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Yapı işleri, Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarının en fazla 

görüldüğü sektörlerden birisidir. Bunun nedeni inşaat sektörünün kendine özgü 

çalışma koşullarının olmasındandır. 

Bu çalışmada, inşaat sektöründe karşılaşılan iş kazaları ve meslek hastalıkları 

incelenerek, projelendirme ve şantiye yerleşim projesinin oluşturulması aşamasında 

hazırlanacak sağlık ve güvenlik planının genel çerçevesi ve içeriğine yönelik bir 

öneri sunulması hedeflenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Planı, Sağlık Planı, İş Güvenliği, Proje, Şantiye. 



II 
 

ABSTRACT 

MSc THESIS 

 
A PROPOSAL ABOUT OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PLAN 

WHICH WILL BE DEVELOPED AT THE PHASE OF PREPARING A 
PROJECT AND BUILDING SITE SETTLEMENT PROJECT 

 

Polatkan CANPOLAT 

DEPARTMAN OF CIVIL ENGINEERING 

INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES 

UNIVERCIYT OF CUKUROVA 

 

Supervisor : Prof. Dr. M. Emin ÖCAL 

Year  : 2008, Pages:178 

Jury  : Prof. Dr. M. Emin ÖCAL 

        Assoc. Prof. Dr. Emel ORAL  

        Assist. Prof. Dr. Seren GÜVEN  

 

 

Constructive Works is one of the industries in which occupational accidents 

and occupational diseases take mostly place in our country. The reason for this is that 

the building industry has distinctive working conditions. 

In this study, by investigating occupational accidents and occupational 

diseases which are seen in the building industry, it is aimed to submit a proposal 

about safety and health plan’s general frame and its contents during the process of 

preparing building project and building site settlement project. 
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1. GİRİŞ  

Bilim, teknoloji ve sanayileşmedeki gelişmeler, yeni üretim yöntemlerinin 

geliştirilmesine neden olmuştur. Bu yöntemler, üretimin sürecinin daha kısa sürede 

ve daha az maddi kaynakla tamamlanmasını sağlamış fakat üretimin, geliştirilen 

üretim metotları ve kullanılan makine ve teçhizatlarla daha karmaşık bir hale 

gelmesine neden olmuştur. Üretim sürecinin bu şekilde karmaşık hale gelmesi 

çalışanların daha fazla iş kazalarına ve meslek hastalıklarına maruz kalmasına neden 

olmuştur. İşyerlerinde, artan iş kazaları ve meslek hastalıkları, verimin düşmesi ve 

üretimin aksamasıyla, para ve zaman kaybına neden olmuş ve böylece iş sağlığı ve 

güvenliği konusunun önemi anlaşılmıştır. 

Farklı sektörlerde, çeşitli kaza tiplerinin görülmesi bu sektörlere özgü çalışma 

koşulları ve üretim yöntemlerinden kaynaklanmaktadır. Bu durum, işyerlerinde iş 

sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak önlemlerin standartlaştırılarak 

uygulanmasına engel olmaktadır. Farklı sektörler, farklı iş kolları ve farklı çalışma 

koşulları, iş kazaları ve meslek hastalıkları çeşidini arttırmakta; genel ve pratik 

çözümleri kullanılamaz hale getirmektedir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği 

konusunda alınacak önlemlerin uygulanacak proje düzeyinde ele alınması ve 

uygulanması gerekmektedir. 

İnşaat sektörü dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş kazaları ve meslek 

hastalıklarının en çok karşılaşıldığı sektörlerin başında gelmektedir. Bunun en 

önemli sebeplerinden birisi projeye özgü koşullar dikkate alınmadan, genel nitelikli 

sağlık ve güvenlik önlemlerinin her projeye uygulanmaya çalışılmasıdır.  

 Son yıllarda özellikle de Avrupa Birliği uyum sürecinde, iş sağlığı ve 

güvenliği konusunda da Ülkemizde ayrıntılı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu 

çerçevede inşaat sektörüne özgü olarak AB direktiflerini referans veren “Yapı 

İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği” hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu 

yönetmelikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda işveren ve proje sorumlusunun 

yapacakları iş ve işlemler, proje hazırlık ve proje uygulama aşamaları olmak üzere 

iki safhaya ayrılmıştır.  
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Bu çalışmada Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre, proje 

hazırlık aşamasında hazırlanması zorunlu olan “Sağlık ve Güvenlik Planı (SGP)” 

konu edilmiştir.  

Söz konusu planın işin başında ( proje aşamasında)  işin büyüklüğü, işin 

süresi, yürütülecek faaliyetler, kullanılacak makineler, çalıştırılacak işçi sayısı, 

projenin uygulanacağı yerin iklimi vb. gibi projeye özgü koşular değerlendirilerek 

hazırlanması gerekmektedir. Bu planın daha işin başında, ortada somut herhangi bir 

şey yokken hazırlanması detaylı çalışma ve tecrübe gerektirmektedir. Söz konusu 

yönetmelikte hazırlanması, zorunlu olan fakat genel çerçevesi ve içeriği konusunda 

yeterli bilgi ve örnek teşkil edecek metin olmayan bu planların hazırlanması 

plancının (hazırlık koordinatörünün) bilgi ve tecrübesine bağlı olmakta; bu da 

genellikle yetersiz sayılabilecek içerikli uygulamalara neden olabilmektedir.  

Bu çalışma ile özellikle inşaat sektöründe her yıl çok sayıda çalışanın 

ölümüne, sakatlanmasına, yaralanmasına ve hastalanmasına neden olan iş kazaları ve 

meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla hazırlanması zorunlu olan sağlık ve 

güvenlik planının genel çerçevesi ve içeriğine yönelik bir öneri sunularak; SGP 

hazırlama durumunda olan görevliler ve bu konuda çalışanların yararlanabileceği bir 

metin oluşturulması hedeflenmiştir. 

Bu çalışma toplam beş bölümden oluşmaktadır. İş Güvenliği ve Risk 

Yönetimi başlıklı birinci bölümde, risk kavramı ve risk yönetiminden bahsedilerek, 

sağılık ve güvenlik planlamasında risk yönetiminin önemine değinilmiştir. 

İkinci bölüm de, iş kazasının tanımı yapılarak, iş kazaları sınıflandırılmaya 

çalışılmıştır. Sınıflandırma önce genel kaza tiplerine göre daha sonra inşaat 

sektöründe görülen kazalar tipleri ve son olarak da yapı üretim aşamalarında 

karşılaşılan kaza tiplerine göre yapılmıştır. Böylece inşaat sektöründe en çok 

karşılaşılan kazalar sınıflandırılmıştır. Son olarak da iş kazalarına neden olan 

güvensiz durum ve davranışlara özetle değinilmiştir. 

Üçüncü bölüm de ise meslek hastalığı kavramının tanımı yapılarak, meslek 

hastalığına neden olan etmenler ve meslek hastalıklarının sınıflandırılması 

yapılmıştır. 
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Proje Hazırlık Aşamasında Sağlık ve Güvenlik Planı başlıklı dördüncü 

bölümde, yapı üretim aşamaları ve bu aşamadaki riskler belirlenerek çerçeve ve 

detay planlar hazırlanmıştır. 

Beşinci bölümde de şantiye yerleşim projesinin hazırlanması aşamasındaki 

riskler belirlenerek bu aşamaya yönelik çerçeve ve detay planlar hazırlanıştır. 

Sonuç olarak, bina üretim aşamasında ki genel çalışma koşulları ile ilgili 

muhtemel riskler tahmin edilmeye çalışılarak, projelendirme ve şantiye yerleşim 

projesinin oluşturulması aşamasında hazırlanacak iş sağlığı ve güvenliği planı ile 

ilgili bir öneri ortaya konulmuştur. 
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR  

 İş sağlığı ve güvenliği konusunda çok sayıda çalışma yapılmıştır. Ancak 

ülkemizde yapılan ve özellikle bu çalışma konusu ile yakın ilişkisi bulunan 

çalışmalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir. 

 Uğur MÜNGEN, (1993),  “Türkiye’de İnşaat İş Kazalarının Analizi ve İş 

Güvenliği Sorunu” isimli doktora tezinde, Ülkemizde inşaat sektöründe görülen iş 

kazalarının analizini yapmış, kazalara neden olan olumsuz etkenleri saptamış, 

mevcut iş güvenliği mevzuatı incelenerek sistemin iyileştirilmesine yönelik bazı 

öneriler sunmuştur. 

A.Rıza AKSÖYEK, (2002), “Türk İnşaat Sektöründe İş Kazalarının ve İş 

Güvenliği Sorununun İncelenmesi” konulu yüksek lisans tezinde, Ülkemizde görülen 

iş kazaları ve oluş nedenlerini incelemiş, inşaat sektöründe iş güvenliği konusunda 

kazaları önleyici öneriler sunulmuştur. 

Onur YETKİN, (2004), “Şantiyelerin İş Güvenliği Performans Analizi” 

konulu yüksek lisans tezinde,  iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili Dünyada ve Ülkemizde 

uygulanan mevzuatı incelemiş, inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin iş 

güvenliği konusunda yürüttükleri çalışmaları anketler aracılığıyla araştırılarak,  

şirketlerin iş güvenliği performansları hakkında elde edilen bulguları 

değerlendirilmiştir. 

Seha KARACA, (2004), “Yapı İşlerinde İş Güvenliği Açısından Risk 

Değerlendirmesi ve Alınacak Önlemler” konulu yüksek lisans tezinde, firmaların iş 

sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta belirtilen hususlara ne kadar uydukları ve 

mevzuattaki eksik imalat ve uygulamaların neler olduklarını araştırmış ve ilgili 

mevzuatlarda bahsedilmeyen iş güvenliği önlemleri değerlendirilmiştir. 
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3. MATERYAL VE METOD  

Öncelikle, yapı üretiminde yürütülen faaliyetler dikkate alınarak iş sağlığı ve 

güvenliği konusu kapsamındaki risklerin tanım ve kapsamının belirlenmesine 

yönelik literatür taraması yapılmış ve bunlar yapı üretiminin aşamalarına göre 

sınıflandırılmıştır. Sonra belirlenen bu riskler göz önünde bulundurularak özellikle 

proje hazırlanması, şantiyenin kurulması ve işletilmesi süreçlerinde yapılacak iş 

sağlığı ve güvenliği çerçeve planı hazırlanmıştır. Daha sonra da bu süreçlerde elde 

edilen bilgiler analiz edilmek suretiyle sağlık ve güvenlik önlemlerine yönelik 

faaliyet basamaklarını içeren detay planlar hazırlanmıştır. 

Çerçeve plan hazırlanırken temel üretim aşamaları ve bu aşamalarda iş sağlığı 

ve güvenliği bakımından risk oluşturan etmenler ( iş makineleri, el aletleri vb.) göz 

önüne alınmış ve daha sonra bu aşamalara ilişkin planlar kendi içlerinde 

detaylandırılmıştır. Bu çalışmada oluşturulması öngörülen sağlık ve güvenlik 

planında aşağıda belirtilen ana başlıklar esas alınmıştır.  

û Kazı ve kazı çevresi, 

û İş makineleri, 

û El aletleri, 

û Kişisel koruyucu donanım, 

û Sağlık ve güvenlik işaretleri, 

û Kalıp işleri, 

û İskele işleri, 

û Demir işleri, 

û Duvar örülmesi, 

û Sıva, boya, badana, kaplama, 

û Beton dökümü. 

Çerçeve ve detay planlar konuyla ilgili hem hatırlatıcı hem de kontrolü 

kolaylaştırıcı sorular yöneltilerek hazırlanmıştır. Çerçeve planda konuyla ilgi genel 

hususlara, detay planlarda ise konuya özgü iş ve işlemlere değinilmiştir. Her kontrol 

tablosunun başında tabloyla ilgili bilgiler verilmiş ve tabloyu dolduranın bilgileri 

istenmiştir.  



3. MATERYAL VE METOD Polatkan CANPOLAT 

6 
 

Raporlama işlemini kolaylaştırmak ve karışıklığı önlemek için tablolar belirli 

sistematiğe göre kodlandırılmıştır. Örneğin Beton Dökümü işine ait çerçeve planın 

kodu BD01 iken; detay planında, Yerinde Üretilen Beton Dökümü Kontrol 

Formunun kodu, BD01–1 olarak verilmiştir. Kontrol listeleri, Soru Numarası, 

Sorular, Evet, Hayır, Açıklama sütunlarından oluşmaktadır.  

Sorular bölümünde, konuyla ilgili bilgiyi sınayan; hatırlatıcı, riskleri 

önlemeyi amaçlayan sorular sorulmaya çalışılmıştır. Bu dokümanda, sorulan soruyla 

ilgili cevap biliniyor veya gerekli işlem yapılmışsa “Evet” seçeneğinin işaretlenmesi, 

ilave açıklama varsa, “Açıklama” bölümündeki yönlendirme (o soruyla ilgili farklı 

detay plana yönlendirme) veya ilave bilgilerin kontrolünün yapılması öngörülmüştür. 

Ayrıca, eğer sorulan soruya cevap verilemiyor veya gerekli bilgiye ulaşılamıyorsa, 

“Hayır” seçeneği işaretlenip ISG00 kodlu “Eksik / Yetersiz İşlemler Formu” na 

gidilerek,  söz konusu soruyla ilgili kimlerin neler yapması gerektiğinin araştırılması 

ve böylece projeyle ilgili hangi konularda eksiklik veya bilgi noksanlığı olduğu 

hatırlatıcı bir form oluşturulması hedeflenmiştir. Bu şekilde oluşturduğumuz çerçeve 

ve detay planlarda ilgililerin, projelendirme ve şantiye yerleşim planının 

hazırlanması aşamalarında ulaşabilecekleri varsayılan bilgiler kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

Böylece, projelendirme ve şantiye yerleşim projesinin oluşturulması 

aşamasında hazırlanacak iş sağlığı ve güvenliği planlarıyla (SGP), üretim aşamasına 

yönelik risk oluşturabilecek unsurların, daha işin başında belirlenerek, bunlara karşı 

gerekli önlemlerin alınması amaçlanmakta ve bu planların, karşılaşılabilecek iş 

kazaları ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesine önemli katkılar sağlayacağı 

umulmaktadır. 
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4. İŞ GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ  

Bu bölümde risk kavramı ve risk yönetimi konusu özetlenerek, sağlık ve 

güvenlik planlamasında risk yönetiminin önemine değinilmiştir 

4.1. Risk Yönetimi 

Uluslararası çalışma örgütü (ILO) ile Dünya sağlı örgütü’ nün (WHO) işçi 

sağlığı ve iş güvenliği ortak komisyonunda işçi sağlığının esasları şöyle 

belirlenmiştir (Bayır, Ergül, 2006): 

1- Bütün iş kollarında işçinin fiziksel, ruhsal ve sosyo-ekonomik bakımdan 

sağlığını en üst düzeye çıkarmak ve bunun devamını sağlamak, 

2- Çalışma şartları ve kullanılan zararlı maddeler nedeni ile işçi sağlığının 

bozulmasını engellemek, 

3- Her işçiyi kendi fiziksel ve ruhsal yapısına uygun işte çalıştırmak, 

4- Özet olarak işin, işçiye ve işçinin işe uyumunu sağlamaktır. 

Belirlenen bu amaçlara ulaşmak, dolayısıyla iş kazaları ve meslek 

hastalıklarını önlemek, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin sistemli önlemler 

dahilinde aşağıda belirtilenleri yapmak sorumluluğu bulunmaktadır:  

1- Tehlikeleri tanımlamak, 

2- Her tehlike için riskin boyutunu tahmin etmek ve saptamak, 

3- Riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek ve riski kontrol altına 

almaktır. 

4.1.1.  Tehlikenin Tanımı 

Tehlike, TDK sözlüğünde “Büyük zarar ya da yok olmaya yol açabilecek 

durum” olarak tanımlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda tehlikelerin 

belirlenmesi, doğabilecek riskleri ve bunların düzeylerinin belirlenmesi açısından 

önemlidir.  

Bir tehlikenin ortaya çıkması olasılığa dayalıdır. Bu olasılık söz konusu 

tehlikeyi oluşturan koşullar ve etmenlerle birlikte değerlendirilmelidir. Tehlike 
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olasılığı değişkenlerini aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür (Ç.Ü., İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kursu, 2006) ; 

1- Tehlikeye maruz kalan kişilerin sayısı, 

2- Ne sıklıkla tehlikeye maruz kalındığı, 

3- Ne kadar süreyle tehlikeye maruz kalındığı, 

4- Eğitim düzeyi, 

5- Denetimin etkinlik düzeyi, 

6- Çalışma koşulları, 

7- Yorgunluk, dikkatsizlik, halsizlik gibi etmenler, 

İş kazları ve meslek hastalıklarının önlemesi için öncelikle risklerin 

belirlenip, risk haritalarının oluşturulması gerekmektedir.  Risk haritalarının 

hazırlanabilmesi için de öncelikle olası tehlikelerin tespit edilmesi gerekmektedir. 

Tehlikelerin belirlenmesi için tipik girdiler şunlardır (Özkılıç, 2005): 

û İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hukuki ve diğer şartlar (Mevzuat), 

û Ön gözden geçirme sonuçları, 

û Çalışanlar ve diğer ilgili taraflardan alınan bilgiler, 

û Çalışanlardan elde edilen İSG bilgileri, işyerindeki gözden geçirme ve 

iyileştirme faaliyetleri,  

û ISG politikası, 

û Kaza ve olay kayıtları, 

û Uygunsuzluklar, 

û Denetim sonuçları, 

û İletişim belgeleri, 

û En iyi uygulamalar hakkında belgeler, 

û Kuruluşa özgü tipik tehlike riskleri, benzer kuruluşlarda oluşmuş olan kaza 

ve olaylar, 

û Elektrik kullanımı, 

û Kuruluşun tesisleri, prosesleri ve faaliyet hakkında bilgiler, 

û Saha planları, 

û Radyasyon kaynakları, 
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û Yangın, 

û Proses akış şemaları, 

û Makine, ekipman vb. bilgiler, 

û Malzeme envanterleri, 

û Toksikoloji ve diğer sağlık ve iş güvenliği verileri, 

û Verilerin izlenmesi, 

û Kimyasal ve biyolojik maddeler, 

û Malzeme güvenlik bilgi formları, 

û Yöntemler, görevler, 

û İnceleme raporları, 

û Profesyonel destek, uzmanlık, 

û Tıbbi/ ilkyardım raporları, 

û Sağlık riskleri taraması. 

Tehlikeleri ortaya çıkarabilmek için hazırlanacak olan bir kontrol tablosunda 

yukarıda belirtilen girdilerden faydalanılabilir. Böylece risk haritaları da 

oluşturulabilir. 

4.1.2. Risk Tanımı ve Değerlendirilmesi 

Risk kavramının literatürde değişik tanımları vardır, bunlardan bazıları: 

1. Belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının kombinasyonu 

(OHSAS 18001), 

2. Belli bir dönemde veya koşullar altında istenmeyen olayın ortaya çıkma olasılığı, 

çevre koşullarına göre sıklık ve olasılık (ILO), 

3. Zarara uğrama tehlikesi (TDK) , olarak tanımlanmaktadır. 

Risk değerlendirmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 4a 

Maddesinde; “İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, 

işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak tanımlanmıştır.  

 Risk değerlendirme, aşağıdaki sorulara cevap vermektedir (Özkılıç, 2005): 

1- Tehlikeler nelerdir? 
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2- Potansiyel etki ve sonuçlar nelerdir ve bunlar kabul edilebilir midir? 

3- Bu etki ve sonuçların meydana gelme olasılıkları nedir? 

4- Riskin kabul edilebilir durumunun devam ettirilebilmesi için kontrol ve koruma 

çalışmaları yeterli mi?  

İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek veya sayılarını en aza indirmek 

için, riskleri tespit etmek ve ilgili mevzuat ve kanunlar dahilinde risklerin yok 

edilmesi için yapılacak çalışmaları belirlemek ve bunu sistemli bir hale getirmek 

gerekmektedir.  

4.1.3. Risk Tahmin Etme 

Tehlikeler tanımlandıktan sonra, tehlikelerin olma ihtimali ve etkilerinin 

şiddetleri belirlenerek riskler saptanmış olur. Böylece risklerin olasılıkları ve 

sonuçları belirlenerek, gerekli önlemler alınabilir. Riskleri tahmin etme, iş kazaları 

ve meslek hastalıklarının önlenmesinde önemli rol oynar. 

4.1.4. Risk Değerlendirme Teknikleri 

Risk değerlendirilmesinde birçok teknik kullanılmaktadır. Bu tekniklerin 

seçimi iş koluna, üretim esaslarına, tehlikelerin sıklık ve çeşitliliğine, etki 

düzeylerine ve diğer tehlike özelliklerine göre yapılmaktadır.  

En çok kullanılan risk değerlendirme teknikleri şunlardır (Özkılıç, 2005) : 

û Risk Haritası 

û Başlangıç Tehlike Analizi – (Preliminary Hazard Analysis – PHA) 

û İş Güvenlik Analizi – JSA (Job Safety Analysis) 

û What if..? : 

û Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi -(Preliminary Risk Analysis (PRA) Using 

Checklists) 

û Birincil Risk Analizi -(Preliminary Risk Analysis (PRA) 

û Risk Değerlendirme Karar Matris Metedolojisi( Risk Assessment Decision Matrix) 

- L Tipi Matris 

- Çok Değiskenli X Tipi Matris Diyagramı 
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û Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi (Hazard and Operability Studies-

HAZOP) : 

û Tehlike Derecelendirme İndeksi (DOW index, MOND index, NFPA index) 

û Hızlı Derecelendirme Metodu (Rapid Ranking, Material Factor) 

û Hata Ağacı Analizi Metodolojisi – HAA (Fault Tree Analysis-FTA) 

û Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Metodolojisi – HTEA/OHTEA (Failure Mode 

and Effects Analysis- Failure Mode and Critically Effects Analysis-  MEA/FMECA) 

û Güvenlik Denetimi (Safety Audit) 

û Olay Ağacı Analizi (Event Tree Analysis - ETA) 

û Neden – Sonuç Analizi (Cause-Consequence Analysis) 

 

4.1.5. Risk Değerlendirme Adımları 

Risk değerlendirmede aşağıdaki adımlar izlenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1. Risk Değerlendirme Aşamaları (Bayır, Ergül, 2006) 

1.Adım: 
Tehlikeleri Belirle 

2.Adım: 
Riskleri Değerlendir 

3.Adım: 
Kontrol Tedbirlerine 

Karar Ver 

4.Adım: 
Kontrol Tedbirlerini 

Tamamla 

5.Adım: 
İzle ve Tekrar Et 
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4.2. Risk Yönetiminin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlişkisi 

İş kazaları ve meslek hastalıklarının en aza indirilebilmesi için, iş kazaları ve 

meslek hastalıklarını oluşturan nedenler ve bunları etkileyen faktörler ile ilgili en 

geçerli ve doğru bilgiyi toplayarak, risklere karşı önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Bu açıdan iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olan tehlikeli durumların tespit 

edilerek, bu tehlikelerin taşıdıkları risklerin belirlenmesi ve bu risklere karşı 

önlemlerin alınması, yürütülen faaliyet, işveren ve çalışan açısından hayati önem 

taşımaktadır. 

 

Şekil 4.2. Risk Yönetimi 

 

4.2.1. Risk Analizinin ve Yönetiminin Yararları 

Risk analizi ve yönetiminin hedefi, kurum içerisinde olabilecek tehlikelere 

uygun cevap verebilecek, kasıtlı ya da kasıtsız tehditlerin etkisini ve olma ihtimalini 

azaltacak hazırlıkları, prosedürleri ve kontrolleri teşhis etmektir. 

Tehlikeli 
Durumları 
Tespit Et

Riskleri 
Belirle

Risklere Karşı 
Önlem Al
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Risk analizi ve yönetiminin birçok yararları vardır. Bu yararların başta 

gelenleri şu şekilde sıralanabilir (Özkılıç, 2005): 

1. İşyerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşmasını ya da olgunlaşmasını 

sağlar. 

2. İşyeri çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi 

olmalarını ve katılımını sağlar. 

3. İşyeri yönetiminin de iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi 

olmalarını ve bu konularda karar vermelerini sağlar. 

4. Risk analizi prosesinden alınan ilk sonuçlar ile organizasyon ya da 

işletmedeki olası tehlikeler ve alınacak tedbirler belirlenir. 

5. İşletme, organizasyon ya da kurumdaki risklerin büyüklüğünün 

hesaplamasına ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar verilmesini 

sağlar. 

6. İşyerinde yanlış güvenlik tedbirleri alınmış olabilir ya da insanlarda yanlış 

güvenlik bilinci oluşmuş olabilir, tüm bu tedbirlerin ve güvenlik bilincinin 

gözden geçirilmesini sağlar. 

7. İşyerinde yasal yükümlülükler ve iş sağlığı ve güvenliği politikası 

çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılmasını 

sağlar. 

8. İşyerindeki gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

sağlayacak verilerin kaydedilmesini, sonuçların izlenmesini ve ölçülmesini 

sağlar. 
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5. İŞ KAZALARININ SINIFLANDIRILMASI 

İnsanlar, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için üretmek zorundadırlar. Üretim 

faaliyetleri yürütülürken iş yeri, üretim araçları, hammadde, enerji kaynakları ve 

çalışan insanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla çalışan insanlar üretim 

faaliyetlerini sürdürürken çeşitli üretim unsurlarına ihtiyaç duymakta ve bu 

unsurların çeşitli etkilerine maruz kalmaktadırlar. 

İş yerinde çalışırken insanlar, işyeri ortamı ve üretim araçlarından 

kaynaklanan çeşitli fiziksel, kimyasal, mekanik ve ergonomik etmenlerle sürekli 

iletişim ve etkileşim içindedirler.  Bu etkileşim çalışanların sosyolojik, psikolojik, 

fizyolojik durumlarıyla da birleşerek bazı olumsuz durumlara; iş kazaları ve meslek 

hastalıklarına neden olmaktadır. 

Bu bölümde iş kazasının tanımı yapılarak, inşaat sektöründe ve yapı üretim 

aşamalarında karşılaşılan iş kazaları sınıflandırılmaya çalışılmıştır. 

5.1. İş Kazasının Tanımı 

Bir olaya iş kazası diyebilmek için: 

û Ani olması, 

û Arzu edilmeden meydana gelmesi, 

û İş ile ilgili olması, 

û İşyerinde olması, 

û Kişiye veya çalıştığı işyerine hemen veya sonradan bedence veya ruhsal 

(maddi, manevi) olarak arızaya uğratması gerekmektedir. 

Hukuki tanımı ise ülkelere göre az veya çok farklılık göstermektedir. 

Ülkemizde iş kazalarının tarifi hukuki olarak 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu'nun II. Maddesi'nde yapılmaktadır. Söz konusu Madde’ye göre; iş kazası “  

û Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 

û İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, 

û Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi 

yüzünden asıl işin yapmaksızın geçen zamanlarda, 
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û Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 

û Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak 

getirmeleri sırasında,  

 Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen veya ruhen 

arızaya uğratan olaydır” şeklinde tarif edilmiştir. 

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) iş kazasını “önceden planlanmamış, çoğu 

zaman yaralanmalara, makine ve teçhizatın zarara uğramasına veya üretimin bir süre 

durmasına yol açan olay” olarak tanımlamaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü 

(ILO) ise iş kazasını "belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden 

planlanmamış beklenmedik bir olay" şeklinde tanımlamıştır (Özkılıç, 2005). 

5.2. İş Kazalarının Sınıflandırılması  

İş kazalarını, olayın meydana gelme şekline, kaza olayındaki kusura ve olay 

sonrası oluşan zararın niteliğine göre sınıflandırmak mümkündür (Avcı, 1994; 

Özkılıç, 2005; Yılmaz,1993): 

 
5.2.1. Olayın Meydana Gelme Şekline Göre 

1. Motorlu taşıt kazaları,  

2. Makinelerin neden olduğu kazalar, 

3. Düşmeden kaynaklanan kazalar, 

4. Yangın veya yanma sonucu kazalar, 

5. Parça düşmesi kazası, 

6. El aletleri kazaları, 

7. Elektrik kazaları, 

8. Suya düşme, boğulma şeklinde kazalar, 

9. Yanıcı ve patlayıcı maddelerin meydana getirdiği kazalar, 

10. Diğer tipteki kazalar. 

 

5.2.2. Kaza Olayındaki Kusura Göre   

5.2.2.1. İşçiye Yönelik Sebepler 
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1. Kişisel koruyucuları kullanma, 

2. Yetkisi olmadığı halde başkalarının işini yapma, 

3. Makine koruyucularını çıkararak çalışma, 

4. Bedenen işe uymamak, 

5. El aletlerini arızalı veya yanlış kullanmak, 

6. Çalışmakta olduğu işte bilgisizlik veya tecrübesiz olmak, 

7. İşyeri kurallarına uymamak, disiplinsiz çalışmak. 

 
5.2.2.2. İşverene Yönelik Sebepler 

1. Yasal zorunluluklarını yerine getirmemek, 

2. İşçilere yapmakta olduğu işlerin özelliklerini öğretmemek, 

3. İşçilere gerekli kişisel koruyucuları vermemek, 

4. İşyerindeki makineleri koruyucusuz çalıştırmak, 

5. Bedence uygun olmayan işçileri ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırmak. 

 

5.2.3. Olay Sonrası Oluşan Zararın Niteliğine Göre 

5.2.3.1. Maddi kayıplar 

5.2.3.1.(1). Direkt ( Görünür ) Maliyetler 

1. İlk müdahale, ambulans ve tedavi masrafları, 

2. Geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm ödemeleri, 

3. İşçiye veya yakınlarına ödenen maddi ve manevi tazminatlar, 

4. Sigortaya ödenen tazminatlar. 

 

5.2.3.1.(2). Endirekt ( Görünmez ) Maliyetler 

1. İşletmenin, makinelerin, prosesin ya da fabrikanın bir bölümünün ya da 

tamamının kaybedilmesi, 

2. İşçinin üretimde çalışmaması nedeniyle iş gücü ve maliyet kaybı, 

3. Adli masraflar (Mahkeme), 

4. İşe yeni bir işçinin alınması gerekiyorsa veriminin düşük olmasının 

getirdiği maliyet, 
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5. Kazanın getirdiği fazla mesainin maliyeti, 

6. Kaza esnasında, bu bölümde işin durması nedeniyle zaman ve maliyet 

kaybı, 

7. Proses, makine veya tezgâhın kısmen ya da tamamen zarar görmesi 

nedeniyle, 

8. Tamir ya da yeni makine alımının getirdiği maliyet, 

9. Ürünün ya da hammaddelerin zarara uğraması, 

10. Çalışanların moral bozukluğu nedeniyle dolaylı ya da dolaysız iş 

yavaşlatmaları, 

11. Yeni işçi alımı gerekiyorsa, işçiye verilen eğitim ve işçinin işi öğrenmesi 

esnasında, 

12. Geçen sürenin getirdiği maliyet, 

13. Bürokratik işlemlerle ilgili harcanan zaman ve maddi kayıp, 

14. Siparişin zamanında teslim edilememesi nedeniyle uğranılacak kayıplar. 

 

5.2.3.1.(3) Vücuda Bıraktığı Arızaya Göre  

5.2.3.1.(4). Arızanın Ağırlığına Göre    

1. Yaralanma ile sonuçlanan kazalar,  

2. Bir günden fazla işten uzaklaşmaya neden olacak tedavi gerektirmeyen 

kazalar,  

3. Bir günden fazla işten uzaklaşmayı gerektiren kazalar,  

4. Sürekli iş göremezliğe neden olan kazalar,  

5. Ölüm ile sonuçlanan kazalar.  

 

5.2.3.1.(5). Arızanın Cinsine Göre 

1. Kafa yaralanmaları (baş, göz, yüz vb.),  

2. Boyun, omurga yaralanmaları,  

3. Göğüs kafesi ve solunum organları yaralanmaları,  

4. Kalça, dizkapağı, uyluk kemiği yaralanmaları,  

5. Omuz, üst kol, dirsek yaralanmaları,  
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6. Ön kol, el bileği, el içi, parmak yaralanmaları,  

7. Diz kapağı, baldır, ayak yaralanmaları,  

8. İç organ yaralanmaları,  

9. Ruhsal ve sinirsel tahribat yapan kazalar. 

5.3. İnşaat Sektöründe Karşılaşılan İş Kazaları ve Sınıflandırılması 

Yapı işleri terimi Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 2. 

Maddesinde “maden ocakları hariç olmak üzere, yerüstü ve yeraltında, su üstü veya 

su altında yapılan bina, set, baraj, yol, demiryolu, havai hat, tünel, metro, köprü, 

çelik yapı ve montajı, iskele, liman, gemi inşaatı, dalgakıran, kanalizasyon, lağım, 

kuyu, kanal, duvar ve benzeri inşaat, tamirat, tadilat ve yıkım işlerini; toprak kazı, 

yarma ve doldurma işlerini; elektrik, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı işlerini; 

dülgerlik, marangozluk, sıva, badana ve boya işlerini; bu işlerde kullanılan sabit ve 

hareketli makine ve tesislerin kullanılmasını kapsar” denmektedir. 

Yukarıdaki tanımdan da anlaşıldığı gibi inşaat sektörünün çalışma alanı çok 

büyüktür. Sektörün çok sayıda üretim türünün ( bina, yol, baraj vb.) olması 

karşılaşılan iş kazası çeşitliğini arttırmaktadır. Bu üretim türlerinden dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de sayıca en fazla şantiyeye sahip tür bina şantiyeleridir.  

Ülkemizde inşaat dendiğinde akla ilk gelen kavram bina inşaatıdır. Hem 

çalışan sayısının diğer türlere göre fazla olması hem de en fazla şantiyeye sahip tür 

olmasından dolayı, bina şantiyelerinde karşılaşılan kaza sayısı en fazladır.  

Bu bölümde inşaat sektöründe özelliklede bina şantiyelerinde en çok 

karşılaşılan kaza çeşitleri sınıflandırılmaya çalışılmış ve bu kazaların oluş nedenleri 

örneklenmiştir. 

5.3.1. İnşaat Sektöründe Karşılaşılan Ana Kaza Tipleri 

İnşaat sektöründe en çok karşılaşılan kaza tipleri şunlardır ( Müngen,1993): 

1. İnsan düşmesi,   

2. Malzeme düşmesi,       

3. Malzeme sıçraması,   
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4. Kazı kenarının göçmesi,     

5. Yapı kısmının çökmesi,       

6. Elektrik çarpması,                                    

7. Patlayıcı madde kazalar,       

8. Yapı makinesindeki kazalar,                                           

9. Tezgâhlara ve makine elemanlarına uzuv kaptırma,   

10. Malzeme altında-arasında uzuv sıkıştırma,               

11. El aleti ele vurma,   

12. Sivri uçlu keskin kenarlı cisimle yaralanma,    

13. Şantiye içi trafik kazaları. 

 

5.3.1.1. İnsan Düşmesi 

İnsan düşmesi tipindeki kazaların alt grupları: 

1. Döşeme-Platform Kenarından Düşme 

2. İskelelerden Düşme 

3. Yapıdaki Boşluklara Düşme 

4. Çatılardan Düşme 

5. Hemzemin Düşmeler 

6. El Merdivenlerinden Düşme 

7. Sabit İnşaat Merdivenlerinden Düşme 

8. Yük Asansöründen Düşme 

9. Zemindeki Boşluklara Düşme 

10. Araçtan Düşme 

 

5.3.1.1.(1). Döşeme-Platform Kenarından Düşme 

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 

- Boşluk kenarında kalıp sökerken, 

- Boşluk kenarında kalıp yaparken, 

- Kapı-pencere boşluklarında çalışırken, 

- Çeşitli nedenle dengeyi kaybetme, 
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- Gırgır vinç kullanırken düşme. 

 

5.3.1.1.(2). İskeleden Düşme 

Bu tür kazalar aşağıdaki şekil ve nedenlerle oluşmaktadır: 

- İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri 

sırasında düşme,  

- İskele üstündeki işçilerin veya malzemelerin düşmesi, doğru takılmış bir 

emniyet kemeri kullanmamak, 

- İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşulları 

nedeniyle düşme, 

- İskelenin sağlam zemine oturtulmaması ve sabitlenmemesi, 

- İskelenin boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılacak işin özelliklerine ve 

taşınacak yüke uygun olmaması, 

- İskelenin taşıyıcı elemanlarının yeterli rijitlikte olmaması sonucu göçmeler, 

- Çalışma platformunda yeterli yükseklikte sağlam korkulukların olmaması. 

 
5.3.1.1.(3). Yapıdaki Boşluklara Düşme 

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 

- Merdiven, asansör, tesisat boşluklarına düşme, 

- Yapıdaki boşlukların uygun malzeme ile kapatılmaması sonucu düşme. 

 

5.3.1.1.(4). Çatılardan Düşme 

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 

- Çatıya çıkış ve iniş sırasında düşme, 

- Hava koşulları nedeniyle kayarak veya savrularak düşme,  

- Dengeyi kaybederek düşme, 

- Emniyet kemeri ve bağ halatı kullanmama, 

- Çatı üstündeki boşluklardan, açıklıklardan ve kırılgan çatı 

aydınlatmalarından düşmeler. 
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5.3.1.1.(5). Hemzeminlerde Düşme 

Bu tür kazalar çalışama alanlarındaki ve şantiye sahasındaki geçitlerin ve 

yolların düzgün satıhlı olmaması ve buralara gelişigüzel malzeme bırakılması 

nedeniyle oluşmaktadır. 

 

5.3.1.1.(6). El Merdivenlerinden Düşme 

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 

- Merdiven üzerinde dengeyi kaybederek düşme, 

- Merdivenlerin kullanıldıkları yerlere alt ve üst kısımlarından 

sabitlenmemelerinden dolayı devrilme, 

- Merdiven etrafındaki trafikten dolayı çarpma ve sarsma sonucu devrilme, 

- Merdiven kollarının yeterli sağlamlıkta malzemeden yapılmaması sonucu 

göçmeler, 

- Düz saçtan veya madeni malzemeden yapılmış merdiven basamaklarından 

dolayı kayıp düşmeler, 

- Uzatılmak amacıyla birbirine eklenmiş merdivenlerin göçmesi sonucu 

düşme. 

5.3.1.1.(7). Sabit İnşaat Merdivenlerinden Düşme 

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 

- Merdiven üzerinde dengeyi kaybederek düşme, 

- Merdiven elemanlarının kırılması sonucu düşme, 

- Çıkılacak platformlara korkuluk ve uygun eteklik konulmamasından dolayı 

düşme, 

- Basamakları yapılmamış betonarme merdiven döşemelerine kayma. 

5.3.1.1.(8). Yük Asansöründen Düşme 

Bu tür kazalar, asansör kovalarına insanların binmesi ve çeşitli 

yüksekliklerden düşmesi sonucu olmaktadır. 
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5.3.1.1.(9). Zemindeki Boşluklara Düşme 

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 

- Kazı etrafının kapatılmaması ve uyarıcı levha konulmaması sonucu 

düşmeler, 

- Karanlıkta yeterli aydınlatmanın yapılmaması sonucu düşmeler,  

- Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerin kapatılmaması sonucu düşmeler, 

- Yağışlı havalarda boşluk kenarının göçmesi sonucu düşmeler. 

 

5.3.1.2. Malzeme Düşmesi 

Malzeme düşmesine bağlı iş kazaları aşağıdaki gibi gruplandırmak 

mümkündür: 

1. Gırgır vinçten malzeme düşmesi, 

2. Yüksek yapı kısımlarından malzeme düşmesi, 

3. Yükleme-boşalma sırasında taşıttan malzeme düşmesi, 

4. Elle taşınan malzemenin ayağa düşmesi, 

5. Malzeme istifinin devrilmesi, 

6. Yamaçtan malzeme düşmesi. 

 

5.3.1.2.(1). Gırgır Vinçten Malzeme Düşmesi 

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 

- Vinç kovasına fazla miktarda ve düzensiz malzeme yüklenmesi, 

- Kalas, inşaat demiri gibi uzun gereçlerin vinç halatına güvenilir biçimde 

bağlanmaması sonucu, 

- Vinç kovasının veya kovadaki malzemenin yapıdaki çıkıntılara takılması 

sonucu kovanın veya malzemenin düşmesi, 

- Vincin bina bağlantısını sağlayan tertibatın yetersiz olması sonucu 

düşmeler, 

- Vinç halatının aşırı yükleme sonucu kopması sonucu düşme. 
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5.3.1.2.(2). Yüksek Yapı Kısımlarından Malzeme Düşmesi 

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 

- İskele, çatı, üst kat döşeme kenarlarından tuğla, kalas, el aletleri, moloz gibi 

cisimlerin düşmesi veya aşağı atılması sonucu,  

- İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında 

malzeme düşmesi. 

 

5.3.1.2.(3). Yükleme-Boşalma Sırasında Taşıttan Malzeme Düşmesi 

Bu tür kazalar, yükleme ve boşaltma işlemleri sırasından kamyon, fortlift gibi 

araçlardan tuğla, kalas, inşaat demiri gibi cisimlerin düşmesi sonucu meydana 

gelmektedir. 

 

5.3.1.2.(4). Elle Taşınan Malzemenin Ayağa Düşmesi 

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 

- Çok ağır, uzun ve tutulabilir nitelikte olmayan cisimlerin taşınması sırasında 

meydana gelen düşmeler, 

- Yeterince kavranamamış (tutulamamış) cisimlerin (el aletleri, tuğla, kalas 

gibi) elden kayarak düşmesi sonucu. 

 

5.3.1.2.(5). Malzeme İstifinin Devrilmesi 

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 

- Yüksek istiflenmiş malzemelerin sarsıntı, çarpmalar sonucu devrilmesiyle 

oluşan kazalar, 

- Bina boşluk kenarlarına malzeme istiflenmesi. 

 

5.3.1.2.(6). Yamaçtan Malzeme Düşmesi 

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 

- Çalışma sahasına yakın yamaçlardan kopan malzemenin çalışanlara 

çarpması sonucu, 
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- Yamaç üstündeki serbest malzemenin aşağı doğru gelmesi sonucu oluşan 

kazalar. 

 

5.3.1.3. Malzeme Sıçraması 

1. Taş Parçası Sıçraması 

2. Makineden Kopan Parçaların Kopması 

3. Çivi Sıçraması 

4. Metal Talaşı Sıçraması 

5. Ahşap Talaşı Sıçraması 

6. Kireç Sıçraması 

7. El Aleti Sıçraması 

8. Basınçlı Hava İletim Elemanlarının Sıçraması 

9. Elektrik Kıvılcımı Sıçraması 

10. Kimyasal Maddelerin Sıçraması 

11. Ergimiş Metallerin Sıçraması 

 
5.3.1.3.(1). Taş Parçası Sıçraması 

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 

- El aletleriyle yontma, delik açma, kırma gibi işlemler yapılırken sıçrayan 

parçaların vücuda değmesi sonucu oluşan kazlar, 

- İş makineleri veya kompresör ile yapılan kırma işlemleri sonucu oluşan 

kazalar. 

5.3.1.3.(2). Makineden Kopan Parçaların Sıçraması 

Bu tür kazalar, makinelerdeki bazı hareketli parçaların (kayış, kasnak, dişli 

çark ve palet gibi) kopması sonucu oluşmaktadır. 

 

5.3.1.3.(3). Çivi Sıçraması 

Bu tür kazalar, genellikle kalıp işleri yürütülürken, çakma işlemi sırasında 

çivinin sekerek vücuda isabet etmesi sonucu oluşmaktadır. 
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5.3.1.3.(4). Metal Talaşı Sıçraması 

Bu tür kazalar, metal cisimlerin delinmesi, kesilmesi, taşlanması, torna, freze 

gibi işlemlerin yapılması sırasında hızla kopan parçaların vücuda çarpması sonucu 

oluşan kazalardır. 

 

5.3.1.3.(5). Ahşap Talaşı Sıçraması 

Bu tür kazalar, ahşap malzemenin kesilmesi, kırılması sırasında hızla kopan 

parçaların vücuda çarpması sonucu oluşmaktadır. 

 

5.3.1.3.(6). Kireç Sıçraması 

Bu tür kazalar, Kireçli harç veya kireç badanası yaparken sıçrayan kirecin 

gözle teması sonucu oluşmaktadır. 

5.3.1.3.(7). El Aleti Sıçraması 

Bu tür kazalar, çekiç, testere, murç, kerpeten gibi aletlerin yük atındayken 

kaymaları, bir anda boşa çıkmaları sonucu vücuda çarpmaları sonucu oluşmaktadır. 

5.3.1.3.(8). Basınçlı Hava İletim Elemanlarının Sıçraması 

Bu tür kazalar, basınçlı hava ile çalışan makinelerdeki parçaların eskimesi ve 

yıpranması sonucu oluşmaktadır. 

5.3.1.3.(9). Elektrik Kıvılcımı Sıçraması 

Bu tür kazalar, elektrikle çalışan aletlerden veya bunların kablolarından 

sıçrayan kıvılcımların neden olduğu kazalardır. 

 

5.3.1.3.(10). Kimyasal Maddelerin Sıçraması 

Bu tür kazalar, asitler, bazlar ve solventler gibi tehlikeli maddelerin sıçraması 

ve teması sonucu oluşmaktadır. 
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5.3.1.3.(11). Ergimiş Metallerin Sıçraması 

Bu tür kazalar, kaynak işlemi sırasında oluşan erimiş metalin sıçraması 

sonucu oluşmaktadır. 

 
5.3.1.4. Kazı Kenarının Göçmesi 

Bu tipteki kazaların şu alt gruplarda sıralanabilir: 

1. Kanal kenarının göçmesi, 

2. Temel kenarının göçmesi, 

3. Yamaçlardaki kazılarda şev kayması, 

4. Kuyu göçmesi. 

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 

- Derin kazılarda ve yamaçlarda uygun şev açısının verilmemesi sonucu 

göçmeler, 

- Yağışlı havalarda zeminin akması sonucu göçmeler, 

- Kazı kenarının kereste, plaka veya uygun malzemeyle desteklenmemesi 

sonucu göçmeler, 

- Kanal kenarının dipten kazılması sonucu kütle halinde çökertmeler,  

 

5.3.1.5. Yapı Kısmının Çökmesi 

Bu tipteki kazaların şu alt gruplarda sıralanabilir; 

1. Yapım Sırasındaki Çökme, 

2. Yıkım Sırasındaki Çökme, 

3. Tamirat Sırasındaki Çökmeler. 

 

5.3.1.5.(1). Yapım Sırasındaki Çökme 

Bu tür kazalar yapım sırasında döşeme ve duvar çökmelerinin; tekniğe uygun 

imalatın yapılamaması, beton kalitesinin düşük olması, kalıp iskelelerinin yetersiz 

olması, erken kalıp sökme, teçhizatın eksik konması gibi nedenlerde meydana 

gelmektedir. 
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5.3.1.5.(2). Yıkım Sırasındaki Çökme 

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 

- Yıkım yöntem ve sırasının uygun olmaması nedenli kazlar, 

- Duvarları alt kısımdan oyarak veya köşe bağlantıları sökerek itme gibi 

nedenlerle oluşan kazalar. 

5.3.1.5.(3). Tamirat Sırasındaki Çökmeler 

Bu tür kazalar eskimiş yapı kısımlarının, onarım esnasında çökmesi sonucu 

oluşmaktadır. 

 
5.3.1.5. (4) Elektrik Çarpması 

Bu tipteki kazlar şu şekilde sıralanabilir: 

1. Yapı yakınındaki gerilim hatlarının iletken malzeme ile teması, 

2. Gırgır vinçdeki kaçaklardan, 

3. Gerilim hatlarındaki çalışmalardan, 

4. İç tesisatdaki kaçaklardan, 

5. Elektrikli el aletlarindeki kaçaklardan, 

6. Elektrikli diğer aletlerdeki kaçaklardan.  

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 

- Makine veya aletlerin çıplak metal kısımlarının topraklanmamış ya da 

gerekli yalıtımın yapılmamış olması, 

- Topraklamanın kolay muayene edilememesi sonucu, topraklaması yapılmış 

bilinen alet veya makinelerin, zaman süreci içerisinde veya dış etkenler 

sonucu topraklamasının bozulması, 

- Çalışanların gerekli talimatları almadan veya görevleri dışında arızalara 

müdahale etmeleri. 

 

5.3.1.5. (5) Patlayıcı Madde Kazaları 

Bu tipteki kazalar şu şekilde sıralanabilir: 
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1. Dinamit kapsülünün elde patlaması, 

2. Patlamanın etki alanında kalma, 

3. Patlama sonrası kaya düşmesi, zemin kayması, 

4. Patlamamış lağımın yeniden delinmesi.  

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 

- Patlayıcı maddelerin depolanması, kullanılacakları yere güvenli biçimde 

taşınması ve kullanılmalarına ilişkin önlemlerin alınmaması, 

- Ateşleme sırasında işçilerin ve makinelerin güvenlikleri için gerekli 

tedbirlerin alınmaması, 

- Patlayıcı maddelerin herkesin ulaşabileceği yerlerde stoklanması, açıkta 

unutulması, 

- Karışımları veya birleşimleri patlamaya neden olan maddelerin bilinçsizce 

kullanılması, 

- Kapalı ortamlarda boya, tiner gibi yanıcı malzemelerin kullanılması. 

 

5.3.1.5. (6) Yapı Makinelerinden Kaynaklanan Kazalar 

Bu tipteki kazlar şu şekilde sıralanabilir: 

1. Yapı makinelerinin devrilmesi, 

2. Makine elemanı altında-arasında kalma, 

3. Makinenin insanlara çarpması, 

4. Makine elemanının elektrik hattına çarpması-değmesi, 

5. Makine üzerine malzeme düşmesi. 

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 

- Araçtan düşmeler, 

- Araçtan düşen malzemelerin neden olduğu kazalar, 

- Aracın devrilmesi sonucu oluşan yaralanmalar, 

- Çalışanların hareket halindeki araçlarca sıkıştırılmaları, 

- Araca binerken ya da araçtan inerken oluşan düşmeler, 

- Yükten dolayı ezilen insanlar, 

- Arızalı araçlarla çalışmalar, 

- Diğer araçlarla ve çeşitli cisimlerle çarpışmalar, 
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- Güç halatlarının yakınında çalışmalar. 

 

5.3.1.5. (7) Tezgâhlara ve Makine Elemanlarına Uzuv Kaptırma 

Bu tipteki kazlar şu şekilde sıralanabilir: 

1. Makine dişlilerine, tahvil tertibatlarına el kaptırma, 

2. Şerit veya daire testerelere el kaptırma, 

3. Planya tezgâhlarına el kaptırma, 

4. Freze ve matkaplara el kaptırma, 

5. Preslere el kaptırma, 

6. Makine elemanlarına uzuv kaptırma veya sıkıştırma. 

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 

- Kişisel koruyucu donanım kullanımındaki eksiklikler,  

- Makinenin çalışması sırasında yapılan hatalı davranışlar, 

- Makinenin kullanımı sırasında tehlike yaratacak aksama dokunma,  

- Makinelerdeki koruma kapaklarının  ve muhafazaların kullanılmaması, 

- Birden fazla kişinin tezgâh veya makine başında çalışması, 

- Çalışma sahasının yeterli büyüklükte olmaması, 

- Yorgun, stresli, dalgın insanların tezgâh başında çalışması, 

- Zeminleri kayganlaştıran su ve yağ sızıntılarının zemin üzerinde birikmesini 

önlememek, 

- Bir kayış-kasnak veya zincir mekanizmasına sahip makinelerde bu bölgeleri 

koruyucu bariyer ile kapatmamak, 

- Makinenin hareketli parçası ile duvar arasında kalma, 

- Tezgâh üzerinde sadece gerekli olan takım ve aletlerin bulundurulması, 

bunların belirli yerlerde olmasına, 

- Çalışan tezgâhın üstüne gereğinden fazla eğilmeleri ve tezgâha 

dayanılmaları. 

 

5.3.1.5.(8) Malzeme Altında-Arasında Uzuv Sıkıştırma 

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 
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- Yüksek istiflenmiş malzemenin düşmesi sonucu, 

- İş ekipmanının yüksekten düşmesi sonucu, 

- Koruyucu ayakkabı giyilmemesi sonucu. 

 

5.3.1.5.(9) El Aleti Ele Vurma 

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 

- Pense, çekiç, tornavida, anahtar gibi aletlerle stres, yorgunluk, dalgınlık gibi 

nedenlerde ele vurma, 

- Çekiç başlarının gevşek olması sonucu yerinden çıkarak vücuda çarpması. 

 

5.3.1.5. (10) Sivri Uçlu Keskin Kenarlı Cisimle Yaralanma   

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 

- Kesici, delici aletlerin üstüne düşme, 

- İş elbiselerinin ceplerinde keskin veya sivri uçlu takım bulundurulması ve 

taşınması, 

- Eğe ve benzeri takımların sapsız olarak kesinlikle kullanılması, 

- Balta ve benzeri aletlerin düzgün taşınması ve hareket anında dikkat 

edilmemesi, 

  

5.3.1.5.(11) Şantiye İçi Trafik Kazaları          

Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: 

- Şantiye giriş ve çıkışlarının düzenlenmemesi sonucu, 

- Araçların yayalara çarpması, 

- Araçlarda düşen malzemelerin yayaların üstüne düşmesi 

- Yanlış veya fazla yükleme sonucu araç geçişi sırasında yayalara malzeme 

çarpması, 

- Yol üstünde açılan çukurların aydınlatılmaması ve uyarıcı levha 

kullanılmaması, 

- Yol üstünde keskin tümseklerin bulunması, 

- Trafik güzergâhının araç çeşidine ve sayısına uygun olmaması, 
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- Ziyaretçi sürücülerin alana girmeden önce bilgilendirilmememsi, 

- Manevra yapılan bölgelerde yaya girişinin önlenmemesi, 

- Yaya ve araç yollarının birbirinden ayrılmaması, 

- Araçlarda, geriye doğru hareket durumunda sesli ve ışıklı uyarı sisteminin 

bulunmamamsı-çalışmaması, 

5.4. Yapı Üretim Aşamalarına Göre İş Kazalarının Sınıflandırılması 

İnşaat sektöründe iş kazaları daha çok, bina tipi şantiyelerde meydana 

gelmektedir. Ancak yapı üretiminin her türü, birbirine benzer ya da yakın iş 

kalemleri ve yapım aşamalarından oluşmaktadır. Söz konusu yapım aşamalarını 

aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

1. Şantiye Kurulması 

2. İş Makineleri 

3. Kazı 

4. Kalıp  

5. İskeleler 

6. Merdivenler 

7. Çatılar 

8. Kaldırma Araçları 

9. Yüksekte Yapılan İşler 

10. Çimento Kullanımı 

11. İnşaat Çeliği Kullanımı 

12. Yıkım İşlemleri 

13. Elektrik İşleri 

14. Tehlikeli Madde Kullanımı 

Yapı üretim aşamalarında görülen kazaları sınıflandırarak, projelendirme 

aşamasında hazırlanacak sağlık ve güvenlik planlarında, her üretim aşamasında 

özellikle dikkat edilmesi gereken kaza tiplerini ve kazalara neden olan etmenlerin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylece yapılacak çalışmanın kapsamı da belirlenmiştir. 
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5.4.1. Şantiye Kurulması  

Şantiye kurulması aşamasında meydana gelen ve/veya şantiyedeki 

olumsuzlukların neden olduğu, iş kazaları şunlardır: 

- İş alanına çalışanların dışındaki kişilerin girmesi sonucu oluşan kazalar, 

- Şantiye alanında uygun işaretlemenin yapılmaması sonucu oluşan kazalar, 

- Çalışanların çalışma alanına güvenli bir şekilde ulaşamamalarında 

kaynaklana kazalar, 

- Çevredekileri şantiye alanından korumaya yönelik tedbirlerin alınmaması 

sonucu oluşan kazalar, 

- Şantiye alanının yeterince aydınlatılmamasından kaynaklanan kazalar, 

- Şantiye alanında yangına karşı gerekli önlemlerin alınmaması sonucu oluşan 

kazalar, 

- Şantiye içi yollardan kaynaklanan kazalar, 

- Uygun şantiye yerleşim planının hazırlanmaması sonucu oluşan kazalar. 

5.4.2. İş Makineleri 

Kullanılan iş makinelerinin neden olduğu iş kazaları şunlardır: 

- Yapılan işe uygun makinelerin çalıştırılmaması sonucu oluşan kazalar, 

- Dönebilen araçların etrafında yeterli mesafe bırakılmaması sonucu oluşan 

kazalar, 

- Makinelerdeki sesli ve ışıklı uyarıcı sistemlerin çalışmaması sonucu oluşan 

kazalar, 

- İzini olmayan kişilerce kullanılan iş makinelerinin neden olduğu kazalar, 

- Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan veya gaz, buhar, sıvı veya toz 

çıkarma tehlikesi olan iş makinelerinden kaynaklanan kazalar, 

- Makinelerin yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçalarına işçilerin teması 

veya yaklaşması sonucu oluşan kazalar, 

- İş makinelerinin devrilmesi, üstünden malzeme düşmesi, binerken veya 

inerken düşmeler sonucu oluşan kazalar. 
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5.4.3. Kazı 

Kazı aşamasında meydana gelen iş kazaları şunlardır: 

- Kazı alanına yakın depolanan malzemelerin kazı alanına düşmesi sonucu 

oluşan kazalar, 

- Kazı kenarının göçmesi sonucu oluşan kazalar, 

- Kazı alanı çevresinin kapatılmaması sonucu oluşan kazalar, 

- Araçların kazı alanına fazla yaklaşmalarından dolayı oluşan kazalar, 

- Yağışlı havalarda gerekli önlemlerin alınmaması sonucu oluşan kazalar, 

- Kazıya yeterli şevin verilmemesi sonucu oluşan kazalar, 

- Kazı alanına güvenli giriş ve çıkışların verilmemesi sonucu oluşan kazalar, 

- Kazı alanında biriken egzoz dumanından kaynaklana kazalar, 

- Dar derin kazılarda yeterli iksa çalışmalarının yapılmaması sonucu oluşan 

kazalar, 

- Kazı çalışmalarının komşu yapı temellerini ya da iskeleleri etkilemesi 

sonucu oluşan kazalar. 

5.4.4. Kalıp  

Kalıp aşamasında meydana gelen iş kazaları şunlardır: 

- Kalıpların taşınması sırasında oluşan iş kazaları, 

- Kalıpların çakılması sırsında oluşan iş kazaları, 

- Kalıpların düşmesi, devrilmesi sırasında oluşan iş kazaları, 

- Yeterli sağlamlıkta malzemelerin kullanılmaması sonucu oluşan iş kazaları, 

- Kalıp malzemelerinin yüklenmesi, indirilmesi, istiflenmesi sırasında oluşan 

iş kazaları, 

- Kalıp üzerinde kalan çivi ve benzeri delici maddelerin batması, delmesi 

sonucu oluşan kazalar.  

5.4.5. İskeleler 

İskele kurulması ve kullanılması sırasında meydana gelen iş kazaları 

şunlardır: 
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- İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri 

sırasında oluşan kazalar,  

- İskele üstündeki işçilerin veya malzemelerin düşmesi sonucu oluşan kazalar, 

- Emniyet kemeri kullanmamadan kaynaklanan kazalar, 

- İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşulları 

nedeniyle düşme, 

- İskelenin sağlam zemine oturtulmaması ve sabitlenmemesi sonucu oluşan 

kazalar, 

- İskelenin boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılacak işin özelliklerine ve 

taşınacak yüke uygun olmaması sonucu oluşan kazalar, 

- İskelenin taşıyıcı elemanlarının yeterli rijitlikte olmaması sonucu göçmeler, 

- Çalışma platformunda yeterli yükseklikte sağlam korkulukların olmaması, 

- İskelelerin yağmur, kar, buz veya benzeri nedenlerle kayganlaşması sonucu 

gerekli tedbirlerin alınmaması sonucu oluşan kazalar, 

- Vinç ve benzeri makinelerin iskele veya parçalarına takılması sonucu oluşan 

kazalar. 

5.4.6. Merdivenler  

Şantiyede kullanılan merdivenlerden kaynaklanan iş kazaları şunlardır: 

- Çıkılacak platformlara korkuluk ve uygun eteklik konulmamasından dolayı 

oluşan kazalar, 

- Basamakları yapılmamış betonarme merdiven döşemelerine kayarak oluşan 

kazalar, 

- Merdivenlerin kullanıldıkları yerlere alt ve üst kısımlarından 

sabitlenmemelerinden dolayı devrilmesi sonucu oluşan kazalar, 

- Merdiven etrafındaki trafikten dolayı çarpma ve sarsma sonucu devrilme, 

- Merdiven kollarının yeterli sağlamlıkta malzemeden yapılmaması sonucu 

göçmeler, 

- Düz saçtan veya madeni malzemeden yapılmış merdiven basamaklarından 

dolayı kayıp düşmeler, 
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- Uzatılmak amacıyla birbirine eklenmiş merdivenlerin göçmesi sonucu 

düşme. 

5.4.7. Çatılar  

Çatı yapılması aşamasında meydana gelen iş kazaları şunlardır: 

- Çatıya çıkış ve iniş sırasında düşmeden kaynaklanan kazalar 

- Hava koşulları nedeniyle kayarak veya savrularak düşme, 

- Emniyet kemeri ve bağ halatı kullanmama, 

- Çatı üstündeki boşluklardan, açıklıklardan ve kırılgan çatı 

aydınlatmalarından düşmeler. 

5.4.8. Kaldırma Araçları 

Şantiyede kullanılan kaldırma araçlarının neden olduğu iş kazaları şunlardır: 

- Vinçlerde kullanılan halatların kopması, halatın tamburdan çıkması sonucu 

oluşan kazalar, 

- Kullanılan vinçlerin elektrik motorunun topraklamasının yapılmamasından 

kaynaklanan kazalar, 

- Fren sistemi bozuk vinçlerin kullanılması sonucu oluşan kazalar, 

- Kovanın kancadan kurtulması sonucu oluşan kazalar, 

- Hareket sırasında katlar arası kovaya takılan engeller sonucu oluşan kazalar, 

- Kovaya fazla istiflenen malzemelerin düşmesi sonucu oluşan kazalar, 

- Düzenli bakımı yapılmayan vinçlerin neden olduğu kazalar, 

- Hareketli (tekerli) vinçlerin fazla yüklenmesi sonucu oluşan kazalar, 

- Hareketli vinçlerin zemine tam oturmaması sonucu devrilmesiyle oluşan 

kazalar, 

- Bilinçsiz ve yanlış kullanılmaları sonucu oluşan kazalar, 

- Çalışma alını kesişen kaldırma araçlarının çarpışması sonucu oluşan kazalar, 

- Kötü hava şartlarında kaldırma araçlarının kullanılması sonucu oluşan 

kazalar, 

- Yükün işçiler tarafından elle bağlanması veya çözülmesi sırasında oluşan 

kazalar. 
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5.4.9. Yüksekte Yapılan İşler 

Yüksekte yapılan işlerde insan veya malzeme düşmesinden kaynaklanan iş 

kazları şunlardır: 

- Kötü hava şartlarından dolayı düşerek veya askıda kalarak meydana gelen 

kazalar, 

- Yüksek çalışma platformu, döşeme kenarında kemersiz çalışmadan dolayı 

oluşan kazalar, 

- Platform veya döşeme kenarına istiflenen malzemenin aşağıya düşmesi 

sonucu oluşan kazalar, 

- Zeminin kaygan olmasından dolayı oluşan kazalar, 

- Kullanılan iskele-merdivenden kaynaklanan kazalar, 

- Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucuların kullanılmaması 

sonucu oluşan kazalar, 

- Yüksekteki geçici çalışma yerlerine sağlıksız ulaşım nedeniyle oluşan 

kazalar, 

- İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarların düşmesi sonucu 

oluşan kazalar. 

5.4.10. Çimento Kullanımı 

Çimento kullanımı veya çimento içeren maddelerin neden olduğu kazalar 

şunlardır: 

- Yaş çimentonun deri ile teması sonucu oluşan yanmalar, 

- Çimento tozuna maruziyet, 

- Yıkım ve beton kesimimi gibi işlerde yüksek oranda silika içeren tozlara 

maruz kalma, 

- Çimento torbalarının kaldırılması, taşınması ve harç yapımının neden 

olduğu hasarlar. 

5.4.11. Çelik Kullanımı 

Şantiyede kullanılan inşaat çeliğinin neden olduğu iş kazaları şunlardır: 

- Çeliğin taşınması, istiflenmesi sırasında meydana gelebilecek hasarlar, 
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- Taşınması sırasında çevredeki insan ve makinelere çarpması sonucu oluşan 

kazalar, 

- Çeliğin işlenmesi sonucu oluşan kazalar, 

5.4.12. Yıkım İşlemleri 

Yıkım işlemleri sırasında karşılaşılan iş kazaları şunlardır: 

- Yıkımdan önce yapının içindeki ve etrafındaki havagazı, su ve elektrik 

bağlantıları kesilmemesinden kaynaklanan kazalar, 

- Camlı kapı, pencere ve ayna gibi kırıldıklarında tehlikeli olabilecek 

kısımların, yıkıma başlamadan önce sökülmemesinden kaynaklanan kazalar. 

5.4.13. Elektrik İşleri 

Elektrik enerjisiyle çalışan iş makineleri ve el aletlerinin çeşitli nedenlerle 

sebep olduğu iş kazaları şunlardır: 

- Makine veya aletlerin çıplak metal kısımlarının topraklanmamış ya da 

gerekli yalıtımın yapılmamış olması nedeniyle oluşan kazalar, 

- Topraklamanın muayene edilememesi sonucu, topraklaması yapılmış 

bilinen alet veya makinelerin, zaman süreci içerisinde veya dış etkenler 

sonucu topraklamasının bozulması nedeniyle oluşan kazalar, 

- Çalışanların gerekli talimatları almadan veya görevleri dışında arızalara 

müdahale etmeleri nedeniyle oluşan kazalar. 

5.4.14. Tehlikeli Madde Kullanımı 

Şantiyede tehlikeli madde kullanımından kaynaklanan iş kazaları şunlardır: 

- Patlayıcı maddelerin depolanması, kullanılacakları yere güvenli biçimde 

taşınması ve kullanılmalarına ilişkin önlemlerin alınmaması nedeniyle oluşan 

kazalar, 

- Ateşleme sırasında işçilerin ve makinelerin güvenlikleri için gerekli 

tedbirlerin alınmaması nedeniyle oluşan kazalar, 

- Patlayıcı maddelerin herkesin ulaşabileceği yerlerde stoklanması, açıkta 

unutulması nedeniyle oluşan kazalar, 
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- Karışımları veya birleşimleri patlamaya neden olan maddelerin bilinçsizce 

kullanılması nedeniyle oluşan kazalar, 

- Kapalı ortamlarda boya, tiner gibi yanıcı malzemelerin kullanılması 

nedeniyle oluşan kazalar. 

5.5. İnşaat İş Kazalarına Neden Olan Güvensiz Durum ve Davranışlar 

İnşaat sektöründe iş kazalarına neden olan güvensiz durum ve davranışları 

aşağıdaki gibi özetleyebiliriz (Müngen, 1993) : 

1. İşlerin, yetkili ve sorumlu teknik elemanların denetiminde yürütülmemesi, 

2. Uygun nitelikte ve yeterli sayıda nezaretçi elemanların 

görevlendirilmemesi,    

3. İşlerin, uygun olmayan nitelikteki ekiplere veya kişilere yaptırılması, 

4. Gözetim ve denetim görevinin gerektiği gibi yapılmaması,      

5. Çalışanların iş güvenliği konusunda eğitilmemesi, gerekli uyarıların 

yapılmaması, 

6. Korkuluk, tahta perde, iksa gibi koruyucu tertibatların hiç yapılmaması, 

7. Korkuluk, tahta perde, iksa gibi koruyucu tertibatların yetersiz düzeyde 

bulunması,      

8. Kişisel koruyucu araçların işyerinde bulundurulmaması veya çalışanlara 

verilmemesi,     

9. Sağlam ve yeterli miktarda iş malzemesinin ve araçların işyerinde 

bulundurulmaması,       

10. Fen ve sanat kurallarına aykırı uygulamalar yapılması, 

11. Çalışma sırasındaki hatalı (tedbirsiz ve dikkatsiz)davranışlar, 

12. Yapılan uyarıların dikkate alınmaması, 

13. Makine, araç ve gereçlerin amaca aykırı veya tehlikeli biçimde 

kullanılması, 

14. Verilen kişisel koruyucunun kullanılmaması, 

15. Koruyucu tertibatların yaptırılmasının işverenden istenmemesi, 

16. Kişisel koruyucu araçların ve uygun nitelikteki iş malz. İşverenden 

istenmemesi, 
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17. Bilgi ve tecrübe alanı dışında kalan işlerde çalışılması, 

18. Yapıların, ruhsata uygun ve iş güvenliği açısından, kamu kur. 

Denetlenmemesi, 

19. Yetkililerden izin alınmadan tehlikeli iş sahasına girilmesi, 

20. Diğer güvensiz durum ve davranışlar, 

21. Kaçınılmaz durumlar.  
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6. MESLEK HASTALIKLARININ SINIFLANDIRILMASI 

Çalışan insanların üretim faaliyetlerini sürdürürken maruz kaldıkları etkilerin 

sonuçlarından biride meslek hastalıklarıdır. Meslek hastalıkları, belirli bir meslek ve 

çalışma alanındaki insanların o meslekten kaynaklanan sebeplerle geçici veya kalıcı 

olarak hastalanmaları durumudur. 

Bu bölümde meslek hastalıklarının tanımı ve genel sınıflandırılması yapılarak 

inşaat sektöründe karşılaşılan meslek hastalıklarına değinilmiştir. 

6.1. Tanım  

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir 

sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, 

sakatlık veya ruhi arıza halleridir.(506- Sosyal Sigortalar Kanunu-11.Madde) 

6.2. Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması 

Ülkemizde meslek hastalıkları, Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü 64. 

Maddesinde 5 gruba ayrılmıştır. Bunlar:                   

1. Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları,                             

2. Mesleki cilt hastalıkları,                                                

3. Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları,             

4. Mesleki bulaşıcı hastalıklar,                                             

5. Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları, olmak üzere 5 grupta 

toplanmıştır.(Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü-64.mad. )      

Meslek hastalıkları ve bu hastalıklara neden olan etmenler, 2006 yılı SSK 

istatistiklerinden faydalanarak anlatılmıştır. 

6.2.1.  Kimyasal Maddelerle Olan Meslek Hastalıkları                       

1. Arsenik ve bileşikleri ( arsenikli hidrojen dışında ) 

     - Arsenikli hidrojen veya arsin ( AsH3) 

2.  Berilyum ( glüsinyum) ve bileşikleri 
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3.  Karbonmonoksit 

     - Fosgen ( karbonilklorür ) 

4.   Hidrosiyanik asit, siyanidler ve siyan bileşikleri 

5.   Krom ve bileşikleri 

6.   Civa ve anorganik bileşikleri 

7. Manganez ve bileşikleri 

8. Nitrik asit 

     -  Nitroz gazları ( NO, NO2, N2O, N2O3, N2O5 ) 

     - Amonyak 

9. Nikel ve nikel tuzları 

     - Nikel karbonil ( Ni(CO)4) 

10. Fosfor ve anorganik fosfor bileşikleri ( Beyaz fosfor, Fosforlu hidrojen ( 

PH3),   Diğer anorganik fosfor bileşikleri ( klorlu fosfor bileşikleri), Tetra 

fosfor trisülfit 

     - Organik fosfor bileşikleri  

11. Kurşun ve kurşun tuzları 

     - Organik kurşun bilesşikleri ( kurşun tetra etil, kurşun tetra metil ) 

12.  Karbon sülfür 

     -Kükürtlü hidrojen 

     -Sülfürik asit 

     -Kükürt dioksit 

13. Talyum ve bileşikleri 

14. Vanadyum ve bileşikleri 

15. Halojenler 

- Klor 

- Brom 

- İyot 

- Fluor  

16. Alifatik ve alisiklik hidrokarbonlar (petroleter benzinin bileşiminde 

bulunan petroleter, petrol benzini, kerosin, diesel yağı, fuel oil… ) 
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17. Alifatik ve alisiklik halojenli hidrokarbonlar ( metil klorür, kloroform, 

karbon tetraklorür, I,I,I ve I,I,2 triklor etan, tetrakloretan, trikloretilen, 

perkloretilen, metan ve etanın fluorlu ve klor fluorlu türevleri, metil bromür, 

klor-brom metan, DDT,DDD, heksaklor, sikloheksan, aldrin, dieldrin, endrin, 

toxaphen, vinil klorür, tetrafluor etilen, klorıpen.. ) 

a) Doymuş alifatik halojenli hidrokarbonlar 

- Metil klorür, metil bromür,  
- Tetraklor etan, karbon tetra klorür 
b) Doymamış alifatik halojenli hidrokarbonlar 

- Triklor etilen, tetraklor etilen 
c) Halojenli alifatik ve alisiklik ensektisitler ( DDT, Aldrin, Dieldrin..) 

d) Metan ve etanın klor ve fluorlu türevleri ( fluoranlar ) 

e) Sentetik maddelerin halojenli monomerleri( vinil klorür ve kloropren ) 

18. Alkoller 

     - Glikollar 

     - Eter ve türevleri 

     - Ketonlar ( aseton, bukanon, metizilobutil keton, sikloheksanon) 

     -Organik esterler ( alifatik asitlerin esterleri-asetat, formiat, laktat, butirat, 

aromatik ve anorganik asitlerin esterleri-dimetil sülfat, metil silikat, nitrik asit 

esterleri-nitrogliserin...) 

I  -Dimetil sülfat,   

II -Metil silikat 

19. Organik asitler ( formik asit, asetik asit,  oksalik asit ) 

     - Aldehitler 

20.  Alifatik hidrokarbonların nitro türevleri ( Nitrometan ve nitroetan, I-

nitropropan, 2-nitropropan, Tetranitrometan, Nitroparafinin klorlu türevleri ) 

     - Nitrik asit esterleri ( nitroglikol, nitrogliserin ) 

21.  Benzol (benzen ) ve homologları( benzol, toluol, ksilol, kumol-kümen... ) 

     - Naftalin ve homologları ( naftalin, metil naftalin, asetil naftalin.. ) 

22.  Aromatik hidrokarbonların halojenli türevleri ( Klorbenzol, 

ortodiklorbenzol, paradiklorbenzol, heksaklorbenzol, klortoluol, benzilklorür 

ve benzilbromür, klornaftalin, klordifenil ) 
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23. Fenol, tiofenol, bunların homologları ve halojenli türevleri 

     - I Fenol homologları ve halojenli türevleri ( Fenol, difenol, pentoklorfenol 

ve tuzları) 

      -II Naftol, homologları ve halojenli türevleri 

   - Alkil, aril ve alkil-aril oksitlerle alkil-aril sülfitlerin halojenli türevleri ( 

etilenklorhidrin, epiklorhidrin, dikloretileter, iperit-hardal gazları ) 

   - Hidrokinon, oksidasyon ürünleri ve benzokinon 

24. Aromatik amin ve hidrazinler, bunların halojenli, fenollü, nitro veya sülfo 

türevleri(anilin, anilinin nitro veya nitroso türevleri, fenilendiamin, 

difenilamin, benzidin, naftilamin, aromatik hidrazin türevleri, fenil hidrazin )  

25. Aromatik hidrokarbonların ve fenollerin nitro türevleri ( benzol, toluol, 

ksilol, ve fenolün nitro türevleri); nitrotoluol, dinitrobenzol, klornitrobenzol, 

dinitrofenol ). 

 

6.2.2. Mesleki Cilt Hastalıkları                                             

1. Deri kanserleri ve prekanseröz deri hastalıkları( kurum, zift, katran, asfalt, 

antrasen, mineral yağlar, parafin ve benzeri maddelerle ), 

2. Kanserleşmeyen cilt hastalıkları.  

6.2.3. Pnömokonyozlar ve Diğer Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları 

1. Silikoz ve silikotüberküloz,  

2. Asbestoz,  

3. Silikatoz,  

4. Sideroz, 

5. Alüminyum ve bileşikleri, 

6. Sert metallerin tozları,  

7. Thomas cürufu, 

8. Mesleki bronşiyal astma,  

9. Bissinoz.  
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6.2.4. Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar                                           

1. Helminthiasis: Ankilostomiasis, nekatoriasis,  

2. Tropik hastalıklar: Malarya, amöbiasis, sarı humma, veba, rekürrent ateş, 

dank, leishmanyoz, frambosie, lepra, lekeli humma, riketsiyöz,  

3. Hayvanlardan insana bulaşan hastalıklar: Bruselloz, tetanoz, şarbon, 

salmonella enfeksiyonları, Weil hastalığı, kuduz, ornithozlar, psittakoz, 

rekürent ateş, şap hastalığı, çiçek, Q Humması, lekeli humma, ekinokok 

humması, ruam, bovin tipi tüberküloz, 

4. Viral Hepatit, tüberküloz . 

 

6.2.5. Fizik Etkenlerle Olan Meslek Hastalıkları            

1. İyonlayıcı Işınlarla Olan Hastalıklar, 

2. Enfraruj Işınları İle Katarakt, 

3. Gürültü Sonucu İşitme Kaybı (Akustik Çentik), 

4. Hava Basıncındaki Ani Değişmelerle Olan Hastalıklar(Polinöropati), 

5. Titreşim Sonucu Kemik-Eklem Zararları Ve Anjönöratik Bozuklukları, 

6. Sürekli Lokal Baskı Sonucu Artiküler Bursaların Hastalıkları, 

7. Aşırı Yükleme Sonucu Veter, Veter Kılıfı Ve Periost Hastalıkları, 

8. Maden Ocağı Ve Benzeri İşyerlerindeki Meniskus Zararları, 

9. Fazla Zorlama Sonucu Vertebra Prosesuslarının Yırtılması, 

10. Sürekli Lokal Baskı Sonucu Sinir Felçleri, 

11. Kas Krampları, 

12. Maden İşçileri Nistagmusu. 

 
6.3. İnşaat Sektöründe Meslek Hastalıkları 

İnşaat sektöründe karşılaşılan meslek hastalıkları ve bunların oluş nedenleri 

bu bölümde açıklanmaya çalışılmıştır. 
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6.3.1. Kimyasal Etkenlerden Kaynaklanan Hastalıklar 

İnşaat sektöründe kimyasal tehlikelerden kaynaklanan meslek hastalıkları 

genellikle soluma, yutma ve deri ile temas yollarıyla meydana gelmektedir. Meslek 

hastalıklarına neden olan kimyasal tehlikeler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

1. Ağır Metaller 

2. Çözücüler 

3. Gazlar 

4. Çimento 

6.3.1.1. Ağır Metaller 

Ağır metalleri insan sağlığı yönünden ikiye ayırmak mümkündür. Bunlar 

yaşamsal ve yaşamsal olmayan ağır metallerdir. Yaşamsal ağır metaller organizma 

yapısında belirli bir konsantrasyonda bulunması gereken metallerdir. Örneğin bakır, 

hayvanlarda ve insanlarda kırmızı kan hücrelerinin ve birçok oksidasyon ve 

redüksiyon sürecinin vazgeçilmez parçasıdır. Yaşamsal olmayan ağır metaller çok 

düşük konsantrasyonda dahi psikolojik yapıyı etkileyerek sağlık problemlerine yol 

açabilmektedirler. Kurşun, cıva, kadmiyum, krom yaşamsal olmayan ağır 

metallerdendir (Kahvecioğlu, Kartal, Güven, Timur, 2004). 

Bu metallerden kaynaklanan bazı meslek hastalıkları şunlardır: 

a) Nörolojik(Sinir Sistemi) Rahatsızlıkları: organik solvanlar ve kurşunla 

çalışan işçiler ve boyacılarda görülür. 

b) Kurşun Zehirlenmesi: köprü tamir işçilerinde ve boyacılarda görülür. 

 

6.3.1.2. Çözücüler 

Kimyasal maddeleri bileşenlerine ayıran çözücülere solvent denilmektedir. 

Halojenli ve halojensiz olmak üzere ikiye ayrılan solventler, içerdikleri kimyasal 

maddelerin özelliklerine göre tehlikeli madde ve kullanım sonucunda da tehlikeli atık 

özelliği gösterirler. Halojensiz solventler, alifatik ve aromatik hidrokarbon 

bileşimleridir. Halojenli solventlere ise örnek olarak, metilklorit, etiklorit, 

etilenklorit, rikiloretanol, kloroform, kloretan bileşikleri, klorlanmış benzinler ve 
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klorlanmış fenol verilebilir. Solventler genellikle soluma, yutulma ve deri ile temas 

yoluyla çeşitli rahatsızlıklara neden olmaktadırlar. 

Bu çözücülerden kaynaklanan bazı meslek hastalıkları şunlardır: 

a) Egzama: Endüstride, oldukça yaygın olarak kullanılan organik solventlerle 

cilt temas ettiğinde oluşur (deri iltihabı) 

b) Halojenli solventlerden bazıları, beyin, böbrek ve karaciğerde zarara neden 

olabilir. 

c) Metilpentanon gibi bazı solventler, düşük konsantrasyonlarda bile gözde 

ve burunda tahrişe ve baş ağrısına neden olur. 

d) Nörolojik(sinir sistemi) rahatsızlıkları: organik solvanlar ve kurşunla 

çalışan işçiler ve boyacılarda görülür. 

 
6.3.1.3. Gazlar 

Kimyasal tehlikeler, genellikle hava yolu ile insanlara ulaşır. Dumanlar, 

sisler, buğular ve kokulardan kaynaklanır. Bu şekilde oluşan bazı meslek hastalıkları 

şunlardır: 

a) Silikoz: (silika içeren tozların solunmasından ve temasdan kaynaklanan bir 

hastalık) genellikle kum karıştıranlar, kaya delme makinalarını kullananlar ve 

tünel kazanlarda görülür. 

b) Asbestoz: (asbest içeren tozların solunmasında kaynaklanan akciğer 

hastalığı) asbest ile çalışan işçilerde sıklıkla görülür. 

c) Bronşit: kaynakçılar arasında sıkça görülür. 

d) Akciğer Kanseri: asbestle çalışan işçiler, çatıcılar, ahşapla çalışanlar ve 

kaynakçılar arasında daha fazla görülür. 

 

6.3.1.4. Çimento 

Çimento insan sağlığına deri teması, soluma ve elle taşıma gibi yollarla etki 

etmektedir. Çimentodan kaynaklanan rahatsızlıklar şunlardır (İnşaatta İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kampanyası, 2006, İnşaatta İş Sağlığı Güvenliği ve Çimento Kullanımı): 

a) Dermatit (egzama): 
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- Cildin Tahriş Olması İle Oluşan Dermatit: çimentonun cildi mekanik olarak 

rahatsız eden fiziksel özelliklerinden meydana gelmektedir. 

- Alerjik Dermatit: cildin çimentoda bulunan hegzavalent kroma karşı 

duyarlılığı sonucu ortaya cıkmaktadır. 

b) Çimento yanıkları: bazik özellik gösteren yaş çimentonun deri ile teması 

sonucu oluşan yanıklardır. 

c) Sırt, Kol Ve Omuzlarda Gerilme, Burkulma: çimento torbalarının elle 

taşınması ve harç yapımı sırasında oluşan rahatsızlıklardır. 

d) Burun ve Boğazın Tahriş Olması: çimentonun taşınması, yıkım ve beton 

kesimi sırasında oluşan, çimento ve silika içeren tozların sebep olduğu 

rahatsızlıktır. 

6.3.2. Fiziksel Etkenlerden Kaynaklanan Meslek Hastalıkları 

Meslek hastalıklarına neden olan fiziksel etkenler ve bu etkenlerin sebep 

oldukları hastalıklar aşağıda belirtilmiştir:  

1. Gürültü ve sarsıntı 

2. Yüksek ve alçak basınçta çalışma 

3. Soğuk ve sıcakta çalışma 

4. Tozlar 

5. Radyasyon 

6. Elektrik Akımı Etkisi 

7. Mekanik Travma 

8. Elle Malzeme Taşınması 

 

6.3.2.1. Gürültü ve Sarsıntı 

İnşaat kazı, dolgu, delme, yıkım, kesme, patlatma, vibrasyon gibi faaliyetlerin 

en çok görüldüğü sektördür. Bu faaliyetlerin yürütülebilmesi için vinç, greyder, 

kepçe, özel tünel kazıcı makineler, kamyon, vibratör, beton pompası gibi çeşitli 

makine ve bunların türevlerinin kullanılması gerekmektedir. Bu iş makinelerinin 
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tümü gürültü ve zaman zaman da sarsıntıya neden olmaktadır. Bu etkenlerin sebep 

olduğu rahatsızlar şunlardır (Güner, 2000; Titreşim Yönetmeliği): 

a) Gürültü Sonucu İşitme Kaybı (Akustik Çentik): Yüksek şiddetteki darbe 

gürültüsüyle işitme duyusunun kaybedilmesidir. 

b) Geçici Eşik Kayması: Gürültünün belli bir sürede belirli şiddet 

etkilemesinin ilk sonucu işitme eşiğinin yükselmesidir. Bu zaman zarfında 

bilirli bi şiddetin adlındaki sesler işitilmez. Geçici eşik kayması belli bir süre 

dinlendikten sonra iyileşebilir 

c) Kalıcı Eşik Kayması: Eğer yeterli şiddet ve sürede etkilenme söz konusu 

ise bu kez kalıcı eşik kayması ortaya çıkar. 

d) Titreşim Sonucu Kemik-Eklem Zararları ve Anjönöratik Bozuklukları:  

- El-Kol Titreşimi: İnsanda el–kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve 

güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de, damar, kemik, eklem, sinir ve 

kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimi, 

- Bütün Vücut Titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, işçilerin sağlık ve 

güvenliği için risk oluşturan, özellikle de, bel bölgesinde rahatsızlık ve 

omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi, 

 
6.3.2.2. Yüksek ve Alçak Basınçta Çalışma 

Basınçlı tünellerin içinde çalışanlar, dalgıçlar ve derin sularda çalışanlar 

yüksek barometrik basınca maruz kalmaktadırlar. Dekompresyon hastalığı, soygaz 

narkozu ve aseptik nekroz (kanlanma azalmasına bağlı doku ölümü) barometrik 

basınca bağlı görülen hastalıklardır. 

 
6.3.2.3. Soğuk ve Sıcakta Çalışma 

İnşaat işleri doğası gereği meteorolojik koşulara (dış havaya) bağımlı olarak 

yapılmaktadır. Havanın çok soğuk olması ya da havanın çok sıcak olması özellikle 

inşaatta dış ortamda çalışan işçiler için önemli riskleri de beraberinde getirmektedir. 

Güneş çarpmaları, hipotermi, soğuktan donmalar, tansiyon yükselmesi ve düşmesine 

bağlı bazı rahatsızlıklar dış havaya sunuk kalındığı için görülmektedir (Açık Öğretim 

Fakültesi, Patoloji, s71).  
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a) Düşük Isı (Hipotermi) : Vücut ısısında düşmedir. Damarlarda büzülme, 

kaslar arasında eşgüdüm bozukluğu, kas güçsüzlüğü, mental yetide azalma 

vardır. 

b) Soğuk Vurması (pernio, frost-nip, chillblain) : Yerel, yüzeysel donmaya 

bağlı zedelenmedir. Deri altı kanamalara bağlı koyu mavi küçük kabarcıklar 

vardır. Bu kabarcıklar ya ülserleşir-nekroze olur; ya da ağrılı ve yavaş bir 

iyileşme gösterir 

c) Donma (Frostbite) : Doku donar; buz kristalleri ortaya çıkar. Hücresel 

düzeyde parçalanma vardır. İyileşmede, donan dokunun derinliği önemli rol 

oynar. Eğer damarlar donmuşsa, doku ölümü (nekroz) ortaya çıkabilir. 

Donmada deri kızarır ve mavimsi kırmızı bir renk alır. Etkilenen bölgede 

yanma tarzında bir ağrı ve uyuşma olur. Donan bölge kansızlığa bağlı 

balmumu solukluğunu alır. İlk etkilenenler parmaklar, yanaklar, burun ve 

kulaktır. 

d) Sıcak Krampları: Genellikle alt extremite veya karında ya da her ikisinde 

aşırı sıcaktan tuz kaybı ile görülen ağrılardır. Aşırı sıcakta kalan biri, 

yeterince su içse bile tuz kaybını yerine koyamıyacağı için sıcak kramplarına 

maruz kalabilir. Belirtiler; karın ve bacaklarda ağrı, bulantı tansiyon düşmesi, 

hızlı-dolgun nabız, nemli ve soluk deri. 

e) Sıcak Bitkinliği: Sıcak havada dışarıda dolaşanlarda sık rastlanır. 

Aşırı sıcaklarda terleme ile vücuttan tuz elektrolit kaybına bağlı oluşan bir 

durumdur. 

f) Güneş veya Sıcak Çarpması: Aşırı sıcağa maruz kalma sonucu beden 

ısısını ayarlayan mekanizmanın bozulmasına bağlı hayati tehlikesi olan bir 

durumdur.  

 

6.3.2.4. Tozlar 

Toz, metalik, mineralojik veya bitkisel kökenli olabilir. Tozun zararlı madde 

olarak etlisi önemli oranda parçacık büyüklüğüne bağlı olduğu için, tozlar 

aerodinamik çaplarına göre gruplandırılır(Anonymous). 
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a) Solunabilir Tozlar: %50’sinin aerodinamik çapı 80 – 100 µm’nin altında 

kalan, trokal ve alveollere ulaşan tozları da içeren, maruz kalındığında ise tüm 

solunum sistemini etkileyen tozlardır. Ağız ve burun yoluyla alınan, havada 

asılı kalan tüm parçacıkların kütlesi şeklinde de tanımlanmaktadır, 

b) Trokal Tozlar: %50’sinin aerodinamik çapı 10 µm’nin altında kalan, 

alveollere ulaşan tozları da içeren, maruz kalındığında alt solunum yollarını 

etkileyen ve akciğere kadar ulaşabilen tozlardır, 

c) Alveollere Ulaşan Tozlar: %50’sinin aerodinamik çapı 4 µm’nin altında 

kalan ve maruz kalındığında alveollere kadar ulaşabilen tozlardır. 

İş yerlerinde çeşitli işlemler sonucu oluşan ve havada askıya geçen 

tozları uzun süre soluyan işçilerde çeşitli akciğer hastalıkları 

görülebilmektedir. Tozların neden olduğu bu tür meslek hastalıklarının 

tümüne birden “pnömokonyoz” adı verilir. İnsan sağlığına zararlı tozlar 

arasında kuvars tozu, asbest tozu, kurşun tozu ve çimento tozu sayılabilir. 

Pnömokonyoz, hastalığa neden olan tozun cinsine göre 

adlandırılmaktadır. Örneğin, kristal yapıda SiO2 içeren alfa kuvars, beta 

kuvars, tridimit ve kristobalit minerallerinin tozlarına uzun süre maruz kalan 

işçilerde silikoz (silikosis), kömür tozunun solunması ile antrakoz, demir 

tozlarının solunmasıyla sideroz ve asbest tozlarının solunmasıyla asbestoz adı 

verilen rahatsızlıklar oluşabilmektedir. 

1- Silikoz: serbest silis taneciklerinin (Kristal kuvars) solunum yoluyla alınması 

sonucu meydana çıkan, sanayi parçacıklarının yol açtığı ağır bir hastalıktır. 

Madencilik, taş kesme, taşocağı çalışmaları (özellikle granit), yol ve bina 

inşaatı, dinamitle kayaları patlatma ve çiftçilik, serbest silise sunuk bırakan 

mesleklerdir. Belirtilerin meydana gelmesi için genellikle 15-20 yıl bu 

parçacıklara sunuk kalmak gerekir. Fakat silise yoğun şekilde sunuk kalınan 

kapalı alanlarda patlatma, yüksek kuvars içeren kayaları delerek tünel açmak 

ve temizleme tozu imalatı gibi işlerde çalışan korumasız işçiler bir yıldan kısa 

bir sürede silikoza tutulabilirler. 

2- Antrakoz: kömür ocağında çalışan işçilerin erken yaşlarda ölmesine zemin 

hazırlayan bir hastalıktır. Akciğer dokusu içinde biriken kömür partikülleri 
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ilerlemiş vakalarda organı gri-siyahımsı bir hale sokar. Bu parçacıkların 

vücuttan atılması mümkün değildir. İleride gelişmesi muhtemel bir kanser 

odağı olarak organizmada varlıklarını sürdürürler. 

3- Asbestoz: asbest içeren tozların solunmasında kaynaklanan akciğer 

hastalığıdır. Asbest ile çalışan işçilerde sıklıkla görülür. 

6.3.2.5. Radyasyon 

Meslek, tedavi ya da kazalar nedeni ile X ışınları, radon, radyoaktif izotoplar, 

uranyum, radium, thorium, actinium gibi ışın etkili maddelere maruz kalan kişilerde 

geriye dönüşü olmayan (irreversibl) hasarlar oluşmaktadır. 

Radyasyonun insandaki etkileri somatik (germ hücreleri dışındaki tüm vücut 

hücreleri) ve genetik etkiler olmak üzere iki şekilde olur. Somatik etkiler, radyasyona 

maruz kalan kişide görülenlerdir. Genetik etkiler ise doğrudan doğruya radyasyona 

maruz kalan kişinin organizmasında değil, bu kişinin gelecekteki soylarında 

görülürler. Somatik etkiler, akut (erken) ve geç etkiler şeklinde görülürler(Açık 

Öğretim Fakültesi, Patoloji, s74). 

1. Somatik Etkiler 

a. Akut etkiler: Vücudun radyasyona maruz kalmasından sonraki ilk 

dakikalardan 30-60 gün sonrasına kadar ortaya çıkan semptom ve belirtileri 

meydana getiren etkilerdir. Akutetkilere ait klinik belirtiler yalnızca, kısa 

zaman süresi içerisinde nispeten yüksek dozlara (ortalama 50 rad'dan 

fazlasına) maruz kalındığında görülür. Doz arttıkça semptomlar da 

şiddetlenir. Akut radyasyon hastalığında ilk 24 saat içerisinde halsizlik, 

bulantı, kusma, sinirlilik hali, susuzluk hissi yakınmaları gözlenir. Akut 

radyasyon hastalığı çoğu kez ölümle sonuçlanır. Bu sürede ölüm olmayan 

olgularda, sessiz bir dönem geçtikten sonra deride yanıklar, kemik iliği ve 

lenfoid dokuda harabiyet, sindirim sisteminde ülserler ve kanamalar, 

akciğerlerde radyasyon pnömonisi gibi lezyonlar oluşur. 

b. Geç etkiler: Vücudun radyasyona maruz kalmasından aylar ve yıllar sonra 

görülür. Geç dönemde ortaya çıkan etkilerin en önemlisi kanserlerin 
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oluşumudur (Bkz.: Resim 4.3). Bu dönemde ortaya çıkan ve hastanın 

yaşamını tehlikeye sokan diğer etkiler ise; böbrekte (radyasyon nefriti), mide-

bağırsak kanalında (ülser ve fistül oluşumu), akciğerlerde (radyasyon 

pnömonisi) vb. oluşan lezyonlardır. 

2. Genetik Etkiler: Radyasyon, germ hücrelerinin kromozomlarındaki 

genlerde mutasyona neden olur. Genlerdeki mutasyona bağlı bozukluklar 

gelecek kuşaklara taşınır. 

a) İyonlayıcı Işınlar: Röntgen ışınlarının kullanıldığı yerlerde, sondaj ve yer 

saptama İşlerinde, radyoaktif minerallerin çıkarılması ve elde edilmesinde, 

bunların taşınmasında, araştırma laboratuarlarında, lüminizan boyaların 

kullanıldığı yerlerde çalışanlar daima iyonlayıcı ışınların etkisine maruz 

kalırlar. Bu ışınlar ciltte, kan yapıcı sistemde, organlarda ve kemiklerde 

tedavisi çok güç ve hatta imkânsız hastalıklara neden olurlar.  

b) Enfraruj Işınları: Cam sanayinde, dökümhanelerde, karpit imalinde, izabe 

fırınlarında çalışanlar enfraruj ışınlara maruz kalırlar. Bu ışınlar gözde 

katarakt meydana getirirler. Enfraruj ışınlara karşı mutlaka maske veya 

gözlük kullanmak gerekir. 

 

6.3.2.6. Elektrik Akımı Etkisi 

Elektrik çarpması sonucunda deride, ısı nedenli değişik derecelerde yanık 

oluşur. Voltaj yüksek ise deriye temas yerinden kemiğe kadar uzanan lezyonlar 

görülür. Bazen kömürleşme ve kuru kangren gelişebilir. Elektrik akımı kalpten 

geçerse, deri lezyonları oluşmasına zaman kalmadan ölüm olur. Elektrik çarpması 

sonucu sinir harabiyeti nedeni ile felçler, duyu bozuklukları, bazen bilinç 

bozuklukları, koma ve ölüm görülebilir(AOF, Patoloji, s72). 

 

6.3.2.7. Mekanik Travma 

Delici ve kesici aletler, sert ve ağır cisimler, trafik kazaları ve patlamalar 

vücutta travmatik adı verilen hasarlar oluşturur. Böyle durumlarda, dokuların 

bütünlüğünün bozulması ve yara oluşumu görülür. Travma etkisi yapan cismin şekli, 
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ağırlığı, cismin vücuda ulaşma hızı, izlediği yol ile vücuda ulaştığı yüzey arasındaki 

açı ve etki süresi hasarların oluşması açısından önem taşımaktadır. Travmalar sonucu 

oluşan hasarlar; deride yüzeysel yaralanmalar, geniş bir alanda deri, deri altı dokusu 

yaraları, yağ nekrozları, kas ezilmeleri, kanamalar, organ yırtılmaları, sinir hasarları, 

kemik kırıkları, çeşitli emboluslar ve şok şeklinde görülür. Travma etkisi ile vücutta 

oluşan yaralar çeşitli şekilde isimlendirilmektedir(AOF, Patoloji, s69). 

a) Sıyrık: Sürtünme ya da ezilme sonucu derinin örtücü epitel (epidermis) 

hücrelerinin dökülmesidir. Bu tür yaralar kısa sürede iyileşir. Temiz tutulmaz 

ise patojen mikroorganizmalar için giriş yolu olabilir. 

b) Yırtılma: Yırtık, bir dokunun aşırı gerilmesi sonucunda meydana gelir ve 

sıklıkla el ve kafa derisinde görülür. Deri ve deri altı dokuları yırtılınca, 

kenarları düzensiz bir yara oluşur. Yara temiz tutulmaz ise enfeksiyon 

gelişebilir. Bazen deride yırtılma olmadığı halde travmanın yaptığı şiddetli 

sarsıntının hızı ile karaciğer, dalak ve böbrekte kapsül yırtılması, bağlar, kas 

ve kan damarları yırtılması ve beden içi önemli kanamalar görülebilir. 

c) Ezilme: Deri ya da organların mekanik bir travma ile sıkışması, ezilmesi 

durumudur. Deri üzerine gelen travma sonucunda, derinin bütünlüğü 

bozulmadan, deri altı dokusundaki damar duvarları ezilme sonucunda 

yırtılarak kanamalara neden olur. Deri siyah mavi bir renk alır. Bu tür 

ezilmeler özellikle karın arka duvarında meydana gelir. 

d) İnsizyon (kesi): Bu tür lezyon, derinin ya da diğer dokuların kesici kenarlı 

aletlerle kesilmesi sonucu oluşur. 

e) Delici yara: Bıçak ve başkâtip delici aygıtlar ile deriden başlayıp, derinlere 

kadar giden yaralanmalar oluşabilir. İncinen doku ve organa göre önemli iç 

kanamalar oluşabilir. Kırılan bir kemiğin kırık uçları da deriye zarar 

vermeden delici bir yara meydana getirebilmektedir. 

f) Kırık: Kemik bütünlüğünün mekanik olarak bozulması olayıdır. Bazen 

kırılan kemik üzerindeki dokularda ve deride zedelenme çok azdır. Bu türdeki 

kırıklarda iyileşme çabuk olur. Bazen kemik kırıkları ile birlikte çevre doku 

ve derideki zedelenme de fazladır. Bunlarda iyileşme yavaş gelişir ve sıklıkla 

enfekte olurlar. Kırık bölgesine bağlı olarak değişik komplikasyonlar ortaya 
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çıkar. Örneğin; kafatası kırıklarında subdural (duramater altında), epidural 

(duramater üstünde) kanamalar, beyinde zedelenmeler, omurga kırıklarında 

omurilik kesisi, sinir kesileri ve bunlara bağlı felçler, uzun kemik kırıklarında 

yağ embolisi gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir. 
 

6.3.2.8. Elle Malzeme Taşınması 

Ağır yüklerin veya daha hafif yüklerin uzun süre taşınması, kaldırılması, 

indirilmesi, itilmesi, çekilmesi, başka bir yere götürülmesi veya hareket ettirilmesi 

gibi işlerin yapılması sonucu çalışanlarda bel ve sırt ağıları gibi rahatsızlıklar 

görülebilir. Bu tip rahatsızlıkların önlenmesi için yapılacak taşıma işleminde şu 

faktörlere dikkat edilmesi gerekmededir (İnşaatta İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kampanyası, 2006, İnşaat Sektöründe Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıkları). 

1. Yükün özellikleri, 

2. İşin çevresi, 

3. İşin zorunlu kıldığı faaliyetler, 

4. Fiziksel güç gereksimi. 

 

6.3.2.8.(1). Yükün Özellikleri 

Aşağıda belirtilen özelliklere sahip yüklerin elle taşınması sırt ve bel incinmesi riski 

oluşturabilir; 

- Çok ağır veya çok büyükse, 

- Kaba veya kavranılması zor ise, 

- Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa, 

- Vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini 

gerektiren bir konumda ise, 

- Özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve 

şekilde ise. 

 

6.3.2.8.(2). İşin Çevresi 

Çalışma ortamı aşağıdaki özelliklerde ise, özellikle sırt incinmesi riskini 

artırabilir; 
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- Çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise, 

- Zemin düz değilse, engeller bulunuyorsa veya düşme veya kayma tehlikesi 

varsa, 

- Çalışma ortam ve şartları, işçilerin yükleri güvenli bir yükseklikte veya 

uygun bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun değilse, 

- İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını 

gerektiren seviye farklılıkları varsa, 

- Zemin veya üzerinde durulan yer dengesizse, 

- Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değilse. 

 

6.3.2.8.(3). İşin Zorunlu Kıldığı Faaliyetler 

Aşağıda belirtilen çalışma şekillerinden bir veya daha fazlasını gerektiren işler sırt ve bel 

incinmesi riski oluşturabilir. 

- Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli 

bedensel çalışmalar, 

- Yetersiz ara ve dinlenme süresi, 

- Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri, 

- İşlemin gerektirdiği, işçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu. 

 

6.3.2.8.(4). Fiziksel Güç Gereksimi 

 İş; 

- Çok yorucu ise, 

- Mutlaka vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa, 

- Yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa, 

- Vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa, bedenen çalışma şekli ve 

harcanan güç, özellikle sırt ve bel incinmelerine neden olabilir. 

Elle taşıma sonucu oluşabilecek rahatsızlıkların önlenebilmesi için aşağıdaki 

risk faktörlerinin önlenmesi gerekmektedir(Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği): 

İşçinin; 

- Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması, 

- Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanması, 
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- Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması, durumunda işçiler risk 

altında olabilirler. 

6.3.3. Biyolojik Etkenlerden Kaynaklanan Meslek Hastalıkları 

Enfeksiyona neden olan mikro-organizmalar, zehirli maddeler ve yırtıcı 

hayvanlar bu tehlikelerden bazılarıdır. Hafriyat işiyle uğraşan işçilerde toprakta 

yaşayan bazı mantarlar histoplazmoza (akciğer enfeksiyonu) neden olmaktadır. 

Ayrıca birçok işçinin yan yana çalışıyor olması tüberküloz, hepatit ve grip gibi 

bulaşıcı hastalıkların kişiden kişiye taşınmasına neden olmaktadır. Sıtma, ateş ve 

Lyme Hastalığı ise çevredeki haşerelerin ısırması sonucu bulaşır(Anonymous).  

Zehirlenmelerin bitkisel kaynakları ise zehirli sarmaşıklar, ısırgan otları ve 

zehirli meşeler olmaktadır. Bazı tahta tozları karsinojendir(kansere neden olma). Batı 

tipi kırmızı sedir ağacı ise allerjendir. 

6.3.4. Psikolojik Kaynaklı Olan Meslek Hastalıkları 

Meslek hastalıklarına neden olan psikolojik etkenler şunlardır: 

-Duyusal denge, 

-Reaksiyon zamanı, 

-Zekâ düzeyi, 

-Özel yetenekler, 

-Psikolojik yorgunluk, 

-Algı hızı, 

-Algı, dikkat, bellek bozuklukları, karar verme yeteneksizliği. 

Monoton iş ortamı, yoğun dikkat gerektiren işler, çalışma saatlerinin düzensiz 

olması, vardiyalı çalışma, şiddete maruz kalınan işler (polislik ve gardiyanlık gibi) , 

yalnız çalışma, aşırı sorumluluk gibi iş şartları, çalışanlarda ciddi psikolojik 

rahatsızlıklara neden olabilir. Böyle psikolojik stres ve aşırı yüklenmeler, 

çalışanlarda uyku bozuklukları, tükenme sendromları ve depresyona neden olabilir. 

İş stresine bağlı olarak kalp-damar sistemi hastalıklarında, özellikle koroner damar 

hastalıkları ve hipertansiyonda artış olduğu bildirilmiştir. Hayati tehdit eden ya da 
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ölümle sonuçlanan büyük kazalar ve faciaların, çalışanlarda ağır psikolojik 

bozukluklara neden olduğu görülmüştür (Anonymous). 

a- Distimi (Kronik Depresyon): Biyolojik kökenli olduğunu ve beyindeki 

kimyasal maddelerin yetersizliğine bağlı olduğunu öne sürerlerken; bazıları 

da, düşünce istemindeki psikolojik dengesizliğe dikkat çekmekteler. APA 

(American Psychological Association) ya göre, distimi şöyle tanımlanıyor;  

Son iki senedir depresif ruh halinde olmak ve bunun yanı sıra aşağıdakilerin 

en az ikisinden yakınmak:  

- İştah azalması veya aşırı yemek, 
- Sürekli yorgunluk durumu,  
- Düşük benlik algısı, 
- Uyku bozuklukları, 
- Yoğun ümitsizlik duyusu, 
- Yoğunlaşamama, 
- Kararsızlık. 

b- Panik atak: en kısa ve öz tabiri ile ani olarak ortaya çıkan endişe - kaygı 

nöbetidir. Bu endişe ve kaygı nöbeti kişinin vücudunda bazı fiziksel 

belirtilerle kendini gösterir, bu yüzden de çoğu zaman kişide yoğun bir korku 

ve rahatsızlık duygusu yaratır. Bu yoğun korku duygusu içinde kişi, çok kötü 

birşey olacağını, onun için sonun geldiğini, öleceğini veya kalp krizi 

geçireceğini düşünür. Panik nöbeti sırasında aşağıdaki belirtiler görülebilir. 

1 -  Çarpıntı, kalp atımlarını duyumsama, 

2 -  Terleme, 

3 -  Titreme ya da sarsılma, 

4 -  Nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma, 

5 -  Soluğun kesilmesi, 

6 -  Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı duyma, 

7 -  Bulantı ya da karın ağrısı, 

8 -  Baş dönmesi, sersemlik hissi, düşecekmiş ya da bayılacakmış gibi olma, 

9 -  Derealizasyon ya da Depersonalizasyon (Dış dünya ya da kendisi 

gerçekliğini kaybetmiş gibi hissetme), 

10- Kontrolünü kaybedeceği ya da çıldıracağı korkusu, 
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11- Ölüm korkusu, 

12- Uyuşma ve karıncalanma duygusu, 

13- Üşüme ürperme ve ateş basması. 

6.3.5. Ergonomiye Özensizlikten Kaynaklanan Meslek Hastalıkları 

Ergonomi, çalışanın anatomik boyutlarını, fizyolojik özelliklerini, psikolojik 

heves ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak işyeri ortamının fiziksel 

tasarımını gerçekleştiren, insan-makine-çevre uyumunu hedefleyen disiplinler arası 

bir bilim dalıdır. Verimlilik ve etkinlik hesaplarının yapıldığı koşullarda insan 

sağlığına öncelik vermek, işe göre değil, insana göre iş esasını benimseyerek işyeri 

koşullarının "insancalaştırılmasını" amaçlayan bir bilimdir. Ergonomi bilim dalı 

genellikle sanayide, fabrika ortamında ve günlük ev aletlerinin kullanımında 

uygulamaları olan bir bilim dalı olmasına rağmen inşaat sektörüne uygulanması 

halinde de olumlu sonuçların elde edileceği kaçınılmaz bir gerçektir. Genellikle iş 

ortamında ısı, aydınlatma ve gürültü gibi faktörlerin çalışan açısından 

değerlendirildiğinde önemli sonuçları vardır. Bu fiziksel koşulların tasarımında 

mevcut koşullarda standartlardan sapılmasının gerek insan sağlığı açısından gerekse 

iş kazalarının oluşması açısından önemi büyüktür.  

 

6.3.5.1. Aydınlatma 

Aşağıda çeşitli iş ve işlemler için çeşitli aydınlatma oranları lüx cinsinden 

verilmiştir ( İngiltere Aydınlatma Mühendisleri Cemiyeti ): 

Montaj ve kalite kontrolünde: 

- Kaba işler        200 lüx 

- Vasat incelikte işler       400 lüx 

- İnce işler        900 lüx 

- Çok ince işler       2000 lüx 

- Metal levha işleri       400 lüx 

Ağaç işlerinde : 
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- kaba doğrama      200 lüx 

- rende ve tezgâhta incelikli makina işlemleri   400 lüx 

- ince tezgâh işleri, makina ve cilalama işleri  600 lüx 

 

Amerikan İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Yönetiminin inşaat alanları için 

belirlediği aydınlatma ölçüleri ise şöyle: 

- Genel yapı alanı aydınlatması   5 ışık birimi ( foot candle) 

- Genel yapı alanı, inşaat alanı,  

atık alanlar, depolar, yükleme bölümleri 3 ışık birimi ( foot canddle) 

- Koridorlar, Yollar , çıkış yolları  5 ışık birimi ( foot candle ) 

- Tüneller, yeraltı çalışma alanları   5 ışık birimi ( foot candle ) Tünel 

inşaatında drill işlemleri için en az  10 ışık birimi gerekmektedir 

- Mekanik ve elektrik odaları,  

marangozhaneler,  

tuvaletler ve çalışma odaları    10 ışık birimi ( foot candle ) 

- İlk yardım istasyonları ve ofisler  30 ışık birimi ( foot candle ) 

İyi bir çalışma ortamı hazırlamak için, çalışanların performans ve 

verimliliğini etkileyen çevre koşullarının kontrolü gerekmektedir. Aydınlatma, 

çalışanların ortamı doğru, rahat ve güvenli görmesi açısından önemlidir. Çalışma 

ortamının, iyi bir şekilde aydınlatılmasıyla çalışanların ortamı daha hızlı ve doğru 

şekilde görmesini, yetersiz aydınlatılmasıyla verim düşüklüğü, çalışanların moral ve 

fiziksel sağlığı yönünden olumsuzluklara neden olacaktır. 

 

6.3.5.2. Gürültü 

Amerikan İşçi Sağlığı ve İş güvenliği yönetimine göre aşağıdaki belirlenen 

gürültü düzeylerinin üzerine çıkılırsa gerekli önleyici önlemlerin alınması gerektiği 

vurgulanmıştır. 

Gün boyu maruz kalınan süre, saat olarak         Gürültü düzeyi dBA 

8                     90 

6       92 

4       95 
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3       97 

2       100 

1 ½       102 

Her durumda yukarıdaki ses düzeylerinin üzerine çıkıldığı zaman etkin 

duyma koruyucu programlarının geliştirilmesi önerilmiştir. 

 

6.3.5.3. Isı ( İklim ) 

İşyerinde ısı açısından ortam koşullarını etkileyen faktörler şunlardır (Sürekli, 

İnşaat Sektöründe Ergonomi, Yayınlanmamış): 

1. Hava ısısı  

2. Isı kaynaklarından yayılan ısı  

3. Ortam nemliliği  

4. Hava hareketleri 

 

6.3.5.3.(1). Hava Isısı 

Gelişmiş endüstri ülkelerinde hafif fiziksel işler yapan işçilerin çalıştığı 

fabrikalarda en rahat ortam ısısının 18.3 oC olduğu kabul edilmiştir. Rahat bulunan 

çalışma ortamının alt ve üst hudutlarının da 15,6- 20 oC olduğu saptanmıştır. Büro 

çalışanları ve daha az hareketli işler yapan işgörenlerin tercih ettikleri ortam ısısı ise 

bir ölçüde de olsa daha yüksektir ( 19,4 - 22,8 oC ). Çalışanların fiziksel aktivitesi 

arttıkça ortam ısıs değerlerini düşürmek gerekmektedir. Ağır endüstriyel işlerde, 

işgörenlerin kendilerini rahat hissettikleri ortam ısısı hudutları 12,8 - 15,6 oC olarak 

saptanmıştır. Açık ısı kaynakları ve yayılan ısı karşısında çalışan işçilerin ise daha 

düşük ortam ısısı düzeyini benimsedikleri görülmüştür. 

 

6.3.5.3.(2). Yayılan Isı  

Yayılan ısının global boyutların ölçebilen Globe termometresi ile bulunan ısı 

derecelerinin ortalama değeri 18,3 oC olduğunda rahat bir ortam oluştuğu ve bu 

rahatlığın alt ve üst hudutlarının da 16,7 - 20 oC düzeyinde olduğu saptanmıştır. 
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6.3.5.3.(3). Havanın Nemliliği 

Normal ısı koşullarında havanın nemlilik derecesinin önemli bir etkisi olmaz. 

Ancak bu koşullarda dahi, aşırı nemden kaçınılmalıdır. Nemlilik, mevcut ortam ısısı 

koşullarında, işyeri havasını doymuşluk düzeyine kadar getirecek su buharı değerine 

( yüzde yüz nemli ) göre yüzde oranı şeklinde ifade edilir. Bu elde edilen değer 

rölatif nemlilik derecesidir. Genelde rölatif nemlilik derecesi % 70 ten yukarı 

çıkmaması gerekir. 

 

6.3.5.3.(4). Hava Hareketleri 

Ortam ısısı ve yayılan ıs düzeyleri normal sınırlar içinde iken, ideal hava 

akımı 150 mm/saniye civarındadır. Hava hareketi 510 mm/sn nin üzerine çıktığında 

çalışma ortamı esintili kabul edilir. 100 mm/sn nin altında hava değişimi olan 

yerlerde ise, hava hareketlerinin rahatlığı kalmaz ve bu ölçüde hava akımı olan 

işyerleri " havasız " etkisi yapar. 
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7. SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI (SGP) 

Yapı işleri, ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarının en fazla görüldüğü 

sektördür. Bu durum yapı işlerinde, çalışma şartlarının diğer sektörlerden farklı 

olmasından kaynaklanmaktadır. Çalışanların sık sık değişmesi, çalışma alanının 

geniş ve dağınık olması, işlerin süreli ve geçici olması, eğitimsiz ve vasıfsız işçilerin 

çalıştırılması, farklı iş kollarının olması yapı işlerinde sağlık ve güvenlik 

önlemlerinin belirlenip uygulanmasını zorlaştırmaktadır.  

Yukarıda belirtilen nedenlerle yapı işlerinde en sık karşılaşılan iş kazaları ve 

meslek hastalıkları sınıflarının belirlenip, bunların en aza indirilmesi için sağlık ve 

güvenlik önlemlerinin hazırlanması ve çalışanların bu risklere karşı 

bilinçlendirilmesi gerekmektedir.  

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak önlemlerin tümünün 

sadece projenin uygulanması sürecine bırakılması doğru değildir. Uygulama 

aşamasında alınacak önlemlerin neler olacağı, bunların kimler tarafından ve nasıl 

yerine getirileceğinin daha projelendirme aşamasında planlanmış olması 

gerekmektedir. Üretime başlanmadan, üretim sürecinin tümünü, işe özgü koşulları, 

yürütülecek faaliyetleri, bu faaliyetlerden kaynaklanacak risklere karşı alınacak 

önlemleri içeren ve daha proje aşamasında projenin en az kazayla bitirilmesini 

amaçlayan, sağlık ve güvenlik planlarının hazırlanması gerekmektedir. Aksi halde bu 

konularda alınacak önlemlerin anlık kararlara dayalı ve dolayısıyla yetersiz olması 

kaçınılmazdır. 

İnşaat sektöründe özellikle uygulama (üretim) aşamasında iş kazası ve meslek 

hastalıklarının önlemesine yönelik, uygulanan projeye özgü pratik çözümler-

önlemler alınmakta, bunlarda risklerin azaltılması açısından yetersiz gelmektedir. Bu 

durum ancak üretime başlanmadan-daha proje aşamasında, projeye özgü koşulların 

ve çalışma şartlarının incelenerek, risklerin belirlenip, önlemlerin alınması ve bu 

konuda kontrollerin sistematiğe bağlanarak, çalışanların eğitilmesi ile düzeltilebilir.  

Bu çalışma ile inşaat sektöründe özelikle yapı üretiminde uygulanabilirliği 

yüksek, Sağlık ve Güvenlik Planı (SGP) önerisi hazırlanması hedeflenmiştir. Fakat 
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yukarıda da belirttiğimiz gibi inşaat projelerinin kendine özgü koşulları olduğu için 

bu öneride en genel koşullar ve faaliyetler ele alınmıştır. 

Uygulanacak herhangi bir projede, karşılaşılabilecek iş kazaları ve meslek 

hastalıklarını sayısını en aza indirebilmek için aşağıda belirtilen hususların 

irdelenmesi gerekmektedir: 

1. Proje hakkında yeterli bilgiye ulaşılması,  

2. Projede yürütülecek faaliyetlerin tanımlanması, 

3. Yürütülecek faaliyetlerin sıralanması, 

4. Risklerin belirlenmesi, 

5. Risklere karşı önlemlerin belirlenmesi, 

6. Çalışanların bu risklere karşı eğitilmesi. 

Bu bölüme kadar, inşaat sektöründe en çok karşılaşılan risk grupları 

belirlenerek, bu risklerin neden olabileceği iş kazaları ve meslek hastalıkları 

sınıflandırılmıştır. Bundan sonra bu bilgiler eşliğinde aşağıda belirtilen aşamalar için 

sağlık ve güvenlik çerçeve ve detay planları hazırlanarak, örnek bir sağlık ve 

güvenlik planı hazırlanmış olacaktır: 

û Kazı Hazırlık Planı 

û Şantiyede Kullanılacak İş Makineleri 

û İş Makinelerinde Güvenlik 

û Şantiyede Kullanılacak El Aletleri 

û Kişisel Koruyucu Donanımlar 

û Şantiyede Kullanılacak Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri 

û Kalıp Kontrol Formu 

û İskele Kontrol Formu 

û Demir İşleri Kontrol Formu 

û Beton Dökümü Kontrol Formu 

û Duvar Örülmesi İşi Kontrol Formu 

û Sıva, Boya, Badana, Kaplama İşleri Kontrol Formu 

 Çerçeve ve detay planlar konuyla ilgili hem hatırlatıcı hem de kontrolü 

kolaylaştırıcı sorular yöneltilerek hazırlanmıştır. Çerçeve planda konuyla ilgi genel 
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hususlara, detay planlarda ise konuya özgü iş ve işlemlere değinilmiştir. Her kontrol 

tablosunun başında tabloyla ilgili bilgiler verilmiş ve tabloyu dolduranın bilgileri 

istenmiştir.  

 Tablolar arasında raporlama işlemini kolaylaştırmak ve karışıklığı önlemek 

için kodlandırma yapılmıştır. Örneğin Beton Dökümü işine ait çerçeve planın kodu 

BD01 iken; detay planında, Yerinde Üretilen Beton Dökümü Kontrol Formunun 

kodu, BD01-1 olarak verilmiştir. Kontrol listeleri, Soru Numarası, Sorular, Evet, 

Hayır, Açıklama sütunlarından oluşmaktadır.  

 Sorular bölümünde, konuyla ilgili bilgiyi sınayan; hatırlatıcı, riskleri 

önlemeyi amaçlayan sorular sorulmaya çalışılmıştır. Bu dokümanda, sorulan soruyla 

ilgili cevap biliniyor veya gerekli işlem yapılmışsa “Evet” seçeneğinin işaretlenmesi, 

ilave açıklama varsa, “Açıklama” bölümündeki yönlendirme (o soruyla ilgili farklı 

detay plana yönlendirme) veya ilave bilgilerin kontrolünün yapılması öngörülmüştür. 

Ayrıca, eğer sorulan soruya cevap verilemiyor veya gerekli bilgiye ulaşılamıyorsa, 

“Hayır” seçeneği işaretlenip, ISG00 kodlu “Eksik / Yetersiz İşlemler Formu” na 

gidilerek,  söz konusu soruyla ilgili kimlerin neler yapması gerektiğinin araştırılması 

ve böylece projeyle ilgili hangi konularda eksiklik veya bilgi noksanlığı olduğunun 

belirlenmesi hedeflenmiştir. 

  

7.1. Kazı Hazırlık Planı  

Kazı çalışmalarına başlanmadan önce kazı yapılacak alanla ilgili projeye özgü 

bilgilerin toplanması gerekmektedir. Bu bilgiler uygulama aşamasında meydana 

gelebilecek kazaların önlenmesine yönelik olarak kullanılacaktır. Bu yönde 

kullanılabilecek bilgilerden bazıları şunlardır: 

û Yapılacak kazı çalışmasının ebatları (en, boy, yükseklik), 

û Kazı alanının plankotesi, 

û Kazı alanı etrafındaki çevre yapılar ve altyapı tesisatları, 

û Yer altı ve yüzey suları, 

û Arsanın jeolojik yapısı, 

û Kazı alanına ulaşım, vb. 
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Kazı öncesi alınacak önlemlerin hatırlatılmasına ve/veya belirlenmesine 
yönelik hazırlanan çerçeve planlar (ÇP) ile detay planlar (DP) ‘ın yer aldığı 
tabloların numarası, kodu ve isimleri aşağıda belirtilmiştir. 

 
Tablo No Form No Tablo Adı     Niteliği 

7.1.  K01  Kazı Hazırlık Planı    ÇP  

7.2.  K01-1  Çevre Yapılar ve Altyapı Tesisatları  DP 

7.3.  K01-2  Yer Altı ve Yüzey Suları   DP 
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Tablo 7.1. Kazı Hazırlık Planı 

  Form No   : K01 
Form Adı   : Kazı Hazırlık Planı 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici   :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :      
Formu Dolduranın Adı  :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  

 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
K01/1 Kazı alanı yerinde görüldü mü?   Form: K01-1 
K01/2 Parsel köşe noktaları imar ve 

kadastro planına uygun olarak 
çakıldı mı? 

   

K01/3 Plankote hazırlandı mı?    
K01/4 Vaziyet planı hazırlandı mı?    
K01/5 Mevcut yol ve alt yapı tesislerinin 

kotları temin edildi mi? 
   

K01/6 Kazı ebatları (en, boy, derinlik) 
biliniyor mu? 

   

K01/7 Toplam kazı hacmi belirlendi mi?    
K01/8 Toplam dolgu hacmi belirlendi mi?    
K01/9 Hafriyat izni alındı mı?    
K01/10 Hafriyat döküm yeri belirlendi mi?    
K01/11 Kazıya başlama tarihi belirlendi mi?    
K01/12 Arsanın topoğrafik yapısı incelendi 

mi? 
   

K01/13 Arsanın jeolojik yapısı incelendi 
mi? 

   

K01/14 Çalışma payı belirlendi mi?    
K01/15 Kazı kenar şevi belirlendi mi?    
K01/16 Kazıda kullanılacak iş makineleri 

belirlendi mi? 
  Form: İM01 

K01/17 Kazı etrafının kapatılması gerekiyor 
mu? 

   

K01/18 Kazı alanı etrafının hangi malzeme 
ile kapatılacağı belirlendi mi? 

   

K01/19 Kazı kenarının desteklenmesi 
gerekiyor mu? 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
K01/20 Kazı alanı için uyarı levhaları ve 

tabelalar belirlendi mi? 
   

K01/21 Kazı alanındaki yer altı ve yüzey su 
durumu incelendi mi? 

  Form: K01-2 

K01/22 Kazı alanına ulaşımı sağlayacak yol 
var mı? 

   

K01/23 Yolun kaplama türü ve durumu 
incelendi mi? 

   

K01/24 Yollar için uyarı levhaları hazırlandı 
mı? 

   

K01/25 
 

Hafriyatta çıkan malzeme dolguda 
kullanılacak mı? 

   

K01/26 Dolguda kullanılacak malzemenin 
stok yeri belirlendi mi? 

   

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 7.2. Çevre Yapılar ve Altyapı Tesisatları 

Form No   : K01-1 
Form Adı    : Çevre Yapılar ve Altyapı Tesisatları 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : K01 
 

 
No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 

K01-1/1 Kazı alanı üzerinde mevcut 
yapı, park, yol vb. tesis var mı? 
 
 

  Bina          [ ] 
Park          [ ] 
Yol            [ ] 
Diğer: 

K01-1/2 Kazı alanı üzerinde varsa 
mevcut yapıların kaldırılması 
için gerekli izin ve işlemler 
alındı mı? 

   

K01-1/3 Kazı alanı etrafında mevcut 
yapı, park, yol vb. tesis var mı? 

  Bina           [ ] 
Park            [ ] 
Yol             [ ] 
Kanal  [ ] 
Diğer: 

K01-1/4 Çevre yapıların kazı alanına 
uzaklığı ölçüldü mü? 

   

K01-1/5 Kazı alanı etrafındaki yapıların 
kazıdan etkilenebilirliği 
araştırılıp gerekli önlemler ve 
izinler alındı mı? 

   

K01-1/6 Mevcut yapıların temel türleri 
ve derinlikleri araştırıldı mı? 

   

K01-1/7 Kazı kenarı destek yöntemi 
belirlendi mi? 
 
 
 
 
 
 
 

  İksa  [ ] 
Palplanş [ ] 
Ankraj  [ ]  
İstinat Duvarı [ ] 
İstinat Kazığı [ ]  
Diğer:                   
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
K01-1/8 Kazı alanındaki mevcut alt 

yapı tesisatları araştırıldı mı? 
 
 
 
 

  Elektrik [ ] 
Su  [ ] 
İletişim  [ ] 
Gaz  [ ] 
Kanalizasyon [ ] 
Diğer: 

K01-1/9 Alt yapı tesisatlarının 
kaldırılması için ilgili 
kurumlardan gerekli izinler 
alındı mı?  

   

K01-1/10 Şantiyede kullanılacak elektrik, 
su, iletişim tesisatları için 
başvurular yapıldı mı? 

   

K01-1/11 Hafriyat çalışmaları sırasında 
çıkacak toz için önlem alındı 
mı? 

   

 
 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 7.3. Yer Altı ve Yüzey Suları 

Form No   : K01-2 
Form Adı   :  Yer Altı ve Yüzey Suları  

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : K01 
 

 
No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 

K01-2/1 Yeraltı su seviyesi biliniyor mu?    
K01-2/2 Yeraltı su seviyesi kazı derinliği 

içinde kalıyor mu? 
   

K01-2/3 Yeraltı su seviyesi altındaki 
zeminin sıvılaşma riski var mı? 

   

K01-2/4 Hafriyat sırasında zeminden su 
çıkması halinde suyun drenajı için 
gerekli tedbirler alındı mı? 

   

K01-2/5 Kazı alanı üstünde veya etrafında 
yüzey suyu var mı? 

   

K01-2/6 Yüzey suları kazı çalışmalarını 
etkiliyor mu? 

   

K01-2/7 Yüzey sularının drenajı için gerekli 
tedbirler alındı mı? 

  Su Toplama 
Kanalı  [ ] 
İksa  [ ] 
Palplanş [ ] 
İstinat Kazığı [ ] 
Diğer: 

K01-2/8 Olası su baskınlarına karşı tedbir 
alındı mı? 

   

K01-2/9 Drenajda kullanılacak pompa, 
hortum, boru ve ek parçalar 
belirlenip temin edildi mi?  

   

K01-2/10 Yağışlı havalarda çalışmanın 
durdurulması ve kazı alanının 
boşaltılmasıyla ilgili önlemler 
alındı mı? 

   

 

*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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7.2. Şantiyede Kullanılacak İş Makineleri 

Üretim aşamasında yürütülen faaliyetlerin daha kısa sürede ve daha az 

enerjiyle tamamlanması için işin büyüklüğü ve karmaşıklığına bağlı olarak çeşitli 

özelliklerde iş makineleri kullanılmaktadır. Kullanılan iş makineleri çeşitli 

nedenlerden ötürü iş kazalarına neden olmaktadırlar. Bu tipteki iş kazalarının 

önlenmesi için kullanılan iş makinelerinin özelliklerinin bilinmesi, amacına uygun ve 

yetkin insanlar tarafından kullanılması gerekmektedir. Şantiyelerde kullanılacak iş 

makinelerini aşağıdaki gibi gruplandırmak mümkündür: 

1. Kazı işlerinde kullanılacak iş makineleri 

2. Taşıma işlerinde kullanılacak iş makineleri, 

3. Kaldırma işlerinde kullanılacak iş makineleri, 

Şantiyede kullanılan iş makinelerinden kaynaklanacak kazalara karşı alınacak 

önlemlerin hatırlatılmasına ve/veya belirlenmesine yönelik hazırlanan çerçeve 

planlar (ÇP) ve detay planlar (DP) aşağıda belirtilmiştir. 

 
Tablo No Form No Tablo Adı     Niteliği 

7.4.  IM01  Kazı İşlerinde Kullanılacak İş Makineleri ÇP  

7.5.  IM01-1 K. M. İçin Kazı Alanı Kontrol Formu DP 

7.6.  IM01-2 Kazı Makineleri Bilgi Formu   DP 

7.7.  IM02  Taşıma işlerinde Kullanılacak İş Makineleri ÇP 

7.8.  IM02-1 Taşıma İşlerinde Kullanılacak İş Makineleri 

                                                İçin Şantiye Alanı Kontrol Formu   DP 

7.9.  IM02-2 Taşıma işlerinde Kullanılacak İş  

                                               Makinelerinde Yüklü Araç Kontrol Formu DP 

7.10.  IM02-3 Taşıma İşlerinde Kullanılacak İş  

Makineleri Bilgi Formu   DP 

7.11.  IM03  Kaldırma İşlerinde Kullanılacak  

                                                İş Makineleri     ÇP 
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Tablo No Form No Tablo Adı     Niteliği 

7.12.  IM03-1 Kaldırma İşlerinde Kullanılacak İş Makineleri  

İçin Şantiye Alanı Kontrol Formu  DP 

7.13.  IM03-2 Kaldırma Makineleri Bilgi Formu  DP 
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Tablo 7.4. Kazı İşlerinde Kullanılacak İş Makineleri 

Form No     : İM01 
Form Adı     : Kazı İşlerinde Kullanılacak İş Makineleri 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
İM01/1 Kazı miktarı (metrajı) hesapladı mı?    
İM01/2 Kazıda kullanılacak iş makineleri 

seçildi/ belirlendi mi? 
  Form: IM01-2 

İM01/3 Kazıda kullanılacak iş makineleri 
sayısı belirlendi mi? 

   

İM01/4 Kazıda kullanılacak iş makinelerinin 
özellikleri belirlendi mi? 

   

İM01/5 İş makinelerinin sigorta işlemleri 
yapıldı mı? 

   

İM01/6 Belirlenen iş makinelerinin kazı 
alanına nasıl götürüleceği belirlendi 
mi? 

   

İM01/7 Belirlenen iş makinelerinin 
periyodik kontrolleri için sistem 
kuruldu mu? 

   

İM01/8 Seçilen makinelerin güvenlik 
donanımları temin edildi mi? 

   

İM01/9 İş makinelerinin yakıt sarfiyatları 
araştırılıp yakıt ikmalinin nasıl 
yapılacağı belirlendi mi? 

   

İM01/10 Seçilen iş makineleri için sertifikalı 
operatör ve yağcı temini edildi mi? 

   

İM01/11 Operatör ve yağcıya güvenlik kursu 
/dersi içeriği belirlendi mi? 

   

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 7.5. Kazı Makineleri İçin Kazı Alanı Kontrol Formu 

Form No    : İM01-1 
Form Adı      : Kazı Makineleri İçin Kazı Alanı Kontrol 

Formu 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : IM01 

 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
İM01-1/1 Kazı alanında görüşü engelleyecek 

cisim / yapı var mı? 
   

İM01-1/2 Kazı alanında hareket kabiliyetini 
azaltabilecek cisim / yapı var mı? 

   

İM01-1/3 Kazı alanında makinelerin park 
edebilecekleri alan var mı? 

   

İM01-1/4 Kazı alanında onarım / tamir gibi 
işlemler için uygun alan var mı? 

   

İM01-1/5 Kazı alanında aynı anda kazı 
dışında faaliyet yürütülecek mi? 

   

İM01-1/6 Kazı alanında işçi çalıştırılacak 
mı? 

   

İM01-1/7 Kazı alanında aynı anda birkaç 
makine / aracın çalışması mümkün 
mü?  

   

İM01-1/8 Çalıştırılacak iş makinelerinin 
lastik yapısı araziye uygun mu? 

   

İM01-1/9 Kazı alanına giriş-çıkış için uygun 
rampa yeri belirlendi mi? 

   

İM01-1/10 Rampa dolgu malzemesi belirlendi 
mi? 

   

İM01-1/11 Rampa için uygun eğim hesaplandı 
mı? 

   

İM01-1/12 Kazı alanı etrafında gürültüden 
etkilenebilecek konut, hastane, 
okul, bakım evi gibi tesisler var 
mı? 

  Konut [ ] 
Hastane[ ] 
Okul [ ] 
Bakım Evi[ ] 
Diğer: 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
İM01-1/13 Gürültüden doğacak rahatsızlığı en 

aza indirmek için önlem düşünüldü 
mü? 

   

İM01-1/14 Çalışma sırasında oluşabilecek toz 
için önlem düşünüldü mü? 

   

İM01-1/15 Gece çalışma yapılacak mı?    
İM01-1/16 Sahada yeterli aydınlatma için 

gerekli teçhizat belirlendi mi? 
   

İM01-1/17 Gerekli enerji miktarı hesaplanıp, 
elektrik iletim hattı ve direkleri 
temin edildi mi? 

   

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 7.6. Kazı Makineleri Bilgi Formu 
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Tablo 7.7. Taşıma İşlerinde Kullanılacak İş Makineleri 
 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : IM01 

 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
İM02/1 Şantiyede taşınması muhtemel yük 

tipleri belirlendi mi? 
   

İM02/2 Bu yüklerin taşınmasına uygun iş 
makineleri belirlendi mi? 

   

İM02/3 Kullanılacak taşıma araçlarının 
sayısı belirlendi mi? 

   

İM02/4 Yüklerin veya malzemelerin 
taşıyıcılara nasıl yükleneceği 
belirlendi mi? 

   

İM02/5 Yükleyici iş makineleri kullanılacak 
mı? 

   

İM02/6 Yükleyicilerin yüke uygunluğu ve 
teknik özellikleri belirlendi mi? 

   

İM02/7 Yükleyicilerin yakıt sarfiyatları 
araştırılıp yakıt ikmalinin nasıl 
yapılacağı belirlendi mi? 

   

İM02/8 Yeterli sayıda yükleyici temin edildi 
mi? 

   

İM02/9 Yükleyiciler için güvenlik 
donanımları temin edildi mi? 

   

İM02/10 Yükleyicilerin periyodik kontrolleri 
yapıldı mı? 

   

İM02/11 Yükleyiciler için sertifikalı operatör 
ve yağcı temini edildi mi? 

   

İM02/12 Taşıma araçlarının sigorta işlemleri 
yapıldı mı? 

   

İM02/13 Taşıma araçlarının periyodik 
kontrolleri yapıldı mı? 

   

Form No    : İM02 
Form Adı      : Taşıma İşlerinde Kullanılacak İş Makineleri 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
İM02/14 Taşıma araçlarının yakıt sarfiyatları 

araştırılıp yakıt ikmalinin nasıl 
yapılacağı belirlendi mi? 

   

İM02/15 Taşıma araçları için sertifikalı 
operatör ve yağcı temini edildi mi? 

   

İM02/16 Taşıma faaliyetlerinde hangi kasa 
tipinin ve kasa uzunluğunun ihtiyacı 
karşılayacağı belirlendi mi? 

   

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7. SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI (SGP) Polatkan CANPOLAT 
 

79 
 

Tablo 7.8. Taşıma İşlerinde Kullanılacak İş Makineleri İçin Şantiye Alanı Kontrol 
Formu 

Form No     : İM02-1 
Form Adı    : Taşıma İşlerinde Kullanılacak İş Makineleri 

İçin Şantiye Alanı Kontrol Formu 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : IM02 

 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
İM02-1/1 Şantiye alanında görüşü 

engelleyecek cisim / yapı var 
mı? 

   

İM02-1/2 Şantiye alanında hareket 
kabiliyetini azaltabilecek cisim 
/ yapı var mı? 

   

İM02-1/3 Şantiye içindeki yollar 
oluşturuldu mu? 

   

İM02-1/4 Şantiye yolları yüklü araçları 
taşıyabilecek kapasitede mi? 

   

İM02-1/5 Şantiye alanında makinelerin 
park edebilecekleri alan var 
mı? 

   

İM02-1/6 Şantiye alanında onarım / tamir 
gibi işlemler için uygun alan 
var mı? 

   

İM02-1/7 Şantiye alanındaki rampalar 
yeterli eğim, genişlik ve 
sağlamlığa sahip mi? 

   

İM02-1/8 Şantiye alanında aynı anda 
birkaç makine-aracın çalışması 
mümkün mü?  

   

İM02-1/9 Çalıştırılacak iş makinelerinin 
lastik yapısı araziye uygun mu? 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
İM02-1/10 Şantiye içindeki yollarda 

gerekli sinyalizasyon 
çalışmaları yapıldı mı? 
 

   

İM02-1/11 Şantiye alanı etrafında 
gürültüden etkilenebilecek 
konut, hastane, okul, bakım evi 
gibi tesisler var mı? 

  Konut  [ ] 
Hastane [ ] 
Okul  [ ] 
Bakım Evi [ ] 
Diğer: 

İM02-1/12 Gürültüden doğacak 
rahatsızlığı en aza indirmek 
için önlem düşünüldü mü? 

   

İM02-1/13 Çalışma sırasında oluşabilecek 
toz için önlem düşünüldü mü? 

   

İM02-1/14 Gece çalışma yapılacak mı?    
İM02-1/15 Sahada yeterli aydınlatma için 

gerekli teçhizat belirlendi mi? 
   

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 7.9.Taşıma İşlerinde Kullanılacak İş Makinelerinde Yüklü Araç Kontrol 
Formu 

Form No    : İM02-2 
Form Adı    : Taşıma İşlerinde Kullanılacak İş 

Makinelerinde Yüklü Araç Kontrol Formu 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : IM02 

 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
İM02-2/1 Şantiye yolları kullanılan 

araçlar için yeterli genişlikte 
mi? 

   

İM02-2/2 Yol kenarlarında yaya trafiği 
için kaldırım var mı? 

   

İM02-2/3 Yollarda yeterli aydınlatma 
için gerekli teçhizat belirlendi 
mi? 

   

İM02-2/4 Malzeme stok alanlarının yola 
ne kadar uzak olacakları 
belirlendi mi? 

   

İM02-2/5 Yol kenarında görüşü 
engelleyecek cisimler ve 
yapılar var mı? 

   

İM02-2/6 Yol güzergâhında yapılacak 
sinyalizasyon için gerekli 
teçhizat belirlendi mi? 

   

İM02-2/7 Yollarda yeterli sayıda yaya 
geçişi bırakıldı mı? 

   

İM02-2/8 Taşınacak yüke uygun iş 
makinesi seçildi mi? 

   

İM02-2/9 Belirlenen araçların kasaları 
taşınacak yükler için yeterli 
büyüklükte mi? 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
İM02-2/10 Yüklerin kasalara uygun 

şekilde istiflenmesi için gerekli 
eğitim çalışmaları ve ikaz 
levhaları belirlendi mi? 
 

   

İM02-2/11 Kasa dışına taşabilecek (kasaya 
sığmayacak) yük tipleri 
belirlendi mi? 

   

İM02-2/12 Yüklerin kasa dışına taşması 
halinde uygulanacak kurallar 
belirlenip, gerekli ikaz ve 
sinyalizasyon teçhizatları temin 
edildi mi? 

   

İM02-2/13 Bu şekilde yüklenmiş araçlar 
trafiğe çıkarılacak mı? 

   

İM02-2/14 Trafiğe çıkarılacaksa taşıyıcı 
aracın önünde ve arkasında 
hareket edecek, gerekli uyarıcı 
sinyalizasyonu yapılmış araçlar 
temin edildi mi? 

   

İM02-2/15 Taşıma sırasında aracın 
hareketiyle etrafa 
savrulabilecek malzemeler de 
taşınacak mı?  

   

İM02-2/16 Bu tip taşımalarda kasa üstünü 
kapatabilmek için uygun 
malzeme belirlenip, temin 
edildi mi? 

  Branda  [ ] 
Tente  [ ] 
Kasa Kapağı [ ] 

İM02-2/17 Yüklü aracın nasıl boşaltılacağı 
belirlendi mi? 

  Damper [ ] 
Forklift [ ] 
Vinç   [ ]       
İnsan Gücü [ ] 

İM02-2/18 Araç yükünün boşaltılması için 
uygun yerler belirlendi mi? 

   

İM02-2/19 Yük araçtan indirildikten sonra 
başka bir yere taşınacak mı? 

   

İM02-2/20 Başka bir yere taşınacaksa 
taşıma yöntemi belirlendi mi? 

  Forklift [ ] 
Vinç   [ ]  
 İnsan Gücü [ ] 

İM02-2/21 Yüklü aracın kullanacağı yol 
güzergâhı ve yükün 
boşaltılacağı yerin, 
kullanılacak araçların 
ağırlıklarını taşıyabilirlikleri 
araştırıldı mı? 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
İM02-2/22 Taşıyıcı araçlarda yol ve 

mevsim şartlarına uygun lastik 
tipi belirlendi mi? 

   

İM02-2/23 Taşıyıcı aracın hidrolik 
sistemlerinin periyodik 
kontrolü için sistem kuruldu 
mu? 

   

İM02-2/24 Taşıyıcı aracın sesli ve ışıklı 
uyarı sistemi kontrolü için 
sistem kuruldu mu? (korna, 
sinyal, geri vites uyarı sesi) 
 

   

İM02-2/25 Yük damperle boşaltılacaksa:    
a- Boşaltım yeri yaya ve araç 

trafiğine kapatılacak mı? 
   

b- Boşaltım yeri etrafı malzeme 
sıçramasına karşı uygun 
malzeme ile kapatılacak mı? 

   

c- Boşaltma yeri etrafında 
kullanılacak uyarıcı ikaz ve 
işaretler belirlendi mi? 

   

İM02-2/26 Yük insan gücüyle 
boşaltılacaksa: 

   

a- Yük insan gücüyle boşaltmaya 
uygun mu? 

   

b- Yeterli sayıda insan gücü temin 
edilebilecek mi? 

   

c- Yükün boşaltılacağı yerde 
zeminden kaynaklanacak 
kayma/düşme ye karşı 
önlemler belirlendi mi? 

   

d- Gerekli K.K.D. belirlenip 
kullanım talimatları hazırlandı 
mı? 

  Eldiven [ ] 
Önlük  [ ] 
Tulum  [ ] 
Bilek Koruyucu[ ] 
Çelik Burunlu 
Ayakkabı [ ] 

e- Yükün nasıl boşaltılacağıyla 
ilgili eğitim verildi mi? 

   

f- Yükün boşaltılacağı alan 
trafiğe kapatılacak mı? 
 

   

g- Boşaltma yeri etrafında 
kullanılacak uyarıcı ikaz ve 
işaretler belirlendi mi? 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
İM02-2/27 Yük vinç yardımıyla 

boşaltılacaksa: 
   

a- Uygun vinç tipi belirlendi mi?   Kule Vinç  [ ] 
Mobil Vinç [ ] 
Gırgır Vinç [ ] 

b- Seçilen vincin taşıma 
kapasitesi ve hareket kabiliyeti 
yeterli mi? 

   

c- Vinç halatlarının ve ek 
parçalarının (kelepçe, kanca 
vb.) kontrolü için sistem 
kuruldu mu? 

   

d- Yükün indirileceği noktalar 
belirlenip, insan ve araç 
trafiğine kapatılacak mı? 

   

e- Yükün indirileceği yerin 
etrafında kullanılacak ikaz ve 
işaretler belirlendi mi? 

   

f- Vinç operatörüyle iletişim 
yöntemi ve gerekli eğitim 
içeriği belirlendi mi? 

   

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 7.10. Taşıma İşlerinde Kullanılacak İş Makineleri Bilgi Formu 
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Tablo 7.11. Kaldırma İşlerinde Kullanılacak İş Makineleri 

Form No      : İM03 
Form Adı   : Kaldırma İşlerinde Kullanılacak İş 

Makineleri 
 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : IM01 

 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
İM03/1 Toplam yapı yüksekliği biliniyor 

mu? 
   

İM03/2 Yüksek noktalara kaldırılacak 
yük çeşitleri belirlendi mi? 

   

İM03/3 Bir defada kaldırılacak en az ve 
en fazla yükün ağırlığı belirlendi 
mi? 

   

İM03/4 Yükün kaldırılması sırasında 
aynı anda yatayda da hareket 
ettirilmesi gerekiyor mu? 

   

İM03/5 İhtiyaç duyulan kaldırma aracı 
tipi veya tipleri belirlendi mi? 

  Asansör [ ] 
Kule Vinç [ ] 
Mobil Vinç [ ] 
Gırgır Vinç  [ ] 

İM03/6 Kaldırma aracının teknik 
özellikleri ve kapasitesi 
belirlendi mi? 

   

İM03/7 Yeter sayıda kaldırıcı araç temin 
edildi mi? 

   

İM03/8 Kaldırma araçlarının güvenlik 
donanımları belirlendi mi? 

   

İM03/9  Kaldırma araçlarının periyodik 
kontrolleri için sistem kuruldu 
mu? 

   

İM03/10 Kaldırma araçları için sertifikalı 
operatör ve yağcı temin edildi 
mi? 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
İM03/11 Kaldırma araçlarının sigorta 

işlemleri yapıldı mı? 
   

İM03/12 Kaldırma araçlarının periyodik 
kontrolleri için sistem kuruldu 
mu? 

   

İM03/13 Bu araçlarda istenilen motor tipi 
ve yakıtı belirlendi mi? 

   

İM03/14 Bu araçların şantiye ye nasıl 
nakliye edileceği belirlendi mi? 

   

İM03/15 Sabit kaldırma araçları için 
uygun yer seçildi mi? 

   

İM03/16 Montaj ve demontaj özellikleri 
araştırıldı mı? 

   

İM03/17 Gerekli ve yeterli bom uzunluğu 
belirlendi mi? 

   

İM03/18 Gerekli uyarı levhaları belirlendi 
mi? 

   

İM03/19 Operatörle iletişimin nasıl 
sağlanacağı belirlendi mi? 
 

   

İM03/20 Arıza, tehlike veya acil 
durumlarda ihtiyaç 
duyulabilecek başka kaldırma 
araçlarının temini araştırıldı mı? 

   

 
 

*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 7.12. Kaldırma İşlerinde Kullanılacak İş Makineleri İçin Şantiye Alanı 
Kontrol Formu 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : IM03 
 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
İM03-1/1 Kaldırma araçlarının şantiyede 

konumlandırılacağı yer belirlendi 
mi? 

   

İM03-1/2 Sahada görüşü engelleyecek 
cisim / yapı var mı? 

   

İM03-1/3 Gerekli sinyalizasyon çalışmaları 
yapıldı mı?  

   

İM03-1/4 Kaldırma aracı altındaki yaya 
veya araç trafiği engellendi mi? 

   

İM03-1/5 Kaldırma aracının hareketini 
engelleyecek yapılar veya 
tesisatlar belirlendi mi? 

   

İM03-1/6 Gece çalışması yapılacaksa 
yeterli aydınlatma için önlem 
düşünüldü mü? 

   

İM03-1/7 Enerji ihtiyacını karşılayacak 
enerji iletim hattı araca kadar 
götürüldü mü? 

   

İM03-1/8 Yükün araca veya halata 
bağlanmasının kontrolünün nasıl 
veya kimler tarafından yapılacağı 
belirlendi mi, bunun için eğitim 
hazırlandı mı? 

   

İM03-1/9 Kaldırma aracının kullanılacağı 
zeminin yapısı incelendi mi? 

   

Form No   : İM03-1 
Form Adı    : Kaldırma İşlerinde Kullanılacak İş 

Makineleri İçin Şantiye Alanı Kontrol 
Formu 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
İM03-1/10 Yeterli temel ağırlığı belirlendi 

mi? 
   

İM03-1/11 Sabit vinçlerde motorun 
bağlandığı yerin yeterliliği 
kontrol edildi mi? 

   

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 7.13. Kaldırma Makineleri Bilgi Formu 
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7.3. İş Makinelerinde Güvenlik 

Uygulama aşamasında kullanılacak iş makineleri belirlendikten sonra, her iş 

makinesine özgü risklerin belirlenip, kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin 

alınması gerekmektedir.  

Kullanılacak iş makineleri için gerekli güvenlik önlemlerinin hatırlatılmasına 

ve/veya belirlenmesine yönelik hazırlanan çerçeve planlar (ÇP) ve detay planlar (DP) 

aşağıda belirtilmiştir. 

 

Tablo No Form No Tablo Adı     Niteliği 

7.14.  IMG01 İş Makinelerinde Güvenlik   ÇP  

7.15.  IMG01-1 İş Makineleri İçin İş Grupları   DP 

7.16.  IMG01-2 Kazı-Dolgu İşlerinde Kullanılacak İş  

Makineleri Güvenlik Formu   DP 

7.17.  IMG01-3 Zemin Tesviye İşlerinde Kullanılacak İş  

Makineleri Güvenlik Formu   DP 

7.18.  IMG01-4 Kaldırma, İndirme İşlerinde Kullanılacak  

İş Makineleri Güvenlik Formu                      DP 

7.19.  IMG01-5 Taşıma İşlerinde Kullanılacak İş  

Makineleri Güvenlik Formu   DP 

7.20.   IMG01-6 Yükleme-Boşaltma İşlerinde Kullanılacak  

İş Makineleri Güvenlik Formu  DP 

7.21.  IMG01-7 İş Makineleri İçin Yakıt İkmal  

Kontrol Formu    DP 
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Tablo 7.14. İş Makinelerinde Güvenlik 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
İMG01/1 Yapı projeleri incelenerek iş grupları 

belirlendi mi? 
  Form: 

IMG01-1 

İMG01/2 Bu iş gruplarında kullanılacak iş 
makineleri belirlendi mi? 

   

İMG01/3 İş miktarı hesaplanarak kaç adet iş 
makinesi gerektiği belirlendi mi? 

   

İMG01/4 Belirlenen iş makineleri için 
sertifikalı operatör ihtiyacı belirlendi 
mi? 

   

İMG01/5 Belirlenen iş makinelerinin periyodik 
kontrolleri için sistem belirlendi mi? 

   

İMG01/6 Belirlenen iş makinelerinin 
kullandıkları yakıt türleri belirlenip, 
yakıt ikmalinin nasıl yapılacağı 
belirlendi mi? 

  Form: 
IMG01-7 

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 

 

 

 

 

 

 

Form     : İMG01 
Form Adı    : İş Makinelerinde Güvenlik 
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Tablo 7.15. İş Makineleri İçin İş Grupları 

Form No   : İMG01-1 
Form Adı   :
   

İş Makineleri İçin İş Grupları 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : IMG01 

 

No İş grubu Evet Hayır Form No İş Makineleri 

1 Kazı, Dolgu,    IMG01-2 
Ekskavatör  [ ] 
Kazıcı-yükleyici [ ] 

2 Zemin Tesviye   IMG01-3 Dozer   [ ] 
Greyder  [ ] 

3 Kaldırma, İndirme   IMG01-4 

Asansör  [ ] 
Sabit vinç  [ ] 
Mobil vinç  [ ] 
Kule vinç  [ ] 
 

4 Taşıma   IMG01-5 

Kamyon  [ ] 
Transmikser  [ ] 
Traktör  [ ] 
Kamyonet  [ ] 

5 Yükleme, Boşaltma   IMG01-6 Loder   [ ] 
Forklift  [ ] 

 

 

 

 

  

 



7. SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI (SGP) Polatkan CANPOLAT 
 

94 
 

Tablo 7.16. Kazı-Dolgu İşlerinde Kullanılacak İş Makineleri Güvenlik Formu 

Form No    : İMG01-2 
Form Adı     : Kazı-Dolgu İşlerinde Kullanılacak İş 

Makineleri Güvenlik Formu 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : IMG01 

 
 

No Sorular Evet* Hayır** 
İMG01-2/1 Çalıştırılan operatör ve yağcının sertifikası var 

mı? 
  

İMG01-2/2 Operatör ve yağcıya kullanacağı K.K.D. 
belirlenip, temin edildi mi? 

  

İMG01-2/3 Operatöre proje anlatıldı mı?   
İMG01-2/4 Operatöre çalışma alanı gösterildi mi?   
İMG01-2/5 Operatör ve yağcıya verilecek sağlık ve güvenlik 

eğitimi hazırlandı mı? 
  

İMG01-2/6 Aracın periyodik kontrollerinin düzenli olarak 
yapılması için sistem kuruldu mu? 

  

İMG01-2/7 Aracın koruyucu donanımları belirlendi mi?   
İMG01-2/8 Koruyucu donanımlar temin edilip, araca monte 

edildi mi? 
  

İMG01-2/9 Aracın fren ve hidrolik sistemlerinin düzenli 
kontrolü için sistem kuruldu mu? 

  

İMG01-2/10 Aracın kontrol sistemlerinin düzenli kontrolü 
için sistem kuruldu mu? 

  

İMG01-2/11 Operatörün görüş sahasını engelleyici unsurlar 
belirlenip, kaldırıldı mı? 

  

İMG01-2/12 Aracın üstüne yerleştirilecek güvenlik işaretleri 
belirlenip, monte edildi mi? 

  

İMG01-2/13 Aracın hareket sahası içinde işçilerin 
çalışmaması ve dikkatli olmalarıyla ilgili uyarı 
levha ve işaretleri belirlenip, temin edildi mi? 

  

İMG01-2/14 Çalışma sahasındaki yer altı ve yerüstü elektrik 
hatları belirlenip, kaldırıldı mı? 
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No Sorular Evet* Hayır** 
İMG01-2/15 Çalışma sahasında aracın dengesini bozabilecek 

etkenler belirlenip, kaldırıldı mı? 
  

İMG01-2/16 Taşıma araçlarının, araca yaklaşma mesafeleri 
belirlendi mi? 

  

İMG01-2/17 Kovanın taşıyabileceği max. Yük miktarı 
biliniyor mu? 

  

İMG01-2/18 Bomun uzanabileceği max. Mesafe biliniyor 
mu? 

  

İMG01-2/19 Çalışma sahasındaki yer altı ve yerüstü elektrik 
hatları kaldırıldı mı? 

  

İMG01-220 Çalışma sahasında aracın dengesini bozabilecek 
etkenler kaldırıldı mı? 

  

İMG01-2/21 Çalışma sahasının zemin yapısı incelendi mi?   
İMG01-2/22 Çalışma bittikten sonra kova indirildi mi?   
İMG01-2/23 Çalışma bittikten sonra araç fren ve takozlarla 

güvenli hale getirildi mi? 
  

İMG01-2/24 Aracın kullandığı rampa yeterli eğime sahip mi?   
İMG01-2/25 Araçların sesli ve ışıklı uyarı sistemlerinin 

kontrolü için sistem kuruldu mu? 
  

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 7.17. Zemin Tesviye İşlerinde Kullanılacak İş Makineleri Güvenlik Formu 

Form No   : İMG01-3 
Form Adı    : Zemin Tesviye İşlerinde Kullanılacak İş 

Makineleri Güvenlik Formu 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : IMG01 

 

No Sorular Evet* Hayır** 
İMG01-3/1 Çalıştırılan operatör ve yağcının sertifikası var 

mı? 
  

İMG01-3/2 Operatör ve yağcıya kullanacağı K.K.D. 
belirlenip, temin edildi mi? 

  

İMG01-3/3 Operatöre proje anlatıldı mı?   
İMG01-3/4 Operatöre çalışma alanı gösterildi mi?   
İMG01-3/5 Operatör ve yağcıya verilecek sağlık ve 

güvenlik eğitimi hazırlandı mı? 
  

İMG01-3/6 Aracın periyodik kontrollerinin düzenli olarak 
yapılması için sistem kuruldu mu? 

  

İMG01-3/7 Aracın koruyucu donanımları belirlendi mi?   
İMG01-3/8 Koruyucu donanımlar temin edilip, araca monte 

edildi mi? 
  

İMG01-3/9 Aracın fren ve hidrolik sistemlerinin düzenli 
kontrolü için sistem kuruldu mu? 

  

İMG01-3/10 Aracın kontrol sistemlerinin düzenli kontrolü 
için sistem kuruldu mu? 

  

İMG01-3/11 Operatörün görüş sahasını engelleyici unsurlar 
belirlenip, kaldırıldı mı? 

  

İMG01-3/12 Aracın üstüne yerleştirilecek güvenlik işaretleri 
belirlenip, monte edildi mi? 

  

İMG01-3/13 Aracın hareket sahası içinde işçilerin 
çalışmaması ve dikkatli olmalarıyla ilgili uyarı 
levha ve işaretleri belirlenip, temin edildi mi? 

  

İMG01-3/14 Çalışma sahasındaki yer altı ve yerüstü elektrik 
hatları belirlenip, kaldırıldı mı? 
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No Sorular Evet* Hayır** 
İMG01-3/15 Çalışma sahasında aracın dengesini bozabilecek 

etkenler belirlenip, kaldırıldı mı? 
  

İMG01-3/16 Çalışma sahasının zemin yapısı incelendi mi? 
 

  

İMG01-3/17 Çalışma bittikten sonra araç fren ve takozlarla 
güvenli hale getirildi mi? 

  

İMG01-3/18 Aracın kullandığı rampa yeterli eğime sahip mi?   
İMG01-3/19 Araçların sesli ve ışıklı uyarı sistemlerinin 

kontrolü için sistem kuruldu mu? 
  

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 7.18. Kaldırma, İndirme İşlerinde Kullanılacak İş Makineleri Güvenlik Formu 

Form No   : İMG01-4 
Form Adı   : Kaldırma, İndirme İşlerinde Kullanılacak İş 

Makineleri Güvenlik Formu 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : IMG01 

 

No Sorular Evet* Hayır** 
İMG01-4/1 Çalıştırılan operatör ve yağcının sertifikası var 

mı? 
  

İMG01-42 Operatör ve yağcıya kullanacağı K.K.D. 
belirlenip, temin edildi mi? 

  

İMG01-4/3 Operatöre proje anlatıldı mı?   
İMG01-4/4 Operatöre çalışma alanı gösterildi mi?   
İMG01-4/5 Operatör ve yağcıya verilecek sağlık ve 

güvenlik eğitimi hazırlandı mı? 
  

İMG01-4/6 Aracın periyodik kontrollerinin düzenli olarak 
yapılması için sistem kuruldu mu? 

  

İMG01-4/7 Aracın koruyucu donanımları belirlendi mi?   
İMG01-4/8 Koruyucu donanımlar temin edilip, araca monte 

edildi mi? 
  

İMG01-4/9 Aracın fren ve hidrolik sistemlerinin düzenli 
kontrolü için sistem kuruldu mu? 

  

İMG01-4/10 Aracın kontrol sistemlerinin düzenli kontrolü 
için sistem kuruldu mu? 

  

İMG01-4/11 Operatörün görüş sahasını engelleyici unsurlar 
belirlenip, kaldırıldı mı? 

  

İMG01-4/12 Aracın üstüne yerleştirilecek güvenlik işaretleri 
belirlenip, monte edildi mi? 

  

İMG01-4/13 Aracın hareket sahası içinde işçilerin 
çalışmaması ve dikkatli olmalarıyla ilgili uyarı 
levha ve işaretleri belirlenip, temin edildi mi? 

  

İMG01-4/14 Çalışma sahasındaki yer altı ve yerüstü elektrik 
hatları belirlenip, kaldırıldı mı? 
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No Sorular Evet* Hayır** 
İMG01-4/15 Çalışma sahasında aracın dengesini bozabilecek 

etkenler belirlenip, kaldırıldı mı? 
  

İMG01-4/16 Araçların yük kapasiteleri belirlenip, en çok 
yükü gösteren levhalar hazırlandı mı? 

  

İMG01-4/17 Yük taşımak için kullanılan araçlarda insan 
taşınmasının önlenmesi için gerekli eğitim ve 
uyarılar hazırlandı mı? 

  

İMG01-4/18 Araçlardaki halatların düzenli kontrol edilmesi, 
bakım ve onarımı için sistem oluşturuldu mu? 

  

İMG01-4/19 Asansör boşlukları etrafına yerleştirilecek uyarı 
levha ve işaretleri belirlenip, temin edildi mi? 

  

İMG01-4/20 Elektrikli çalışan kaldırma araçları için 
topraklama projeleri hazırlandı mı? 

  

İMG01-4/21 Operatörle iletişim yöntemi belirlenip, gerekli 
eğitim hazırlandı mı? 

  

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 7.19. Taşıma İşlerinde Kullanılacak İş Makineleri Güvenlik Formu 

Form No   : İMG01-5 
Form     : Taşıma İşlerinde Kullanılacak İş Makineleri 

Güvenlik Formu 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : IMG01 

 

No Sorular Evet* Hayır** 
İMG01-5/1 Çalıştırılan operatör ve yağcının sertifikası var 

mı? 
  

İMG01-5/2 Operatör ve yağcıya kullanacağı K.K.D. 
belirlenip, temin edildi mi? 

  

İMG01-5/3 Operatöre proje anlatıldı mı?   
İMG01-5/4 Operatöre çalışma alanı gösterildi mi?   
İMG01-55 Operatör ve yağcıya verilecek sağlık ve güvenlik 

eğitimi hazırlandı mı? 
  

İMG01-5/6 Aracın periyodik kontrollerinin düzenli olarak 
yapılması için sistem kuruldu mu? 

  

İMG01-5/7 Aracın koruyucu donanımları belirlendi mi?   
İMG01-5/8 Koruyucu donanımlar temin edilip, araca monte 

edildi mi? 
  

İMG01-5/9 Aracın fren ve hidrolik sistemlerinin düzenli 
kontrolü için sistem kuruldu mu? 

  

İMG01-5/10 Aracın kontrol sistemlerinin düzenli kontrolü için 
sistem kuruldu mu? 

  

İMG01-5/11 Operatörün görüş sahasını engelleyici unsurlar 
belirlenip, kaldırıldı mı? 

  

İMG01-5/12 Aracın üstüne yerleştirilecek güvenlik işaretleri 
belirlenip, monte edildi mi? 

  

İMG01-5/13 Aracın hareket sahası içinde işçilerin çalışmaması 
ve dikkatli olmalarıyla ilgili uyarı levha ve 
işaretleri belirlenip, temin edildi mi? 

  

İMG01-5/14 Çalışma sahasında aracın dengesini bozabilecek 
etkenler belirlenip, kaldırıldı mı? 
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No Sorular Evet* Hayır** 
İMG01-5/15 Damperle boşaltma yaparken uygulanacak 

kurallar belirlenip, gerekli eğitim hazırlandı mı? 
  

İMG01-5/16 Geri hareket sırasında uygulanacak kurallar 
belirlenip, gerekli eğitim hazırlandı mı? 

  

İMG01-5/17 Çalışma alanındaki elektrik iletim hatlarının         
( hava hatları), taşıma araçları için tehlike yaratıp 
yaratmadıkları kontrol edildi mi? 

  

İMG01-5/18 Araçların sesli ve ışıklı uyarı sistemlerinin 
kontrolü için sistem kuruldu mu? 

  

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 7.20. Yükleme-Boşaltma İşlerinde Kullanılacak İş Makineleri Güvenlik 
Formu 

Form No   : İMG01-6 
Form Adı   : Yükleme-Boşaltma İşlerinde Kullanılacak İş 

Makineleri Güvenlik Formu 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : IMG01 

 

No Sorular Evet* Hayır** 
İMG01-6/1 Çalıştırılan operatör ve yağcının sertifikası var 

mı? 
  

İMG01-6/2 Operatör ve yağcıya kullanacağı K.K.D. 
belirlenip, temin edildi mi? 

  

İMG01-6/3 Operatöre proje anlatıldı mı?   
İMG01-6/4 Operatöre çalışma alanı gösterildi mi?   
İMG01-6/5 Operatör ve yağcıya verilecek sağlık ve güvenlik 

eğitimi hazırlandı mı? 
  

İMG01-6/6 Aracın periyodik kontrollerinin düzenli olarak 
yapılması için sistem kuruldu mu? 

  

İMG01-6/7 Aracın koruyucu donanımları belirlendi mi?   
İMG01-6/8 Koruyucu donanımlar temin edilip, araca monte 

edildi mi? 
  

İMG01-6/9 Aracın fren ve hidrolik sistemlerinin düzenli 
kontrolü için sistem kuruldu mu? 

  

İMG01-6/10 Aracın kontrol sistemlerinin düzenli kontrolü için 
sistem kuruldu mu? 

  

İMG01-6/11 Operatörün görüş sahasını engelleyici unsurlar 
belirlenip, kaldırıldı mı? 

  

İMG01-6/12 Aracın üstüne yerleştirilecek güvenlik işaretleri 
belirlenip, monte edildi mi? 

  

İMG01-6/13 Aracın hareket sahası içinde işçilerin çalışmaması 
ve dikkatli olmalarıyla ilgili uyarı levha ve 
işaretleri belirlenip, temin edildi mi? 

  

İMG01-6/14 Çalışma sahasında aracın dengesini bozabilecek 
etkenler belirlenip, kaldırıldı mı? 
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No Sorular Evet* Hayır** 
İMG01-6/15 Araç kabinlerinin yeterli sağlamlıkta olduklarının 

kontrolü yapıldı mı? 
  

İMG01-6/16 Yük taşıma kapasiteleri belirlenip, maksimum 
yükten fazlasının yüklenmemesi için gerekli 
eğitim ve uyarı levha ve işaretleri hazırladı mı? 

  

İMG01-6/17 Araçların sesli ve ışıklı uyarı sistemlerinin 
kontrolü için sistem kuruldu mu? 

  

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 7.21. İş Makineleri İçin Yakıt İkmal Kontrol Formu 

Form No   : İMG01-7 
Form Adı   : İş Makineleri İçin Yakıt İkmal Kontrol 

Formu 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : IMG01 

 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
İMG01-7/1 Araçların kullandıkları yakıt 

türleri belirlendi mi? 
   

İMG01-7/2 Araçların yakıt sarfiyatları 
belirlendi mi? 

   

İMG01-7/3 Kullanılacak tüm araçlar için 
yakıt takip formu düzenlendi 
mi? 

   

İMG01-7/4 Yakıtın araçlara nasıl 
verileceği (doldurulacağı) 
belirlendi mi? 

  Sabit Pompayla [ ] 
Hareketli 
Pompayla           [ ] 
 

İMG01-7/5 Yakıt ikmali sırasında 
uygulanacak kurallar 
belirlenip, gerekli eğitim 
hazırlandı mı? 

   

İMG01-7/6 Yakıt ikmali sırasında 
uyulacak kurallarla ilgili levha 
ve işaretler belirlenip, 
hazırlatıldı mı? 

   

İMG01-7/7 Yakıt pompalarının düzenli 
kontrolü için sistem 
oluşturuldu mu? 

   

İMG01-7/8 Araçların yakıt depolarının 
düzenli olarak temizlenmesi 
için sistem oluşturuldu mu? 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
İMG01-7/9 Parlayıcı ve patlayıcı yakıt 

türleri için ateşle 
yaklaşılmaması ve gerekli 
topraklama sisteminin kontrolü 
için gerekli uyarı levha ve 
işaretleri belirlenip, hazırlandı 
mı? 

   

İMG01-7/10 Şantiyeye akaryakıt tesisi 
kurulacak mı? 

   

İMG01-7/11 Akaryakıt tesisi kurulacaksa 
uygun yer seçildi mi? 

   

İMG01-7/12 Yakıt depolarının hacmi ve 
konulacakları yer belirlendi 
mi? 

   

İMG01-7/13 Tesiste çalışacaklara verilecek 
sağlık ve güvenlik kursu/dersi 
içeriği hazırlandı mı? 

   

İMG01-7/14 Akaryakıt tesisinde 
çalıştırılacak sertifikalı 
elamanlar belirlendi mi? 

   

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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7.4. Şantiyede Kullanılacak El Aletleri 

 Şantiyede kullanılacak el aletleri, yürütülecek faaliyetler dikkate alınarak 

belirlenmelidir. Belirlenen el aletlerinin bilinçsizce, kullanılması, taşınması ve 

yüksekten düşürülmesi gibi nedenlerle çeşitli iş kazalarına ve meslek hastalıklarına 

neden oldukları bilinmektedir.   

Bu tipte oluşan iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemlerin 

hatırlatılmasına ve/veya belirlenmesine yönelik hazırlanan çerçeve planlar (ÇP) ve 

detay planlar (DP) aşağıda belirtilmiştir. 

 

Tablo No Form No Tablo Adı     Niteliği 

7.22.  EA01  Şantiyede Kullanılacak El Aletleri  ÇP  

7.23.  EA01-1 El Aletleri İçin Şantiye Kontrol Formu DP 

7.24.  EA01-2 Elektrikli El Aletleri Bilgi Formu  DP 

7.25.  EA01-3 Kol Gücüyle Çalışan El Aletleri  

Bilgi Formu     DP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI (SGP) Polatkan CANPOLAT 
 

107 
 

Tablo 7.22. Şantiyede Kullanılacak El Aletleri 
 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
EA01/1 Proje kapsamında yapılacak iş 

grupları belirlendi mi? 
   

EA01/2 Bu İş gruplarındaki iş miktarları 
belirlendi mi? 

   

EA01/3 İş gruplarının teknik özellikleri 
biliniyor mu? 

   

EA01/4 Bu işlerde kullanılacak iş makineleri 
ve el aletleri belirlendi mi? 

   

EA01/5 Yeterli sayıda iş makinesi ve el aleti 
temin edildi mi? 

   

EA01/6 İş makineleri ve el aletlerinin bakım-
onarım ve servis imkânları araştırıldı 
mı? 

   

EA01/7 İş makineleri ve el aletleri için yeterli 
sayıda yetişmiş eleman bulundu mu? 

   

EA01/8 İş makineleri ve el aletlerinin 
kullanımı hakkında gerekli eğitim 
çalışmaları düzenlendi mi? 

   

EA01/9 İş makineleri ve el aletlerinin 
çalışma zamanı dışında park ve 
stoklarının yapılması için uygun yer 
ve depolar düzenlendi mi? 

   

EA01/10 İş makineleri ve el aletleri için enerji 
ihtiyacının nasıl karşılanacağı ve 
sarfiyatları belirlendi mi? 

   

EA01/11 Belirlenen iş makineleri ve el 
aletlerinin güvenlik donanımları 
belirlenip temin edildi mi? 
 
 

   

Form No   : EA01 
Form Adı   : Şantiyede Kullanılacak El Aletleri 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
EA01/12 Belirlenen iş makineleri ve el aletleri 

üzerinde güvenliğin sağlanmasına 
esas ikaz ve işaretler bulunuyor mu? 

   

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 7.23. El Aletleri İçin Şantiye Kontrol Formu 

 

İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : EA01 
 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
EA01-1/1 Hangi iş grubunda hangi el aletinin 

kullanılacağı belirlendi mi? 
   

EA01-1/2 Yeterli sayıda el aleti temin edildi 
mi? 

   

EA01-1/3 Belirlenen el aletlerinin hangi enerji 
türü ile çalıştıkları belirlendi mi? 

   

EA01-1/4 El aletlerinin nerde ve nasıl 
stoklanacağı belirlendi mi? 

   

EA01-1/5 Bu el aletlerinin kimler tarafından 
kullanılabileceği belirlendi mi? 

   

EA01-1/6 El aletlerini kullanacaklara güvenlik 
eğitimi verildi mi? 

   

EA01-1/7 El aletlerinin iş başlangıcında 
verilmesi ve iş bitiminde geri 
alınmasıyla ilgili tutanaklar 
hazırlandı mı? 

   

EA01-1/8 Enerjiye (elektrik, yakıt) ihtiyacı 
olan el aletleri için, çalışma alanında 
enerjinin temini için gerekli çalışma 
yapıldı mı? 

   

EA01-1/9 El aletleri için ek donanımlara 
ihtiyaç var mı, varsa bunlar temin 
edildi mi? 

   

EA01-1/10 El aletlerinin periyodik kontrolleri 
yapıldı mı? 

   

EA01-1/11 El aletlerinin kullanımı sırasında 
ihtiyaç duyulacak koruyucu 
donanım belirlendi mi? 

   

Form No      : EA01-1 
Form Adı   : El Aletleri İçin Şantiye Kontrol Formu 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
EA01-1/12 El aletlerinin kullanımı sırasında 

ihtiyaç duyulacak koruyucu 
donanım temin edildi mi? 

   

EA01-1/13 El aletlerinin güvenli bir şekilde 
taşınması için kılıf, kutu, askı vb. 
gereçler belirlenip temin edildi mi?  

   

EA01-1/14 Gece çalışılacaksa yeterli 
aydınlatma sağlandı mı? 

   

EA01-1/15 Elektrikli el aletleri için topraklama, 
priz, fiş, anahtar, bağlantı kablosu 
kontrolleri yapıldı mı? 

   

EA01-1/16 Elektrik işlerinde kullanılacak el 
aletleri gerekli ve yeterli yalıtım 
özellikleri taşıyor mu? 

   

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 7.24. Elektrikli El Aletleri Bilgi Formu 
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Tablo 7.25. Kol Gücüyle Çalışan El Aletleri Bilgi Formu 
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7.5. Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) 

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde kullanılacak en önemli 

unsurlardan biride kişisel koruyucu donanımlardır. Koruyucu donanımların 

yürütülecek faaliyetler dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Projelendirme 

aşamasında yürütülecek çalışmaların belirlenerek, bu faaliyetlere uygun koruyucu 

donanımların seçilmesi iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde önemli bir 

rol oynar. 

Yürütülen faaliyetler dikkate alınarak uygun ve yeterli kişisel koruyucu 

donanımların hatırlatılmasına ve/veya belirlenmesine yönelik hazırlanan çerçeve 

planlar (ÇP) ve detay planlar (DP) aşağıda belirtilmiştir. 

Tablo No Form No Tablo Adı     Niteliği 

7.26.  KKD01 Kişisel Koruyucu Donanım (K.K.D.)Formu ÇP 

7.27.  KKD02 Baş, Göz ve Yüz Koruyucu K.K.D.  ÇP 

7.28.  KKD02-1 Baş, Göz ve Yüz Koruyucu K.K.D.  

Bilgi Formu     DP 

7.29.  KKD03 Kulak Koruyucu K.K.D.   ÇP 

7.30.  KKD03-1 Kulak Koruyucu K.K.D. Bilgi Formu DP 

7.31.  KKD04 Solunum Sistemi Koruyucu K.K.D.  ÇP 

7.32.  KKD04-1 Solunum Sistemi Koruyucu K.K.D.  

Bilgi Formu     DP 

7.33.  KKD05 El ve Kol Koruyucu K.K.D.   ÇP 
7.34.  KKD05-1 El ve Kol Koruyucu K.K.D.  

Bilgi Formu     DP 
7.35.  KKD06 Ayak ve Bacak Koruyucu K.K.D.  ÇP 
7.36.  KKD06-1 Ayak ve Bacak Koruyucu K.K.D.  

Bilgi Formu     DP 
7.37.  KKD07 Vücut Koruyucu K.K.D.   ÇP 
7.38.  KKD07-1 Vücut Koruyucu K.K.D.  

Bilgi Formu     DP 
7.39.  KKD08 Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucu K.K.D. ÇP 
7.40.  KKD08-1 Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucu  

K.K.D. Bilgi Formu    DP 
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Tablo 7.26. Kişisel Koruyucu Donanım (K.K.D.) Formu 
 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
KKD01/1 Proje kapsamında yapılacak iş ve 

risk grupları belirlendi mi? 
   

KKD01/2 Risk gruplarına uygun K.K.D. 
belirlendi mi? 

   

KKD01/3 Belirlenen K.K.D. işyeri koşullarına 
uygun mu? 

   

KKD01/4 Belirlenen K.K.D. ilgili standartlara 
uygun mu? 

   

KKD01/5 Çalışanlara K.K.D. kullanımı ve 
bakımı ile ilgili eğitim verilecek mi? 

   

KKD01/6 Yeterli sayıda K.K.D.  temin edildi 
mi? 

   

KKD01/7 K.K.D.  nerde ve nasıl stoklanacağı 
belirlendi mi? 

   

KKD01/8 K.K.D.  iş başlangıcında verilmesi 
ve iş bitiminde geri alınmasıyla ilgili 
tutanaklar hazırlandı mı? 

   

KKD01/9 K.K.D.  bakım ve onarımı için 
gerekli sistem kuruldu mu? 

   

KKD01/10 Şantiye de K.K.D kullanımıyla ilgili 
uyarıcı ve hatırlatıcı levha, tabela 
kullanılacak mı? 

   

KKD01/11 K.K.D. ilgili uyarıcı ve hatırlatıcı 
uyarıcı ve hatırlatıcı levha ve 
tabelaların nitelikleri, sayısı ve 
nerelere yerleştirileceği belirlendi 
mi? 

   

 

*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak.

Form No   : KKD01 
Form Adı   : Kişisel Koruyucu Donanım (K.K.D.)Formu 
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Tablo 7.27. Baş, Göz ve Yüz Koruyucu K.K.D. 

Form No    : KKD02 
Form Adı     : Baş, Göz ve Yüz Koruyucu K.K.D. 
 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  

 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
KKD02/1 Belirlenen K.K.D. ergonomik 

gereksinmelere uygunluğu 
kontrol edildi mi? 

   

KKD02/2 Belirlenen K.K.D. yeterli 
koruma düzeyini sağlıyor mu? 

   

KKD02/3 Belirlenen K.K.D. uygun 
malzemeden imal edilmiş mi? 

   

KKD02/4 Belirlenen K.K.D. kullanıcıya 
temas eden yüzeylerinin 
uygunluğu kontrol edildi mi? 

   

KKD02/5 Belirlenen K.K.D. kullanıcıyı 
engelleyici, hareketi kısıtlayıcı 
yapıda mı? 

   

KKD02/6 Belirlenen K.K.D. yeterli 
dayanım ve ağırlıkta mı? 

   

KKD02/7 Belirlenen K.K.D. kullanım 
ömrü yeterli mi? 

   

KKD02/8 Belirlenen K.K.D. kullanımı 
sırasında etraftaki nesnelere 
takılma riski var mı? 

   

KKD02/9 Belirlenen K.K.D. farklı 
kullanıcılarda kullanılabilecek 
şekilde ayarlanabilir özellikte 
mi? 

   

KKD02/10 Belirlenen K.K.D. çabuk 
takma/çıkarmaya uygun mu? 

   

KKD02/11 Belirlenen K.K.D. sağlık ve 
hijyen şartlarına uygun mu? 

   

KKD02/12 Belirlenen K.K.D. ek donanım 
ihtiyacı var mı? 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
KKD02/13 Belirlenen K.K.D. üzerinde 

gerekli ikaz ve işaretler var mı? 
   

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak.
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Tablo 7.28. Baş, Göz ve Yüz Koruyucu K.K.D. Bilgi Formu 
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Tablo 7.29. Kulak Koruyucu K.K.D. 

Form No    : KKD03 
Form Adı    : Kulak Koruyucu K.K.D. 
 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :        
Tarih    : … / … / 200.  

 
No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 

KKD03/1 Belirlenen K.K.D. ergonomik 
gereksinmelere uygun mu? 

   

KKD03/2 Belirlenen K.K.D. yeterli koruma 
düzeyini sağlıyor mu? 

   

KKD03/3 Belirlenen K.K.D. uygun malzemeden 
imal edilmiş mi? 

   

KKD03/4 Belirlenen K.K.D. kullanıcıya temas 
eden yüzeylerinin uygunluğu kontrol 
edildi mi? 

   

KKD03/5 Belirlenen K.K.D. kullanıcıyı 
engelleyici, hareketi kısıtlayıcı yapıda 
mı? 

   

KKD03/6 Belirlenen K.K.D. yeterli dayanım ve 
ağırlıkta mı? 

   

KKD03/7 Belirlenen K.K.D. kullanım ömrü 
yeterli mi? 

   

KKD03/8 Belirlenen K.K.D. kullanımı sırasında 
etraftaki nesnelere takılma riski var mı? 

   

KKD03/9 Belirlenen K.K.D. farklı kullanıcılarda 
kullanılabilecek şekilde ayarlanabilir 
özellikte mi? 

   

KKD03/10 Belirlenen K.K.D. çabuk 
takma/çıkarmaya uygun mu? 

   

KKD03/11 Belirlenen K.K.D. sağlık ve hijyen 
şartlarına uygun mu? 

   

KKD03/12 Belirlenen K.K.D. ek donanım ihtiyacı 
var mı? 

   

KKD03/13 Belirlenen K.K.D. üzerinde gerekli 
ikaz ve işaretler var mı? 

   

 

*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 7.30. Kulak Koruyucu K.K.D. Bilgi Formu 
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Tablo 7.31. Solunum Sistemi Koruyucu K.K.D. 
Form No    : KKD04 
Form Adı     : Solunum Sistemi Koruyucu K.K.D. 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
KKD04/1 Belirlenen K.K.D. ergonomik 

gereksinmelere uygun mu? 
   

KKD04/2 Belirlenen K.K.D. yeterli koruma 
düzeyini sağlıyor mu? 

   

KKD04/3 Belirlenen K.K.D. uygun malzemeden 
imal edilmiş mi? 

   

KKD04/4 Belirlenen K.K.D. kullanıcıya temas 
eden yüzeylerinin uygunluğu kontrol 
edildi mi? 

   

KKD04/5 Belirlenen K.K.D. kullanıcıyı 
engelleyici, hareketi kısıtlayıcı yapıda 
mı? 

   

KKD04/6 Belirlenen K.K.D. yeterli dayanım ve 
ağırlıkta mı? 

   

KKD04/7 Belirlenen K.K.D. kullanım ömrü 
yeterli mi? 

   

KKD04/8 Belirlenen K.K.D. kullanımı sırasında 
etraftaki nesnelere takılma riski var mı? 

   

KKD04/9 Belirlenen K.K.D. farklı kullanıcılarda 
kullanılabilecek şekilde ayarlanabilir 
özellikte mi? 

   

KKD04/10 Belirlenen K.K.D. çabuk 
takma/çıkarmaya uygun mu? 

   

KKD04/11 Belirlenen K.K.D. sağlık ve hijyen 
şartlarına uygun mu? 

   

KKD04/12 Belirlenen K.K.D. ek donanım ihtiyacı 
var mı? 

   

KKD04/13 Belirlenen K.K.D. üzerinde gerekli 
ikaz ve işaretler var mı? 

   

 

*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak.
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Tablo 7.32. Solunum Sistemi Koruyucu K.K.D. Bilgi Formu 
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Tablo 7.33. El ve Kol Koruyucu K.K.D. 

Form No   : KKD05 
Form Adı   : El ve Kol Koruyucu K.K.D. 
 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  

 
No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 

KKD05/1 Belirlenen K.K.D. ergonomik 
gereksinmelere uygun mu? 

   

KKD05/2 Belirlenen K.K.D. yeterli koruma 
düzeyini sağlıyor mu? 

   

KKD05/3 Belirlenen K.K.D. uygun malzemeden 
imal edilmiş mi? 

   

KKD05/4 Belirlenen K.K.D. kullanıcıya temas 
eden yüzeylerinin uygunluğu kontrol 
edildi mi? 

   

KKD05/5 Belirlenen K.K.D. kullanıcıyı 
engelleyici, hareketi kısıtlayıcı yapıda 
mı? 

   

KKD05/6 Belirlenen K.K.D. yeterli dayanım ve 
ağırlıkta mı? 

   

KKD05/7 Belirlenen K.K.D. kullanım ömrü 
yeterli mi? 

   

KKD05/8 Belirlenen K.K.D. kullanımı sırasında 
etraftaki nesnelere takılma riski var mı? 

   

KKD05/9 Belirlenen K.K.D. farklı kullanıcılarda 
kullanılabilecek şekilde ayarlanabilir 
özellikte mi? 

   

KKD05/10 Belirlenen K.K.D. çabuk 
takma/çıkarmaya uygun mu? 

   

KKD05/11 Belirlenen K.K.D. sağlık ve hijyen 
şartlarına uygun mu? 

   

KKD05/12 Belirlenen K.K.D. ek donanım ihtiyacı 
var mı? 

   

KKD05/13 Belirlenen K.K.D. üzerinde gerekli 
ikaz ve işaretler var mı? 

   

 

*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak.
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Tablo 7.34. El ve Kol Koruyucu K.K.D. Bilgi Formu 
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Tablo 7.35. Ayak ve Bacak Koruyucu K.K.D. 

Form No   : KKD06 
Form Adı    : Ayak ve Bacak Koruyucu K.K.D. 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  

 
No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 

KKD06/1 Belirlenen K.K.D. ergonomik 
gereksinmelere uygun mu? 

   

KKD06/2 Belirlenen K.K.D. yeterli koruma 
düzeyini sağlıyor mu? 

   

KKD06/3 Belirlenen K.K.D. uygun malzemeden 
imal edilmiş mi? 

   

KKD06/4 Belirlenen K.K.D. kullanıcıya temas 
eden yüzeylerinin uygunluğu kontrol 
edildi mi? 

   

KKD06/5 Belirlenen K.K.D. kullanıcıyı 
engelleyici, hareketi kısıtlayıcı yapıda 
mı? 

   

KKD06/6 Belirlenen K.K.D. yeterli dayanım ve 
ağırlıkta mı? 

   

KKD06/7 Belirlenen K.K.D. kullanım ömrü 
yeterli mi? 

   

KKD06/8 Belirlenen K.K.D. kullanımı sırasında 
etraftaki nesnelere takılma riski var mı? 

   

KKD06/9 Belirlenen K.K.D. farklı kullanıcılarda 
kullanılabilecek şekilde ayarlanabilir 
özellikte mi? 

   

KKD0610 Belirlenen K.K.D. çabuk 
takma/çıkarmaya uygun mu? 

   

KKD06/11 Belirlenen K.K.D. sağlık ve hijyen 
şartlarına uygun mu? 

   

KKD06/12 Belirlenen K.K.D. ek donanım ihtiyacı 
var mı? 

   

KKD06/13 Belirlenen K.K.D. üzerinde gerekli 
ikaz ve işaretler var mı? 

   

 

*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak.
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Tablo 7.36. Ayak ve Bacak Koruyucu K.K.D. Bilgi Formu 
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Tablo 7.37. Vücut Koruyucu K.K.D. 

Form No   : KKD07 
Form Adı   : Vücut Koruyucu K.K.D. 
 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
KKD07/1 Belirlenen K.K.D. ergonomik 

gereksinmelere uygun mu? 
   

KKD07/2 Belirlenen K.K.D. yeterli koruma 
düzeyini sağlıyor mu? 

   

KKD07/3 Belirlenen K.K.D. uygun malzemeden 
imal edilmiş mi? 

   

KKD07/4 Belirlenen K.K.D. kullanıcıya temas 
eden yüzeylerinin uygunluğu kontrol 
edildi mi? 

   

KKD07/5 Belirlenen K.K.D. kullanıcıyı 
engelleyici, hareketi kısıtlayıcı yapıda 
mı? 

   

KKD07/6 Belirlenen K.K.D. yeterli dayanım ve 
ağırlıkta mı? 

   

KKD07/7 Belirlenen K.K.D. kullanım ömrü 
yeterli mi? 

   

KKD07/8 Belirlenen K.K.D. kullanımı sırasında 
etraftaki nesnelere takılma riski var mı? 

   

KKD07/9 Belirlenen K.K.D. farklı kullanıcılarda 
kullanılabilecek şekilde ayarlanabilir 
özellikte mi? 

   

KKD07/1
0 

Belirlenen K.K.D. çabuk 
takma/çıkarmaya uygun mu? 

   

KKD07/1
1 

Belirlenen K.K.D. sağlık ve hijyen 
şartlarına uygun mu? 

   

KKD07/1
2 

Belirlenen K.K.D. ek donanım ihtiyacı 
var mı? 

   

KKD07/1
3 

Belirlenen K.K.D. üzerinde gerekli ikaz 
ve işaretler var mı? 

   

 

*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak.
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Tablo 7.38. Vücut Koruyucu K.K.D. Bilgi Formu 
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Tablo 7.39. Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucu K.K.D. 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
KKD08/1 Belirlenen K.K.D. ergonomik 

gereksinmelere uygun mu? 
   

KKD08/2 Belirlenen K.K.D. yeterli koruma 
düzeyini sağlıyor mu? 

   

KKD08/3 Belirlenen K.K.D. uygun malzemeden 
imal edilmiş mi? 

   

KKD08/4 Belirlenen K.K.D. kullanıcıya temas 
eden yüzeylerinin uygunluğu kontrol 
edildi mi? 

   

KKD08/5 Belirlenen K.K.D. kullanıcıyı 
engelleyici, hareketi kısıtlayıcı yapıda 
mı? 

   

KKD08/6 Belirlenen K.K.D. yeterli dayanım ve 
ağırlıkta mı? 

   

KKD08/7 Belirlenen K.K.D. kullanım ömrü 
yeterli mi? 

   

KKD08/8 Belirlenen K.K.D. kullanımı sırasında 
etraftaki nesnelere takılma riski var mı? 

   

KKD08/9 Belirlenen K.K.D. farklı kullanıcılarda 
kullanılabilecek şekilde ayarlanabilir 
özellikte mi? 

   

KKD08/1
0 

Belirlenen K.K.D. çabuk 
takma/çıkarmaya uygun mu? 

   

KKD08/1
1 

Belirlenen K.K.D. sağlık ve hijyen 
şartlarına uygun mu? 

   

KKD08/1
2 

Belirlenen K.K.D. ek donanım ihtiyacı 
var mı? 

   

KKD08/1
3 

Belirlenen K.K.D. üzerinde gerekli ikaz 
ve işaretler var mı? 

   

 

*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak.

Form No   : KKD08 
Form Adı   : Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucu K.K.D. 
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Tablo 7.40. Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucu K.K.D. Bilgi Formu 
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7.6. Şantiyede Kullanılacak Sağlık ve Güvenlik İşaretleri 

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde, riskleri hatırlatıcı ve 

uyarıcı nitelik taşıyan sağlık ve güvenlik işaretlerinin kullanılması, risklere karşı 

alınabilecek en önemli önlemlerden biridir. Projelendirme aşamasında yürütülecek 

faaliyetlerin belirlenmesiyle uygulama aşamasında kullanılabilecek sağlık ve 

güvenlik işaretleri belirlenebilir. 

Yürütülen faaliyetler dikkate alınarak uygun ve yeterli sağlık ve güvenlik 

işaretlerinin hatırlatılmasına ve/veya belirlenmesine yönelik hazırlanan çerçeve 

planlar (ÇP) ve detay planlar (DP) aşağıda belirtilmiştir. 

Tablo No Form No Tablo Adı     Niteliği 

7.41.  SGİ01  Şantiyede Kullanılacak  

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri   ÇP 

7.42.  SGİ01-1 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri  

Şantiye Kontrol Formu   DP 

7.43.  SGI01-2 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Bilgi Formu DP 
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Tablo 7.41. Şantiyede Kullanılacak Güvenlik ve Sağlık İşaretleri 
 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
SGİ01/1 Proje kapsamında yapılacak iş 

grupları belirlendi mi? 
   

SGİ01/2 Bu iş gruplarındaki riskler belirlendi 
mi? 

   

SGİ01/3 Riskleri azaltmak için uygun işaretler 
belirlendi mi? 

   

SGİ01/4 Güvenlik ve sağlık işaretleri temin 
edildi mi? 

   

SGİ01/5 Güvenlik ve sağlık işaretlerinin 
kullanılacağı yerler belirlendi mi? 

   

SGİ01/6 Bu işaretlerin görülmesini veya 
işitilmesini engelleyici unsurlar 
belirlenip, kaldırıldı mı? 

   

SGİ01/7 Çalışanlara güvelik ve sağlık 
işaretlerinin hangi anlamlara 
geldikleri ve nelere dikkat çektikleri 
ile ilgili eğitim verildi mi? 

   

SGİ01/8 Çalışanlara güvelik ve sağlık 
işaretlerinde kullanılan renklerin 
anlam ve amacıyla ilgili eğitim 
verildi mi? 

   

SGİ01/9 Sabit ve kalıcı işaretler belirlendi mi?    
SGİ01/10 Geçici işaretler belirlendi mi?    
SGİ01/11 El işaretleri ve⁄veya sözlü iletişim 

yöntemleri kullanılacak mı? 
   

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
 

Form No   : SGİ01 
Form Adı    : Şantiyede Kullanılacak Güvenlik ve Sağlık 

İşaretleri 
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Tablo 7.42. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Şantiye Kontrol Formu 
 
Form No   : SGI01-1 
Form Adı    : Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Şantiye 

Kontrol Formu 
 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : SGI01 

 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
SGI01-1/1 Çok sayıda işaretin birbirine çok 

yakın yerleştirilmemesine dikkat 
edildi mi? 

   

SGI01-1/2 Karıştırılma ihtimali olan ışıklı 
işaretlerin aynı anda 
kullanılmamasıyla ilgili uyarılar 
hazırlandı mı? 

   

SGI01-1/3 Birden fazla sesli sinyal aynı anda 
kullanılmamasıyla ilgili uyarılar 
hazırlandı mı? 

   

SGI01-1/4 Ortam gürültüsünün fazla olduğu 
yerlerde sesli işaretlerin 
kullanılmaması sağlandı mı? 

   

SGI01-1/5 İşaretlerin kontrol, bakım ve 
onarımının düzenli olarak 
yapılması için sistem kuruldu mu? 
 

   

SGI01-1/6 Tehlikelerin yoğun olduğu yerler 
belirlenip, buralara hangi tip ve 
sayıda işaret yerleştirileceği 
belirlendi mi? 

   

SGI01-1/7 İşaret ve sesli sinyallerin enerji 
teminlerinin nasıl sağlanacağı 
belirlendi mi? 

   

SGI01-1/8 İşaret ve sesli sinyallerin enerji 
kesintileri esnasında çalışmaya 
devam etmeleri için güç kaynakları 
temin edilecek mi? 

   



7. SAĞLI VE GÜVENLİK PLANI (SGP)  Polatkan CANPOLAT 
 

134 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
SGI01-1/9 Işıklı ve sesli sinyallerin çalışma 

periyotları belirlendi mi? 
   

SGI01-1/10 Belirlenen işaret ve sinyallerin 
darbe ve hava koşullarına uygun 
malzemeden imal edildikleri 
kontrol edildi mi?  

   

SGI01-1/11 Belirlenen işaret ve sinyallerin 
boyutları ile kolorimetrik ve 
fotometrik özellikleri kontrol edildi 
mi? 

   

 

*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 7.43. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Bilgi Formu 
 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici   :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :      
Formu Dolduranın Adı  :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili olduğu form  : SGI01 

 

Yasaklayıcı İşaretler (Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği) 

 

 

 

 

Form No    : SGI01-2 
Form Adı    : Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Bilgi Formu 
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Uyarı İşaretleri (Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği) 
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Emredici İşaretler (Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği) 

 

Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri (Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği) 
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Yangınla Mücadele İşaretleri (Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği) 
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7.7. Kalıp Kontrol Formu 

Projelendirme aşamasında, uygulanacak kalıp sisteminin, kullanılacak kalıp 

malzemesinin, malzemenin taşıma yöntemlerinin, kullanılacak el aletleri gibi 

unsurların belirlenmesi/bilinmesi ileride karşılaşılabilecek iş kazalarının önlenmesi 

için gerekli tedbirlerin alınmasına katkı sağlar. 

Kalıp aşamasında karşılaşılabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının 

önlenmesine yönelik hazırlanan kontrol formu aşağıda belirtilmiştir. 

Tablo No Form No Tablo Adı     Niteliği 

7.44.  KA01  Kalıp Kontrol Formu    ÇP 
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Tablo 7.44. Kalıp Kontrol Formu 
 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
KA01/1 Kalıp projeleri incelendi mi?    
KA01/2 Kalıp metrajı biliniyor mu?    
KA01/3 Kalıp sistemi belirlendi mi?   Tünel Kalıp [ ] 

Kayar Kalıp [ ] 
Ahşap Kalıp [ ] 
Fiber Kalıp [ ] 

KA01/4 Kalıp yapımında kullanılacak 
malzemeler belirlendi mi? 

  Çelik  [ ] 
Ahşap  [ ] 
Playwood [ ] 
Osb  [ ] 
Polymer [ ] 

KA01/5 Toplam yapı yüksekliği ve kat 
yükseklikleri biliniyor mu? 

   

KA01/6 Kalıp işlerinde çalışacaklara 
verilecek iş sağlığı ve güvenliği 
kursu/dersi içeriği belirlendi mi? 

   

KA01/7 Kalıp işlerinde çalışacakların 
kullanacakları K.K.D. belirledi mi? 

  Form: KKD01 

KA01/8 Kalıp işlerinde çalışacakların 
kullanacakları el aletleri belirlendi 
mi? 

  Form: EA01 

KA01/9 Uyarıcı işaret ve levhalar belirlendi 
mi? 

  Form: SGİ01 

KA01/10 Kalıp malzemesinin şantiyede 
depolanacağı alan belirlendi mi? 

   

KA01/11 Kalıp malzemesinin yüksek 
noktalara nasıl kaldırılacağı 
belirlendi mi? 
 

  Kule Vinç [ ] 
Mobil Vinç [ ] 
Asansör [ ] 
Gırgır Vinç [ ] 

KA01/12 Taşınma işlemlerinde hangi iş gücünün 
kullanılacağı belirlendi mi? 

  İnsan gücü  [ ] 
Makine gücü [ ] 

Form No    : KA01 
Form Adı    : Kalıp Kontrol Formu 



7. SAĞLI VE GÜVENLİK PLANI (SGP)  Polatkan CANPOLAT 
 

141 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
KA01/13 Taşıma işlerinde kullanılacak iş 

makineleri belirlendi mi? 
  Forklift  [ ] 

Kamyon [ ] 
Traktör  [ ] 

KA01/14 Kalıp malzemeleri insan gücü ile 
taşınacaksa taşıma güzergâhında 
kazalara sebebiyet verecek engeller 
belirlendi mi? 

   

KA01/15 Dış kenarlar ve boşluklardan insan 
veya malzeme düşmesini önlemek 
için gerekli önlemler düşünüldü 
mü? 

   

KA01/16 Kalıp malzemesinin niteliğini 
bozacak etkenlerden (yağmur, kar 
vb.) korunması için önlemler 
düşünüldü mü? 

   

KA01/17 Kalıp malzemesinin sağlamlığının 
düzenli olarak kontrolü için sistem 
oluşturuldu mu? 

   

KA01/18 Çalışma alanındaki kalıp 
artıklarının düzenli olarak 
temizlenmesi için sistem 
oluşturuldu mu? 

   

KA01/19 Kalıp projeleri incelenerek yeterli 
sağlamlıkta ve uzunlukta kalıp 
malzemesi ihtiyaç listeleri 
oluşturuldu mu? 

   

KA01/20 Taşıyıcı, koruyucu veya takviyede 
kullanılacak kalıp malzemesi listesi 
oluşturuldu mu? 

   

KA01/21 Kalıp malzemelerinin birleşiminde 
kullanılacak çivi, tel, vida gibi 
malzemelerin nitelikleri ve miktarı 
belirlendi mi? 

   

KA01/22 Çivi, tel, vida gibi malzemelerin 
kalıp üzerinden temizlenmesi, 
ortamda gelişi güzel bırakılmaması 
ve stoklanması için sistem 
oluşturuldu mu? 

   

KA01/23 Dış kenar ve boşlukların etrafında 
yapılacak korkulukların özellikleri  
( hangi malzemeden yapılacağı, 
yükseklikleri vb.) belirlendi mi? 

   

 

*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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7.8. İskele Kontrol Formu 

İskele üzerinde çalışanların dikkatsizlikleri, iskele yapımında kullanılan 

malzemelerin uygun olmaması, iskelelerin yeterli rijitliğe sahip olmaması gibi 

nedenlerle uygulama aşamasında iskelelerden kaynaklanan pek çok iş kazasıyla 

karşılaşılmaktadır. Bu açıdan proje aşamasında, ileride iskelelerden 

kaynaklanabilecek iş kazalarının, önlenmesine yönelik hazırlanan kontrol formu 

aşağıda belirtilmiştir. 

Tablo No Form No Tablo Adı     Niteliği 

7.45.  IS01  İskele Kontrol Formu    ÇP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. SAĞLI VE GÜVENLİK PLANI (SGP)  Polatkan CANPOLAT 
 

143 
 

Tablo 7.45. İskele Kontrol Formu 
 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
İS01/1 Kalıp projeleri incelendi mi?    
İS01/2 Toplam yapı yüksekliği ve kat 

yükseklikleri biliniyor mu? 
   

İS01/3 Yapı içinde ve/veya dışında iskele 
yapılacak mı? 

  İç İskele [ ] 
Dış İskele [ ] 

İS01/4 İskelenin hangi kota kadar yapılacağı 
belirlendi mi? 

   

İS01/5 Kullanılacak iskele türü/türleri 
belirlendi mi? 

  Ahşap İsk.  [ ] 
Çelik Borulu İsk. 
  [ ] 
Asma İsk.  [ ] 
Sıpa İsk.  [ ] 

İS01/6 İskele yapımında kullanılacak 
malzeme türü belirlendi mi? 

  Ahşap  [ ]  
Çelik  [ ]  

İS01/7 İskelenin düzenli olarak muayene ve 
kontrolü için sistem oluşturuldu mu? 

   

İS01/8 İskelelerin taşıyabilecekleri 
maksimum ağırlık belirlenerek uyarı 
levhaları hazırlandı mı? 
 

   

İS01/9 İskelelerin hava şartlarından dolayı 
kayganlaşmaması için önlemler 
belirlendi mi? 
 

   

İS01/10 İskelelerin kullanımı ve kazaların 
önlemesi için verilecek sağlık ve 
güvenlik kursu/dersi içeriği 
belirlendi mi? 
 

   

Form No    : İS01 
Form Adı     : İskele Kontrol Formu 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
İS01/11 İskelelerde kullanılacak bağlantı 

malzemeleri ve özellikleri belirlendi 
mi? 

   

İS01/12 Platform ve geçitlerde kullanılacak 
malzemenin özellikleri belirlendi mi? 

   

İS01/13 Dış iskelenin oturacağı zemin 
incelenerek uygunluğu kontrol edildi 
mi? 

   

İS01/14 Çelik borulu iskelelerde topraklama 
yapılacak mı? 

   

İS01/15 Topraklama projesi hazırlandı mı?    
İS01/16 Gece çalışma yapılacaksa iskele 

aydınlatması için gerekli aydınlatma 
teçhizatı belirlendi mi? 

   

İS01/17 Asma iskelede kullanılacak yeterli 
motor ve diğer teçhizat belirlendi 
mi? 

   

İS01/18 Asma iskelede kullanılacak yeterli 
motor ve diğer teçhizatın düzenli 
olarak kontrolü için sistem 
oluşturuldu mu? 

   

İS01/19 Asma iskelenin kontrol 
mekanizmasının ve fren sisteminin 
düzenli kontrolü için sistem 
oluşturuldu mu? 

   

İS01/20 Asma iskelede kullanılacak çelik 
veya kendir halat, kanca, çengel, 
mandal vb. malzemelerin özellikleri 
belirlendi mi? 

   

İS01/21 İskele üzerinde çalışacakların 
kullanacakları K.K.D. belirledi mi? 

  Form: KKD01 

İS01/22 İskele üzerinde ve zeminde 
kullanılacak güvenlik işaret ve 
levhaları belirlendi mi? 

  Form: SGİ01 

İS01/23 İskele malzemesinin yüksek 
noktalara nasıl kaldırılacağı 
belirlendi mi? 

  Kule Vinç [ ] 
Mobil Vinç [ ] 
Asansör [ ] 
Gırgır Vinç [ ] 

İS01/24 İskele malzemelerinin şantiyede 
depolanacağı alan belirlendi mi? 

   

İS01/25 İskeleler üzerinde yapılacak 
korkuluklar için standartlar ( hangi 
malzemeden yapılacağı, 
yükseklikleri vb.) belirlendi mi? 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
İS01/26 İskelelerin yapıya nasıl ve nerelerden 

bağlanacakları belirlendi mi? 
   

İS01/27 Bu bağlantılarda hangi malzemelerin 
kullanılacağı belirlendi mi? 

   

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak.
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7.9. Demir İşleri Kontrol Formu 

İnşaat demirinin işlenmesi, taşınması, kaldırılması gibi işlemler esnasında 

karşılaşılabilecek iş kazalarının önlenmesine yönelik hazırlanan kontrol formu 

aşağıda belirtilmiştir. 

Tablo No Form No Tablo Adı     Niteliği 

7.46.  DE01  Demir İşleri Kontrol Formu   ÇP 
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Tablo 7.46. Demir İşleri Kontrol Formu 
 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
DE01/1 Demir-donatı projeleri(temel, 

kolon, kiriş, döşeme) incelendi 
mi? 

   

DE01/2 Kullanılacak demir miktarı, 
kalınlıkları ve diğer özellikleri 
belirlendi mi? 

   

DE01/3 Şantiyede demir stokunun 
yapılacağı yer belirlendi mi? 

   

DE01/4 Demirin şantiye içinde naklinin 
nasıl yapılacağı belirlendi mi? 

  İş makineleri [ ] 
İnsan gücü [ ] 

DE01/5 Taşıma işinde hangi iş 
makinelerinin kullanılacağı 
belirlendi mi? 

  Kamyon [ ] 
Traktör [ ] 
Forklift [ ] 

DE01/6 Kaldırma işlerinde hangi iş 
makinelerinin kullanılacağı 
belirlendi mi? 

  Forklift [ ] 
Kule vinç [ ] 
Mobil vinç [ ] 
Gırgır vinç [ ] 

DE01/7 Demir işlerinde çalışacaklara 
verilecek iş sağlığı ve güvenliği 
kursu/dersi içeriği belirlendi mi? 

   

DE01/8 Demir işlerinde çalışacakların 
kullanacakları K.K.D. belirledi 
mi? 

  Form: KKD01 

DE01/9 Demir işlerinde çalışacakların 
kullanacakları el aletleri 
belirlendi mi? 

  Form: EA01 

DE01/10 Uyarıcı işaret ve levhalar 
belirlendi mi? 
 

  Form: SGİ01 

Form No    : DE01 
Form Adı     : Demir İşleri Kontrol Formu 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
DE01/11 Eğri demirlerin düzeltilmesinde 

kullanılacak yöntem ve aletler 
belirlendi mi? 

  Madırga       [ ] 
Çekiç       [ ] 
Boru Anahtarı      [ ] 
Düzeltme Anahtarı   [ ] 

DE01/12 Eğri demirlerin düzeltilmesi 
sırasında oluşabilecek kazalara 
karşı alınacak önlemler 
belirlendi mi? 

   

DE01/13 Demirlerin kesilmesinde 
kullanılacak yöntem ve aletler 
belirlendi mi? 

  El Makası     [ ] 
Yer Makası     [ ] 
Kesme Makinesi     [ ] 

DE01/14 Demirlerin kesilmesi sırasında 
oluşabilecek kazalara karşı 
alınacak önlemler belirlendi mi? 

   

DE01/15 Demirlerin bükülmesinde 
kullanılacak yöntem ve aletler 
belirlendi mi? 

  Boru İle  [ ]  
Düzeltme Anahtarı İle      
  [ ] 
Bükme Tezgâhı İle      
  [ ] 

DE0/16 Demirlerin bükülmesi sırasında 
oluşabilecek kazalara karşı 
alınacak önlemler belirlendi mi? 

   

DE01/17 Demirler insan gücü ile 
taşınacaksa taşıma güzergâhında 
kazalara sebebiyet verecek 
engeller belirlendi mi? 

   

DE01/18 Demirler insan gücüyle 
taşınacaksa bir defada 
kaldırılacak maksimum miktar 
belirlendi mi? 

   

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak.
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7.10. Beton Dökümü Kontrol Formu 

Beton karışımının hazırlanması ve dökümü çalışmalarında iş kazalarına ve 

meslek hastalıklarına neden olan unsurların hatırlatılmasına ve/veya belirlenmesine 

yönelik hazırlanan çerçeve planlar (ÇP) ve detay planlar (DP) aşağıda belirtilmiştir. 

Tablo No Form No Tablo Adı     Niteliği 

7.47.  BD01  Beton Dökümü Kontrol Formu  ÇP 

7.48.  BD01-1 Hazır Beton Dökümü Kontrol Formu DP 

7.49.  BD01-2 Yerinde Üretilen Beton Dökümü  

Kontrol Formu    DP 
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Tablo 7.47. Beton Dökümü Kontrol Formu 
 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
BD01/1 Kullanılacak beton miktarı ve 

beton sınıfı biliniyor mu?  
   

BD01/2 Yapının kat sayısı ve kat 
yükseklikleri biliniyor mu? 

   

BD01/3 Betonun nasıl temin edileceği ve 
yöntemi belirlendi mi? 
 

  Hazır Beton  [ ] 
Yerinde Üretim  [ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form No    : BD01 
Form Adı     : Beton Dökümü Kontrol Formu 
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Tablo 7.48. Hazır Beton Dökümü Kontrol Formu 

Form No    : BD01-1 
Form Adı   : Hazır Beton Dökümü Kontrol Formu 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : BD01 

 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
BD01-1/1 Araçların yol güzergâhları belirlendi 

mi? 
   

BD01-1/2 Yol güzergâhı üzerinde görüşü 
engelleyici unsurlar ve alınacak 
önlemler belirlendi mi? 

   

BD01-1/3 Beton araçlarının kullanacakları yolun 
durumu  ( kaplama malzemesi, 
virajlar,  taşıma gücü) incelendi mi? 

   

BD01-1/4 Beton pompası için uygun kurulum 
yerleri belirlendi mi? 

   

BD01-1/5 Bomun hareketi ile çarpabileceği 
elektrik ve aydınlatma tesisatları 
belirlenip, önlem alındı mı? 

   

BD01-1/6 Transmikser ve pompa operatörüne 
verilecek iş sağlığı ve güvenliği 
kursu/dersi içeri belirlendi mi? 

   

BD01-1/7 Beton ekibine verilecek iş sağlığı ve 
güvenliği kursu/dersi içeri belirlendi 
mi? 

   

BD01-1/8 Beton döküm işlerinde çalışacakların 
kullanacakları K.K.D. belirledi mi? 

  Form: 
KKD01 

BD01-1/9 Beton döküm işlerinde çalışacakların 
kullanacakları el aletleri belirlendi mi? 
 

  Form: EA01 

BD01-1/10 Beton döküm ekibinde çalışacakların 
sağlık kontrolleri için sistem 
oluşturuldu mu? ( alerji vb. 
rasatsızlıklar için) 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
BD01-1/11 Araçların hareketli parçalarının 

çalışanlara zarar vermemesi için 
gerekli güvenlik donanımları ve 
önlemler belirlendi mi? 

   

BD01-1/12 Araçların hidrolik sistemlerinin 
kontrolü için sistem oluşturuldu mu? 

   

BD01-1/13 Gerekli uyarıcı işaret ve levhalar 
belirlendi mi? 

  Form: 
SGİ01 

BD01-1/14 Gece beton dökülecekse gerekli 
aydınlatma teçhizatı belirlendi mi? 

   

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak.
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Tablo 7.49. Yerinde Üretilen Beton Dökümü Kontrol Formu 

Form No   : BD01-2 
Form Adı     : Yerinde Üretilen Beton Dökümü Kontrol 

Formu 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : SGI01 
 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
BD01-2/1 Şantiyede malzeme stok yerleri 

belirlendi mi? 
   

BD01-2/2 Malzemenin betoniyere kadar 
nasıl taşınacağı belirlendi mi? 

  İnsan Gücü [ ] 
Traktör [ ] 
Ekskavatör [ ] 
Kazıcı-
Yükleyici[ ] 

BD01-2/3 Hazırlanan betonun üst kotlara 
nasıl taşınacağı belirlendi mi? 

  Kule Vinç [ ] 
Mobil Vinç [ ] 
Asansör [ ] 
Gırgır Vinç [ ] 

BD01-2/4 Betoniyerin mekanik aksamının 
düzenli kontrolü ve bakımı için 
sistem oluşturuldu mu? 

   

BD01-2/5 Betoniyerin hareketli parçalarının 
çalışanlara zarar vermemesi için 
gerekli güvenlik donanımları ve 
önlemler belirlendi mi? 

   

BD01-2/6 Beton ekibine verilecek iş sağlığı 
ve güvenliği kursu/dersi içeri 
belirlendi mi? 

   

BD01-2/7 Beton döküm işlerinde 
çalışacakların kullanacakları 
K.K.D. belirledi mi? 

  Form: KKD01 

BD01-2/8 Beton döküm işlerinde 
çalışacakların kullanacakları el 
aletleri belirlendi mi? 
 

  Form: EA01 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
BD01-2/9 Beton döküm ekibinde 

çalışacakların sağlık kontrolleri 
için sistem oluşturuldu mu? ( 
alerji vb. rasatsızlıklar için) 

   

BD01-2/10 Gerekli uyarıcı işaret ve levhalar 
belirlendi mi? 

  Form: SGİ01 

BD01-2/11 Gece beton dökülecekse gerekli 
aydınlatma teçhizatı belirlendi 
mi? 

   

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak.
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7.11. Duvar Örülmesi İşi Kontrol Formu 

Duvar örmede kullanılacak malzemelerin kaldırılması, taşınması ve duvar 

örme çalışmaları sırasında karşılaşılabilecek iş kazalarının önlenmesine yönelik 

hazırlanan kontrol formu aşağıda belirtilmiştir. 

Tablo No Form No Tablo Adı     Niteliği 

7.50.  DO01  Duvar Örülmesi İşi Kontrol Formu  ÇP 
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Tablo 7.50. Duvar Örülmesi İşi Kontrol Formu 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
DÖ01/1 Mimari (kat planları) projeler 

incelendi mi? 
   

DÖ01/2 Yapıda uygulanacak duvar 
kalınlıkları biliniyor mu? 

   

DÖ01/3 Yapıdaki kat sayısı ve kat 
yükseklikleri biliniyor mu? 

   

DÖ01/4 Duvar yapımında kullanılacak 
toplam malzeme miktarı belirlendi 
mi? 

   

DÖ01/5 Duvar yapımında kullanılacak 
malzeme belirlendi mi? 

  Tuğla  [ ] 
Gaz Beton [ ] 
Briket  [ ] 
Taş  [ ] 
Alçı Blok [ ] 

DÖ01/6 Duvar yapımında kullanılacak harç 
türü belirlendi mi? 

  Normal Harç [ ] 
Tutkal Harç [ ] 

DÖ01/7 Duvar malzemelerinin şantiyede 
depolanacağı alan belirlendi mi? 

   

DÖ01/8 Malzemenin katlara nasıl taşınacağı 
belirlendi mi? 

  İnsan gücü [ ] 
Makine gücü [ ] 

DÖ01/9 Taşıma işleminde kullanılacak iş 
makineleri belirlendi mi? 

  Kule Vinç [ ] 
Mobil Vinç [ ] 
Asansör [ ] 
Gırgır Vinç [ ] 

DÖ01/10 Duvar malzemeleri insan gücü ile 
taşınacaksa taşıma güzergâhında 
kazalara sebebiyet verecek engeller 
belirlendi mi? 
 
 

   

Form No   : DÖ01 
Form Adı    : Duvar Örülmesi İşi Kontrol Formu 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
DÖ01/11 Duvar işlerinde çalışacaklara 

verilecek iş sağlığı ve güvenliği 
kursu/dersi içeri belirlendi mi? 

   

DÖ01/12 Duvar işlerinde çalışacakların 
kullanacakları K.K.D. belirledi mi? 

  Form: KKD01 

DÖ01/13 Duvar işlerinde çalışacakların 
kullanacakları el aletleri belirlendi 
mi? 

  Form: EA01 

DÖ01/14 Uyarıcı işaret ve levhalar belirlendi 
mi? 

  Form: SGİ01 

DÖ01/15 Taşıma işlerinde kullanılacak iş 
makineleri belirlendi mi? 
 

  Forklift  [ ] 
Kamyon [ ] 
Traktör  [ ] 

DÖ01/16 Dış kenarlar ve boşluklardan insan 
veya malzeme düşmesini önlemek 
için gerekli önlemler düşünüldü 
mü? 

   

DÖ01/17 Çalışma alanındaki malzeme 
artıklarının düzenli olarak 
temizlenmesi için sistem 
oluşturuldu mu? 

   

DÖ01/18 Duvar malzemelerinin niteliğini 
bozacak etkenlerden (yağmur, kar 
vb.) korunması için önlemler 
düşünüldü mü? 

   

DÖ01/19 Duvar harcın nerde yapılacağı 
belirlendi mi? 

  Zeminde [ ]  
Katlarda [ ] 

DÖ01/20 Duvar örülmesi işinde iskeleye 
ihtiyaç olacak mı? 

  Form: İS01 

DÖ01/21 İskele üzerinde çalışacaklara 
verilecek sağlık ve güvenlik eğitimi 
içeriği belirlendi mi? 

   

DÖ01/22 Dış duvar örülmesi sırasında 
aşağıdaki yaya ve araç trafiğinin 
kazaya maruz kalmaması için 
gerekli önlemeler belirlendi mi? 

   

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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7.12. Sıva, Boya, Badana, Kaplama İşleri Kontrol Formu 

 

Sıva, boya, badana, kaplama işleri sırasında karşılaşılabilecek iş kazalarının 

önlenmesine yönelik hazırlanan kontrol formu aşağıda belirtilmiştir. 

Tablo No Form No Tablo Adı     Niteliği 

7.51.  SBBK01 Sıva, Boya, Badana, Kaplama İşleri  

Kontrol Formu    ÇP 
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Tablo 7.51. Sıva, Boya, Badana, Kaplama İşleri Kontrol Formu 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
SBBK01/1 Yapı projeleri incelendi mi?    
SBBK01/2 Yapılacak toplam sıva, boya, 

badana, kaplama metrajı biliniyor 
mu? 

   

SBBK01/3 Sıva yapımında kullanılacak 
malzemeler biliniyor mu? 

   

SBBK01/4 Boya, badana işlerinde 
kullanılacak malzeme türleri 
belirlendi mi? 

   

SBBK01/5 Kaplama işlerinde kullanılacak 
malzeme türleri belirlendi mi? 

   

SBBK01/6 Bu işlerde çalışacaklara verilecek 
iş sağlığı ve güvenliği kursu/dersi 
içeri belirlendi mi? 

   

SBBK01/7 Bu işlerde çalışacakların 
kullanacakları K.K.D. belirledi 
mi? 

  Form: KKD01 

SBBK01/8 Bu işlerde çalışacakların 
kullanacakları el aletleri 
belirlendi mi? 

  Form: EA01 

SBBK01/9 Uyarıcı işaret ve levhalar 
belirlendi mi? 

  Form: SGİ01 

SBBK01/10 Sıva, boya, kaplama 
malzemelerinin yüksek noktalara 
nasıl kaldırılacağı belirlendi mi? 
 
 
 

  Kule Vinç    [ ] 
Mobil Vinç  [ ] 
Asansör        [ ] 
Gırgır Vinç  [ ] 

Form No    : SBBK01 
Form Adı     : Sıva, Boya, Badana, Kaplama İşleri Kontrol 

Formu 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
SBBK01/11 Sıva, boya, kaplama 

malzemelerinin taşınmasında 
hangi iş gücünün kullanılacağı 
belirlendi mi? 

  İnsan gücü [ ] 
Makine gücü[ ] 

SBBK01/12 Taşıma işlerinde kullanılacak iş 
makineleri belirlendi mi? 

  Forklift     [ ] 
Kamyon  [ ] 
Traktör     [ ] 

SBBK01/13 İskele üzerinde çalışacaklara 
verilecek sağlık ve güvenlik 
eğitimi içeriği belirlendi mi? 

   

SBBK01/14 Dış kenarlar ve boşluklardan 
insan veya malzeme düşmesini 
önlemek için gerekli önlemler 
düşünüldü mü? 
 

   

SBBK01/15 Çalışma alanındaki malzeme 
artıklarının düzenli olarak 
temizlenmesi için sistem 
oluşturuldu mu? 
 

   

SBBK01/16 Sıva, boya, kaplama 
malzemelerinin niteliğini bozacak 
etkenlerden (yağmur, kar vb.) 
korunması için önlemler 
düşünüldü mü? 

   

SBBK01/17 Dış cephe çalışmaları sırasında 
aşağıdaki yaya ve araç trafiğinin 
kazaya maruz kalmaması için 
gerekli önlemeler belirlendi mi? 

   

SBBK01/18 Sıva, boya, kaplama 
malzemelerinin şantiyede 
depolanacağı alan belirlendi mi? 

   

SBBK01/19 Yanıcı ve/veya patlayıcı boya 
malzemelerinin depolanması ve 
kullanımı ile ilgili kontrol sistemi 
oluşturuldu mu? 

   

SBBK01/20 Boya ve kaplama malzemelerinin 
araçlardan indirilmesiyle ilgili 
yöntem ve kontrol sistemi 
oluşturuldu mu? 

   

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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 7.13

 Tablo 7.52. Igs00 - Eksik / Yetersiz İşlemler Formu 

IGS 00 
EKSİK / YETERSİZ İŞLEMLER FORMU 

 
İşin Adı           :  
Yüklenici           :  
Planlanan Başlama Tarihi         :  
Planlanan Çalışma Süresi         :      
Formu Dolduranın Adı         :              
Formu Dolduranın Görevi         :              
Tarih            : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form                   :  
 
 
İşlem No Sorunlar Kim Ne Yapacak 
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8. ŞANTİYE YERLEŞİM PROJESİNİN OLUŞTURULMASI AŞAMASINDA 

SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI 

Bir yapının meydana getirilmesi için, gerekli malzeme, makine, insan gücü 

gibi üretim unsurlarının barındırılıp, bulundurulduğu ve üretim faaliyetlerinin 

sürdürüldüğü yerlere şantiye denmektedir. Her inşaatın şekli, niteliği ve inşaatta 

kullanılan kaynak çeşit ve miktarları farklıdır. Yani her inşaatın kendine özgü 

koşulları vardır. Bu sebeplerden dolayı her inşaatın kendine göre şantiye yapısı 

farklıdır.  

Şantiyeler yapı üreten fabrikalara benzetilebilir. Bu fabrikada üretimin 

sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi, tamamlanması için malzeme, makine ve insan 

gücü arasında koordineli bir çalışma yapılarak, düzenli bir sistem oluşturulmalıdır. 

Böylece yapının en az maliyetle ve en kısa sürede tamamlanması sağlanabilir. 

Bir şantiye kurulurken inşaatın özelliğine, büyüklüğüne, çalıştırılacak makine 

ve insan gücü sayısına, şantiye kurulacak alanın topografik yapısına yönelik, gerekli 

bilgiler toplandıktan sonra, şantiye yerleşim projesi hazırlanır. Böylece proje özgü 

özellikler dikkate alınarak şantiye yerleşim projesinde, şantiyede ihtiyaç duyulacak 

alanlar ve bunların büyüklükleri (depo alanları, kapalı mekânlar gibi) belirlenerek, 

üretim aşamasında düzenli ve verimli bir çalışma yürütülmesi sağlanmış olur. 

Şantiye yerleşim projesi, hem şantiyenin kurulma süresini kısaltır hem de yerleşimin 

rastgele yapılarak çeşitli aksaklıkların ortaya çıkmasını engeller. 

Bu bölümde şantiye yerleşim projesinin hazırlanması aşamasında iş kazaları 

ve meslek hastalıklarına neden olabilecek riskler değerlendirilerek, bina üretimi 

amaçlı şantiyelerde kullanılabilecek sağlık ve güvenlik planı hazırlanmıştır.  

Şantiye yerleşim projesinin oluşturulması aşamasında iş kazaları ve meslek 

hastalıklarını önlemeye yönelik sağlık ve güvenlik planında aşağıda belirtilen 

konulardaki riskler incelenerek, çerçeve ve detay planlar hazırlanmıştır. 

û Şantiye yapıları, 

û Şantiye içi yollar, 

û Şantiye içindeki alt yapı ve üst yapı tesisatları, şantiye içindeki stok alanları. 
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Tablo No Form No Tablo Adı     Niteliği 

8. 1.             SYP01 Şantiye Yerleşim Planı   ÇP 

8. 2.             SYP01-1 Şantiye Yapıları Kontrol Formu  DP 

8. 3.             SYP01-2 Şantiye İçi Yollar Kontrol Formu  DP 

 8.4.                SYP01-3 Şantiye İçindeki Alt Yapı ve Üst  

             Yapı Tesisatları Kontrol Formu  DP 

8. 5.               SYP01-4 Şantiye İçindeki Stok Alanları  

                                                 Kontrol Formu    DP 

8. 6.              SYP01-5 Şantiye Sahasının-Etrafının Kapatılması  

 ve Şantiye İçinde Kullanılacak Güvenlik ve  

 Uyarı Levhalarının Yerleştirilmesi  

 Kontrol Formu    DP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



8. ŞANTİYE YERLEŞİM PROJESİNİN OLUŞTURULMASI AŞAMASINDA  
SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI Polatkan CANPOLAT 

164 
 

Tablo 8.1. Şantiye Yerleşim Planı 
 

 

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
 

Form No    : SYP01 
Form Adı    : Şantiye Yerleşim Planı 

İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
SYP01/1 Şantiye yerleşim planı hazırlandı mı?    
SYP01/2 Şantiyenin kurulacağı yer ve çevresi 

görüldü mü? 
   

SYP01/3 Şantiyenin kurulacağı yerin zemin 
yapısı ve topoğrafik yapısı incelendi 
mi? 

   

SYP01/4 İşin büyüklüğü ve süresi göz önüne 
alınarak şantiyede kurulacak 
yapıların özellikleri belirlendi mi? 

  Form: 
SYP01-1 

SYP01/5 Şantiye yerleşim planının arsaya 
aplikasyonu için arsa kazıkları 
çakıldı/kontrol edildi mi? 

   

SYP01/6 Şantiye içindeki yollar belirlenip 
kontrol sistemi oluşturuldu mu? 

  Form: 
SYP01-2 

SYP01/7 Şantiye içindeki altyapı ve üst yapı 
tesisatları belirlenip kontrol sistemi 
oluşturuldu mu? 

  Form: 
SYP01-3 

SYP01/8 Şantiye içindeki malzeme stok 
alanları belirlenip kontrol sistemi 
oluşturuldu mu? 

  Form: 
SYP01-4 

SYP01/9 Şantiye sahasının-etrafının 
kapatılması ve şantiye içinde 
kullanılacak güvenlik/uyarı 
levhalarının yerleştirilmesi için 
gerekli çalışma yapıldı mı? 

  Form: 
SYP01-5 

SYP01/10 Şantiye içinde araç park alanları 
belirlendi mi?  
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Tablo 8.2. Şantiye Yapıları Kontrol Formu 

Form     : SYP01-1 
Form Adı   : Şantiye Yapıları Kontrol Formu 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : SYP01 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
SYP01-1/1 Şantiyede ihtiyaç duyulacak 

yardımcı bina sınıfları belirlendi 
mi? 

  Tuvalet [ ] 
Banyo  [ ] 
Yemekhane [ ] 
Mutfak [ ] 
Büro  [ ] 
Yatakhane [ ] 
Sağlık Ocağı [ ] 
Revir   [ ] 
Su Deposu [ ] 
Çamaşırhane [ ] 
Lojman [ ] 
Garaj  [ ] 
Kantin  [ ] 
Bakkal  [ ] 
Depo  [ ] 
Tamirhane  [ ] 
Akaryakıt 
Deposu [ ] 

SYP01-1/2 Şantiyede çalışacak yaklaşık 
işçi ve teknik eleman sayısı 
biliniyor mu? 

   

SYP01-1/3 Plandaki yapıların yeterli sayıda 
ve/veya büyüklükte oldukları 
kontrol edildi mi? 

   

SYP01-1/4 Şantiyedeki yapıların hangi 
malzeme ile yapılacağı ve yapım 
yöntemi belirlendi mi? 

  Yığma  [ ] 
Betonarme [ ] 
Prefabrik  [ ] 
Çelik  [ ] 
Karma  [ ] 
Diğer:  
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
SYP01-1/5 Plan üzerindeki yapıların hareket 

ekonomisine uygun 
yerleştirildiği kontrol edildi mi? 

   

SYP01-1/6 Birbirleriye bağlantılı ünitelerin 
yan yana yerleştirildiği kontrol 
edildi mi? 

   

SYP01-1/7 Gürültü ve tozdan 
etkilenebilecek ünitelerin 
(yatakhane, yemekhane gibi) 
daha sakin bir bölgede 
yerleştirildiği kontrol edildi mi? 

   

SYP01-1/8 Sağlık ocağı, revir gibi ünitelerin 
hemen ulaşılabilir bölgelere 
yerleştirildiği kontrol edildi mi? 

   

SYP01-1/9 Şantiyedeki yapıların yollara 
yeterli uzaklıkta yerleştirildiği 
kontrol edildi mi? 

   

SYP01-1/10 Yapıların su ve ısı yalıtımlarının 
nasıl yapılacağı belirlendi mi? 

   

SYP01-1/11 Tuvalet ve banyo gibi umumi 
yerlerin düzenli olarak 
temizlenmesi için kontrol 
sistemi oluşturuldu mu? 

   

SYP01-1/12 Akaryakıt istasyonlarının tehlike 
yaratmayacak şekilde 
yerleştirildiği kontrol edildi mi? 

   

SYP01-1/13 Şantiye içinde çöp ve atık 
malzeme toplama alanları 
belirlendi mi? 

   

 

*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 8.3. Şantiye İçi Yollar Kontrol Formu 

Form No   : SYP01-2 
Form Adı   : Şantiye İçi Yollar Kontrol Formu 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : SYP01 

 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
SYP01-2/1 Şantiye içindeki yol güzergâhları 

belirlendi mi? 
   

SYP01-2/2 Kullanılacak araçların ebatları ve 
trafik yoğunluğu göz önüne 
alınarak yolların genişlikleri 
belirlendi mi? 

   

SYP01-2/3 Yollar için gerekli uyarı işaret ve 
levhaları belirlendi mi? 

   

SYP01-2/4 Yolların kenarında araç 
kullananların görüş mesafesini 
azaltacak unsurlar belirlenip, 
gerekli önlemler alındı mı? 

   

SYP01-2/5 Yolların gece aydınlatılması için 
gerekli aydınlatma teçhizatı 
belirlendi mi? 

   

SYP01-2/6 Şantiye içindeki yollarda hangi 
kaplama malzemelerinin 
kullanılacağı belirlendi mi? 

   

SYP01-2/7 Şantiye içindeki yollarda gerekli 
eğim ve hız limitleri belirlendi mi? 

   

SYP01-2/8 Şantiye içindeki yolların drenajının 
nasıl yapılacağı belirlendi mi? 

   

SYP01-2/9 Şantiyeye giriş ve çıkış 
noktalarında gerekli güvenlik 
önlemleri alındı mı? 
 

   

SYP01-2/10 Şantiye içindeki yaya yolları 
güzergâhları belirlendi mi? 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
SYP01-2/11 Oluşturulacak yaya yollarının 

genişlikleri ve kaplama türleri 
belirlendi mi? 

   

SYP01-2/12 Araç yolları ile yaya yollarının sık 
sık kesiştirilmemesine dikkat edildi 
mi? 

   

SYP01-2/13 Şantiye içindeki araç trafiğinden 
oluşabilecek toz ve gürültünün en 
aza indirilmesi için gerekli 
önlemler alındı mı? 

   

SYP01-2/14 Yollarda yeterli manevra alanları 
bırakıldı mı?  

   

SYP01-2/15 Şantiye içinde araç kullanacaklara 
verilecek sağlık ve güvenlik 
dersi/kursu içeriği belirlendi mi? 

   

 
 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 8.4. Şantiye İçindeki Alt Yapı ve Üst Yapı Tesisatları Kontrol Formu 
 
Form No   : SYP01-3 
Form Adı    : Şantiye İçindeki Alt Yapı ve Üst Yapı 

Tesisatları Kontrol Formu 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : SYP01 
 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
SYP01-3/1 Şantiyede kullanılacak alt yapı 

tesisatları belirlendi mi? 
  Su  [ ] 

Kanalizasyon [ ] 
Elektrik  [ ] 
İletişim   [ ] 
Gaz    [ ] 
Diğer: 

SYP01-3/2 Alt yapı tesisatları için uygun 
güzergâhlar belirlendi mi? 

   

SYP01-3/3 İş hacmi ve çalışan sayısı 
değerlendirilerek ihtiyacı 
karşılayacak kesitler belirlendi 
mi? 

   

SYP01-3/4 Alt yapı tesisat güzergâhlarının 
çalışma alanından yeterli 
uzaklıkta ve kazalara neden 
olmayacak şekilde yerleştirildiği 
kontrol edildi mi? 

   

SYP01-3/5 Alt yapı tesisatının geçtiği 
yerlerde kullanılacak uyarı işaret 
ve levhaları belirlendi mi? 

   

SYP01-3/6 Üst yapı tesisatlarının geçeceği 
güzergâhlar belirlendi mi? 

   

SYP01-3/7 Alt ve üst yapı tesisatları için 
uygun kotlar belirlendi mi? 

   

SYP01-3/8 Üst yapı tesisatları için gerekli 
aydınlatma ve uyarı levha ve 
işaretleri belirlendi mi? 
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No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
SYP01-3/9 Alt ve üst yapı tesisatlarının 

bakım ve onarımı için kontrol 
sistemi oluşturuldu mu? 

   

SYP01-3/10 Alt ve üst yapı tesisatlarının 
bakım ve onarımından sorumlu 
çalışanlara verilecek sağlık ve 
güvenlik dersi/kursu içeriği 
belirlendi mi? 

   

 
*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 8.5. Şantiye İçindeki Stok Alanları Kontrol Formu 

Form No   : SYP01-4 
Form Adı   : Şantiye İçindeki Stok Alanları Kontrol 

Formu 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : SYP01 

 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
SYP01-4/1 Şantiye içindeki stok noktaları 

belirlendi mi? 
   

SYP01-4/2 Stok noktalarına araçların rahatlıkla 
ulaşabilmesi için uygun yol 
güzergâhları belirlendi mi? 

   

SYP01-4/3 Tehlikeli malzeme ve maddelerin 
stoklanacağı alanlar belirlendi mi? 

   

SYP01-4/4 Tehlikeli malzeme ve maddelerin 
stoklanacağı alanlarda alınacak 
güvenlik önlemleri belirlendi mi? 

   

SYP01-4/5 Tehlikeli malzeme ve maddelerin 
stoklanacağı alanlarda kullanılacak 
güvenlik işaret ve levhaları belirlendi 
mi? 

   

SYP01-4/6 Stok alanlarının aydınlatılması için 
gerekli teçhizat belirlendi mi? 

   

SYP01-4/7 Bu alanlardan sorumlu çalışanlara 
verilecek sağlık ve güvenlik 
dersi/kursu içeriği belirlendi mi? 

   

SYP01-4/8 Stok alanlarının etrafının hangi 
malzeme ile kapatılacağı belirlendi 
mi? 

   

 

*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 8.6. Şantiye Sahasının-Etrafının Kapatılması ve Şantiye İçinde Kullanılacak 
Güvenlik ve Uyarı Levhalarının Yerleştirilmesi Kontrol Formu 

Form No    : SYP01-5 
Form Adı     : Şantiye Sahasının-Etrafının Kapatılması ve 

Şantiye İçinde Kullanılacak Güvenlik ve 
Uyarı Levhalarının Yerleştirilmesi Kontrol 
Formu 

 
İşin Adı   :  
Yüklenici    :  
Planlanan Başlama Tarihi :  
Planlanan Çalışma Süresi :       
Formu Dolduranın Adı :              
Formu Dolduranın Görevi :              
Tarih    : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form  : SYP01 
 

No Sorular Evet* Hayır** Açıklama 
SYP01-5/1 Şantiye etrafının hangi malzeme 

ile kapatılacağı belirlendi mi? 
  Tahta   [ ] 

Saç   [ ] 
Tuğla Duvar [ ] 
Taş Duvar [ ] 
Çelik Pano [ ] 
Diğer: 

SYP01-5/2 Şantiye etrafına yerleştirilecek 
duvarın yüksekliği belirlendi mi? 

   

SYP01-5/3 Şantiye alanına giriş ve çıkış 
noktalarına konulacak kapıların 
özellikleri belirlendi mi? 

   

SYP01-5/4 Şantiye etrafının gece 
aydınlatılması için gerekli 
önlemler alındı mı? 

   

SYP01-5/5 Kule vinç gibi yüksek noktalarda 
kullanılacak ışıklı uyarı sistemleri 
belirlendi mi? 

   

SYP01-5/6 Şantiye dış duvarlarına konulacak 
uyarı levha - işaretleri ve bunların 
nerelere konulacağı belirlendi mi? 

   

 

*     Cevap ‘Evet’ ise ‘Açıklama’ bölümündeki bilgiler değerlendirilecek. 
**     Cevap ‘Hayır’ ise Form: ISG 00 ‘a bakılacak. 
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Tablo 8.7.    IGS00 -Eksik / Yetersiz İşlemler Formu 

IGS 00 
EKSİK / YETERSİZ İŞLEMLER FORMU 

 
İşin Adı           :  
Yüklenici           :  
Planlanan Başlama Tarihi         :  
Planlanan Çalışma Süresi         :      
Formu Dolduranın Adı         :              
Formu Dolduranın Görevi         :              
Tarih            : … / … / 200.  
İlgili Olduğu Form                   :  
 
 
İşlem No Sorunlar Kim Ne Yapacak 
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9.SONUÇLAR VE ÖNERİLER  

Dünyada ve Ülkemizde inşaat sektörü, iş kazaları ve meslek hastalıklarının en 

sık görüldüğü sektörlerin başında gelmektedir. Bunun nedeni bu sektörde uygulanan 

projelerin birbirinden farklı olması; değişik çalışma şartları ve farklı riskleri 

içermesidir. Dolayısıyla bu sektörde iş sağlığı ve güvenliği koşullarını sağlamak daha 

zor ve karmaşıktır. 

Avrupa Birliği (AB) ’ne uyum sürecinde Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği 

konusunda birçok çalışma yapılarak,  standartlarımızın AB standartları seviyesine 

getirilmesi yönünde çeşitli resmi düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bu standartların 

uygulaması aşamasında hala sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Şöyle ki ülkemize has 

sosyal, kültürel ve ekonomik yapından kaynaklanan etkenler, iş sağlığı ve güvenliği 

konusunun önem ve anlamının kavranmasını olumsuz yönde etkileyerek, planlı ve 

bilinçli hareket etme gerekliliğini prensip/kural haline getirememektedir. 

Ülkemizde “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” ile inşaat 

sektöründe çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları için 

yapılması gereken işlemler belirlenerek, bunların uygulanması zorunlu kılınmıştır. 

Bu yönetmelikte, tüm inşaatlar için henüz proje aşamasındayken iş kazası riski içeren 

faaliyetler belirlenerek, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini içeren bir sağlık ve 

güvenlik planı hazırlanması zorunlu kılınmıştır. Ancak söz konusu planın içeriğiyle 

ilgili yeterli bilginin bulunmaması, uygulamada belirsizliklere ve bu planı 

hazırlamaya çalışanlarda çeşitli tereddütlere neden olmaktadır. Bu nedenlerle bu 

çalışmada proje aşaması sürecini kapsayan bir Sağlık ve Güvenlik Planı (SGP) 

hazırlanmıştır.  Bu öneriyle bu konuda çalışanlara örnek bir plan sunulması 

amaçlanarak, uygulamadaki belirsizliklerin önlenmesinde katkı sağlanacağı 

umulmaktadır. 
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