
 

“YAPI İŞYERLERİNDE GÜVENLİ 

ÇALIŞMA”  

 



Yapı İşyerleri; 

• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları 
Tebliği’ ne göre ÇOK TEHLİKELİ sınıftadır. 

• 6331 sayılı kanun ve kanuna bağlı yönetmelik 
hükümleri yapı işyerlerini kapsar. 

• Yapı işyerlerinde yapılan işlerin geçici ve süreli olması, 
imalat çeşitliliğinin çok fazla olması ve işlerin farklı 
ekiplerce ve eş zamanlı yapılması, tehlike kaynaklarının 
etkileşim halinde olması, altişveren-işveren ilişkisinin 
muvazalı kurgulanması ve sektörde çalışan işçilerin 
eğitim düzeyinin düşük olması gibi nedenler sektörü 
daha riskli hale getirmektedir. 

• İş kazası ve ölümlü iş kazası istatistiklerine göre yapı 
işkolu en sorunlu sektörler arasında yer alır. 

 



Tablo 1. İnşaat İşkolunda iş kazası verileri (SGK/2008,2009,2010,2011,2012) 
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Aşağıdaki tablolarda 2008 - 2012 yıllarına ait iş kazası verileri bulunmaktadır.  

İş Kazası İstatistikleri 

İŞ KAZASI ÖLÜM 

YIL 

TÜM İŞ 

KOLLARI 

YAPI 

SEKTÖRÜ ORAN(%) 

TÜM İŞ 

KOLLARI 

YAPI 

SEKTÖRÜ ORAN(%) 

2008 72.963 5.574 8 865 297 34 

2009 64.316 6.877 11 1.147 156 14 

2010 62.903 6.437 10 1.444 475 33 

2011 69.227 7.749 11 1.710 570 33 

2012 74.871 9.209 12 744 256 34 



 

 Çalışma şartları bakımından en riskli sektör olup iş 
kazası sayısı ve kaza sonucu meydana gelen ölüm 
sayısı bakımından tüm sektörler arasında ilk sırada yer 
almaktadır. 

 

 İş kazalarının yaklaşık %10’u yapı işkolunda 
gerçekleşiyor. 

 

 Yapı işkolunda meydana gelen kazaların yaklaşık %5’i 
ölümle sonuçlanmaktadır. 

 

 İş kazası sonucu meydana gelen ölümlerin yaklaşık % 
30’u yapı işkolunda meydana gelmektedir. 
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• ILO verilerine göre gelişmekte olan ülkelerde; iş kazaları 

ve meslek hastalıkları maliyetleri:GSYİH’ nin yüzde 4’ü 

 

• İş kazalarının ülkeye maliyeti yaklaşık olarak Milli 

Eğitim Bakanlığına ayrılan bütçeye denk gelmektedir. 

 

• İş kazaları sonucu ortaya çıkan maddi kayıpların bu 

kazaları önlemek için yapılacak harcamaların 5 katı 

civarında olduğu da bilinmektedir.  



6 

Yapı İşkolunda Kaza Nedenleri 

Şekil 1. İnşaat Sektöründe Meydana Gelen Kaza Tiplerinin Oranları  



• 6331 sayılı kanun 

• Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 

• Tozla Mücadele Yönetmeliği 

• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 

• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 
Yönetmelik 

• Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

• Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

• Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 

• Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik 

• Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında 
Yönetmelik 

• Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 

• Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

• Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 

• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 

 

NOT : EN GÜNCEL MEVZUAT İÇERİĞİNİ BAŞBAKANLIK MEVZUAT BİLGİ 
 SİSTEMİ  RESMİ SİTESİNDEN ELDE EDEBİLİRSİNİZ  

http://www.mevzuat.gov.tr/  

 

İSG açısından Yapı İşyerleri ile İlgili Mevzuat 

http://www.mevzuat.gov.tr/


• İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 

• İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına 
İlişkin Tebliğ 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 

• İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 

• İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 
Yönetmelik 

• İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 

• Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik 

• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

• Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 

• Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair 
Yönetmelik 

• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 

• Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 

• Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik 

• Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 

• Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 

• Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

• Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ  

• Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik  
 

İSG açısından Yapı İşyerleri ile İlgili Mevzuat 



Yapı İşyerlerinde  

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri 

A. PLANLAMA VE ORGANİZASYON  

B. YAPI ALANININ ÇEVRİLMESİ VE ULAŞIM YOLLARI 

C. KAZI İŞLERİ  

D. YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA 

E. İSKELELER  

F. KALIP YAPIM VE SÖKÜM İŞLERİ  

G. ELEKTRİK  

H. SOSYAL TESİSLER-DİNLENME VE BARINMA YERLERİ 

I. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM  

J. KİMYASALLAR VE YANGIN  

K. İŞ MAKİNALARI VE İŞ EKİPMANLARI  



Sağlık Güvenlik Planı ve Risk değerlendirmesi 
Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü 
İş Güvenliği Uzmanı  
İşyeri Hekimi 
Destek Elemanı 
Çalışan Temsilcisi  
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu  
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi veya Ortak Sağlık ve    
Güvenlik Birimi 
İlk Yardım Kursu Görmüş Eleman 
İSG Eğitimi-Mesleki Eğitim 
Sağlık Gözetimi 
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A.  Planlama ve Organizasyon 



A.  Planlama ve Organizasyon 

 “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” ‘nde 

İNŞAAT faaliyetlerinin yürütüldüğü işyerlerinin tehlike sınıfının çok 

tehlikeli olarak gösterilmesi nedeniyle; 

 
• 01/01/2014 tarihinden itibaren çalışan sayısına bakılmaksızın 6331 

sayılı yasanın 6., 7. ve 8. maddeleri gereği; tüm inşaat işyerlerinde 
işveren; çalışanları arasından İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi 
ile diğer sağlık memuru istihdamı etme zorunluluğu getirilmiştir. 
Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel 
bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını Ortak 
Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak yerine getirebileceği 
hüküm altına alınmıştır. Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye 
sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, 
bu hizmetin yerine getirilmesini işverenin kendisi de üstlenebilir. 



A.  Planlama ve Organizasyon 

• “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve 

Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” gereği; (tek 

parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve 

toplam yapı inşaat alanı 500 m2 ‘ yi geçmeyen yapılar 

dışında) mimar, mühendis, teknik öğretmen ve tekniker 

vasfı bulunan şantiye şeflerinin inşaat işyerlerinde 

görevlendirilmesi gerekmektedir.  

 

• Mühendis, mimar ve teknik öğretmen unvanlı teknik 

personelin şantiye şefi olarak görev yaptığı inşaat ve 

tesisat işlerinde, şantiye şeflerinin 01/01/2020 tarihine 

kadar uygun nitelikteki iş güvenliği uzmanlığı belgesine 

sahip olma zorunluluğu getirilmiştir.  



A.  Planlama ve Organizasyon 

 Koordinatörlerin Atanması, Sağlık 

ve Güvenlik Planı   

 

• Hazırlık Koordinatörü 

• Uygulama Koordinatörü 

 (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği) 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F10%2F20131005-2.htm&ei=kz3BUoOCEOq40QWx6oGoDg&usg=AFQjCNFwMOgoUyTf6ijCIKPwQw2CxTxw9A&sig2=y5_ong3rlH0NDv2dEhnZWQ&bvm=bv.58187178,d.d2k
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F10%2F20131005-2.htm&ei=kz3BUoOCEOq40QWx6oGoDg&usg=AFQjCNFwMOgoUyTf6ijCIKPwQw2CxTxw9A&sig2=y5_ong3rlH0NDv2dEhnZWQ&bvm=bv.58187178,d.d2k
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F10%2F20131005-2.htm&ei=kz3BUoOCEOq40QWx6oGoDg&usg=AFQjCNFwMOgoUyTf6ijCIKPwQw2CxTxw9A&sig2=y5_ong3rlH0NDv2dEhnZWQ&bvm=bv.58187178,d.d2k
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F10%2F20131005-2.htm&ei=kz3BUoOCEOq40QWx6oGoDg&usg=AFQjCNFwMOgoUyTf6ijCIKPwQw2CxTxw9A&sig2=y5_ong3rlH0NDv2dEhnZWQ&bvm=bv.58187178,d.d2k
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F10%2F20131005-2.htm&ei=kz3BUoOCEOq40QWx6oGoDg&usg=AFQjCNFwMOgoUyTf6ijCIKPwQw2CxTxw9A&sig2=y5_ong3rlH0NDv2dEhnZWQ&bvm=bv.58187178,d.d2k
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F10%2F20131005-2.htm&ei=kz3BUoOCEOq40QWx6oGoDg&usg=AFQjCNFwMOgoUyTf6ijCIKPwQw2CxTxw9A&sig2=y5_ong3rlH0NDv2dEhnZWQ&bvm=bv.58187178,d.d2k
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F10%2F20131005-2.htm&ei=kz3BUoOCEOq40QWx6oGoDg&usg=AFQjCNFwMOgoUyTf6ijCIKPwQw2CxTxw9A&sig2=y5_ong3rlH0NDv2dEhnZWQ&bvm=bv.58187178,d.d2k
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F10%2F20131005-2.htm&ei=kz3BUoOCEOq40QWx6oGoDg&usg=AFQjCNFwMOgoUyTf6ijCIKPwQw2CxTxw9A&sig2=y5_ong3rlH0NDv2dEhnZWQ&bvm=bv.58187178,d.d2k
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F10%2F20131005-2.htm&ei=kz3BUoOCEOq40QWx6oGoDg&usg=AFQjCNFwMOgoUyTf6ijCIKPwQw2CxTxw9A&sig2=y5_ong3rlH0NDv2dEhnZWQ&bvm=bv.58187178,d.d2k
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F10%2F20131005-2.htm&ei=kz3BUoOCEOq40QWx6oGoDg&usg=AFQjCNFwMOgoUyTf6ijCIKPwQw2CxTxw9A&sig2=y5_ong3rlH0NDv2dEhnZWQ&bvm=bv.58187178,d.d2k
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F10%2F20131005-2.htm&ei=kz3BUoOCEOq40QWx6oGoDg&usg=AFQjCNFwMOgoUyTf6ijCIKPwQw2CxTxw9A&sig2=y5_ong3rlH0NDv2dEhnZWQ&bvm=bv.58187178,d.d2k
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F10%2F20131005-2.htm&ei=kz3BUoOCEOq40QWx6oGoDg&usg=AFQjCNFwMOgoUyTf6ijCIKPwQw2CxTxw9A&sig2=y5_ong3rlH0NDv2dEhnZWQ&bvm=bv.58187178,d.d2k
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F10%2F20131005-2.htm&ei=kz3BUoOCEOq40QWx6oGoDg&usg=AFQjCNFwMOgoUyTf6ijCIKPwQw2CxTxw9A&sig2=y5_ong3rlH0NDv2dEhnZWQ&bvm=bv.58187178,d.d2k


A.  Planlama ve Organizasyon 

 Risk Analizi : İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek 

tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol 

açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz 

edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin 

kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar olarak 

tanımlanmaktadır.  

 

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 4/c ve 10. 

maddelerinde belirtildiği şekilde, işveren risk değerlendirmesi 

yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Aynı kanunun 25. 

maddesinde; çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve 

yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı 

veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk 

değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. 



A.  Planlama ve Organizasyon 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 
6. maddesine göre; risk değerlendirmesi, işverenin 
oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk 
değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur; 

 

• İşveren veya işveren vekili. 

• İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği 
uzmanları ile işyeri hekimleri. 

• İşyerindeki çalışan temsilcileri. 

• İşyerindeki destek elemanları. 

• İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve 
işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike 
kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. 



A.  Planlama ve Organizasyon 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ İLKELERİ 
• Risklerden kaçınmak, 

• Riskleri analiz etmek, 

• Risklerle kaynağında mücadele etmek, 

• Riskleri önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek, 

• Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek, 

• Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik 

vermek. 



 
Tedbirlerin hiyerarşisi 

T
e
d

b
ir

le
ri

n
 k

a
p

s
a
m

ı 

1.Risk kaynağının önlenmesi/ortadan kaldırılması/  

azaltılması; kaynağın özelliklerinin değiştirilmesi 

2. Teknik güvenlik tedbirleri 

(Toplu Koruma Tedbirleri) 

3. Organizasyon ile ilgili tedbirler  

(risk faktörüyle bireyin geçici süreyle ayrılması) 

4. Kişisel koruyucu donanımların kullanılması 

 

5. Davranışlarla ilgili tedbirler 



A.  Planlama ve Organizasyon 
• Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş 

aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri 

belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin 

kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların 

güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek 

gerçekleştirilir. 

• Çalışanların risk değerlendirmesi sürecine her zaman katılır 

• Risk Değerlendirmesi sonucu oluşturulan dökümanda 

mutlaka; 

– Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da 
içeren analiz sonuçları. 

– Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme 
tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi. 

Belirtilmeli 

• Yapılan işe uygun derecelendirme metodu kullanılmalı. 

 

 



Sağlık ve Güvenlik Planı 
• Yapı işyerindeki muhtemel risklerin değerlendirilip üretim 

süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak 
tedbirlerin,  

• organizasyon yapısının,   

• çalışma yöntemlerinin  

• ve bunlara ilişkin hangi işlerin ne zaman, nasıl kim 
tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği,  

• aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı çalışma 
ekipleri (farklı işverenler, alt işverenler, kendi adına 
çalışan kişiler, yapı sahasında herhangi bir zamanda 
faaliyet gösteren kişi veya ekipler) arasında sağlık ve 
güvenliğe dair hususların koordinasyonunun 
sağlanması amacıyla yapı sahasının tamamından 
sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından 
hazırlanan veya hazırlanması sağlanan planı  

A.  Planlama ve Organizasyon 



SAĞLIK GÖZETİMİ:  
 
•İşe Giriş/Periyodik Muayeneler ve  Sağlık Raporu  

•Antitetanik Aşı  

•Portör Muayenesi 

•Göğüs Radyografileri  

•Kulak Odyogramları 

•Kan, İdrar Tahlilleri  

•Asbestle Çalışmalarla İlgili Kayıtlar vb.  
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Meslek Hastalıkları 
• Meslek hastalıkları kişinin, işi sebebiyle maruz kaldığı şartlar 

dolayısıyla, sağlık durumunda meydana gelen bozukluklar ve 
aksamalardır. İş kazası ile meslek hastalığı arasındaki temel 
fark, ilkinde ani bir gelişmeye yol açan bir olay bulunmasına 
karşılık, ikincisinde sağlığın tedrici bir gelişme sonucunda 
bozulmasıdır. 

•  İnşaat işleri  genelde açık ortamda  yapılmaktadır. Havanın 
çok soğuk olması ya da havanın çok sıcak olması özellikle 
inşaatta dış ortamda çalışan işçiler için önemli riskleri de 
beraberinde getirir. Güneş çarpmaları, vücut ısısında düşme, 
soğuktan donmalar, tansiyon yükselmesi ve düşmesine bağlı 
bazı rahatsızlıklar görülür.  

• Özellikle paslı çivi ve sacların eli kesmesi ile bulaşan tetanos 
mikrobuna karşı antitetanik aşı yaptırılmalıdır. 

• Bel fıtığına karşı yük kaldırma işlerinde mekanik vasıtalar 
kullanılmalı  ve ağır yüklerin ve havaleli yüklerin 
kaldırılmasında  yük dizlere verilerek kaldırılmalıdır. 

A.  Planlama ve Organizasyon 



 
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi  
 

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek,  

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak,  

Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda 

bilgilendirmek,  

Onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu 

risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek 

İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış 

kazandırmaktır.  

 

Mesleki Eğitim  

Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok 

tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki 

eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.  
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BELGELENDİRMELER  
 
Kaldırma Araçlarının Periyodik Kontrol Belgeleri 

Elektrik ve Aydınlatma Tesisatının Periyodik Kontrol Belgesi 

Topraklama tesisatı ve gövde güvenlik topraklamaları kontrol 

belgesi 

Kompresörün Periyodik Kontrol Belgesi  

Hidroforun Periyodik Kontrol Belgesi  

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrol Belgeleri  

Hava Tankının Periyodik Kontrol Belgesi  

Yangın Ekipmanının Periyodik Kontrol Belgeleri 

Kazanların Periyodik Kontrol Belgeleri  

Havalandırma Tesisatının Periyodik Kontrol Belgesi vs. 

İskelenin uygunluğu 

Kalıp iskelesi ve kalıp sisteminin uygunluğu 

Operatör Belgesi   

Özlük Dosyası  
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B.  Yapı Alanının Çevrilmesi ve Ulaşım Yolları 

 

• İşçilerin kullandığı yollar, 
malzeme taşımak ve yükleme 
ve boşaltma yapmak için 
faydalanılan iş makinelerinin 
kullanıldığı yollardan yeterli 
güvenlik mesafesi bırakılarak 
ayrılmalıdır.  

 

• Yürütülen imalatlar sırasında 
düşmesi muhtemel 
malzemelerin çalışanlara zarar 
vermesini önlemek üzere, bina 
girişinde koruma çatıları 
yapılmalıdır. 

 

 



• İnşaat çukurlarından ve kazı 
alanı kenarından binaya 
geçmek amacıyla konulmuş 
olan geçitler yeterli genişlikte 
olmalı ve kenar korkuluklarıyla 
desteklenmelidir. 

 

• Çevre güvenliğini sağlamak ve 
yetkisiz kişilerin şantiye 
sahasına giriş-çıkışlarını 
önlemek amacıyla, yapı 
alanının etrafı yeterli 
yükseklikte tahta, perde vb. 
malzeme ile çevrilmelidir.  

B.  Yapı Alanının Çevrilmesi ve Ulaşım Yolları 
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Geçitler 
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Atıkların Uygun Şekilde Uzaklaştırılması 



C.  Kazı İşleri 

• Kazı işlerinin yapılacağı yerlerden 
geçen elektrik, gaz, kanalizasyon, su 
vb. tesisatın varlığı önceden 
araştırılmalıdır. Kazı işlerinde yağış 
sırasında işçi çalıştırılmamalıdır.Kazı 
ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan 
makina ve araçların operatörleri özel 
olarak eğitilmiş olmalıdır. Bunların kazı 
çukuruna ve suya düşmemesi için 
gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır. 

 

• Kendini tutamayan zeminlerde yapılan 
150 cm.’den daha derin kazılarda, 
toprağın kaymasını önlemek üzere 
uygun şev verilmeli veya ilgili teknik 
yöntemlerle (iksa vb.) önlem 
alınmalıdır. Kazı alanına giriş-çıkışlar 
için güvenli yollar, merdivenler ve 
yeterli aydınlatma sağlanmalıdır. Kazı 
alanından çıkan toprak, yeterli 
uzaklığa taşınmalı ve bölgede çalışan 
makinaların hareketlerinden 
kaynaklanabilecek kaymalar 
önlenmelidir. 



C.  Kazı İşleri 

• Kazılan toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine 
kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimlerinin 
35 dereceden fazla olmamasını sağlayın. Bunun 
sağlanamadığı hallerde yük asansörleri kullanın. 

• Rampalarda birden fazla araç bulundurmayın. 

• Kazıdan çıkan toprağı, kaymasına engel olmak için, 
toprak cinsinin gerektirdiği uzaklığa atın. Bunun mümkün 
olmaması halinde kazıda gerekli iksa yapın. 

• Kazının, komşu bir yapıyı devamlı veya geçici olarak 
tehlikeye soktuğu hallerde, yapı tekniğinin gerektirdiği 
tedbirleri alın. 

• Maden ocakları hariç inşaat yapmak amacıyla açılan 
kuyu, tünel veya yer altı galerilerinde yapılan tahkimati 
her posta değişiminde kontrol edin. 

• Yeraltı işlerinde, çökme ve parça düşmeleriyle su 
baskınlarına karşı gereken tedbirleri alın. 



C.  Kazı İşleri 

• Sağlam yapıda destek 

elemanları 

 

• Uygun açıda şev 

 

• Yeterli güvenlik mesafesi 



• Malzeme-ekipman-
personel düşmesi 

 

• Su baskını 

 

• Giriş-çıkışlar 

 

• Hafriyatın uygun 
şekilde 
uzaklaştırılması 

C.  Kazı İşleri 
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 Yüksekte çalışma: Seviye farkı bulunan ve düşme 
sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü 
alanda yapılan çalışma 

 

• Risk değerlendirmesi yapılıp mümkün olan işler için 
yüksekte çalışmaktan kaçınma 

• Toplu koruma önlemleri (düşmeyi önleyici platformlar, 
çalışma iskeleleri, güvenlik ağları, hava yastıkları, 
güvenli korkuluklar, kapaklar, güvenlik izleme ve uyarı 
hattı sistemleri bariyer, siper, perdeler  vb.) 

• Kişisel Koruyucu Yöntemler 

• Düşmeyi Önleme Planı 

• Çalışma alanına güvenli ulaşım 

• Yüksekte güvenli çalışma ile ilgili eğitim, talimatlar, 
gözetim, iş ekipmanları ve KKD bakım, kontrolleri 

• Acil durum, kurtarma planları, tatbikatlar vb. 

 

D. YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA 



 İşin doğası gereği toplu koruma tedbirlerinin 

 

• Düşme riskini tamamen ortadan 
kaldıramadığı,  

• Uygulanmasının mümkün olmadığı,  

• Daha büyük tehlike doğurabileceği,  

• Geçici olarak kaldırılmasının gerektiği 
hallerde,  

 

 Kişisel Koruyucu Yöntemler kullanılacaktır 

D. YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA 



 GÜVENLİK AĞLARI  

• Uygun tipte (S-T-U-V) güvenlik ağı seçilecek, 
uygun şekilde, kullanım ve kurulum klavuzunun 
öngördüğü yöntemlerle uzman gözetiminde 
kurulacak, kurulu sistemin uygunluğu 
belgelendirilecektir. 

• Yapıldığı malzemeler, bağlantı ve kurulum 
şartları, kurulumdan sonra yapılan statik ve 
dinamik dayanım deneyleri TS EN 1263-1 ve 
1263-2 standartları ve ilgili diğer standartlarla 
uygun olacak,  

D. YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA 



• S tipi Güvenlik Ağı :Kenar ipleri 
ile montajı yapılan güvenlik ağı   

   

 

 

 

• T tipi Güvenlik Ağı: Yatay 
çalışmalarda konsollara 
bağlanabilen güvenlik ağı  

 

 

 

• U tipi Güvenlik Ağı: Düşey 
çalışma alanlarında kullanılan 
sağlam bir destek yapısına 
bağlanan güvenlik ağı  

 

 

 

 

• V tipi Güvenlik Ağı:Sehpa, 
iskele tipi desteğe bağlanan 
güvenlik ağı 

(TS-EN 1263-1, 2004)  
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T tipi Güvenlik Ağı (Kat platform kenarları, kalıp çalışmaları) S tipi Güvenlik Ağı (Bina içi kat boşlukları, çatı altı çalışmalar) 

Güvenlik Ağı 

Uygulama 

Örnekleri 



KORKULUKLAR: 

 
YAYGIN KULLANIM ALANI 

 

• Betonarme platformların döşeme kenarları,  

• Asansör, merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları gibi döşemelerde 
süreksizlik meydana getiren boşluklar,  

• Pencere, balkon gibi duvar ve perde duvar gibi yapı elemanları arasında 
süreksizlik meydana getiren boşluklar  

 

GÜVENLİ KORKULUK ÖZELLİKLERİ: 

 

• 1 metre yükseklikte ana korkuluk 

• Ara yan koruma elemanları (Ara yan koruma elemanları, ana korkuluk ve 
topuk levhası arasındaki açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak) 

• Yeterli dayanım (125 kg ) 

• Topuk levhası (15 cm yükseklikte) 

D. YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA 



EMNİYET KEMERLERİNİN DOĞRU KULLANIMI: 

 

• Uygun tipte (paraşütçü tipi TS EN 358 ve 361 standartlarına uygun) 
emniyet kemeri,   

• Uygun bağlantı (ankraj) noktaları ve yaşam hatları 

• Bağlantı halatları, Lanyardlar 

• Karabinalar, D halkası ve benzeri bağlantı tertibatları, 

• Enerji sönümleyici aparatlar,  

• Yatay ve dikey yaşam hatlarına bağlantıyı sağlayan uygun tipte 
halat tutucular  vb. 

• Yapılan işe göre gerekli diğer donanım 

 

 Kullanılan tüm ekipman ve aksesuarlar ilgili standartlara uygun 
olacaktır 

D. YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA 



Çene Bağlı Baret 

Tam Vücut Tipi Emniyet Kemeri-TS-EN 

358 ve 361 

 

Sadece TS-EN 358 standardı bel tipi 

dediğimiz ve yüksekte çalışmalarda 

kullanımı sakıncalı kemer tipine tekabül 

eder. TS-EN 361 ise Tam Vücut Tipi 

(Paraşütçü tipi) kemere tekabül eder. Her 

iki standarda birden uygunluk ergonomi ve 

güvenlik açısından önemlidir 





   BAĞLANTI ELEMANLARI 

Şok Emicili  

Çift Lanyard  

ve  

Karabinalı Halat  

Emniyet Halatları  Halat Tutucu  Karabina 

KAYA Grubu,  Yüksekte Güvenli Çalışma Çalıştay Notları,  2010;  



 ÇATI İŞLERİ 

• İşçilerin çatı üzerinde veya kenarlarında; 
ya da kırılgan malzemeden yapılmış 
herhangi bir yüzey üzerinde çalışmak 
zorunda olduğu hallerde, düşmeleri 
önleyecek gerekli güvenlik tedbirleri 
alınmalıdır. (çatı merdiveni, kaymayı 
önleyici tertibatın kurulması, koruma 
korkulukları, güvenlik ağları)  

 

• Çatı yüzeyinde yürütülen çalışmalar 
sırasında mahya düzlemi boyunca gergi 
halatı çekilmeli ve emniyet kemerinin 
gergi halatına takılı kullanımı 
sağlanmalıdır. 

D. YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA 

(Oregon OSHA,  Fall Protection for the Construction Industry,  2010) 



• Kenar koruma sistemleri,  

• Çatı merdivenleri,  

• Güvenlik ağları,  

• Çalışma platformları,  

• Korkuluklu iskeleler,  

• Kayarak düşmeyi önleme sistemleri 

• Dikey ve yatay yaşam hatları gibi toplu koruyucu 
tedbirler alınacaktır. 

• Sağlam olmayan yüzeylere karşı önlem 

Çatı İşleri-Önlemler 
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Yatay yaşam 

hattı 

uygulamaları 
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PLATFORM KENARLARI  (Kalıp Aşaması) 

PLATFORM KENARLARI  (Demir Montaj Aşaması) 
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D. YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA 



ESKİ HALİ  YENİ HALİ  

D. YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA 



ESKİ HALİ  YENİ HALİ  

D. YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA 



ESKİ HALİ  YENİ HALİ  

D. YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA 
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Öncelikle Standart Malzeme 

Kullanılmasına Özen Gösterilmeli 

• Yüksekten düşmeye karşı toplu koruma 

tedbirleri alınırken, bu amaçla üretilmiş 

standart korkuluk ve bariyerlerin 

kullanılmasına öncelik verilmeli!!!!! 

D. YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA 
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Standart Korkuluklar 

 

Ayarlanabilir ayaklar, korkuluk ve etek tahtası yuvaları korkuluk ve 

etek tahtası olarak emprenye kalas kullanılmış 

D. YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA 
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Etek tahtası konulmamış korkuluk sistemi!!!!! 

 

D. YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA 



Kurulumu ve ankrajı pratik, katlanabilir cephe bariyerleri 

(PROKIT EP 200- Safety systems for temporary edge protection , 2011) 



Yüksek binalarda kullanılması gereken rüzgar panelleri 

D. YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA 

(PERI Safety Systems Handbook , 2009)  



Asansör-Şaft-Tesisat-Kat boşlukları 

D. YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA 
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Merdiven-Kova Boşlukları 

D. YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA 



77 



78 



Mümkünse kalıcı korkuluk imalatı betonarme imalatıyla 

paralel planlanmalı  



 
Malzeme Alım Yerleri 

D. YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA 
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E. İSKELELER 



 

• Yapı iskeleleri, teknik bir elemanın gözetimi altında, tecrübeli 
ustalara iskele ölçüleri ve malzeme özellikleri dikkate alınarak 
kurdurulacak veya söktürülecektir.  

• İskeleler; kullanılmaya başlamadan önce, belirli aralıklarla, üzerinde 
değişiklik yapıldığında, belli bir süre kullanılmadığında, kötü hava 
şartları veya sismik sarsıntıya veya sağlamlığını ve dayanıklılığını 
etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında, uzman bir kişi 
tarafından kontrol edilecektir. 

• İskelelerin bina bağlantıları çelik dübellerle statik olarak yapılmış 
analiz sonrası standartlarda belirtilen belirli aralıklarla atılacaktır.  

• 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.  

• İskele platformlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle 
kayganlaşması halinde, kaymayı önleyecek tedbirler alınacaktır.  

• İskelelerin zayıf kısımları kuvvetlendirilecek zarar görmüş tamir 
edilmiş yahut ıskarta tabir edilen iskele parçaları yenileri ile 
değiştirilecektir.  

E. İSKELELER 



• İskeleler üzerine moloz ve artıklar ile geçişi engelleyecek malzeme bırakılmayacaktır. 

• İskele üzerinde çalışan işçilerin güvenli bir şekilde çalışma bölgesine intikal etmesini 
sağlamak üzere korkuluklu merdivenlerin iskeleye tespiti sağlanmalıdır.  

• İskelenin kurulu olduğu bölümün yakınından geçen araç veya yük kaldırma indirme 
amacıyla kullanılan vinç vb. ekipmanların iskeleye çarparak yıkılmasına sebebiyet 
vermesini önleyecek tedbirler alınacaktır.  

• Tekerlekli iskelelerin yüksekte çalışma sırasında kaza ile hareket etmesi uygun 
araçlarla önlenecektir. İskele üzerinde çalışan bulunuyorken iskele hareket 
ettirilmeyecektir.  

• Özellikle kalıp iskelelerinde seviyeyi kurtarmak amacıyla iskele altına tahta takoz, 
tuğla vb. malzemelerin konulması önlenecek, teleskopik iskele parçalarının 
kullanılması sağlanarak tehlikeli durum önlenmelidir.  

• İskelelerde kullanılan teleskopik dikmelerde kot ayarlaması yapıldıktan sonra 
üzerindeki sabitleme aparatı kullanılmalı, çivi vb. malzemelerin kullanımı önlenmelidir.  

• İskele dikmeleri arası, yük taşıyan iskelelerde 240 cm.’den, yük taşımayan iskelelerde 
ise 300 cm.’den 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 dikmeleri oturma veya 
kayma yapmayacak şekilde sağlam yer üzerine oturtulacak ve dikme altları 
birbirlerine bağlanacaktır.  

E. İSKELELER 



• İskele yapılacak taban yumuşak veya zayıf ise, 
dikmeler yükü yaymak için yeterli kalınlıkta ve boyutta, 
ahşap veya beton plaklar üzerine oturtulacaktır. 
İskelelerde kullanılacak kerestelerin, cinslerine göre 
taşıyabilecekleri en çok yüke dayanabilecek standart 
kesitleri hesap edilecek ve bu kesitlerden daha küçük 
kesitli kereste kullanılmayacaktır.  

• İskele kabul edilmiş standartlara uygun boyutlarda 
yapılacak, iskelenin tüm çalışma platformları ile dikey 
korkuluklar arasında malzeme düşmesine neden 
olabilecek aralık yahut tehlikeli boşluklar 
bulunmayacaktır. İskelenin duvar yüzüne olan uzaklığı 
herhangi bir alet veya malzemenin düşmesine engel 
olacak mesafede olmalıdır.İskele platformları hareket 
etmeyecek şekilde 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. 

 

E. İSKELELER 



• İskelelerin ana ve ara korkulukları platform 
tabanından itibaren aralarında 47 cm. ‘de bir 
mesafe olacak şekilde yerleştirilecek, platform 
yüzeyinden alet ve malzeme 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 sökümüne en üst kısımdan başlanarak, 
bina bağlantıları kalasların alınmasından sonra 
ve yukarıdan aşağıya sırayla sökülecektir. 
Sökülmüş olan malzeme doğrudan doğruya yere 
atılmayıp, iki yerinden bağlanarak dengeli şekilde 
indirilecek ve uygun bir yere istif edilecektir. 
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.  

E. İSKELELER 



ÖZETLE:Uygun Cephe İskelesi 

• TS EN 12810-1,TS EN 12810-2,TS EN 

12811-1,TS EN 12811-2, TS EN 12811-3 

standartlara uygunluk 

 

• Sağlamlık ve dayanıklılık hesabı 

yapılacaktır. 

 

• Uygunluğuna dair belge 



• Yeterli nitelik ve nicelikte taşıyıcı sistem 
elemanı, uygun ankraj 

 

• Çalışma platformları, (uygun-sabit) 

 

• Ana korkuluk, ara elemanlar  

 

• Merdiven - ulaşım sistemleri 

 

• Eteklik 



• Sabit platform 

• Ana korkuluk (1 metrede) ara yan koruma elemanı, 
eteklik 

• Uygun kurulum, sabitleme, sağlamlık, dayanıklılık, zemin 
şartları 

• Uygun malzeme 

• Yağmur kar, buz vs karşı önlem 

• Enerji hatlarına yeterli mesafe 

• Yeterli nitelik ve nicelikte taşıyıcı sistem elemanı 

• 48,3 milimetre anma dış çapı  

• Bina-iskele arası mesafe (en fazla 30 cm) 

• Yükü dağıtan uygun ayak sistemleri 

• Güvenli ulaşım (merdiven ve benzeri sistemler) 

• Topraklama 

 



Ankara da bir şantiyede çekilen fotoğraflar  

 

TS12810-11 standartlarına uygun; 

Eksik eleman yok, platform, korkuluk, çaprazlar, eteklikler tam 

Merdivenlerle güvenli ulaşım 

Taşıyıcı sistem ve korkuluklar galvaniz kaplı, korozyon riski az 



13.01.2014 

Antalyada bir 

hastane inşaatı 
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ESKİ HALİ  YENİ HALİ  



SEYYAR İSKELELER  

 
• Sıpa iskeleler dayanıklılık ve 

taşıyacağı yükler bakımından yeterli 
sağlamlıkta ve uygun malzemeden 
yapılmalıdır. Sıpa iskele bacakları, 
düzgün ve sağlam yerlere 
oturtulacaktır. Sıpa iskelelerinin 
çalışma platformları yapılacak işe 
uygun genişlikte olacak ve düşmeye 
neden olabilecek tehlikeli dikey 
boşluklar korkuluklarla güvenlik altına 
alınmalıdır.  

  

• 1-Sağlam Ayak,  

• 2-Yeterli kalınlıkta kalas, 

• 3-Çapraz destek  

• 4-Merdiven, 

• 5-Kenar korkulukları 

E. İSKELELER 



Seyyar iskelelerde: 

• Çalışma platformları eksiksiz olmalı; 

• Yüksekten düşmeyi engelleyici ana/ara 
korkuluk sistemi bulunmalı; 

• İskele kendi kendine hareket etmemeli. 

E. İSKELELER 



 

Seyyar iskelele: 

 

Standart malzemeler 

Boşluksuz platform 

Korkuluklar 

Eteklik 

Güvenli merdiven(sırtlıklı) 

E. İSKELELER 
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E. İSKELELER 

Asma İskele ve Hareketli Platformlar 



 ASMA İSKELELER 

• Asma iskelelerin aşağı ve yukarı 
hareketlerini sağlayan makina, teçhizat 
ve vinçlerin, kullanmaya elverişli 
olduklarına ilişkin ve yetkili teknik 
elemanca kullanmaya başlamadan 
önce düzenlenmiş belgeleri işyerinde 
saklanacaktır. İskelelerin 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 kontrol edilecek, 
sağlam olduğu anlaşıldıktan sonra 
iskelede çalışma yapılacaktır.  

E. İSKELELER 



• 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.  

• İskele içinde çalışan işçilerin başlarını korumak için koruyucu bir 
tavan bulunacaktır.  

• Asma iskelelerde her metrekareye 400 kilogramdan fazla yük 
konmayacak ve asma iskelede 4 den fazla işçi çalıştırılmayacaktır. 
Çalışan her bir işçi için çalışma halatı ve emniyet ipi bulunacak 
Asma iskelelerde kullanılacak kanca, çengel ve benzerlerinin 
ağızları, güvenlik mandalı veya uygun güvenlik tertibatı ile 
kapatılacaktır.  



• Platform 

 

• Korkuluklar 

 

• Güvenlik halatı (life line-yaşam hattı) HER BİR İŞÇİ 
İÇİN AYRI AYRI bulunmalıdır. 

 

• İkincil halat, düşüşü önleme teçhizatları, mekanik 
durdurma tertibatları, otomatik eğim ve hız algılayıcılar 
vb. 

  

• TS-EN 1808 

 

 ÖZETLE: ASMA İSKELELER 

E. İSKELELER 





• 3 kişilik bir çalışma 
sepetinin platformu altına 
motor monte edilip motora 
bağlı ve aynı zamanda 
sistemi havada asılı tutan 8 
lik halatlar tanburla çatı 
parapetine sabitlemiş.  

• İkincil fren sistemi yok 

• İkincil sistemi tutan güvenlik 
halatı yok 

• İşçilerin bağlı olduğu işçi 
sayısınca düşey yaşam 
hattı yok. 

• Hız, eğim algılayıcı vs yok 

• Malzemeler standart değil 

• İşçilerin eğitimi yok 

• İskelenin kurulum talimatı, 
planı vs yok 

• SONUÇ:2 ÖLÜ 1 AĞIR 
YARALI  

RİZE ASMA İSKELE KAZASI (05.10.2012) 





• Kullanılan konvansiyonel veya sistem 
kalıplarının taşıyabileceği maksimum 
yükün analizi yapılmış olmalıdır. 
Bunlar, uzman bir kişinin gözetiminde 
kurulup sökülmelidir. 

 

• Kat tabliyelerinin döşeme kenarlarında 
serbest çalışmayı sağlayacak ve 
yeterli genişlikte olan korkuluklu 
çalışma platformları yapılmalıdır. 

 

• Betonarme kolon ve perde kalıplarının 
yapımı esnasında, boşluk tarafından 
kurulmaması kaydıyla, uygun 
nitelikteki merdivenler vb. ekipmandan  
yararlanılmalıdır. 

 

F.   KALIP YAPIM VE SÖKÜM İŞLERİ 



• Yüksek binalarda korkuluklu çalışma 
platformunun yapılamadığı hallerde, yakalama 
ağı kurulmalıdır. Koruma ağlarının kullanılması 
durumda aşağıdaki hususlara dikkat edin: 

• Sadece test edilmiş, standartlara uygun ve 
hasar görmemiş koruma ağlarını kullanın. 
Güvenlik ağlarını sadece taşıma gücü uygun 
yapı bölümlerine sabitleyin. Güvenlik ağları için 
kullanma kılavuzunu işyerinde bulundurun.  

• Güvenlik ağlarını sabitlerken aşağıdaki şartları 
göz önünde bulundurun: 

 Koruma ağının ağ üzerine düşme sonrası kenar 
bölgelerindeki deplasman yüksekliğinin azami 
3,0 m  olmasına (H1) Diğer bölümlerde ağın 

 deplasman yüksekliğinin azami 6,0 m olmasına. 
(H2) Ağ üzerine düşme sonucu zemine veya 
alttaki bir nesneye çarpmamak için güvenlik 

 ağlarının zorlanmalar sonucu deplasman 
yapacağını göz önünde bulundurun. (3) 

• Güvenlik ağı olarak gözenek araları uygun olan 
ağları seçin. Dikkat: Keskin kenarlı nesneler 

 güvenlik ağına zarar verebilir. 

 

F.   KALIP YAPIM VE SÖKÜM İŞLERİ 
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CAMİİ İNŞAATI-KUBBE BETON KALIBI VE KALIP İSKELESİNİN 

ÇÖKMESİ-17.12.2011 
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CAMİİ İNŞAATI-KUBBE BETON KALIBI VE KALIP İSKELESİNİN 

ÇÖKMESİ-17.12.2011 

Cami kubbe betonu dökülürken kalıp ve kalıp iskelesinin çökmesi 

sonucu 11 İŞÇİ YÜKSEKTEN DÜŞEREK KALIP SİSTEMİNİN ALTINDA 

KALDI 



NEDEN KAZA OLDU??? 

• Kalıp ve kalıp iskelesi teknik gözetim altında kurulmamış, 
kurma planı yok 

• Kalıbı ve iskeleyi kuran işçilerin teknik yeterliliği yok. 

• İskelenin statik hesabı yapılmamış, kurulumu 
aşamasında ve kurulduktan sonra yetkili bir kişi 
tarafından uygunluğu kontrol edilip belgelendirilmemiştir. 

• Kalıp altında kafes sistem,ızgara sistemi vb. bir taşıyıcı 
sistem oluşturulmamış, kalıba gelen yükün iskeleye 
doğru şekilde aktarılması için uygun bir sistem 
tasarlanmamış, hesapsız ve gayri ihtiyari teleskobik 
dikme ve kalaslarla bağlantı yapılmaya çalışılmış. 

• İskele sisteminin stabilitesinin sağlanması için binaya 
yeteri kadar ve uygun ankraj yapılmamış 

• İşçilerin yüksekten düşmesine karşı kalıp sistemi dışına 
ankrajlanmış hatlarla oluşturulmuş yaşam hatları yok 

 

 



ÖZETLE; 

• Uzman Gözetimi 

• Kurma, kullanma ve sökme planı  

• Sağlamlık ve dayanıklılık hesapları  

• Yeterlilik kontolleri (özellikler kayar kalıp, tünel kalıp ve 
masa kalıplardaki bağlantı yerleri, sabitleme elemanları, 
tijler, hidrolik hortumlar vs) 

• Geçici dayanıksızlara karşı önlem ve iş planı 

• Kalıbı taşıyan sistemin uygun şekilde tasarlanması 

• Düşmeye karşı önlem (yatay yaşam hatları, platformlar, 
korkuluklar, güvenlik ağları) 

F.   KALIP YAPIM VE SÖKÜM İŞLERİ 



Yatay Yaşam Hattı 

•Uygun, sağlam, yeterli ankraj  

•Serbest düşüş mesafesi 

•Tam donanımlı emniyet kemeri 



Bağlantı Aparatı 

Yatay Yaşam Hattı (1) 

(2) 

(3) 

122 

F.   KALIP YAPIM VE SÖKÜM İŞLERİ 





 



125 



13.01.2014 



13.01.2014 



 





TÜNEL KALIP SİSTEMİNDE GÜVENLİK 

YAKALAMA AĞLARI (TS EN 1263-1 ve 1263-2) 
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F.   KALIP YAPIM VE SÖKÜM İŞLERİ 



ESKİ HALİ  YENİ HALİ  

F.   KALIP YAPIM VE SÖKÜM İŞLERİ 
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F.   KALIP YAPIM VE SÖKÜM İŞLERİ 
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F.   KALIP YAPIM VE SÖKÜM İŞLERİ 



G.Elektrik  

• Tesisler(enerji dağıtım tesisleri), 

yangın veya patlama riski 

yaratmayacak şekilde tasarlanarak 

kurulmalı ve işletilmelidir. Kişiler, 

doğrudan veya dolaylı temas sonucu 

elektrik çarpması riskine karşı 

korunmalıdır. 

• Ekipmanın ve koruyucu cihazların 

tasarımı, yapımı ve seçiminde, 

dağıtılan enerjinin tipi ve gücü, dış 

şartlar ile tesisin çeşitli bölümlerine 

girmeye yetkili kişilerin ehliyeti göz 

önünde bulundurulmalıdır. 



• Yapı alanındaki enerji dağıtım 
tesislerinin, özellikle de dış etkilere 
maruz kalan tesislerin, kontrol ve 
bakımları düzenli olarak yapılmalıdır. 

• Yapı işlerine başlamadan önce alanda 
mevcut olan tesisat belirlenecek, 
kontrol edilecek ve açıkça 
işaretlenmelidir. 

• Yapı alanında elektrik hava hatları 
geçiyorsa, mümkünse bunların 
güzergahı değiştirilerek yapı alanından 
uzaklaştırılmalı veya hattın gerilimi 
kestirilmelidir. 

• Bu mümkün değilse, bariyerler veya 
ikaz levhalarıyla araçların ve tesislerin 
elektrik hattından uzak tutulması 
sağlanmalıdır. 

• Araçların hat altından geçmesinin 
zorunlu olduğu durumlarda uygun 
önlemler alınacak ve gerekli ikazlar 
yapılmalıdır. 

G.Elektrik  



• Kazı işlerine başlamadan önce, yer altı kabloları ve diğer dağıtım sistemleri 
belirlenmeli ve bunlardan kaynaklanabilecek tehlikeleri asgariye indirmek için gerekli 
önlemler alınmalıdır.  

• Kazı işlerinin yapılacağı yerlerde; elektrik kabloları, gaz boruları, su yolları, 
kanalizasyon ve benzeri tesisatın bulunup bulunmadığı önceden araştırılacak ve 
duruma göre gereken tedbirler alınmalıdır.Boru veya madeni iskeleler statik, elektriğe 
karşı uygun şekilde topraklanmalıdır.Gırgır vincin elektrik motoru topraklanmalı ve 
gırgır vincin şalteri otomatik olacak, vinç kovasının belirli bir yüksekliğe çıkması 
halinde otomatik  şalter devreyi kesmelidir. Gerilimi 250 volttan yukarı olan alternatif 
veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalardan değeri 20 amperin üstünde 
olanları, kapalı bir tablo içine monte edilmeli ve en az bir şalter veya anahtarla kontrol 
altına alınmalı, bu şalter veya anahtarla akım kesilmeden, tablo kutusu kapağı 
açılmamalı ve tablo kutusunun kapağı kapanmadan akım verilmemelidir. 

• Toprak ile potansiyel farkı 250 volttan yukarı olan alternatif akım tesisatında, sürekli 
olarak taşınabilir veya çekme iletkenler kullanılmamalıdır. Ancak işin gereği olarak 
yetkili bir eleman tarafından bunlar, geçici olarak kullanılabilmelidir. 

• Taşınabilir iletkenlerin kullanılması gereken yerlere, yeteri sayıda ve uygun şekilde 
topraklanmış elektrik prizleri yerleştirilmelidir. 

G.Elektrik  



• Taşınabilir elektrik kabloları, dayanıklı kauçukla kaplanmış olmalı ve gerektiğinde 
eğilip bükülebilecek bir metalle dayanıklılığı arttırılmalı ve bunların kaplamaları 
bozulmamalı, bağlantıları iyi durumda tutulmalıdır.  

• Yeraltı kablolarında yapılacak bir işlemde, ceryan kesilmesinden hemen sonra 
kapasitif boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün 
iletkenleri kısa devre edilmeli ve topraklanmalıdır. 

• Kısa devre ve topraklama işlemi, çalışma yerinin en yakın kısımları üzerinde ve bu 
yerin her iki ucunda yapılmalıdır. 

• Yeniden gerilim altına girme tehlikesini önlemek için, gerilim vermeye elverişli 
bulunan bütün ayırıcılar açık durumda kilitlenmiş olmalıdır. 

• Alternatif veya doğru akım ile çalışan çıplak metal kısımlı elektrik cihazları, uygun bir 
şekilde topraklanmalıdır. 

• Elektrik tesisatı veya teçhizatının bakım ve onarımında, bunları, devreden çıkaracak 
bir devre kesme tertibatı bulunmalı, devreden çıkarıldıktan sonra bunların, topraklı 
olması hali devam etmelidir. 

• 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 çalıştırılmalı veya özel olarak imal 
edilmiş, iki yalıtkanlı olmalıdır. Güvenlik transformatörü kullanılması halinde, çıkış 
devresine yalnız bir elektrikli el aleti bağlanmalıdır. 

G.Elektrik  



• Taşınabilir elektrikli el aletlerinin topraklanması, topraklama elemanı bulunan özel fiş 
ve prizlerle yapılmalı, yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca bir şalter 
bulundurulmalı, bunlara akım sağlayan kablolar dağınık bulundurulmamalı ve 
geçitlerde yüksekten geçirilmelidir. 

• Aletler, besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanmalıdır. 

• Elektrik kaynağı yapılan yerler, başka işçilerin çalıştığı yerlerden en az 2 metre 
yükseklikte ve ışık geçirmeyen taşınmaz veya taşınabilir paravanlarla ayrılmış 
olmalıdır. 

• Gerilim altındaki elektrik devrelerinin, elektrik makinelerinin veya cihazlarının 
onarımına girişilmeden önce, onarımı yaptırmakla görevlendirilenler tarafından ve 
bunların sorumluluğu altında onarılmalı; devrenin, tesisat, motor veya teçhizatın her 
türlü enerji kaynağı ile bağlantıları kesilmeli, onarılacak devreyi besleyen şalter veya 
devre kesicilerinin açık durumda olmaları ve bu şekilde kalmaları sağlanmalı ve 
onarım bitirilmeden devreye akım verilmemelidir. Akım onarımın bitiminde, sorumlu 
görevlinin izniyle verilmelidir. 

• Binalarda yapılacak ek inşaat, onarım veya boya işleri ile benzeri çalışmalara 
başlamadan önce, gerilim altındaki iletkenlere yaklaşması gereken kimselerin 
korunması sağlanmalıdır.  

• Elektrik tesisatı, cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılmalı, 
bakım ve işletmesi sağlanmalıdır.  

• 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 edilmelidir. 

G.Elektrik  



• Kesiciler ve ayırıcılar açık konumlarında her türlü hava koşullarında, devreyi tam ve 
güvenli bir biçimde ayırmış olmalıdır. Burada ana kontakların konumlarının gözle 
görülmesi şart değildir. Bu aygıtların açık ve kapalı konumları güvenli bir düzenle 
konum göstergesi ile fark edilmelidir. Özellikle son konumlar yanılmaya yer 
vermeyecek biçimde işaretlenmelidir. 

• Bütün kuvvetli akım aygıtları, ölçü transformatörleri, ölçü aletleri ve sigortalarla birlikte 
tüm devre kesme aygıtları üzerinde, bunların ilgili standartlarda belirtilen işaretleme 
bilgilerini açık olarak gösteren silinmez ve bozulmaz, kolayca görülebilen ve 
anlaşılabilen yazılar ya da işaretler bulunmalıdır. 

• İletkenlerin bağlantısı ancak yalıtkan parçalar üzerinde ya da yalıtkan kılıflı olarak 
vidalı klemens, vidasız klemens, lehim ya da kaynakla yapılmalıdır. Çözülebilen 
bağlantı yerlerine (klemens bağlantıları gibi) ulaşılabilmelidir. 

• Yapının elektrik tesisatının yapımı ve bakımı yetkili ve uzman kişilerce yapılmalıdır. 

• Bütün iş ekipmanı, işçilerin doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle temas riskinden 
korunmasına uygun olmalıdır. Bütün iş ekipmanı, işçilerin doğrudan veya dolaylı 
olarak elektrikle temas riskinden korunmasına uygun olmalıdır. 

• Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi yaratmayacak şekilde projelendirilip 
tesis edilecek ve çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı 
korunacaktır. 

• Tesisatın projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazların seçimi, 
kullanılacak voltaja ve ortam şartlarına uygun olacak, yürürlükteki mevzuatta belirtilen 
yetkili kişiler tarafından işletilecektir. .  

G.Elektrik  



• İnşaat ve montaj alanlarının elektrik tedariki yalnızca 
belirlenmiş elektrik panolarından ve güvenli bir şekilde 
yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 

• Panolarda kaçak akım rölesi bulunmalıdır. 

G.Elektrik  



Islak Alan 

Uygun şekilde 

askıya alınmamış 

seyyar kablolar 

askıya alınmamış seyyar kablolar 

G.Elektrik  



 

• Yangın ve patlama,  tehlikesi yaratmayacak 

şekilde 

• Mevzuata uygun projelendirme ve tesis 

G.Elektrik  



ELEKTRİK TESİSATI    : 

• Çalışanların doğrudan veya dolaylı temas 

sonucu kaza riskine karşı korunması 

G.Elektrik  



G.Elektrik  

• Panoların önünde malzeme yığılı olmayacak, 

tabanda yalıtkan malzeme olacak. 

Önlem Alınmış Önlem Alınmamış 
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• Yanıcı ve kolay tutuşan malzeme 

kullanılmaması  

• (BARINMA YERİ OLARAK ASLA YANABİLİR 

ÇADIR MALZEME KULLANILMAMALI!!!!!!) 

• Sağlık şartları ve dış etkilerden korunma  

• Uygun ısıtma sistemi 

• Yeterli sayıda karyola, ranza, yatak, battaniye 

vb.  

• Yangına karşı yeterli önlem 

H.   SOSYAL TESİSLER-DİNLENME VE 

BARINMA YERLERİ 



 

• İşçi sayısının fazla olması veya işin niteliği nedeniyle sağlık ve güvenlik 
yönünden gerektirmesi halinde, işçilere, kolay ulaşılabilen dinlenme ve/veya 
barınma yerleri sağlanacaktır. Sabit barınma tesislerinde, bir dinlenme 
odası, bir boş vakit değerlendirme odası, yeterli duş, tuvalet, lavabo ve 
temizlik malzemesi bulunacaktır. İşçi sayısı göz önünde bulundurularak bu 
yerlerde yatak, dolap, masa ve arkalıklı sandalyeler bulunacak ve bunlar 
kadın ve erkek işçilerin varlığı dikkate alınarak yerleştirilmelidir. 

• Çalışma, dinlenme, yıkanma ve soyunma yerlerinin yakınında, yeterli sayıda 
tuvalet ve lavabo ile temizlik malzemesi bulundurulmalıdır. 

• Dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar, kantinler ve ilk 
yardım odalarındaki sıcaklık, bu yerlerin özel kullanım amaçlarına uygun 
olacaktır ayrıca bu yerlerin temiz ve iyi bir halde bulundurulmalıdır. 

• İşçi barakalarının boyutlarına ve kullanım şekline göre uygun nitelikte ve 
yeterli sayıda yangınla mücadele araç ve gereci ve gerekli yerlerde yangın 
dedektörleri ve alarm sistemleri bulundurulmalıdır. 

• Baraka ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski 
oluşturmayacak türde olup uygun şekilde yerleştirilmeli ve gerektiğinde 
kullanılmak üzere yedek aydınlatma sistemi bulunmalıdır. 

H.   SOSYAL TESİSLER-DİNLENME VE 

BARINMA YERLERİ 



• Acil çıkış yolları ve kapıları işçi barakalarının kullanım şekline, 
boyutlarına, içinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami işçi 
sayısına uygun  nitelikte olmalıdır. 

• İş elbisesi giymek zorunda olan işçilere uygun soyunma yerleri 
sağlanmalıdır. Soyunma yerlerine kolay ulaşılacak, kapasitesi 
yeterli olacak ve oturacak yer sağlanmalıdır. İş elbiselerinin ve 
kişisel eşyaların kurutabileceği ve kilit altında tutabileceği 
imkanlar sağlanmalıdır. İşyerinde soyunma yeri gerekmiyorsa her 
işçi için şahsi elbise ve eşyalarını muhafaza edeceği kilitli bir yer 
sağlanmalıdır. 

• İşyerleri, mümkün olduğunca doğal olarak aydınlatılmalıdır. 
Odaların taban, duvar ve tavan yüzeyleri hijyen şartlarına uygun 
olarak kolay temizlenebilir olacak veya gerektiğinde 
yenilenebilecektir. 

 

H. SOSYAL TESİSLER-DİNLENME VE 

BARINMA YERLERİ 



H.   SOSYAL TESİSLER-DİNLENME VE 

BARINMA YERLERİ 

Yeterli dayanımda olmayan briket duvarın altında kalan iki işçi ölüyor. 



ACİL ÇIKIŞ YOLLARI  VE KAPILARI : 

• DOĞRUDAN DIŞARIYA VEYA GÜVENLİ BİR ALANA 

AÇILMASI, ÇIKIŞIN ENGELLENMEMESİ, 

• SAYISI, BOYUTLARI  

    VE YERLERİNİN; 

 a- Yapılan işin niteliğine, 

 b- İşyerinin büyüklüğüne, 

 c- Çalışanların sayısına  

   UYGUN OLMASI 

H.   SOSYAL TESİSLER-DİNLENME VE 

BARINMA YERLERİ 



ACİL ÇIKIŞ YOLLARI  VE KAPILARI : 

• DIŞARIYA DOĞRU AÇILMALI, 

• RAYLI VEYA DÖNER KAPI OLMAMALI, 

 

H.   SOSYAL TESİSLER-DİNLENME VE 

BARINMA YERLERİ 

http://www.kartalprefabrik.com/prefabrik/turkish/


 ACİL ÇIKIŞ YOLLARI  VE KAPILARI: 

     HEMEN VE KOLAY AÇILABİLİR ÖZELLİKTE, KİLİTLİ 

VE BAĞLI OLMAMALI 

H.   SOSYAL TESİSLER-DİNLENME VE 

BARINMA YERLERİ 



Acil çıkış yolları ve kapıları 











 

BARINMA YERLERİNDE YANGIN (11.03.2012) 



KAZANIN NEDENİ???? 
• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte yer alan “Yangın 

güvenliği açısından kolay alevlenen B3 sınıfı malzeme” den imal edilmiş 
çadırlarda kalınıyor. 

• Enerji dağıtım tesisleri, yangın veya patlama riski yaratmayacak şekilde 
işletilmemiş 

– Hatalı akım sebebiyle meydana gelmesi muhtemel olan elektrik yangınlarından 
korumak amacıyla ana dağıtım panosu üzerine 300 miliamper koruma eşikli 
yangın rölesi yok, 

– Çadırlara verilen elektrik hatları faz ve nötr sisteminden oluşmakta,topraklama 
hattı yok, kaçak akım röleleri yok, elektrik kabloları yer yer bantla sarılı ve uygun 
ekleme yapılmamış, sistemin ihtiyacı karşılaması yönünde rapor yok, 

– Dağıtım toprak üstünden yapılmış, kontrol ve bakımların düzenli yapılmamış 

 

• Barınma yerlerinde kalan işçilerin soğuktan korunması için uygun bir ısıtma 
sistemi yapılmamış. Güvenliksiz elektrikli ısıtma sistemi kullanılıyor (bu aynı 
zamanda elektrik tesisatı açısından da problem. 

• Yanabilir malzemeler (döşek, battaniye ve benzeri) uygun olmayan şekilde 
istif edilip belli bölgelerde de yalıtım amaçlı kullanılmış 

• Yangına karşı uygun önlem yok. 

• Yeterli ve uygun acil çıkış kapısı yok. 



 

BARAKA YANGINI (11.04.2012) 



 BAŞ KORUYUCULARI 

 

• Koruyucu baretler 

                                                                           

• İnşaat sahasında yürütülen tüm iş veya aşamalarda baret 
kullanılması gerekmektedir.  

• Düşen veya fırlayan parçaların çarpması ve bir engelle 
çarpışma risklerinin bulunduğu yerlerde kullanılan baretler 
çarpma sonucu meydana gelebilecek yaralanmaya engel 
olmak amacıyla, özellikle korunan kısmın zarar görmesini 
(kırılmasını, delinmesini ve ezilmesini vb.) önleyecek 
düzeyde darbe emici nitelikte olmalıdır. Bu tip baretler, bir 
yandan mümkün olan en üst düzeyde korumayı sağlamalı, 
diğer yandan, darbe emici donanımın ağırlığı ve boyutları, 
öngörülen kullanım süresince etkin kullanımı 
engellemeyecek düzeyde olmalıdır. 

I.   Kişisel Koruyucu Donanımlar 



• Delinmez tabanlı emniyet ayakkabıları 

 

• Karkas ve temel işleri, yol çalışmaları, 
iskelelerde yapılan çalışmalar, bina yıkım 
işleri, kalıp yapma ve sökme işlerini de 
kapsayan beton ve prefabrike parçalarla 
yapılan çalışmalar, şantiye alanı depolardaki 
işler, çatı işleri delinmez tabanlı emniyet 
ayakkabılarının kullanılması gereken 
yerlerdir. 

• Özellikle çatı işleri kaymayı önleyici ve 
delinmeye dayanıklı ayakkabıların 
kullanılması gereken işlerdir. Kaymayı 
önlemek için tasarlanmış ayakkabının tabanı, 
basılacak yüzeyin durumu ve yapısı dikkate 
alınarak, sürtünme ve kavrama yoluyla yeterli 
bir tutunmayı temin edecek şekilde tasarlanıp 
üretilerek gerekli elemanlarla takviye  

• edilmelidir. 

I.   Kişisel Koruyucu Donanımlar 



 Lastik Çizmeler 

• Kazı işlerinde ve su içinde çalışmayı gerektiren hallerde, 
işçilere uygun lastik çizmeler verilmelidir. 

 

• Kulak koruyucuları 

• İnşaat işyerlerinde gürültü çıkaran iş ekipmanlarının 
yakınında çalışma yapan işçilere uygun kulak koruyucular 
verilmelidir  

I.   Kişisel Koruyucu Donanımlar 



• Eldivenler 

• Keskin kenarlı cisimlerin elle 
tutulmasını gerektiren işlerle demir 
donatı hazırlanması ve bağlamasını 
yapan işçiler için uygun eldivenler 
verilmelidir. 

• İş Elbisesi 

• Açıkta, soğuk ve yağmurlu havada 
çalışma yapılan durumlarda iklime ve 
hava koşullarına dayanıklı yapılan işe 
uygun elbise giyilmelidir. 

• Çalışanların açıkça görülmesi gereken 
yerler ile aydınlatmanın yetersiz 
olduğu bölgeler ve gece 
çalışmalarında yansıtıcı giysi 
kullanılmalıdır. 

• Emniyet Kemerleri (Yüksekte 
güvenli çalışma başlığı altında 
işlendi) 

 

I.   Kişisel Koruyucu Donanımlar 



J.Kimyasallar ve Yangın 

• Boya, vernik, tiner, su veya dış cephe yalıtım malzemeleri depolanan yerler yıldırıma 
karşı yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere göre yapılacak yıldırımlık tesisatı ile, 
hava hatları ise uygun kapasitedeki parafudrlar ile korunmalıdır.  

• Boya, vernik, tiner, su veya dış cephe yalıtım malzemeleri depolanan yerlerde, sigara 
içilmesi, kibrit veya çakmak taşınması ve yakılması ve her türlü alev veya kıvılcım 
yaratabilecek maddelerin bulundurulması yasaktır. Bu husus, iş yerlerinin gerekli 
yerlerinde uyarma levhaları ile belirtilmelidir. 

• Yanıcı maddeler yakınında elektrik kaynağı yapılmamalıdır. 

• Binanın bütün pencereleri, gerektiğinde çıkış için kullanılabilecek şekilde yapılmış 
olacak, pencerelere demir parmaklık veya kafes konulmamalıdır. Depolar herhangi bir 
tehlike vukuunda işçiler tarafından derhal boşaltılabilecek şekilde tertiplenmiş olmalı; 
bölümlerden birinin çıkış yolu, diğerinin geçişini zorlaştırmamalıdır.  

• Yeterli sayıda işçiye, yangın söndürme cihaz ve teçhizatının kullanılması hususunda 
belirli görevler verilecek ve bunlar bir yangın ekibi teşkil etmek üzere gerekli eğitime 
tabi tutulmalıdır. 

• Koridorda, geçişlerde, merdiven sahanlığında, merdiven altında, bodrumda, herkesin 
girebileceği hol ve fuayelerde, kaçış yollarında, çalışılan yerlerde, lokanta ve 
kahvehane gibi umuma açık yerlerde parlayıcı ve yanıcı sıvı depolanmamalıdır..  

• İşyerlerinde, işin ve işyerinin özelliklerine göre yeterli ve uygun tipte elle veya 
elektrikle veya mekanik olarak çalışan alarm cihazları bulundurulmalıdır. 



J.Kimyasallar ve Yangın 

 
 

 

 

 

 



K.   İş Makineleri 
Personel Taşıma Amaçlı İnşaat Asansörleri 
 

 Kurulum 

• Asansör mekanizmasını dayanıklı zemin üzerine 
kurun. 

 

 İşletme 

• Kurma ve sökme işlerini sadece kullanma 
talimatına göre yapın. Bu talimatlarda; montaj 
işindeki işçilerin düşmeye karşı nasıl 
korunacakları ve hareketli kısımların bina 
cephesinden ne kadar mesafede bulunacağı 
belirtilmiştir. 

• Durak yerlerinde güvenli geçişler planlanmalıdır.  

• Elektrikli asansörlerin elektrik tesisatını sadece 
özel noktalarda koruyucu tedbirler alarak bağlayın  

• Geçişlerin üzerini yukarıdan cisim düşmesine 
karşı koruma çatılarıyla kapatın. 

• Geçişlerin asansöre açılan kapılarını her zaman 
kapalı bulundurun. 



K.   İş Makineleri 
• Personel taşıma amaçlı inşaat asansörünün 

kullanımı eğitimli ve bunun için görevlendirilmiş bir 
kişi tarafından yapılmalıdır. Bu kişi aynı zamanda 
ihtiyaç anında kabindeki acil indirme sistemini 
harekete geçirebilmeli ve düzenli olarak asansör 
tesisatında gözle görülür eksiklikleri kontrol 
etmelidir.  

• Taşıma kafeslerini azami yük sınırını aşarak 
zorlamayın. 

• Kafeslerdeki yükleri devrilme ve yuvarlanmalara 
karşı sağlamlaştırın. 

 

 Muayeneler 

• İşletme güvenliği kapsamında asansör tesisatları 
kontrol edilmesi gereken tesisatlardır. 

• Muayene sonuçlarını muayene defterine koyun ve 
defteri incelenmesi için asansör kumanda 
merkezinde hazır bulundurun.  

• İlk çalıştırmadan önce muayeneler şarttır ve her 2 
yılda bir yetkili bir kişi tarafından muayene 
gereklidir. Her yeni inşaat alanında kurulurken, her 
montajdan sonra yetkili bir kişi (uzman) tarafından 
muayene edilmelidir. 



K.   İş Makineleri 

 Beton Pompaları ve Dağıtma Kolları 

 

 İşletme 

• Araç sürücülerini ehliyetli ve bu alanda eğitimli 
kişilerden seçin. 

• Güvenlik sistemlerini etkisiz hale getirmeyin. 

• İşletme güvenliğini tehlikeye atabilecek arıza 
anında aracın çalışmasını hemen durdurun. 

• Tüm çalışan destek ünitelerini durdurun ve beton 
nakil sistemindeki basıncı kesin. 

• Yer değiştirme sırasında uzatılmış kolla birlikte 
hareket etmeyin. Dengeyi, kol uzunluğunu ve kol 
ağırlığını göz önünde bulundurun. 

• Dağıtım kolunu işletme talimatında belirtilenden 
daha fazla uzatmayın. Hortum uçlarına uzatma 
takmayın. 

 

 



K.   İş Makineleri 
 Kurulum 

• Beton pompasını ve dağıtım kolunu 
zemine sağlam yerleştirin. 

• Yük dağıtan altlıklar kullanın.  

• İnşaat kazısı eğimleri ve kazı kenarları 
ile arada yeterli güvenlik mesafesi 
bırakın.  

• Elektrik hatlarıyla arada yeterli 
güvenlik mesafesi bırakın. 

 

 DİKKAT 

• Pompalama veya tekrardan 
pompalama (Örn. Tıkandıktan sonra) 
anında dağıtım hortumunu serbest 
şekilde bırakın. Dağıtım hortumu 
tehlike bölgesine kimsenin 
girmemesini sağlayın.  

• Dağıtım kolunu kaldırma aleti olarak 
kullanmayın. 

• Fırtına ya da iş bitimi sonrası dağıtım 
kolunu içeri çekin veya katlayın. 

 
 



K.   İş Makineleri 

 Muayene 

• Beton pompalarını ve dağıtım kollarını 
periyodik olarak ve ihtiyaç halinde 
yetkili uzman bir kişiye muayene 
ettirin. 

• Beton pompalarını ve dağıtım kollarını 
iş başlangıcından önce ve günlük 
olarak eksiklikler yönünden kontrol 
edin. Nakil hatlarını aşınmaya karşı 
düzenli olarak kontrol edin. 



K.   İş Makineleri 

 Hidrolik Kaldırıcılı Platformlar 
ve Sepetli Araçlar  

 

•  Sadece ilk çalıştırmadan önce bilirkişi 
tarafından kontrol (bak: muayene 
onayı) edilmiş veya CE işaretli ve 
uygunluk belgesi bulunan yükseltilebilir 
çalışma düzlemlerini kullanın.  

 

 Kurulum 

• Çalışma düzlemlerini kullanma 
talimatına göre sağlam duracak 
şekilde kurun ve çalıştırın. (1) 

• Kurulum ve çalışmada ezik ve kesik 
yerlere dikkat edin. 



• Manlift 



K.   İş Makineleri 

 Çalışma 

• Çalışma düzlemlerini aşırı yüklemeyin. 

• Cadde araç trafiğinin bulunduğu yerlerdeki çalışma düzlemleri 4,50 m’ den daha az 
yükseklikte ise yandan dışarı kaymış çalışma düzlemlerini alt kısmından sabitleyin.  

• Cadde trafiğinde çalışırken sarı uyarı lambaları kullanın. (2) 

• Çalışma düzlemi sınır gerilim seviyesine uygun olarak en az 1000 Volta karşı 
yalıtılmışsa yüksek gerilim hatları alanında çalışın. Bu işlerde düzlem üzerinde en az 
iki kişi bulunmalıdır. 

• Katlanır koruma parmaklıklarını iş başlamadan önce kullanılır duruma getirin. (3) 

• Çalışmadan önce ve çalışma esnasında güvenlik tertibatının sorunsuz ve etkili 
olmasına özen gösterin. 

• Kontrol prosedürüne göre izin verilmiş çalışanlar hareket halindeki çalışma düzlemi 
üzerinde durabilirler. 

• Çalışma düzlemlerini sadece şu özellikteki kişiler kullanabilir; 

• En az 18 yaşında ve sorumluluk alabilecek,  

• Kullanma konusunda eğitim almış, 

• İşletme tarafından yazılı olarak görevlendirilmiş. 



K.   İş Makineleri 

 Muayeneler 

• Yükseltilebilir çalışma düzlemlerini,  kullanma şartlarına göre  yılda en az bir kere 
uzman bir kişiye kontrol ettirin. Muayene belgesini  muhafaza edin. 

• Çalışma düzlemlerinin günlük fonksiyon testini yapın. 

  

 Döner Kollu Asansörler 

 
• Kurulum 

• Kat yüksekliğindeki tutma direğini, yapı türüne ve kurulan yere göre kaymaması için 
sabit yapı parçalarının arkasına yerleştirin. Direğin yukarı ucundaki destek paletleri, 
direk uzunluğunun 1/6 yarıçapında değilse paleti dübellerle tavana iyice sabitleyin.  

• Direği kırılgan düzlemler arasına sıkıştırmayın. 

• Üçayaklı desteği, sadece asansör kolunu içeri almak için dayanıklı zemin üzerine 
yerleştirin (zemin döşemesine). Karşı balans yükünü, üreticinin talimatlarına göre 
ayarlayın. Yük olarak inşaat güvenliği için hazırlanmış malzemeler kullanılamaz. 

• Pencere köşelerinin kullanılması durumunda, alt ayak desteğinin pencere kenarına 
yatay ve sabit durduğundan emin olun. 

• Kenar sabitleme için en az 24 cm kalınlığında, dayanıklı duvar olmalıdır.  

• Direklerin iskelelere bağlanması durumunda üretici firma talimatlarına uyun. 



K.   İş Makineleri 

 Çalıştırma 

• Yükü, çekme halatına sarmayın. 
Kaldırma halatları, zincir vb. kullanın 
ve emniyetli kanca takın.  

• Yüksek yükleme ve boşaltma 
yerlerinde yüksekten düşmeyi önleyici 
donanımlar bulundurun.  

• Yük altındaki tehlikeli alanların etrafını 
kapatın. 

• Halat makarasının dönme yönü ile 
indirme-kaldırma düğmesinin birbirine 
uymasına dikkat edin. 

• Muayeneler 

• Gerekli muayeneler yetkili (uzman) 
kişilerce yapılmalıdır. 



K.   İş Makineleri 

 Döner Kule Vinçler 

 
 Kurulum 

• Ray Üzerine Vinç Kurulumu 

• Ray sistemini sağlam bir zemin (iri kum, çakıl yatak veya beton eşikler) üzerine yatay 
şekilde kurun, alt zemini doldurun. 

• Sadece statik olarak test edilmiş veya onaylı beton ve ahşap eşikleri kullanın. 

• Eşik aralıklarını üretici talimatlarına göre bırakın. 

• Parça eşikleri kullanırken yükün eşit dağılımının sağlanmasına dikkat edin. 

• Sadece üretici tarafından tespit edilmiş ray profillerini kullanın. Ray sıkıştırma 
cıvatalarını ve sabitleme parçalarını kullanma kılavuzuna göre yerleştirin.  

• Ray uçlarını tamponlarla kapatın. Tamponlar en son eşikten önce ve paralel takılmış 
olmalıdır. 

• Acil durma bağlantıları vincin ray sonuna 1,00 m kala durabileceği şekilde 
yerleştirilmelidir. 

• İnşaat kazıları eğimleriyle ve kazı kenarlarıyla arada yeterli güvenlik mesafesi bırakın. 
0,60 m genişlikteki güvenlik çizgisini boş bırakın. 



• Sağlamlık, kararlılık 

• Zemin özelliklerine göre uygun paletli 

ayaklar ve yükü dağıtan takoz altlıklar 

K.   İş Makineleri 



Kaldırma Aksesuarları 



K.   İş Makineleri 

   Muayeneler 

• Her yeni kurulumdan ve yeni 

düzenekler eklendikten sonra, ihtiyaca 

göre ve yılda en az bir kez yetkili 

(uzman) bir kişiye vinci muayene 

ettirin. Muayene bilgileri için üreticinin 

işletme talimatlarına bakılabilir. 

• Uzman ve bilirkişi muayene raporlarını 

vinç kontrol belgesine ekleyin ve 

inceleme için el altında bulundurun. 



K.   İş Makineleri 
 Kullanım 

 

• Birkaç vincin çalışma alanlarının 
kesiştiği yerde iş akışını önceden 
belirleyin ve sorunsuz iletişim için 
çözüm bulun {Örn. Telsizle). 

• Yük miktarını vinci kaldırmadan önce 
belirleyin ve aşırı yük emniyet sistemini 
terazi olarak kullanmayın. 

• Vinçlerin; eğitimli, en az 18 yaşında, 
ruhen ve bedenen uygun, işletme 
tarafından yazılı olarak 
görevlendirilmiş kişiler tarafından 
kullanılmasına izin verin. 

• Vinç sürücüsü, yükü göremiyorsa 
işaretçi kullanın, işaretçi ile önceden 
belirlenmiş el işaretleri veya telsizle 
anlaşın. 

• Taşınma esnasında takılmaları 
önlemek için uzun yükleri bir halatla 
yönlendirin.  



K.   İş Makineleri 

 Vinç operatörünün Sorumlulukları 

• Günlük olarak işe başlamadan önce; tehlike şalterlerinin çalışıp çalışmadığının, 
frenler ve raylı sistemlerin kontrolünü yapın.  

• Kanca güvenliğinin çalışıp çalışmadığını düzenli kontrol edin.  

• Halatları düzenli şekilde kontrol edin ve varsa halat yıpranmalarını tespit edin. 

• Vinç kontrol defteri tutun. Tespit edilen eksiklikler ve yapılan muayeneleri deftere 
geçirin. 

• Tehlike şalterlerini normal zamanlar için kullanmayın. 

• Hiç kimseyi yükle beraber veya yük kaldıraçlarıyla taşımayın. 

• Yükü eğri şekilde çekmeyin ve havada sağa sola sallamayın, sıkışmış yükleri 
kopartarak kaldırmayın.  

• Yükleri sürücüsü olmayan vinçlerin üzerinde asılı bırakmayın. 

• Rüzgar nedeniyle yükün güvenli kaldırılamadığı ve taşınamadığı durumlarda işyeri 
güvenliğini tehlikeye atabilecek sorunlar ortaya çıkarsa vinci hemen durdurun. 

• Raylı vinçleri iş sonunda ray kıskaçlarıyla sabitleyin. Vinci paydos olduğunda yerine 
bırakın. 



K.   İş Makineleri 
Kepçe 

 

• Sürme veya dönme alanı (tehlike 
alanı) içinde hiç kimse 
bulunmamalıdır.  

• Kaldırılmış yük veya iş düzeneği altına 
girmeyin. 

• Kepçe sürücüsü sadece tehlikeli 
bölgede kimsenin bulunmadığı ve 
süreceği yolu görebildiği sürece 
sürebilir. 

• İstisnalar; işyeri şartlarından dolayı, 
işletmeci tehlike analizine dayanarak 
tedbirler almışsa (işletme talimatları) .  

• Uygun tedbirler şunlar olabilir: Teknik: 
Görüşün iyileştirilmesi için ilave 
düzenekler (Kamera-/Monitör sistemi) 
olmalıdır. idari: işaretçiler veya  
güvenlik görevlileri görevlendirilmelidir. 
Personel reflektif giysiler giymelidir. 

• Makine sürücüsü, insanlar için tehlike 
arz eden durumlarda tehlike yaratan 
hareketi hemen durdurmalı ve uyarı 
işareti vermelidir. 



K.   İş Makineleri 
• Kepçe çalışma alanında bulunan personel için aşağıdaki şartlar geçerlidir: Alınmış 

tedbirlere uyma, Tehlikeli alana girmeden önce sürücüyle göz temasında bulunma, 

İşleri sürücüyle birlikte kararlaştırma. 

• Makine sürücüleri en az 18 yaşında, sorumluluk alabilecek, ruhen ve bedenen 

uygun kişiler olmalıdır. 

• İşletmenin sorumlulukları aşağıdakilerden oluşmaktadır: Makine sürücüsünü 

görevlendirmen, Sürücüyü tehlikeler ve vinç kullanımı sırasında alınması gereken 

korunma tedbirleri hakkında eğitmeli (bilgilendirme), 

• Kepçe kullanımı için belirlenmiş yönetmelik, kurallar ve bilgileri (üreticinin kullanma 

kılavuzu) sürücünün anlayacağı şekilde hazır bulundurmalı, Makine sürücüsünün, 

sürme ve bakım yetkisine sahip olduğunu belirlemelidir. 

• Makine sürücüsü; kullanma talimatını öğrenmeli ve bunu şoför mahallinde 

ulaşılabilir bir yere koymalı, kepçeyi kurallara uygun kullanmalı, kepçeyi her 

mesaisi başlamadan önce eksiklikler ve arıza ihtimali yönünden kontrol etmeli, 

tespit ettiği eksiklikleri gözetmene bildirmelidir. 

• Kepçenin döner parçası ile çevredeki hareketsiz nesneleri arasında oluşacak 

sıkışma tehlikesine karşı en az 0,50 m mesafe bırakılmalıdır. (2) 

• Hafriyat çalışmasından önce ikmal ve tahliye hatlarının tipi ve durumu tespit 

edilmelidir. Kazı kenarlarıyla arada güvenlik mesafesi bırakılmalıdır. 
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 K.   İş Makineleri-Ekipmanlar  

El Merdivenleri 
• El merdivenlerini ancak, düşük risk nedeniyle daha 

güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa, kısa süre 
kullanılacaksa veya değiştirilmesi mümkün olmayan 
işyeri koşullarında kullanın. 

• Merdivenin dayandığı noktadan en az 1 m daha uzun 
olmasına dikkat edin. 

• Merdiveni doğru açıyla yerleştirin.  

• Zarar görmüş merdivenleri kullanmayın. 

• Ahşap merdivenleri kötü hava koşullarına karşı koruyun. 

• Merdivenin ayaklarını zemine tam oturtarak ya da uç 
kısmından sağlam bir noktaya bağlayarak sabitleyin. 

• Merdivenleri güvenli desteklere dayayın.(1) 

• Araç/yaya trafiğinin olduğu yerlerde, merdivenlerin 
etrafını çevirerek emniyeti sağlayın. 

• Asılı duran el merdivenlerini yerlerinden çıkarılamayacak 
ve sallanmayacak şekilde sabitleyin. 

 



K.   İş Makineleri-Ekipmanlar  

El Merdivenleri 
• Merdivenleri kaymaya, düşmeye, ve devrilmeye karşı 

emniyete alın. (1,3) 

• Dayamalı merdivenler üzerinde aşağıdaki durumlarda 
çalışılmamalıdır: 

• Çalışma esnasında kullanılan malzemelerin ilave tehlike 
arz ettiği durumlarda. 

• Merdiven üzerinde kullanılacak ekipmanların iki elle 
kullanılmasının gerektiği durumlarda. 

• Çalışan kişi, merdiven basamaklarına her iki ayağıyla 
birden basmalıdır. 

• Çok parçalı merdivenler 

• Merdivenleri uygun ölçülerde uzatın ve birbirine geçirin. 
Bükülmelere ve devrilmelere 

 karşı destek elemanları kullanın. 

• Raylı merdivenlerin sabitlenmiş 3 parçalarının 
kaymamasına dikkat edin. (4) 

 

 



K.   İş Makineleri-Ekipmanlar  

El Merdivenleri 
• Tırmanma merdivenlerinde yüksekten 

düşmeyi engelleyici ve emniyet 
kemerinin bağlanabileceği tırmanma 
emniyet rayları ya da emniyet halatları 
kullanın. 

• Tırmanma emniyet raylarını ya da 
emniyet halatlarını merdiven üzerinde 
çalışan işçinin emniyetli şekilde 
hareket edilebileceği şekilde sabitleyin. 
(2)  

• Tırmanma emniyeti için uygun emniyet 
kemeri (paraşüt tipi) kullanın. (3) 

• Geçmeli ya da tırmanmalı kalıp 
işlerinde kullanılan tırmanma 
merdivenlerinde yüksekten düşmeye 
karşı güvenlik önlemleri alın. 

• Tırmanma merdivenlerinde dinlenme 
yerleri bulunmasını sağlayın. 
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 Hareketli Parçalarla Mekanik Temas Riski  

Daire Testere Koruyucusu Kayış-Kasnak Koruyucusu 
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HAREKETLİ AKSAM MUHAFAZALARI 
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Önlem Alınmamış Önlem Alınmış 
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Önlem Alınmış Önlem Alınmış 



K.   İş Makineleri-Ekipmanlar  

 

Toz çıkaran makinelerde (daire testere gibi) hem makine koruyucusu 

hem de çıkan tozu lokal olarak emen sistemler kullanılmalı. Sağ 

resimde ki turuncu koruyucu aynı zamanda ucuna bağlanan bir 

silindir kanalla lokal emisyon görevi görüyor. 

Yetersiz Önlem Alınmış (lokal emisyon için kanal bağlanmamış) Önlem Alınmamış 
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Önlem Alınmış 

Önlem Alınmamış 
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Önlem Alınmış 

Önlem Alınmamış 



KAYNAK İŞLERİNDE LOKAL HAVALANDIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

K.   İş Makineleri-Ekipmanlar  



 KAZALARIN BİR ÇOĞU 

BASİT YÖNTEMLERLE 

ÖNLENEBİLİR 

KAZALARDIR!!!!  



13.01.2014 

TEŞEKKÜRLER 

İrtibat: İş Müf. Sercan PEŞAN 

spesan@csgb.gov.tr 

TEL:0312 296 62 31 

mailto:spesan@csgb.gov.tr

