontrol 

edilmeli ve kontrol sonuçları formlara işlenmelidir. Sprinkler, gaz ve duman algılama sistemleri ile 

alarm sistemleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve kontrol sonuçları formlara işlenmeli, ilgili 

uygunsuzluklar hemen giderilmelidir. Yangın söndürme sistemi olmayan bölümlere/birimlere ilgili 

mevzuata uygun sprinkler ve söndürme sistemi olmalıdır.  

Kapalı ve derin alanlar; 

Zararlı, zehirleyici, boğucu veya parlayıcı gaz oluşma tehlikesi olan derin yerler (kuyu vb.)  ile kapalı 

alanlarda (kazan, davlumbaz bacaları vb.)  gazın miktarı ölçülmeli, çalışma yapmaya engel teşkil 

etmeyecek sınır değerlerde olduğu kontrol edilmelidir. Standartlara uygun kişisel koruyucu 

donanımlar (gaz maskesi, dozimetrik gaz ölçüm cihazları vb.)  verilmeli ve kullanımı sağlanmalıdır. 

Patlama riski bulunan kapalı ve derin alanlarda ex-proof özellikte ekipmanlarla çalışma yapılmalıdır.  

Kapalı ve derin alanlarda çalışma prosedürüne uygun olarak çalışma izni sorumlu kişi tarafından 

onaylandıktan sonra çalışma yapılmalıdır.  

Makine ve ekipmanlar; 

Tüm makine ve ekipmanların hareketli aksamları (kayış, kasnak, delici, kesici kısmılar vb.), uzuv 

girmeyecek şekilde makine koruyucuları ile kapatılmalıdır. Devre dışı bırakılacak koruyucu 

muhafazalar için enerji sistemlerini kesen (swichtler vb.) koruyucular yerleştirilmelidir. Koruyucu 

muhafaza yapılamayan kısımlara müdahale edilmesini önlemek için sensörlü sistemler ile tehlikeli 

alana girişler engellenmelidir.  Tüm makine ve ekipmanların bakım-onarım kayıtları tutulmalıdır. 

Makine ve ekipmanların güvenli bakım-onarım ve kullanım bilgilerinin yer aldığı talimatları alanlara 

yerleştirilmeli ve çalışanlara yazılı olarak beyan edilmelidir.  

Elektrik tesisatı ve elektrikli makine, ekipmanlar; 
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Elektrik tesisatı, bakım-onarım ve kontrolleri yetkili elektrikçiler tarafından yapılmalı ve elektrik 

kaynaklı riskler ile ilgili çalışanlara sorumlu amiri tarafından eğitim verilmelidir. Panoların üzerinde 

elektrik tehlikesini ifade eden standartlara uygun güvenlik ve sağlık işaretleri, sorumlu kişilerin 

bilgileri ve önüne işletme voltajına uygun yalıtkan malzeme yerleştirilmelidir.  

Gerilim atlındaki kısımlarda, dokunmaya karşı dirençli izolasyonu sağlayan uygun muhafazalar 

bulunmalıdır.  Panolara kaçak akım rölesi yerleştirilmelidir. Yılda bir kez ehil kişiler tarafından 

elektrik tesisatı ve topraklama sistemi kontrol edilerek raporlanmalı ve raporda belirtilen hususlar 

giderildikten sonra ehil kişi tarafından tekrar kontrol edilmelidir.  

Bakım -onarım çalışmalarında elektrik enerjisi kesildikten ve çalışma izni sorumlu kişi tarafından 

onaylandıktan sonra çalışma yapılmalıdır. Müdahale sırasında alana, standarda uygun uyarı işaretleri 

ile şerit/bariyerler yerleştirilmeli, standartlara uygun kişisel koruyucu donanımlar (yalıtkan eldiven, 

yalıtkan çizme vb.) verilmeli ve kullanımı sağlanmalıdır.   

Kimyasal maddeler ve kullanım sonrası oluşabilecek toksik, zehirleyici gazlar; 

Kimyasal maddelerle çalışan personele, kullanım, depolama ve malzeme güvenlik bilgi formunda yer 

alan bilgilere ait birim amirleri tarafından eğitim verilmelidir. Kimyasal maddeler, ilgili mevzuat ile 

kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formuna uygun olarak oluşturulan depolama alanlarında 

depolanmalı ve taşınmalıdır. Kullanılan kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formunda yer 

alan bilgilere ve standartlara uygun kişisel koruyucu ekipmanların (kimyasal eldiveni, kimyasal 

tulumu vb.) verilmesi ve kullanılması sağlanmalıdır.  

Soğuk depo alanları; 

Soğuk hava depolarında çalışma sırasında kapının kapanması durumunda depo alanı dışındaki 

personellere haber verilmesini sağlayacak zil, alarm vb. sistemlerin bulunmalı, yetkisiz kişiler 

tarafından depoya girişlerin önlenmeli (kartlı sistme giriş vb.)  ve depo alanlarının kilitli olmalıdır.  

Kaygan zemin ve kesin, sivri kenarlar; 

Havuz, duş alanı vb. alanların zemini düz ve kaymaz malzeme ile kaplanmalı, yapılan işe göre 

(örneğin, bulaşıkhane, kazan yıkama alanı vb.) fazla su veya sulu malzemelerin birikmesini önlemek 

için yer sifonları, ızgara vb. sistemlerin bulunmalı, standartlara uygun uyarı levhalarının 

yerleştirilmelidir.  Alanda bulunan mermer zemin, keskin kenar vb. alanlara darbe emici malzeme 

yerleştirilmelidir.  

 


