


ÜÇ AYDA B‹R YAYIMLANIR
ÜCRETS‹ZD‹R

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdürlü¤ü Ad›na
Sahibi

Erhan BATUR

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü
Dr. Rana GÜVEN

Yay›n Kurulu
Mustafa B‹RBENL‹

Handan fiEN
Sevgi KARABAY

Yaz›flma Adresi
‹nönü Bulvar› No:42 Emek-ANKARA

Tel: 0.312 215 50 21
Fax: 0.312 215 50 28

http://.isggm.calisma.gov.tr
isggm@csgb.gov.tr

TASARIM 

www.danajans.com

BASKI

‹MAJ CENTER 
Macun Mah. 3. Cad. No: 2 (A Girifli)

‹stanbul Yolu 6. Km. Yenimahalle-ANKARA
Tel: 0.312 397 91 40

Faks: 0.312 397 41 54
www.impress.com.tr

Dergide yay›mlanan yaz›lar kaynak gösterilerek
iktibas edilebilir. Yay›nlanan yaz›lardan do¤acak

sorumluluk yazara aittir.

ÇALIfiMA VE SOSYAL GÜVENL‹K BAKANLI⁄I
GENEL YAYIN NO: 135

‹SG

‹
fi
 
S
A
⁄
L
I
⁄
I
 
V
E
 
G
Ü
V
E
N
L
‹
⁄
‹
 
D
E
R
G
‹
S
‹



‹ Ç ‹ N D E K ‹ L E R

S
A

Y
I
:
 
2

9
 
 
 
 
 
Y

I
L
:
 
6

 
 
 
 
O

C
A

K
-
fi

U
B

A
T

-
M

A
R

T

3

Önsöz ............................................................................................................................ 3

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› 

Say›n Murat Baflesgio¤lu’nun Kampanya Aç›l›fl Konuflmas›....................................... 5

‹nflaatta ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kampanyas› Tan›t›m› ............................................... 7

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel müdürlü¤ü

Kalite Fonksiyon Yay›l›m› (KFY) Yaklafl›m›n›n Güvenlik Yönetim Arac› 

Olarak Kullan›lmas›..................................................................................................... 12

Yrd. Doç. Dr. Murat GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Metin ARIKAN, Burak fiimflek ‹le Yunus Emre TAfiYÜREK

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inin Önemi ................................................................................ 18

‹ntes-Türkiye ‹nflaat Sanayicileri ‹flverenleri Sendikas›

‹nflaat Sektöründe ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i-‹rlanda Örne¤i ...................................... 23

Barbaros AfiURO⁄LU

‹nflaat Sektörü ve Kiflisel Koruyucu Donan›mlar ...................................................... 31

Engin ÇEL‹K

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inde Örnek Bir Sektör: Çimento............................................. 33

Av. Füsun GÖKÇEN, Serdar fiARDAN

‹nflaatta ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i: Avrupa’daki Güncel Geliflmelere Bak›fl................ 39

Tu¤çe Selin TA⁄MAT

‹nflaatta ‹fl Sa¤l›¤› Güvenli¤i ve Çimento Kullan›m› .................................................. 45

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel müdürlü¤ü

‹nflaat Sektöründe Araç Kazalar›n›n Önlenmesi........................................................ 48

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel müdürlü¤ü



‹ fl ç i  S a ¤ l › ¤ ›  v e  G ü v e n l i ¤ i  D e r g i s i

‹
fi

 
S

A
⁄

L
I
⁄

I
 
V

E
 
G

Ü
V

E
N

L
‹
⁄

‹
 
D

E
R

G
‹
S

‹

4

‹nflaat Sektöründe Gürültü......................................................................................... 54

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel müdürlü¤ü

‹nflaat Sektöründe Kas-‹skelet Sistemi Hastal›klar›................................................. 57

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel müdürlü¤ü

Kaz› ‹fllerinde ‹fl Güvenli¤i.......................................................................................... 65

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel müdürlü¤ü

Küçük fiantiyelerde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i............................................................... 68

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel müdürlü¤ü

Yap› ‹fllerinde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ........................................................................ 71

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel müdürlü¤ü

Yüksekten Düflmeye Karfl› Güvenli Çal›flma 1 ............................................................. 73

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel müdürlü¤ü

Yüksekten Düflmeye Karfl› Güvenli Çal›flma 2 ............................................................. 75

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel müdürlü¤ü

Küçük ‹nflaatlarda ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ‹çin Kontrol Listesi............................... 77

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel müdürlü¤ü

Bulmaca ........................................................................................................................ 78

2006 Mali Y›l› Birim Fiyatlar› ................................................................................... 80



Ö n s ö z

S
A

Y
I
:
 
2

9
 
 
 
 
 
Y

I
L
:
 
6

 
 
 
 
O

C
A

K
-
fi

U
B

A
T

-
M

A
R

T

5

Bakanl›¤›m›z,  çal›flma hayat›n›n en önem-

li unsurlar›ndan olan ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i

konusunda; ülkemiz standartlar›n›n yük-

seltilmesi, özellikle küçük ve orta ölçekli ifllet-

melere odaklanarak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i

kural ve yönetmeliklerinin uygulanmas›

için etkili ve verimli bir sistemin gelifltirilme-

si, sanayileflmenin yol açt›¤› sa¤l›k ve gü-

venlik sorunlar›n›n çözümü için sunulan

hizmetlerin yayg›nlaflt›r›lmas› amac› ile

önemli çabalar sarfetmektedir. Günümüzde

sa¤l›kl› ve güvenli çal›flma flartlar›n›n sa¤-

lanmas›, devaml›l›¤›, ifl kalitesinin art›r›l-

mas› ve bunlara ba¤l› olarak  ifl kazalar› ve

meslek hastal›klar›n›n önlenmesine yönelik bu çabalar›n sadece yasal düzenlemelerle sa¤lanamayaca¤›, bütün bunlar›n  bir

diyalog ortam› içinde ve toplumda ortak bir güvenlik bilinci oluflturarak baflar›labilece¤i art›k tüm taraflarca kabul edilmifl-

tir. Bu bilincin oluflturulmas› için sektörel önceliklerin belirlenmesi,  bu öncelikler do¤rultusunda gerek iflverenlerin gerekse

çal›flanlar›n ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i bilgisinin ve fark›ndal›¤›n›n art›r›lmas›  büyük önem arzetmektedir. 

Bu yaklafl›m› esas alarak, Say›n Bakan›m›z›n talimatlar› ile bafllat›lan ve ‹NTES ve YOL-‹fi Sendikas› ile birlikte yürü-

tülen “‹nflaatta ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kampanyas›” nda yaklafl›k  alt› ay› geride b›rakt›k. Kazalar›n en s›k görüldü¤ü ifl

kollar›ndan biri olan inflaat sektöründe, çal›flanlar›n ilgili ‹SG mevzuat›, uygulamalar› ve karfl›lafl›lacak muhtemel riskler

konusunda bilinçlenmelerini sa¤layarak; ifl kazas› say›s›n› ve kaza sonucunda meydana gelen maddi ve manevi zararlar›

azaltmak, çal›flanlar›n meslek hastal›klar›ndan korunmalar›n› sa¤lamak dolay›s›yla sektördeki mevcut ifl sa¤l›¤› ve güven-

li¤i durumunu iyilefltirmek amac›yla bafllat›lan bu kampanyan›n hedeflerine yönelik olarak bir çok aktivite planlanm›fl ve

bunlar›n önemli bir k›sm› gerçeklefltirilmifltir. 

Bu kapsamda; 

4 - 5 May›s 2006 tarihlerinde düzenlenen 20. ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Haftas›'n›n ana konusu “‹nflaatta ‹fl Sa¤l›¤› ve Gü-

venli¤i” olarak belirlenmifl, tüm taraflar›n yo¤un ilgi ile kat›ld›¤› panelde sektöre özgü sorunlar tart›fl›lm›fl ve kampanyan›n

tan›t›m› yap›lm›flt›r.

‹nflaat sektöründe ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda mevcut durum analizi yap›larak en öncelikli risklere yönelik broflürler

haz›rlanm›fl ve da¤›t›m› bafllat›lm›flt›r. 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›yla ilgili tüm taraflar›n kampanyam›z› daha yak›ndan takip etmelerini sa¤lamak amac›yla

http://insaat.calisma.gov.tr adresli web sitesi Genel Müdürlü¤ümüz taraf›ndan hizmete sunulmufl olup, kampanya kapsa-

m›nda gerçeklefltirilen faaliyetlerle ilgili bilgiler, duyurular ve haz›rlanan yaz›l› materyallere  siteden kolayl›kla ulaflabilirsi-

niz.
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Bunun yan›nda, inflaat sektöründe iflverenlere, çal›flanlara ve ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i görevlilerine yard›mc› olmak amac›yla

bir kitapç›k haz›rlanm›flt›r.

Eylül - Kas›m aylar› aras›nda kampanyan›n ülke geneline yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla özellikle inflaat sektörünün yo¤un

faaliyette bulundu¤u 10 ilimizde etkinlikler düzenlenecektir.

Planlad›¤›m›z aktivitelerden biri de dergimizin bu say›s›n›n “‹nflaatta ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i” konusuna ayr›lmas›yd›  ve

umuyorum dergimizde yer alan bilgiler hem sektörde yer alanlara hem de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusuna ilgi duyanlara

yararl› olacakt›r. 

Sosyal taraflarla yürütülen bu kampanyan›n, sa¤l›kl› ve yüksek motivasyona sahip bir iflgücü oluflturulmas›nda, daha ka-

liteli ürün ve hizmetlerin ortaya ç›kmas›nda ve sürdürülebilir kalk›nmada önemli katk›lar sa¤layaca¤›na inan›yorum. 

Ayr›ca bu vesile ile, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda sundu¤u hizmetleri sürekli iyilefltirme arzusunda olan Genel Müdür-

lü¤ümüzün  “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Dergisi” ile ilgili planland›¤› geliflmeleri duyurmak isterim. Dergimiz bu say›dan son-

ra içerik ve kalite aç›s›ndan daha da zenginlefltirilerek üç ayda bir yay›mlanacakt›r. 2007 y›l› itibariyle de hakemli bir der-

gi haline dönüfltürülmesi çal›flmalar› halen devam etmektedir. Bu dönemde  ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili inceleme, arafl-

t›rma yapan tüm kifli, kurum ve kurulufllar›n paylaflmak istedi¤i bilgi ve araflt›rma sonuçlar›na dergimizde yer vermekten

büyük bir memnuniyet duyaca¤›z

Erhan BATUR 

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdürü
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‹nflaat Sektörümüzün ‹flveren ve ‹flçi Örgütlerinin De¤erli Baflkanlar›,
Say›n Konuklar,
De¤erli Çal›flanlar,
Bas›n›m›z›n Güzide Mensuplar›,

Ülkemiz ekonomisi için vazgeçilmez olan, ancak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden yo¤un sorunlar yaflad›¤›m›z inflaat sektö-
rümüze özel bir çal›flmay› bafllatmak üzere düzenledi¤imiz aç›l›fl toplant›m›za hofl geldiniz diyor, hepinizi sevgi ve muhabbet-
le selaml›yorum.

De¤erli Konuklar,
Ülkemizde sanayileflme ile birlikte ortaya ç›kan sosyo-ekonomik de¤iflimler,  kentleflme olgusu ve kentlere göçün h›zlanma-
s›ndan do¤an konut ihtiyac›, altyap› ihtiyaçlar›n› tamamlama çal›flmalar›, baraj, yol, köprü vb. yap›lar›n inflas›n›n h›zla
artmas›  inflaat sektörüne önemli bir ivme ve boyut kazand›rm›flt›r. 

Ancak, geliflmifl ülkeler de dahil olmak üzere  sektördeki teknolojik geliflmeye paralel olarak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusun-
da yeterli geliflme sa¤lanamam›flt›r. Tüm dünyada inflaat iflçileri, di¤er sektördeki iflçilere oranla ortalama üç kat daha faz-
la ifl kazalar› sonucu hayatlar›n› kaybetmekte, iki kat daha fazla yaralanma tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar. ‹n-
flaat alanlar›nda meydana gelen bu kazalar, hem kazaya maruz kalan bireylerin hem iflverenlerimizin hem de toplumumu-
zun maddi ve manevi yönden ac› çekmesine neden olmaktad›r.

SSK istatistiklerine göre Ülkemizde inflaat sektörü ölümlü ifl kazalar› aç›s›ndan birinci  s›rada yer almaktad›r. 2004 y›l›n-
da ifl göremez duruma gelen çal›flanlar›m›z›n dörtte biri, ölümlü ifl kazalar›n›n da yaklafl›k üçte biri ne yaz›k ki inflaat sek-
törüne aittir. Sektördeki mevcut tehlike ve risklere bak›ld›¤›nda ilk üç s›rada; yüksekten düflme, düflen cisimlerin çarpmas›,
kaz› s›ras›nda yaralanma görülmektedir.

Say›n Konuklar,
Bilindi¤i üzere  inflaat sektörü kendine has baz› özelliklere haizdir. Bir tarafta sürekli iflyeri de¤iflikli¤i ve mevsimsel de¤iflik-
liklere göre farkl›l›k gösteren ifl yo¤unlu¤u di¤er  tarafta ise; ‹SG mevzuat› hakk›nda bilgi eksikli¤i nedeni ile yasal ve tek-
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nik önlemlerin etkin bir flekilde uygulanamamas›, çal›flanlar›n ‹SG kültürü ve e¤itimi aç›s›ndan eksiklikleri, hatal› ve eksik
malzeme kullan›m›, organizasyonel hatalar, çal›fl›rken kiflisel koruyucu malzeme (KKD) kullan›lmamas› veya hatal› KKD
kullan›m› gibi sorunlar meydana gelen ifl kazalar›nda önemli etkenler olarak görünmektedir.

Bu sektör asl›nda Ülkemizde çok güzel iflbirli¤i ve sosyal diyalog örneklerine tan›k olmaktad›r. Hepimizin büyük bir mem-
nuniyet ve destekle takip etti¤i say›n Baflkanlar›m›z›n da vurgulad›klar›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda ülkemize örnek tefl-
kil eden çal›flmalar› mevcuttur. TES E¤itim fiantiyesi ve yürütülmekte olan uluslararas› projeler bu alanda önemli kat›lar
sa¤lamaktad›r.

Ekonomimize yön veren bir sektör olan inflaat ifl kolunda, çal›flanlar›n ilgili ‹SG mevzuat›, uygulamalar› ve karfl›lafl›lacak
muhtemel riskler konusunda bilinçlendirilmelerini sa¤layarak; ifl kazas› say›s›n› ve kaza sonucunda meydana gelen maddi
ve manevi zararlar›  azaltmak, çal›flanlar›n meslek hastal›klar›ndan korunmalar›n› sa¤lamak, dolay›s›yla sektördeki mev-
cut ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i durumunun iyilefltirilmesine katk›da bulunmak amac› ile ‹NTES ve YOL- ‹fi Sendikalar›m›z›n
iflbirli¤i ile 2006 y›l›nda “‹nflaatta ‹fl sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kampanyas›”n›n  bafllat›lmas›na karar vermifl bulunuyoruz.  

Kampanya ile ulaflmak istedi¤imiz hedefler aras›nda;
- ‹SG mevzuat› do¤rultusunda sa¤l›k ve güvenlik tedbirlerinin al›nmas›,
- Yap› ifllerine uygun tesis, ekipman, alet ve makinalar›n temin edilmesi,  
- ‹flyerinden kaynaklanan tehlikelerin en k›sa sürede önlenmesi,
- Güvenlik ve sa¤l›k aç›s›ndan uygun malzeme ve ürünlerin kullan›lmas›,
- Çal›flanlar›n, iflyerlerinde maruz kalabilecekleri potansiyel güvenlik ve sa¤l›k tehlikeleri hakk›nda bilgilendirilmesi, bu teh-
likeleri önlemek ve bunlardan korunmak için gerekli e¤itimleri almalar›n›n sa¤lanmas›,
- Gerekli bilgi ve e¤itimi alarak, ifli güvenli ve yetkin bir flekilde yapacak kiflilerin sektörde çal›flt›r›lmas›,
- ‹flverenlerin, çal›flanlar› için anlayabilecekleri düzeyde gerekli bilgi, talimat ve e¤itimleri sa¤lamalar›,
- Kiflisel koruyucu ekipmanlar›n ve koruyucu giysilerin eriflilebilir olmas›n› ve do¤ru kullan›lmas›n›n sa¤lanmas›,
- Çal›flanlar›n hak ve görevlerini bilmelerinin sa¤lanmas›,
- ‹flyerlerindeki yang›n, acil durum planlar›, ilkyard›m gibi önlemlerin al›nmas›n›n sa¤lanmas› s›ralanabilir.

Kampanya kapsam›nda konu ile ilgili posterler, broflürler, CD, el kitaplar› haz›rlanmas›, radyo ve TV programlar› yap›l-
mas›, seminerler  düzenlenmesi gibi çok kapsaml› faaliyetler  yürütülecektir. 

Ayr›ca ‹fl Teftifl Kurulumuz taraf›ndan yurt çap›nda inflaat sektörü-
ne özel, e¤itim amaçl› denetimler yap›lacakt›r. Bu çal›flmalar ama-
c› ile Kurul Baflkanl›¤›m›z Ankara'da 35, di¤er bölgelerde 150 Bafl
‹fl Müfettifli ve ‹fl Müfettiflini sadece inflaat çal›flmalar›n›n denetlen-
mesi amac›yla görevlendirecektir. Kampanya sonucunda yürütülen
bütün faaliyetler ve çal›flmalarla ilgili olarak “Ülkemizde ‹nflaat sek-
törüne ait bir de¤erlendirme raporu” yay›mlanacakt›r.

Ülkemizde yap› iflleri ile ilgili  mevcut yasal düzenlemelerin benim-
senmesi, do¤ru alg›lanmas› ve hayata geçirilmesi için önemli katk›-
lar› olaca¤›na inand›¤›m›z bu kampanyan›n sektör iflverenleri, çal›-
flanlar› ve ülke ekonomimize hay›rl› ve u¤urlu olmas› dile¤iyle hepi-
nizi sayg› ve sevgilerimle selaml›yorum.

Murat BAfiESG‹O⁄LU

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›
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‹ n fl a a t t a  ‹ fl  S a ¤ l › ¤ ›  v e  G ü v e n l i ¤ i

K a m p a n y a s ›  T a n › t › m ›

“‹nflaatta ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kampanyas›”, Güven-
li¤i Birlikte ‹nfla Edelim slogan› ile hayata geçirilmifl
olup 29 Mart 2006 Çarflamba günü saat 11.00'de Yeni
‹ç-D›fl Hatlar Terminali ve Katl› Otopark› ‹nflaat›-Esen-
bo¤a Havaliman›'nda Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kan› Say›n Murat BAfiESG‹O⁄LU, ‹NTES Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Say›n M. fiükrü KOÇO⁄LU ve Türkiye
YOL-‹fi Sendikas› Genel Baflkan› Say›n Fikret BARIN'›n
birlikte yapt›klar› bir bas›n bildirisi ile bafllat›lm›flt›r. 

Kampanya süresince ele al›nacak konu bafll›klar›; iske-
le ve merdivenlerde güvenli çal›flma, çat›larda yap›lan
ifller ve güvenlik, kaz›lar, yeralt› iflleri ve tüneller, tafl›-
ma ve nakliye iflleri, inflaat ifllerinde kullan›lmas› gere-
ken kiflisel koruyucu donan›mlard›r. Bu bafll›klar için-
den özellikle üzerinde durulacak olan konular; inflaat-
larda ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin oluflturulmas›, yüksek-
ten düflmeye karfl› güvenli çal›flma flekilleri ile bu kap-
samda ifllenecek olan güvenli çat› çal›flmalar›, iskele
ve merdivenlerin güvenli kullan›m› üzerine olacakt›r. 

‹nflaatta ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kampanyas› ile ka-
zalar›n en s›k görüldü¤ü ifl kollar›ndan biri olan in-
flaat sektöründe, çal›flanlar›n; ilgili ‹SG mevzuat› ve
uygulamalar› ile karfl›lafl›lacak muhtemel riskler ko-
nusunda bilinçlenmelerini sa¤layarak; ifl kazas› sa-
y›s›n› ve kaza sonucunda meydana gelen maddi ve
manevi zararlar› azaltmak, çal›flanlar›n meslek has-
tal›klar›ndan korunmalar›n› sa¤lamak dolay›s›yla
sektördeki mevcut ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i durumunu
iyilefltirmektir. 

Sektördeki Mevcut Durum 

Ülkemizde sanayileflme ile birlikte ortaya ç›kan sos-
yo-ekonomik de¤iflimler, kentleflme olgusu ve kent-
lere göçün h›zlanmas›ndan do¤an konut ihtiyac›,
altyap› ihtiyaçlar›n› tamamlama çal›flmalar›, baraj,
yol, köprü vb. yap›lar›n inflas›n›n h›zla artmas› infla-
at sektörüne önemli bir boyut kazand›rm›flt›r. An-
cak, geliflmifl ülkeler de dahil olmak üzere sektördeki
teknolojik geliflmeye paralel olarak ifl sa¤l›¤› ve güven-
li¤i (‹SG) konusunda yeterli geliflme sa¤lanamam›flt›r.
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Tüm dünyada, ifl kazalar› sonucu hayatlar›n› kaybedenler bak›m›ndan; inflaat iflçileri di¤er sektörlerdeki

iflçilere oranla ortalama üç kat daha fazla hayat›n› kaybetmekte, iki kat daha fazla yaralanma tehlikesiyle

karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar. Küçük inflaat alanlar›nda daha s›k meydana gelen bu kazalar, hem kazaya

maruz kalan bireylere ve iflverenlere hem de topluma zarar vermektedir.

SSK istatistiklerine göre inflaat sektörü ifl kazalar› aç›s›ndan ilk s›ralarda yer almaktad›r:  

Yukar›daki grafikte, 2004 y›l› SSK istatistiklerine göre ifl kazalar›n›n sektörlere göre da¤›l›m› gösterilmifl

olup,  inflaat sektörü %9.6 ile ikinci s›radad›r.

Grafik 1: 2004 Y›l› SSK ‹statistiklerine Göre ‹fl Kazalar›n›n Sektörlere Göre Da¤›l›m›

*2000' in alt›nda kaza meydana gelen sektör dahil edilmemifltir.
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Kampanya ‹le Ulafl›lmak ‹stenilen Hedefler

- ‹SG mevzuat› do¤rultusunda sa¤l›k ve güvenlik tedbirlerinin al›nmas›,
- Uygun organizasyonun sa¤lanmas›,
- Uygun tesis, ekipman, alet ve makinalar›n temin edilmesi,  
- ‹flyerinden kaynaklanan tehlikelerin en k›sa sürede önlenmesi,
- Güvenlik ve sa¤l›k aç›s›ndan uygun malzeme ve ürünlerin kullan›lmas›,
- Çal›flanlar›n, iflyerlerinde maruz kalabilecekleri potansiyel güvenlik ve sa¤l›k tehlikeleri hakk›nda
bilgilendirilmesi, bu tehlikeleri önlemek ve bunlardan korunmak için gerekli e¤itimleri almalar›n›n
sa¤lanmas›,
- Gerekli bilgi ve e¤itimi alarak, ifli güvenli ve yetkin bir flekilde yapacak kiflilerin sektörde çal›flt›r›l-
mas›,
- ‹flverenlerin, çal›flanlar› için anlayabilecekleri düzeyde gerekli bilgi, talimatlar ve e¤itimleri sa¤la-
malar›, 
- Kiflisel koruyucu ekipmanlar›n ve koruyucu giysilerin eriflilebilir olmas›n› ve do¤ru kullan›lmas›n›
sa¤lamak,
-  Çal›flanlar›n hak ve görevlerini bilmelerini sa¤lamak,
-  ‹flyerlerinde yang›n, acil durum planlar›, ilkyard›m gibi önlemlerin al›nmas›n› sa¤lamak.
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Sektördeki Mevcut Tehlike ve Riskler 

1. Yüksekten düflme (binalar, yap› iskeleleri, merdivenler, makinalar, araçlar)
2. Düflen cisimlerin çarpmas› sonucu yaralanma,
3. Kaz› s›ras›nda yaralanma,
4. Duvarlar›n ya da di¤er bina bölümlerinin  çökmesi veya y›k›lmas›,
5. Elektrik ak›m›na kap›lma,
6. Patlamalar/yang›n,
7. ‹fl makinas›n›n sebep oldu¤u kazalar,
8. Cisimlerin s›k›flt›rmas›, ezmesi, batmas› ve kesmesi,
9. ‹fl sahalar›ndaki ulafl›m kazalar›,
10. Çukura, derin bir zemine düflme,
11. Uygun olmayan ifl sahas› zemini, 
12. Tehlikeli maddelere maruziyet (asbest, solventler, kuvartz, vs.) 
13. A¤›r yüklerin tafl›nmas› ve istiflenmesi,
14. Hafriyat iflleri, 
15. A¤›r malzeme kald›r›lmas› sonucu oluflan kas ve iskelet rahats›zl›klar›,
16. Normal s›n›rlar d›fl›ndaki gürültü, titreflim ve ›s› maruziyeti.  

Kampanya ile Ulafl›lmak ‹stenen Hedef Gruplar

-   ‹flverenler
-   Çal›flanlar
-   ‹flveren Sendikalar› 
-   ‹flçi Sendikalar›
-   ‹SG Profesyonelleri  (‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›, ‹flyeri Hekimleri, ‹flyeri Hemfliresi/Sa¤l›k Memuru vs.)

‹nflaat sektöründe; ‹SG mevzuat› hakk›nda bilgi eksikli¤i nedeni ile yasal ve teknik önlemlerin etkin bir flekil-
de uygulanamamas›, çal›flanlar›n ‹SG kültürü ve e¤itimi aç›s›ndan eksiklikleri, hatal› ve eksik malzeme kulla-
n›m›, organizasyonel hatalar, KKD kullan›lmamas› veya hatal› KKD kullan›m› gibi sorunlar bulunmaktad›r.

Tüm bu sorunlar›n üstesinden gelebilmek için; sosyal taraflar ve ilgili kurum/kurulufllar bir araya gelerek ön-
celikli müdahale alanlar›n› belirlemeli, çal›flanlar ‹SG konusunda bilgilendirilmeli ve onlara yönelik e¤itim-
ler artt›r›lmal›, uygun KKD temini ve kullan›m› sa¤lanmal›, inflaatla ilgili tüm aflamalarda ‹SG konusunda al›-
nacak önlemler planlanmal› ve bu planlara uyulmas› sa¤lanmal›d›r.

Kampanyada Görev Alacak Taraflar

-  Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
-  ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdürlü¤ü
-  ‹fl Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› 
-  Çal›flma Genel Müdürlü¤ü
-   ‹NTES
-   YOL-‹fi

(Kampanya, katk› ve destek vermek isteyen tüm kurum ve kurulufllar›n kat›l›m›na aç›kt›r.)
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Kampanya Hedefleri Do¤rultusunda Kullan›lacak Araçlar

• Posterler (Posterler ‹NTES'in katk›lar› ile haz›rlanacakt›r.)
• Broflürler
- Kampanya Tan›t›m Broflürü 
- Bilgilendirme Broflürleri

-  ‹nflaatta ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i 
-  Yüksekten Düflmeye Karfl› Güvenli Çal›flma I 

Güvenli Çat› Çal›flmalar›
-  Yüksekten Düflmeye Karfl› Güvenli Çal›flma II

‹skele ve Merdivenlerin Güvenli Kullan›m›
-  Küçük ‹nflaatlarda ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ‹çin Kontrol Listesi

• CD
• El kitab›
• ‹SG Haftas›

- ‹nflaat Sektöründe ‹SG
- ‹nflaat Sektöründe ‹SG E¤itimleri 

• ‹SG Dergisi, ‹lgili kurum/kurulufllar›n yay›nlar› 
• ÇSGB,  ‹SGGM ve ilgili kurum/kurulufllar›n web sayfalar›
• 10 ‹lde Seminer düzenlenmesi

- ‹nflaat Sektöründe ‹SG
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Bu makalenin amac› flirketlerin güvenlik hedefleri-
ni belirlemede ve bu hedeflere ulaflmak için giri-
flimlerini belirlemede KFY'n› (Kalite Fonksiyon Ya-
y›l›m›) nas›l kullanacaklar›n› göstermektir. KFY
ürün planlamas› ve gelifltirilmesi için bir yöntem-
dir. Ürün gelifltirme tak›m› müflteri ihtiyaçlar›n› be-
lirler ve bunlar› ürün özelliklerine dönüfltürür.
KFY'nin boyutlar› bu araflt›rma için uyarlanarak de-

¤ifltirilmifltir. Müflteri ihtiyaçlar› ve flartlar›, güven-
lik hedefleri ve ürün özellik boyutlar›, bu hedeflere
ulafl›lmas›n› sa¤layacak gerekli giriflimler olarak ta-
n›mlanm›flt›r.

Anahtar sözcükler: ‹nflaatta Güvenlik, KFY yaklafl›-
m›.

Her fleyden önce insan yaflam› koruma alt›na al›n-
mal›d›r. Di¤er yandan iflte meydana gelen kazalar
flirketlerde önemli masraflara yol açmaktad›r. Bu
gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda tüm flir-
ketlerin sistematik bir ifl güvenli¤i plan›na ihtiyaç
duyduklar› sonucuna var›labilir. Genellikle bu ko-
nudaki u¤rafllar ka¤›t üzerinde kalmaktad›r ve etkin
olarak uygulanmamaktad›r. Bu ba¤lamda yap›lan
herhangi bir çaba maliyet art›r›c› bir faktör olarak
görülmektedir. fiirketlerin güvenlik programlar›n›
etkin bir flekilde uygulayabilmeleri için, daha stra-
tejik ve sistematik bir flekilde hareket etmeleri ge-
rekmektedir. Bafllang›ç için ilk ad›m flirketin güven-
lik hedeflerini do¤ru bir flekilde belirlemek ve bu
hedeflere nas›l ulafl›laca¤›n› bulmakt›r. Bu asl›nda
planlama aflamas›n›n bir parças›d›r ve bu makale-
nin kapsam› bu aflama ile s›n›rl› kalmaktad›r. Bu
aflama önemlidir, çünkü bu ad›mda hedef ve giri-
flimler eksik tan›mland›¤›nda, sözkonusu hedeflere
ve giriflimlere ulaflmak için harcanacak herhangi
bir çaba kaynaklar›n gereksiz tüketimine yol aça-
cakt›r. Kaynaklar›n maliyetleri oldu¤undan flirketle-
rin programlar› için seçecekleri tüm hedeflerin ve
giriflimlerin fayda ve maliyetlerini dikkatli tartma-
lar› gerekmektedir. KFY bu amaç için uygun bir mo-
del olabilir.

[1] Bu makale ‹ngilizce olarak Health and Safety Canada 2007 Konferans›nda yay›nlanacakt›r.
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Kalite Fonksiyon Yay›l›m› (KFY)
yaklafl›m›n›n oluflumu müflteri
ihtiyaçlar›n› de¤erlendirme ve bu
ihtiyaçlar› hedef tasar›ma dönüfl-
türme amac› do¤rultusunda ger-
çekleflmifltir. Bugünkü KFY - tarz›
matrislerin (kalite tablolar›) te-
meli ilk olarak Mitsubishi Heavy
Industry's Kobe Shipyards tara-
f›ndan süpertanker tasarlamak
için önerilmifl ve kullan›lm›flt›r.
Kalite yay›l›m› kavram› ilk defa
1966'da Yoji Akao taraf›ndan
önerilmifl ve 1969'da bir makale
ile geniflletilmifltir. Akao düflün-
ceyi bir sistem olarak Nisan
1972'de bir makalede Hintshitsu
Tenkai Sistemi (Kalite Yay›l›m›)
ad› alt›nda yay›nlam›flt›r. 
Akao'nun kalite yay›l›m› ile Mit-
subishi Heavy Industry'nin kalite
tablosunun 1972'de farkl› dergi-
lerde yay›n›n›, Akao'nun 1976'da
oluflturdu¤u kalite kontrol süreç
tablosu olarak bilinen sistem ta-
kip etti. Shigeru Mizuno, Akao ile
birlikte 1978'de KFY konulu ilk ki-
tab› yay›nlad›.

KFY, müflteri ihtiyaçlar›n› belirle-
mek ve her fonksiyonel alan›n an-
layabilece¤i ve bunlarla ilgili ha-
rekete geçebilece¤i özelliklere dö-
nüfltürmek için kullan›lan bir sü-
reçtir. KFY, de¤er katmayan sü-
reçleri elemek için, tasar›m afla-
mas›n›n bafl›nda müflteriyi neyin
memnun edece¤ini ve kalite ça-
balar›n›n nerede harcanmas› ge-
rekti¤ini belirlemek için  kullan›-
l›r. KFY süreci müflteri perspektifi-
ni ürün çözümlerine dönüfltüren
bir veya daha fazla matrisin olufl-
turulmas›n› gerektirmektedir. En
genel matris sistemi fiekil 1'de
gösterilen kalite evidir.

Yöntem

Daha önce de¤inildi¤i üzere KFY
yaklafl›m›n›n 2 boyutu vard›r. Bu
araflt›rman›n amac› için ilk boyut
flirketin güvenlik hedefleri ve ikin-
cisi bu hedeflere ulaflmak için ge-
rekli giriflimler olacakt›r. Dolay›-
s›yla flirket güvenlik ile ilgili he-
deflerini belirleyerek bafllamak
durumundad›r. Bu hedefler te-
mellerini flirketin teknik dene-
yimlerinden alacakt›r. Sonraki
ad›m bu hedeflere ulaflmakta

yard›mc› olabilecek mümkün ol-
du¤unca çok giriflim bulmakt›r.
Bu giriflimler yine flirketin yürüt-
tü¤ü inflaat türüne göre de¤ifle-
bilir. Giriflim türlerinin belirlen-
mesi için literatür taramas› yar-
d›mc› olabilir. Bunun yan› s›ra
deneyimli saha yöneticilerinin
önerileri ve flirket çal›flanlar›na
uygulanan anketler de de¤erli bir
girdi olacakt›r. Son olarak, bulu-
nanlar en önemli hedef ve giri-
flimlerin seçildi¤i KFY de girdi
olarak kullan›lacakt›r.
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Hedefler

Afla¤›dakiler güvenlik ile ilgili önemli birtak›m he-
deflerdir.

• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i performans›n›n sürekli iyi-
lefltirilmesi
• ‹fl kazalar›n›n azalt›lmas›
• ‹fl güvenli¤i konusunda bilinçli bir flirket itibar›n›n
kazan›lmas›
• Tafleronlar›n ifl güvenli¤i konusunda bilgilendiril-
mesi
• ‹fl kazalar›ndan do¤an maliyetlerin azalt›lmas›
• Çal›flanlar›n moralinin art›r›lmas›, vs.

Giriflimler

Baz› olas› giriflimlere afla¤›da yer verilmifltir:

• Çal›flanlar›n becerilerinin gelifltirilmesi
• Çal›flanlar›n görüfllerinin al›nmas› ve kat›l›mlar›-
n›n sa¤lanmas›
• ‹fle yeni bafllayanlar›n, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i e¤iti-
mine tabi tutulmas›
• Çal›flanlar›n sorunlar›na çözüm bulanmas› ve on-
larla paylafl›lmas› 
• ‹darenin deste¤ini ve kat›l›m›n› artt›rmak
• ‹fl öncesi etkili bir ifl güvenli¤i plan›n haz›rlanmas›
• ‹fl güvenli¤i prosedürlerinin uygulan›p uygulanma-
d›¤›n›n takibi
• Tekrarlanmamas› için, kazalara sebebiyet veren et-
menlerin araflt›r›lmas› 
• Güvenlik konusundaki kanun ve standartlara uyul-
mas›
• Kazalar›, riskleri ve önlemlerini tart›flma toplant›-
lar›n›n teflviki

Ad›m Ad›m KFY

Bu araflt›rman›n amac› için kalite evi fiekil - 2'de gö-
rüldü¤ü gibi uyarlanm›flt›r. fiekil - 2'de gösterilen
matrisi oluflturmak için afla¤›daki ad›mlar tan›mlan-
m›flt›r.
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1. Güvenlik hedefleri belirlenir ve
bunlar kalite evinin solunda s›ra-
lan›r.
2. Her hedefin önem katsay›s› be-
lirlenir ve hedef kolonunun sa¤›-
na yaz›l›r; 1 en düflük ve 5 en yük-
sek derecedir.
3. Giriflimler listelenir (Hedefe
ulaflmak için gerekenler). Bunlar
kalite evinin üstünde, çat›n›n he-
men alt›na yaz›l›r.
4. Her bir giriflimin her bir hede-
fe ulaflma konusunda ne kadar
yeterli oldu¤u iliflkilendirilir. Tab-
lo fiekil - 2'deki flekillerle doldu-
rulur. E¤er aralar›nda herhangi
bir iliflki yoksa kutu bofl b›rak›l›r.

5. Kalite evinin çat› k›sm› kulla-
n›larak giriflimler aras›ndaki
korelasyon belirlenir.
6. Yukar›daki ad›mlardan sonra
hedeflerin önem katsay›lar›n›n
a¤›rl›kl› ortalamas› kullan›larak
giriflimlerin önem katsay›s› he-
saplan›r. (Bu ad›m›n daha iyi
anlafl›lmas› için afla¤›da bir ör-
nek verilmifltir.)

fiekil - 2 Uyarlanm›fl

fiekil - 3 Güvenli¤e Özel Kalite Evi
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Yöntem bölümünde hedef ve giriflimlerin nas›l belirlenebilece¤i anlat›lm›flt›. Yukar›da s›ralanan hedefler ve
giriflimler KFY'nin kullan›m›n› göstermek için kullan›lacakt›r. Basitlik için ürün çözümleri aras›ndaki (bu ör-
nekte “giriflimler”) korelasyonu tarif eden kalite evinin çat› k›sm› atlanm›flt›r (fiekil 3).

fiekil 4'te görüldü¤ü gibi her hedefin önem katsay›s›n›n belirlenmesinden sonra, tablo hedefe ulafl›lmas›n-
da giriflimin ne kadar etkili oldu¤unu belirten 3 tür flekille doldurulur. Örne¤in “ifl öncesi etkili bir ifl güven-
li¤i plan›n haz›rlanmas›” ile “ifl kazalar›n›n azalt›lmas›” hedefi aras›ndaki iliflki yüksektir. Bir sonraki ad›m fie-
kil - 5'de görüldü¤ü gibi, flekiller yerine temsil ettikleri de¤erleri yazmakt›r. Son olarak giriflimlerin önem kat-
say›lar› hesaplan›r.
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fiekil 5'te baz› giriflimlerin daha

önemli oldu¤u ortaya ç›kmakta-

d›r. fiirket, katsay›s› 100'den daha

büyük olan giriflimleri uygulama

karar› al›rsa, afla¤›dakilere giri-

flimlere öncelik verilecektir.

• ‹fle yeni bafllayanlar›n, ifl sa¤l›¤›

ve güvenli¤i e¤itimine tabi tutul-

mas›,

• ‹fl öncesi etkili bir ifl güvenli¤i

plan›n haz›rlanmas›,

• ‹fl güvenli¤i prosedürlerinin uy-

gulan›p uygulanmad›¤›n›n takibi,

• Kazalar›, riskleri ve önlemlerini

tart›flmak üzere toplant›lar›n›n

teflviki,

• ‹darenin deste¤ini ve kat›l›m›n›

art›rmak.

fiekil - 4 De¤erlendirilmifl kalite

Sonuç

Daha önce de belirtildi¤i üzere
flirketlerin güvenlik süreçlerinin
iyi olmas› çok önemlidir. Uygula-
ma elbette önemli bir rol oyna-
maktad›r ama sistematik bir plan
da önemlidir. Planlar do¤ru uygu-
lanm›fl olsa dahi dikkatli yap›lma-
d›¤›nda, sonuçlar yetersiz olacak-
t›r. Bunun yan› s›ra kaynaklar›n s›-
n›rl› olmas› nedeni ile flirketler
her fleyi yapamazlar. Dolay›s›yla
hedeflerin do¤ru tan›mlanmas› ve
daha yüksek öncelikli giriflimlerin
saptanmas› gerekmektedir. Bu
makaledeki örnek bu amaç için
KFY'nin inflaat flirketleri taraf›n-
dan nas›l kullan›laca¤›n› göster-
mektedir.

Yrd. Doç. Dr. Murat GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Metin ARIKAN, Burak fi‹MfiEK ile Yunus Emre TAfiYÜREK, 
Ortado¤u Teknik Üniversitesi, ‹nflaat Mühendisli¤i Bölümü Ankara 06531, TÜRK‹YE
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‹ntes- Türk‹ye ‹nflaat Sanay‹c‹ler‹

‹flverenler‹ Send‹kas›

‹nflaat sektörü, kendine özgü so-
runlar› olan karmafl›k yap›l› bir
sektördür. Bu karmafl›k yap›, sek-
törü, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konu-
sunda di¤er sektörlerde karfl›la-
fl›lmayan pek çok sorunla karfl›
karfl›ya b›rak›r. Bu nedenle, sek-
tör, ifl kazalar›n›n azalt›lmas›na
yönelik özel önlemlere ihtiyaç
duyar. 

Bu özel önlemlere ve sektörün
özelliklerine dikkat çekilmesi
amac›yla, 2006 y›l› Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›'nca
“‹nflaatta ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Y›l›” olarak ilan edilmifltir. Bu y›l,
sektörün tüm aktörlerinin e¤itim,
mevzuat ve uygulamadaki kopuk-
luklar› giderebilmeleri aç›s›ndan
önemli bir f›rsat olarak de¤erlen-
dirilmelidir.

Sektörümüzün ifl güvenli¤i ala-
n›nda zorluklara neden olan ya-
p›sal özelliklerini flu flekilde be-
lirtebiliriz:

- Sektörde üretim, esasen proje
baz›nda yap›l›r. Her proje ve flan-
tiye kendi koflullar› çerçevesinde
TEK'tir. Her flantiyenin co¤rafya-
s›, geniflli¤i, istihdam kapasitesi,
teknik koflullar› ve yap›ld›¤› dö-
nem farkl›d›r. Sürekli olarak baraj
yapan bir firma dahi co¤rafi ve
jeolojik özellikler, teknik farkl›l›k-
lar, üretim yönteminin de¤iflikli-
¤i, alt iflveren kullan›m zorunlu-
lu¤u ve bunlar›n spesifikasyon
farkl›l›¤› gibi pek çok nedenle,
bafllad›¤› her iflte tüm süreci ye-
niden kurgulama zorunlulu¤un-
dad›r. Böylece, her flantiye kendi

koflullar›n› belirler. Bu durum
ise, di¤er alanlarda oldu¤u gibi
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemleri-
ni de derinden etkiler. Zira, bir
fabrikada oldu¤u gibi sistem bir
kez kurulduktan sonra devam›n›
ve gelifltirilmesini sa¤lamakla
yetinilemez. Her flantiye sistemi-
ni yeniden kurar.

- Her projede, çekirdek kadro d›-
fl›nda yeni iflçiler görev al›r. Bu
her flantiye aç›l›fl›nda çal›flanla-
r›n e¤itimi, güvenlik tedbirlerine
uyumlar›n›n yeniden sa¤lanmas›
anlam›na gelmesidir. Ayr›ca iflin
devam› sürecinde çal›fl›lan iflçi-
ler de¤iflebildi¤i gibi, üretilen in-
flaat›n ulaflt›¤› seviyeler itibariy-
le, riskler de de¤iflmektedir. 

- fiantiyeler genellikle aç›k hava-
da, merkezi yerlerden uzakta ku-
rulur, merkezden uzakl›k ise de-
netimi zorlaflt›rmaktad›r. Uzakl›k,
ilk etapta detayl› bir sa¤l›k mü-
dahalesini güçlefltiren bir etken
olup flantiyelerde iflçilerimizin
özellikle ilk yard›m e¤itimlerinin
önemini art›rmaktad›r.

‹nflaat ifl yerlerimizde, kurumsal
bir ifl güvenli¤i politikas›n›n uy-
gulanmas›n› zorlaflt›ran bu et-
kenler ne yaz›k ki rakamlara da
yans›maktad›r. Sektörümüzde
genel rakamlara bakarsak; 2004
rakamlar›na göre ülkemiz inflaat-
lar›nda 8000 ifl kazas› olmufltur.
Bu kazalar›n›n % 5,5'i sürekli ifl
göremezlikle,  % 4'ü ölümle so-
nuçlanm›flt›r. 2004 y›l› SSK ista-
tistiklerine göre ifl kazalar›n›n
% 9,6's›n› inflaat sektörü kazalar›
oluflturmaktad›r. 

‹fl kazalar›n›n insan sa¤l›¤› ve ya-
flam kalitesi aç›s›ndan önemi ya-
n›nda, kaybedilen gün say›s› da
üretim kalitesi aç›s›ndan olum-
suz bir tablo çizer. Bu olumsuz
tablonun giderilmesi için, sek-
törde kal›c› politikalar›n uygu-
lanmas› gerekmektedir. ‹fl güven-
li¤ine iliflkin politikalar ancak ta-
raflar›n kat›l›m›n sa¤lan›rsa uy-
gulamada verim sa¤lamaktad›r. 
“‹nflaatta ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i”

konusunun, e¤itim, mevzuat ve
uygulama boyutlar›yla incelen-
mesi gerekmektedir. 

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inin e¤itim
ve ö¤retim boyutu: 

Genel olarak, insano¤lu en yo-
¤un ö¤renme sürecini 5 yafl›na
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kadar yaflamakta olup, bu yafl›-
na kadar ö¤rendiklerinin tümü
kal›c›d›r. Bu gerçek göz önüne
al›nd›¤›nda, eriflkin bir insan›n,
çocuklu¤undan beri süregelen
inançlar›n› bir kalemde de¤ifltir-
menin ne kadar zor oldu¤unu
anlayabiliriz. Bu nedenle, iflçile-
rimizin ö¤retim ve e¤itim yoluy-
la ifl sa¤l›¤› güvenli¤i konusun-
da e¤itilmelerinin çok da kolay
olmad›¤›; yerleflik düflüncelerini
de¤ifltirmenin bir çocu¤a oranla
daha çok zaman alaca¤› bir ger-
çektir. ‹fl güvenli¤inin temelinde
e¤itim yatar. Bundan dolay›, ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤inin insan
zihninde oluflmas›n› ve yerlefl-
mesini sa¤lamak için, çocukla-
r›n do¤umdan itibaren yaflam
sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda
bilinçlendirilerek büyütülmesi
gerekmektedir. Di¤er bir konu
da iflçilerin ifl sa¤l›¤› ve güvenli-
¤i konusunda aileleri ile birlikte
e¤itilmeleridir. Böylece, hem ya-
flamda sa¤l›k ve güvenlik bilin-
ciyle donanm›fl yeni bir nesle
sahip olaca¤›z hem de ailelerin
bilinçlendirilmesi yoluyla iflçile-

re çifte e¤itim verilmifl olacakt›r.
Bu çok önemli; çünkü biz Türkler
kültürel olarak da yaflam sa¤l›¤›
ve güvenli¤i konusunda çok az
duyarl›y›z. Bunun da en güzel
örne¤i; emniyet kemerini ne ka-
dar kullan›yor oldu¤umuzdur.

Bu konudaki bilinçlendirme e¤i-
timlerinde iflverenlere, ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i mühendislerine ve
uzmanlar›na, ayn› zamanda in-
san kaynaklar› uzmanlar›na iflçi-
lerin bu konuda bilinçlendiril-
mesi için büyük görev ve iflbirli-
¤i düflmektedir. ‹flçilerimizin çok
büyük bir bölümünün ilkokul
düzeyinde bir e¤itime sahip ol-
malar› nedeniyle, bu konuda
duyarl› olmalar›n› onlardan bek-
lemek yerine, öncelikli olarak ifl-
verenlerimize bu konuda gerçek-
ten de büyük bir görev düflmek-
tedir. 

Sektörde istihdam edilen kiflile-
rin e¤itim düzeyine iliflkin olarak
son 5 y›l›n ortalamas› dikkate
al›nd›¤›nda rakamlar flu flekilde-
dir: 

‹nflaat Sektöründe ‹stihdam Edilenlerin E¤itim Düzeyi (5 Y›l Ortalamas›) (000 kifli)

‹nflaat Okuryazar ‹lkö¤retim Lise ve

sektöründe Okuryazar olup bir okul ‹lkokul orta ve dengi dengi Yüksekokul

istihdam olmayanlar bitirmeyenler meslek meslek

Toplam 1 109 42 31 689 131 147 69

Erkek1 088 42 31 687 130 137 61

Kad›n2 1 0 0 2 1 10 8

(TÜ‹K; 2005)1
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Sektör a¤›rl›kl› olarak ilkokul me-
zunu kiflileri istihdam etmekte-
dir. 

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i uzmanl›k
e¤itimlerinin, her sektörün risk-
leri farkl› oldu¤undan sektörel
düzeyde yap›lmas› gerekmekte-
dir. Hatta ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
e¤itimlerinin, inflaat sektörünün
kendi içinde dahi; baraj, yol, köp-
rü, metro gibi alt dallara ayr›lma-
s›n›n ifl kazalar›n›n önlenmesin-
de ya da en aza indirgenmesinde
çok etkili olaca¤›n› düflünmekte-
yiz. Bunun yan› s›ra ‹SG uzman-
lar›n›n yapt›klar› ifli gerçekten
inanarak gönülden yapmalar›,
yönetmeliklerde de belirtildi¤i
üzere e¤itim görevlerini tam an-
lam›yla yerine getirmeleri bu bi-
lincin yerleflmesinde çok etkili
olacakt›r. 

Yasal boyutu: 

E¤itim ve ö¤retim uzun vadeli ve
de zor bir süreç oldu¤undan ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤inin k›sa ve or-
ta vadede en aza indirgenmesi
için öncelikli olarak yasal kuralla-
r›n etkin olarak iflletilmesi gerek-
mektedir. 

Bilindi¤i üzere ifl kazalar› daha
çok kay›t d›fl› istihdam›n yayg›n
oldu¤u küçük ve orta ölçekli ifl-
yerlerinde yo¤un olarak yaflan-
maktad›r. Bu nedenle bu ifllet-
melerin öncelikli olarak kay›t al-
t›na al›nmas› ve de s›k› bir flekil-
de denetlenmesi ve de yasal yap-
t›r›mlar›n artt›r›lmas› ifl kazalar›-
n›n önlenmesinde çok etkin ola-

cakt›r. 
‹fl sa¤l›¤› güvenli¤i uzmanlar›n›n
çal›flt›r›lma zorunlulu¤u kanun
hükmünün aksine, 50'nin alt›nda
iflçi çal›flt›ran iflyerleri için de ge-
çerli olmal› veya bu iflletmeler
için denetim ve e¤itim faaliyetle-

ri yo¤unlaflt›r›lmal›d›r. 

Halen Bakanl›k taraf›ndan veri-
len ‹SG uzmanl›¤› sertifika e¤i-
timlerinin Bakanl›¤›n yükünü ha-
fifletmek için özel kurumlar ara-
c›l›¤›yla da yap›lmas›na imkân
verilmesi hem ifl güvenli¤i uz-
manl›¤› müessesinin yayg›nlafl-
mas› sürecini h›zland›racak hem
de belge almak isteyen kiflilerin
beklememesini sa¤layacakt›r.

Yasal aç›dan bir di¤er önemli ko-
nu da SEKTÖREL ‹fi GÜVENL‹⁄‹
E⁄‹T‹M PROGRAMLARININ ha-
yata geçirilmesidir. Henüz böyle
bir yasal düzenleme alan›m›z bu-
lunmamaktad›r. Bu tür program-
larla genel uzmanl›¤a farkl› bo-

yutlar kat›lm›fl olacak, ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i uygulamalar› ve
sektörel ihtiyaçlar birlikte de¤er-
lendirilecektir.  

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i, Avrupa
Birli¤i (AB) taraf›ndan da özel
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(Dünya Bankas› Türkiye Raporu 2005)2

‹flçilerin Da¤›l›m› % Toplam Kay›td›fl›

‹flçi Say›s› %

Tüm ‹flçiler 100 53

Kentsel 54 19

K›rsal 46 34

Tar›m d›fl› 66 22

Tar›m 34 31

Düzenli ‹flçi 43 9

Geçici ‹flçi 8 7

‹flveren 5 1

Serbest Çal›flan 25 16

Ücretsiz Aile ‹flçisi 20 19



önem verilen konulardan biridir. 22 Kas›m 2004 ta-
rihinde gerçeklefltirilen Avrupa ‹nflaat Güvenli¤i
Zirvesi'nden sonra aç›klanan Bilbao Deklerasyo-
nunda “inflaat sektöründe ilgili tüm taraflar özellik-
le 92/57/EEC Direktifi'nin (Hareket Halindeki Çal›fl-
ma Sahalar›na ‹liflkin Direktif (Mobile Sites Directi-
ve)3 karfl›l›¤› olan ulusal yasalar›n›n tam olarak ve
etkin bir flekilde uygulanmas› yoluyla, AB sa¤l›k ve
güvenlik stratejisinin gerektirdi¤i kal›c› geliflmeleri
sa¤lamak üzere kararl› eylemler gerçeklefltirmeye
ça¤›r›lm›flt›r.” 

Uygulama boyutu:

‹fl güvenli¤i bilincinin tesisinde, yasal boyutunun,
e¤itim ve uygulama boyutunun birbirini destekle-
mesi gerekmektedir. Ödüllendirme yaflam›n her

alan›nda insanlar› motive eden önemli bir unsur-
dur. Ço¤u zaman, k›sa vadede e¤itim ya da yasal
uygulamalar ile elde edemeyece¤imiz konularda,
ödüllendirme son derece ifle yarayan bir uygulama
modeli olmaktad›r. Bunun için yasal uygulay›c›lar
taraf›ndan uygulanacak olan ekonomik özendirici-
ler, en az›ndan k›sa vadede ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
konusunda büyük bir aflama kaydedebilir. Bu ayn›
zamanda Avrupa Birli¤i taraf›ndan uygulanmas›
tavsiye edilen bir yöntemdir ve halen birçok AB ül-
kesinde de¤iflik flekillerde uygulanmaktad›r. 

Uygulamalarda, e¤itim ve kurulan sistemin yan› s›-
ra teflvik edici, ödüllendirici mekanizmalar da kul-
lan›lmaktad›r. 

Bu tür yaklafl›mlar özellikle uluslararas› projeleri
gerçeklefltiren üye firmalar›m›zda baflar›yla sürdü-
rülmektedir.  Bunun örneklerinden biri geçti¤imiz
y›llarda bir gazete haberi ile kamuoyuna yans›m›fl-
t›r. Bu örnekte, flantiyenin girifline as›lm›fl büyük
bir panonun alt›na tüm iflçiler imzalar›n› atm›fllar
ve flu taahhütte bulunmufllard›r:
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“Bu projede çal›flt›¤›m sürece; aileme sa¤ salim dö-
nece¤imi, her zaman emniyetli flekilde çal›flaca¤›-
m›, her zaman kiflisel korunma ekipmanlar›n› kulla-
naca¤›m› ve çal›flma arkadafllar›m› yaralanmalara
karfl› koruyaca¤›m› taahhüt ederim.”

Bu taahhüt, iflveren uygulamalar›na, çal›flanlar›n
deste¤inin de önemli oldu¤unu vurgulayan çarp›c›
bir örnektir. Söz konusu iflyerinde ayr›ca kazas›z ge-
çen her 50 gün için çal›flanlara maddi ödül veril-
mifltir. Bu uygulamalar›n as›l mutluluk verici yönü,
uygulay›c› firmalar yönünden ifl kazalar›n› çok bü-
yük oranda düflürmüfl olmas›d›r.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin yukar›da aç›klanan üç
önemli boyutunun tam anlam›yla hayata geçiril-
mesi neticesinde inflaatta ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
sa¤l›kl› bir flekilde sa¤lanm›fl olacakt›r.

Kaynakça:
1) www.tuik.gov.tr, TÜ‹K 2005 Raporu
2) Dünya Bankas› 2005, Türkiye Hakk›nda Rapor
3) 92/57 say›l› Hareket Halindeki Çal›flma Sahalar›-
na ‹liflkin Avrupa Birli¤i Direktifi (Mobile Sites Di-
rective, www.mimarlarodasi.org.tr, DPT 9. Kalk›n-
ma Plan›, ‹nflaat, Mühendislik, Mimarl›k, Teknik
Müflavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri Özel ‹htisas
Komisyonu Raporu
4) www.ew2005.osha.eu.int
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Barbaros AfiURO⁄LU

‹nflaat sektöründeki ifl aktivitelerinin çeflitlili¤i,
ekstrem çal›flma koflullar› ister istemez bu ifl kolun-
da çal›flan personelin güvenli¤i ve sa¤l›¤› için kaç›-
n›lmaz olan çeflitli riskler oluflturur.  ‹fllerin çeflitli-
li¤i di¤er sektörlere göre inflaat sektörünü kontrol
ve yönetim aç›s›ndan daha karmafl›k ve zor bir sek-
tör haline getirir. ‹nflaat sektöründe yönetimi, iflgü-
venli¤ini ve iflçi sa¤l›¤› denetim zorlu¤unu yaratan
en önemli faktörler ifl yerinin proje gerekleri gere-
¤ince geçici bir yap›da olmas›, devam eden imalat-
lar›n katk›s› ile sürekli de¤iflime u¤ramas› ve  kal›c›
ifl yerlerine göre göreceli olarak k›sa süreli olmas›-
d›r. Bu faktörler çal›flanlar›n sahiplenme ve benim-
seme psikolojisini olumsuz yönde etkiler. Tüm bu
olumsuzluklar ve zorluklara ek olarak çal›flanlar›n
ço¤u de¤iflken hava flartlar›na maruz kalmaktad›r.
Birçok inflaat projesi belirli bir zaman k›stas›na
ba¤l›, zamana karfl› yap›lan bir strateji ve lojistik
yar›fl›d›r. Yerine getirilmesi gereken zaman kriterli,
k›s›tlay›c› hedefler iflyeri stresini olumsuz yönde
art›r›r ve risk alma ile hedefi gerçeklefltirme aras›n-
daki ince çizginin giderek yok olmas›na ve kazalara
daha çok sebebiyet verir. 

‹nflaat sektöründeki hangi projeyi ele al›rsak alal›m
karfl›m›za çok de¤iflik disiplin ve e¤itim kategori-
sinden çok say›da ifl gücü ç›kar. Bu kozmopolit ifl
gücünün tek ve gerçek hedefi projenin gerçeklefl-
mesi ve önlerindeki zaman›n verimli kullan›m›d›r.

Bir projede yer alan ifl gücünün
büyük bölümü geçici kategorideki
ifl gücüdür. Geçici ifl gücü bir pro-
jenin belirli k›sm›n› gerçeklefltir-
dikten sonra o projenin ekonomik
ömrü içinde yer almayan ve sektör
içinde sirküle olan personeldir. Bu
hareketlilik iflyerine ve o iflyerinin
iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurallar›na
uyum sa¤lamay› daha da güçleflti-
rerek kaza risk oranlar›n› yükseltir. 

Buraya kadar bahsetti¤imiz inflaat
sektöründeki zorluklar ve risk artt›-
r›c› faktörler dünyan›n neresinde
inflaat projesi gerçeklefltirirseniz

gerçeklefltirin kaç›n›lmaz olarak önünüze ç›kacak ve
sektörün özelli¤inden kaynaklanan zorluklard›r. Ül-
kelere göre bu zorluklar›n ve risklerin afl›lmas› veya
afl›lamamas› tamamen o ülkenin ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i bak›fl›, bilinci ve e¤itimi ile fark yarat›r.  
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‹rlanda Cumhuriyeti 5 milyonluk
nüfusu ile Avrupan›n küçük öl-
çekli bir ülkesidir.  1975 y›l›na ka-
dar ‹rlanda ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
bilincine yeterince sahip ç›kma-
dan yol alm›fl ve kötü bir ifl sa¤l›-
¤› ve güvenli¤i geçmifline sahip
olmufltur. 1975 y›l›nda Avrupa
Birli¤inin deste¤iyle ilk gerçek
anlamda kanunsal reformlar ya-
flanm›fl, ortaya konan yapt›r›mlar
ve kurallarla yavafl da olsa ifl sa¤-
l›¤› ve  güvenli¤i bilinci geliflme-
ye bafllam›flt›r.  1989 y›l›nda ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yasas›n›n
yürürlü¤e girmesi; özellikle kaza-
lar›n yo¤un yafland›¤› inflaat sek-
töründe çal›flanlar›n ifl güvenli¤i
aç›s›ndan, olumlu yönde önemli
bilinçlenmesi ve kaza oranlar›n›n
h›zla düflmesine sebep olmufltur. 

1989 Yasas› hem ifl verenin hem
de çal›flan›n ifl güvenli¤i sorum-
luluk alanlar›n› net bir flekilde
çizmektedir. Bu yasa ile iflveren
iflyerindeki ifl sa¤l›¤›n› tehdit
eden etkenleri tesbit edip bu et-
kenler ile ilgili risk analizlerini
yapmaya teflvik edilmektedir.
Risk analizleri içinde yer alan risk
faktörleri iflveren taraf›ndan ya-
p›lan düzenlemeler ile en aza in-
dirgenip, ifl güvenli¤i bildirgeleri
ile al›nan önlemler çal›flanlara
bildirilmektedir. Çal›flanlar›n so-
rumlulu¤u ise bu ifl güvenli¤i risk
ve önlem bildirgelerine harfiyen
uymakt›r. ‹nflaat Proje tasar›mc›-
lar›, malzeme üreticileri ve sa¤la-
y›c›lar›, ithalatç›lar içinde özel
önlem hükümleri ilk defa 1989
Yasas›nda yer alm›flt›r.

1995 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yasa-
s›, 1989 Yasas›na ek olarak daha
kapsaml› bir sektörel içerikle ya-
y›nlanm›flt›r. Bu Yasa; bir inflaat
projesi daha tasar›m aflamas›n-
da iken tasar›m› yapan firman›n
tasar›m›n ifl güveli¤ini ve yap›m
aflamalar›n›n iflçi sa¤l›¤› üzerin-
deki olumsuz etkilerine çözüm
getirmesini ön görmektedir. Bir
örnek vermek gerekirse bir tasa-

r›m ofisi, bir otoyol köprüsünde
yap›mda kullan›lacak iskelenin ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i aç›s›ndan uy-
gunlu¤una tasar›m aflamas›nda
çözüm getirmekle yükümlüdür ve
ön görülen sistemin güvenli¤ini
tasar›mdan garanti etmek duru-
mundad›r. Bu yap›mda yaflana-
cak sürpriz zorluklar› ve olas› ka-
za risklerini minimize etmek aç›-
s›ndan çok büyük rahatl›kt›r.
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1995 Yasas› ‹rlanda'da uygula-
maya konulduktan 1 y›l sonra ‹r-
landa’y› Avrupa’n›n üçüncü en iyi
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine sahip ül-
kesi haline getirmifltir.

Yukar›da sözünü etti¤imiz gibi
müflteri d›fl›nda kalan tüm birim-
ler, tasar›mc›, yap›mc› ve iflletici;
kaza risklerini, risk analizi pren-
siplerine göre de¤erlendirip bu
esaslar çerçevesinde güvenlik ve
risk bildirimlerini yapmakla yü-
kümlüdürler. fiimdi bu prensip-

lere k›saca göz atal›m.

Üçüncü k›s›m S.I. No.138 1995
Yasas›

‹fl kazalar›n›n önlenmesi için ge-
nel kurallar ve yap›lmas› gere-
kenler:

1- ‹nflaat sahas›n›n temiz ve dü-
zenli olmas›.
2- Çal›flma ve inflaat aktiviteleri-
nin seçiminde bu alanlar›n kolay

ulafl›labilecek alanlar ve iflçi ma-
kine geçifline engel olmayacak
yerler olmas›.
3- Çeflitli malzemelerin kullan›m
ve depolanmas›nda malzemenin
gerektirdi¤i kurallara uymak.
4- Teknik ekipman bak›m›, ifle
ç›kma onay› ve düzenli bak›mla-
r›n yerine getirilmesi ve ar›zala-
r›n onar›larak ekipmalar›n ifl sa¤-
l›¤› ve güvenli¤i aç›s›ndan tehlike
yaratmas›n› önlemek.
5- Tehlikeli, patlay›c› ve yan›c›
maddelerin stoklama alanlar›n›n
denetim ve güvenli¤i.
6- At›k ve çöplerin tafl›nmas› ve
yok edilmesi ile ilgili çözümler ve
önlemler.
7- Bir inflaat projesinin gerçek-
leflme süresinin iflçi sa¤l›¤› ve
güvenli¤ini olumsuz etkilemeye-
cek flekilde belirlenip düzenlen-
mesi.
8- Müteahhit çal›flanlar› ve tafle-
ron çal›flanlar›n›n flantiye ifl sa¤-
l›¤› kurallar› alt›nda bir bütün
olarak çal›flmas›n› sa¤lamak (Bu
madde tafleronlar›n zaman za-
man flantiye kurallar› d›fl›nda
kendi özel güvenlik kurallar›n›
uygulayarak neden olduklar› flan-
tiye içinde farkl› yap›lardan olu-
flacak güvenlik aç›klar›n› önle-
mek için çok önemlidir. Pratikte
s›kça rastlan›lan bu çeliflkiyi ön-
lemektedir.)
9- fiantiye sahas› ile çevre aras›n-
daki iliflkilerin ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i aç›s›ndan düzenlenmesi.
(Örnek olarak bir otoyol flantiye-
sinde mevcut yol güzergah›n›n
geçiçi olarak do¤ru ve güvenli
iflaretleme ve yap›land›rma ile
de¤ifltirilmesi.)

Ülke Y›l Her 100,000 çal›flan için kaza yüzdesi

Avrupa 1996 13.3

Almanya 1996 15.4 

‹talya 1996 14.4

Fransa 1996 12.1

‹rlanda 1996 8.0

‹ngiltere 1996 5.6

‹spanya 1996 4.2
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Yukar›da tan›mlad›¤›m›z madde-
ler güvenli bir inflaat projesinin
oluflmas›n› sa¤lamakla yükümlü
olan organizasyonun uymak zo-
runda oldu¤u çok genel prensip-
lerdir.

‹rlanda'da bir inflaat projesine
bafllarken ve proje yap›m süre-
cinde ifl güvenli¤i aç›s›ndan be-
lirli yapt›r›m ve aflamalardan
geçmek gerekir. fiimdi s›ras›yla
bu aflamalar› ele alal›m.

Bir inflaat projesi  müflteri tara-
f›ndan bir proje yöneticisi atan-
mas›yla bafllar. Müflteri örne¤in
bir karayolu projesinde NRA-
(National Road Agency) Ulusal
Yol Ajans› olabilir. Proje yöneti-
cisi projenin çeflitli kat›l›mc›lar›
aras›nda bir koordinasyon merci
görevi üstlenir. 

Tasar›m ofisi, tasar›m aflamas›n-
da tüm proje yap›m risklerini ve
önlemlerini analiz eder ve bu
riskleri önlemek için tasar›m risk

analiz raporlar› (Risk assess-
ments) haz›rlamakla yükümlü-
dür. Risk analizi d›fl›nda kalan
özel riskler  için taslak ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i plan› haz›rlan›r ve
bu riskler bu planda tarif edilerek
gerekli önlemler planlan›r. Tas-
lak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i plan›
projenin ana hatlar›n› ve belirli ifl
güvenli¤i risklerini içerir.

Taslak ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i pla-
n› müteahhit firma taraf›ndan
al›narak tasar›m risk analizleri ile
birlikte proje ve flantiye ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i uygulama plan›na
dönüfltürülür. Asl›nda yap›lan,
tasar›mc› taraf›ndan ka¤›t üzerin-
de tespit edilen risklerin ve tehli-
ke faktörlerinin uygulay›c› olan
müteahhit taraf›ndan pratik ola-
rak nas›l çözümlenece¤inin uy-
gulama prosedürüdür.  Bunu bir
örnekle aç›klamak gerekirse; ‹r-
landa ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Ka-
nununa göre iki metreden daha
derin elle kaz› yap›lmas› duru-
munda kaz› hende¤inin koruma
kaz›klar› ile takviye edilerek çök-
meye karfl› önlem al›nmas› gere-
kir. E¤er tasar›mc› iki metrenin
üzerinde bir kaz› tasarlam›fl ve ön
görmüflse bunu risk anlizinde
tespit eder ve belirtir. Müteahhit
tasar›mc›n›n belirledi¤i bu risk
faktörünü güvenli k›lmak için uy-
gulayaca¤› hendek tutucu siste-
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mi ifl güvenli¤i plan›nda belirte-
rek tehlike için önlemini belirle-
mifl olur. 

Bazen tasar›mc› daha tasar›m
aflamas›nda bir riski belirleyip o
riskin meydana getirece¤i tehli-
keyi önleyecek birimleri tasarlar
ve müteahhit bunu uygulayarak
bu ifl güvenli¤i riskini önler. Yük-
sekte çal›flmay› gerektiren özel ifl
iskeleleri veya yap›n›n bir parças›
olan çal›flma platformlar› bu tip
yaklafl›mlara örnek olabilir.

‹rlanda'da  1989 y›l›nda yay›nla-
nan ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yasa-
s›'n›n 12. maddesi çok aç›k bir
dille müteahhitleri her proje için
uygulama ifl güvenli¤i plan› ha-
z›rlamaya zorlasa da küçük müte-
ahhitler ve onar›m iflleri yapan
küçük ölçekli firmalar ço¤u za-
man bu kurala uymay›p uygula-
ma planlar›n› haz›rlamamakta-
d›r. Sektörde meydana gelen ifl
kazalar›n›n ço¤unlu¤u bu dilim
içinden gelmektedir. ‹fl güvenli¤i
denetimlerinin art›r›lmas› ve ifl
güvenli¤i müfettifllerinin yetiflti-

rilmesine önem verilmesi ile bu
tip küçük ölçekli alt sektör grup-
lar›n›n ifl kazalar›ndaki pay› azal-
t›lmaya çal›fl›lmaktad›r.

1993 y›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
ek düzenlemesiyle risk belirleme
ve analiz raporlar› haz›rlanmas›
bir zorunlu yükümlülük haline
dönüfltürülmüfltür. Bu düzenle-
me iflverenlerin iflyerindeki tehli-
keleri belirleme ve önlemlerini
rapor haline getirmelerini zorun-
lu k›lmaktad›r. Bu raporlara risk
analiz raporlar› ad› verilir. 
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Risk Analiz Raporlar› 5 ana ad›m-
dan oluflur:

1-  Tehlike Belirleme:
Yap›lacak olan ifl ele al›nd›¤›nda,
iflin nerede, nas›l yap›laca¤› göz
önüne al›n›r. Yap›mda kullan›la-
cak malzeme ve ekipman ile kul-
lan›lacak kimyasal maddeler be-
lirlenir. Bu durumda ifl güvenli¤i-
ni tehdit eden etkenler nelerdir?

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i aç›s›ndan
tehlike oluflturan etkenlere bir
kaç örnek verelim:

- Yüksekten düflmek
- Bir inflaat ekipman› veya ifl ma-
kinesi/arac›n çarpmas›
- Bir yap›n›n veya ifl iskelesinin
çökmesi
- Malzeme veya kimyasallarla ça-
l›flma. Bunlar›n neden olabilece-
¤i sa¤l›k sorunlar›. Örne¤in zehir-
lenme, irritasyon vs.
- Yüksek düzeyde ses, duyma bo-
zukluklar› yaratabilecek etkenler
- Toz üreten kesme,oyma vs. ifller

2- Kimin etkilenece¤ine karar
vermek:
Projede çal›flanlar, tafleronlar ve-
ya çevredeki halk göz önüne al›-
narak kimlerin belirlenen tehli-
keden etkilenebilece¤i tespit
edilir. Bu daha sonra al›nacak
önlemlerin kapsam› aç›s›ndan
önemli bir saptamad›r. Bazen fir-
malar ve etkilenenler aras›nda ifl-
birli¤i en etkili çözümdür. Yap›-
lan iflin baflkalar› için yaratt›¤›
tehlike veya tersi olarak baflkala-
r›n›n yap›lan ifl için yaratt›¤› teh-
like aç›k bir flekilde belirlenlen-
melidir.

3- Riskleri de¤erlendirip gereken
önlemlere karar vermek:
Bu “herhangi bir birey kazaya
maruz kalacak m›” sorusuna ce-
vap vermektir. E¤er cevap evetse
bunu önlemek için yap›lmas› ge-
reken bir sonraki aflamada tespit
edilmelidir.

4- Kaza riskini önleyici önlemler: 
Kaza riski belirlendikten sonra
önleyici önlemler için ifl güvenli-

¤i uygulama plan›, inflaat yap›m
standartlar›, kullan›m k›lavuzlar›
ve risk azalt›c› hiyerarflik önlem-
ler al›nmal›d›r. Bu önlemler
KONTROL  yani kaza riski olufl-
mas›na kontroller ile izin verme-
mek, daha sonra TOPLUMU KO-
RUMA önlemleri ve en son ola-
rak K‹fi‹SEL KORUMA önlemleri-
dir.

5- Bulgular› Raporlama:
Risk analiz ve kaza önleme bul-
gular›n› kaydedip bunlar› yaz›l›
döküman haline getitmek ve uy-
gulamas›ndan sorumlu olmak
her müteahhitin  ilk ve en önem-
li hukuki sorumlulu¤udur.

‹fi YAPIM METODLARI 
UYGULAMA BEYANI

‹fl yap›m metodlar› uygulama be-
yan› bir flantiyede bir iflin nas›l,
hangi ekipmanla ve kaç kifliyle
hangi esaslar dahilinde yap›laca-
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¤›n›n ifl yap›lmadan önce yaz›l›
olarak tüm detaylar›yla beyan
edilmesidir. ‹rlanda ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Kanunu bunu bir zo-
runluluk olarak ortaya koymasa
da proje uygulay›c›lar› ve müte-
ahhitler aras›nda bu beyan› yap-
mak oldukça pratik bir çözümdür. 
Müteahhit ifl yap›m metodlar›
beyan›yla asl›nda yap›lacak olan
ifl için gerekli olan tüm unsurlar›
planlar ve risk analizlerini belir-
ler. Bu sayede iflin ne flekilde
gerçekleflece¤i hem iflveren hem-
de ifli yapacak olan elemanlar
için sürpriz ö¤eleri tafl›maz. Bu
sayede ifl güvenli¤i de sa¤lanm›fl
olur.

Bir örnek vermek gerekirse, a¤›r
bir yükün kald›r›lmas› söz konu-
su olsun. Müteahhit bu ifl için
haz›rlad›¤› uygulama beyan›nda
yükün a¤›rl›¤›n›, nereden kald›r›-
l›p nereye tafl›naca¤›n›, kullan›la-
cak olan vincin kapasitesini ve
vinç say›s›n›, halatlar›n özelli¤i-
ni, kald›rmada görev alacak ele-
manlar›n say›lar›n›, kald›rmadaki
görevleri ve kullanacaklar› kiflisel

koruyucu elemanlar›n› belirtir.
Olabilecek riskleri ve bu riskler
için ifl güvenli¤i uygulama pla-
n›ndaki önlemleri maddeler ha-
linde belirler. 

Bu beyan proje mühendisi ve uy-
gulama sorumlusu taraf›ndan
denetlenir ve onaylan›r. Kald›r-
mada görev alacak herkes bu ifl
uygulama beyan›n›, ifl gerçeklefl-
meden önce okuyup anlamal›d›r.
Bu sayede ifl gerçekleflmeden ön-
ce herkes görevini bilir. 

‹fl yap›m metodlar› uygulama be-

yan›, bir flantiyedeki en pratik ifl
kazas› önleme arac›d›r.

‹fi GÜVENL‹⁄‹ MÜFETT‹fi‹

‹rlanda'da 20 veya daha fazla iflçi
çal›flt›ran her müteahhit bir flan-
tiye ifl güvenli¤i müfettifli bulun-
durmak zorundad›r. Bu müfetti-
flin görevi flantiye güvenlik  pla-
n›n›n flantiye dahilinde uygula-
n›p uygulanmad›¤›n› denetle-
mek, ifllerin uygulama beyanlar›-
na göre yap›l›p yap›lmad›¤›n›
tespit etmek ve gerekirse müda-
hale edip uygunlu¤u sa¤lamak,
ifl faaliyetlerinin tehlike arz etti¤i
durumlar› tespit ederek var olan
tehlikelerin giderilmesi için ön-
lem almakt›r.

Bu müfettifl flantiyede tüm gü-
venlik ifllerinden sorumlu tek
yetkili kiflidir. fiantiyelerin bü-
yüklü¤üne göre bir flantiyede bir-
den fazla ifl güvenli¤i müfettifli
bulunabilir.

‹rlanda Cumhuriyetinde bir flan-
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tiyede görev almak için mutlaka
”SAFEPASS” denilen ifl güvenli¤i
e¤itiminden geçmifl olmak ge-
rekmektedir. ”SAFEPASS” genel
ifl güvenli¤i bilgilerini içeren bir
günlük bir kurstur. Bu kurs so-
nunda yap›lan s›navla ”SAFE-
PASS sertifikas›” al›n›r. 
Her flantiyenin proje bafllang›-
c›nda bir ifl güvenli¤i uygulama
plan› oluflturulur.

fiantiyedeki ilk gününüzde flanti-
ye ifl güvenli¤i müfettifli taraf›n-
dan INDUCTION  ad› verilen k›sa
bir kursa tabi tutulursunuz.
INDUCTION genel anlamda flan-
tiye ifl güvenli¤i uygulama plan›-
na sizi al›flt›rmakt›r. INDUCTION
almayan birisi SAFEPASS sertifi-
kas› olsa bile o flantiyede çal›fla-
maz ve dolaflamaz.

fiANT‹YE TEFT‹fiLER‹

Her flantiye y›lda iki kez ba¤›ms›z
denetim flirketleri taraf›ndan de-
netlenir. Tetkik ad› verilen bu uy-
gulama s›ras›nda flantiyedeki
herfleyin fonksiyonu ve ifllevi sor-
gulan›r, herkesin görevi, flantiye
görev planlar›, dökümantasyon,
kay›tlar›, iflin geliflimi, kalite
kontrol beyanlar› ile kay›tlar› bu
teftifl kapsam›nda ele al›n›r. 

Bu tip bir teftiflte birincil ve en
önemli olgu flantiyenin o ana
kadarki ifl güvenli¤i sicilidir. fian-
tiyenin  tüm risk analizleri, ifl uy-
gulama beyanlar› ve ifl güvenli¤i
plan› o ana kadarki uygulama
çerçevesinde  de¤erlendirilir ve
buna göre flantiye raporlanarak
haz›rlanan raporun bir kopyas›

flantiyeye b›rak›l›r ve aksayan ta-
raflar›n en geç bir ay içinde dü-
zeltilmesi istenir. Raporun di¤er
bir kopyas› ise ‹fl Sa¤l›¤› ve Gü-
venli¤i Bölge Müfettiflli¤ine akta-
r›larak Kanuna uymayan bulgular
için hukuki ifllem bafllat›lmas›
sa¤lan›r.

Günümüzde ‹rlanda'da ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i çok daha de¤iflik bir
boyut kazanm›flt›r. 2003 y›l›nda
Polonya, Macaristan, Çek Cum-
huriyeti gibi do¤u blo¤u ülkeleri-
nin Avrupa Birli¤ine kesin kat›l›-
m› ile bu ülkelerden geliflmifl Av-
rupa Birli¤i ülkelerine ifl gücü gö-
çü yaflanmaya bafllanm›flt›r. ‹r-
landa'da özellikle inflaat sektö-
ründe yerli ifl gücü maliyetlerinin
yüksek olmas› Do¤u Avrupal›
ucuz iflçiliklerin kolayca yer edin-
mesine sebep olmufltur. fiu anda
‹rlanda’da 200 bini aflk›n Polonya
vatandafl› bulunmakta ve bunla-
r›n üçte ikisi inflaat sektöründe
çal›flmaktad›r. Bu ifl gücünün bü-
yük ço¤unlu¤u kalifiye olmayan
düz iflçi statüsündeki ifllerde ça-
l›flmaktad›r. Yabanc› ifl gücünün
flantiye sahas›nda bulunmas› ifl
güvenli¤i aç›s›ndan iki büyük so-
run getirmektedir. Birinci sorun,
yabanc›lar›n ifl güvenli¤i bilgisi
ve ifl güvenli¤inin önemini alg›la-
ma seviyesinin standartlardan
düflük olmas›, di¤er sorun ise
aradaki dil uyuflmazl›¤› ve bunun
getirdi¤i uyar›lar› okuyamama,
kaza an› reaksiyonunda anlafla-
mama gibi sorunlard›r. Bu tip
problemler için ‹fl sa¤l›¤› ve Gü-
venli¤i Kanununda düzenlemele-
re gidilmifl ve flantiyelerinde ya-
banc› ifl gücüne a¤›rl›k veren mü-

teahhitlerin uyar› levhalar›n› ingi-
lizce d›fl›nda yabanc› uyruklu iflçi-
lerin dilinde de haz›rlamas› ön
görülmekte ve uygulanmaktad›r.

‹rlanda Cumhuriyeti nüfus olarak
küçük bir ülke olmas›na ra¤men
oldukça organize ve etkin bir ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yasas› ile
korunmaktad›r. ‹flverenlerin bi-
linçli yaklafl›m› ve çal›flanlar›n ifl
güvenli¤i e¤itimi ‹rlanda'n›n ifl
güvenli¤i notunu yükselten et-
kenlerdir.

Etkili ve a¤›r yapt›r›mlar› olan bir
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu,
her fleyi ka¤›t üzerinde çözümle-
dikten sonra uygulama aflama-
s›nda sürpriz faktörüne yer ver-
meyen bir zihniyet ve iflçinin ifl
güvenli¤i e¤itim standard›, ‹rlan-
da'y› bugünkü durumuna getiren
en önemli etkenlerdir.

Barbaros AfiURO⁄LU 
K›sa biyografi:

Barbaros Afluro¤lu 1961 y›l›nda
Ankara’da do¤du. ‹lk, orta ve lise
e¤itimini T.E.D Ankara Kole-
jin’de tamamlad›. Üniversite e¤i-
timini Orta Do¤u Teknik Üniver-
sitesi ‹nflaat Mühendisli¤i bölü-
münde tamamlad›ktan sonra s›-
ras›yla Ceylan ‹nflaat, Tepe ‹nfla-
at, Kutlutafl Scott Wilson Kirk-
patrick JV. Firmalar›nda Yap›m ve
kontrol mühendisli¤i görevlerin-
de bulundu. 2001 y›l›ndan beri
‹rlanda Cumhuriyeti’nde, Fehily
Timoney&Co. firmas›nda sanat
yap›lar› ve köprüler uygulama
dan›flman› olarak görev yapmak-
tad›r.
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‹nflaat sektörünün en önemli so-
runu, nitelikli ifl gücü ihtiyac›n›n
karfl›lanmas›nda yaflanan güç-
lüktür. Bu ihtiyaç hali haz›rda
sürdürülen mesleki e¤itimin, ifl
yaflam›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›laya-
mamas›ndan kaynaklanmaktad›r.
% 90'› çalkant›l› ve güçlü deprem
kufla¤›nda olan Türkiye'de inflaat
sektörünün standard› ve kalitesi
kesinlikle tesadüflere b›rak›lma-
mal›d›r.

Bilinçli ifl gücünün üretim süre-
cinde bulunmay›fl›, yap› ifllerinde
‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Tüzü-
¤ü'nün uygulanmas›ndaki eksik-
likler, flantiyelerdeki standart d›-
fl› ve yanl›fl donan›ml› ifl güvenli-
¤i ve kiflisel koruyucu malzeme-
lerin mevcudiyeti ile ifl güvenli¤i
ve iflçi sa¤l›¤› uzman ve teknik
kadrosunun yetenekli ve yeterli
olmay›fl›, inflaat sektöründe ya-
flanan ifl kazalar›n›, tüm ifl kaza-
lar›n›n %10'u olarak oluflmakta-
d›r. Ne yaz›k ki bu kazalar›n
%32'si ise ölümle sonuçlanmak-
tad›r.

Sosyal ve insani aç›dan böyle bir
istatistikî tablo ortaya ç›karken,

iflveren ve ekonomi aç›s›ndan da
gerekli ifl güvenli¤i önlemlerinin
al›nmamas› sonucu ortaya ç›kan
ifl kazalar›; zaman, ifl gücü, maki-
ne ve araç kay›plar›na neden ol-
maktad›r. ‹nflaat sektöründe
ölümle sonuçlanan kazalar›n
bafll›ca oluflum nedenleri; çat›-
dan ve damdan düflmeler, merdi-
ven, iskele ve di¤er yüksek iflyeri
zeminlerinden düflmeler, ekska-
vatörler, kald›raçl› kamyonlar ve
damperliler taraf›ndan çarpma-
lara maruz kalmalar› sonucu vu-
rulup yere indirilmeler, devrilen
ve takla atan araçlar›n içerisinde
ve alt›nda kalmalar, çöken yap›-
lar›n alt›nda kalmalar ve ezilme-
lerden oluflmaktad›r.

‹nflaat sektöründe kazalara sebe-
biyet veren en önemli sorun, bi-
linçsizce al›nan ucuz, vas›fs›z ve
yanl›fl ifl güvenli¤i donan›mlar›
ile 09 fiubat 2005 tarihinde yü-
rürlü¤e giren ve yapt›r›mlar› ka-
nunlarla çevrelenmifl, CE belgeli
‹fl Güvenli¤i Kiflisel Koruyucu
Donan›m kullanma zorunlulu¤u-
nun hala flantiyelerimizden içeri
girmemesi ve uygulanmamas›-
d›r.

2005 y›l›nda dahi, multi-milyon
dolar de¤erindeki bir çok inflaat
yönetimlerinde, bireysel kazalar›
önleyici en önemli faktör olan ki-
flisel koruyucu donan›mlara
önem verilmiyor, inflaat bafllan-
g›c›nda al›nan ve stoklanan ucuz
ve kaba ya¤murluklar, standart
d›fl›, aya¤› vuran, ac›tan ve çal›-
flan› yoran emniyet ayakkab›lar›,
kafa koruyucusu olma özelli¤in-

den yoksun, göstermelik baret
niteli¤indeki renkli plastik bafl
taslar› ile mekanik risklere karfl›
koruyuculu¤unu gösterir CE bel-
gesinden yoksun ürünler kullan›-
l›yor. Bu ürünler mahalle aras›
zemin katlar›nda ucuz kopya tek-
nolojinin yerel düflünceye uygu-
lanmas›yla veya Uzak Do¤u'da
imal edilmifl ya da ithalat› ger-
çeklefltirilmifl olan eldiven ben-
zeri malzemelerden olufluyor. 

‹nflaat sektöründe, ifl elbiseleri
ve iflçi tulumlar› seçim ve al›mla-
r›nda bir kavram kargaflas› yaflan-
maktad›r. ‹nflaat sektörünün üni-
forma ve bütünlü¤ü sa¤layan ifl
elbiselerinin talep ve arz›n› karfl›-
layabilecek olan tekstil sektörü
yeterli ekonomik de¤erlere ve
marjlara ulaflamayaca¤› düflün-
cesi ile g›da ve ulaflt›rma sektö-
rüne göstermifl oldu¤u özeni in-
flaat sektörüne göstermemekte-
dir. Ucuz ve niteliksiz ve ço¤u kez
vücuda uygun olmayan iflçi elbi-
seleri ve ifl tulumlar› imalatlar›
ise, yine gettolardaki atölyeler-
de, birkaç kiflilik e¤itimsiz, yete-
neksiz, geçici makineci ve kesim-
cilerin gayretleri ile ortaya ç›ka-
r›lmaktad›r.

Sonuç olarak, sadece inflaat sek-
töründeki de¤il, tüm ifl kazalar›
ve meslek hastal›klar›n›n olufla-
bilece¤i, çal›flan kesimin istih-
dam edildi¤i tüm riskli sektörler-
de, “bilinçli iflveren ve yönetici”,
“bilinçli sat›n almac› ve teknik
kadro”, “e¤itilmifl ve bilinçlendi-
rilmifl iflçiye” gereksinim oldu¤u
asla unutulmamal›d›r.

Engin ÇEL‹K

‹SG‹AD  Ombusdman›
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‹SG‹AD olarak elimizdeki tüm maddi ve manevi im-
kânlar›m›z› kullanarak, gerek periyodik dergi ve ya-
y›nlar ç›kart›yor gerekse e¤itim seminerleri ve pa-
neller organize ediyoruz. 2005 senesi içerisinde, bir
rehber kitap olarak yay›nlam›fl oldu¤umuz iflyeri
hekimi Dr. Mahmut Yaman'›n “‹fl Sa¤l›¤› Ve Güven-
li¤i mi? O da ne ?” çal›flmas›yla inflaat sektörüne ve
di¤er risk tafl›yan tüm sektörlerin çal›flanlar›n›n ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤ine, hizmet vermekten mutluluk
duyuyoruz.

Türkiye'de tekstil sektörünün alt kolu olarak de¤er-
lendirilen “ifl k›yafetleri ve ifl güvenli¤i gereçleri”
sektörünün 50 y›ll›k bir geçmifli bulunuyor. Türki-
ye'de yabanc› yat›r›mlar ve ortakl›klar kurulmaya
baflland›¤›nda, yabanc›lar kendi ülkelerindeki ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i sistemlerini de Türkiye'ye getir-
diler. Baz› üretici firmalar, Türkiye'de sat›fl bürolar›
açt›lar ve tan›t›m faaliyetlerine bafllad›lar. Bu dö-
nemde standartlara uygun kiflisel koruyucu dona-
n›m ürünleri Türkiye'de üreltilmedi¤i ve ithalatç›
say›s› çok düflük oldu¤u için yabac› ürün sat›c›lar›
rekabetsiz bir ortamda, yüksek fiyatlarla ürün sat›fl›
gerçeklefltirdiler. Tüm bu olumsuzlu¤a ra¤men,
Türkiye'ye gelerek sat›fl yapan yabanc› ifl k›yafetleri
ve ifl donan›mlar› üreticisi firmalar›, “standartlara
uygun güvenli ürün”, “koruma kademeleri” gibi ta-
n›mlar› Türkiye ile tan›flt›rm›fl oldular.

Sektörün temel sorunlar›n›n bafl›nda, bilinçli ifl gü-
cünün üretim sürecinde bulunmay›fl›, yap› ifllerin-
de ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Tüzü¤ünün uygulan-
mas›ndaki aksakl›klar ve flantiyelerde standart d›fl›,
yanl›fl donan›ml› ifl güvenli¤i ve kiflisel koruyucu
donan›mlar›n kullan›lmas› bulunuyor.

Avrupa Birli¤i süreci ile birlikte di¤er sektörde ol-
du¤u gibi, inflaat sektöründe de kullan›lmas› zo-
runlu kiflisel koruyucu donan›mlarla ilgili yasal dü-
zenlemeler gerçeklefltirilmifltir. fiubat 2005 tarihin-
de yürürlü¤e giren yasa uyar›nca, bu tarihten itiba-
ren kiflisel koruyucu donan›m ürünleri üzerinde
ürünün, “güvenli ürün” oldu¤unu tan›mlayan “CE”
iflaretinin bulundurulmas› gerekiyor. Ayn› zaman-

da ürünler üzerindeki “CE” iflaretinin hangi koruyu-
cu teknik standarda uygunlu¤unun onay›n›n oldu-
¤unu belirten EN veya TS EN iflaretlerinin bulun-
durulmas› da zorunlu hale getirildi. Böylelikle ‹nfla-
at sektörüne yönelik, CE iflaretini tafl›mayan hiçbir
kiflisel koruyucu donan›m ürünü bundan böyle üre-
tilemeyecek, pazarlanamayacak ve ifl yerlerinde
kullan›lamayacakt›r. Ayr›ca ‹nflaat sektörü gibi, ço-
¤unlukla risk kategorisi s›n›fland›r›lmas›nda 2. ve
3. kategori Kiflisel Koruyucu Donan›mlar›n kullan›l-
d›¤› kullan›m alanlar›nda, “CE” iflareti olmayan
ürünlerin teflhir edilmesi, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ne-
denleriyle al›m›n›n teflvik edilmesi, güvensiz ürü-
nün resminin yay›nlanmas› gibi durumlar için de
baz› yasaklar ve k›s›tlamalar getirilmifl durumdad›r. 

AB sürecinde hem inflaat sektöründe ‹fl Güvenli¤i-
ne önem veren bilinçli firmalar›n, hem de bunlara
cevap verebilecek kalite ve vizyona sahip, Kiflisel
Koruyucu Donan›mlar› imal eden ve pazarlayan fir-
malar›n artmas› ile sektörde büyüme beklenirken;
'kalite odakl›' firmalar›n bundan maksimum fayda-
lar› sa¤layaca¤›, neticede ifl hacimleri ve karlar›n›n
da artaca¤› öngörülmektedir.
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Çimento Müstahsilleri ‹flverenle-

ri Sendikas› (ÇM‹S) 28 Kas›m

1964 tarihinde,      

-Anadolu Çimento T.A.fi.

-Ankara Çimento Sanayii T.A.fi,

-Aslan ve Eskihisar Müttehit Çi-

mento ve Su Kireci Fabrikalar›

A.fi.

-Eskiflehir Çimento Fabrikalar›

T.A.fi.

-‹zmir Çimento Fabrikas› T.A.fi.

-Türk Çimentosu ve Kireci A.fi.

taraf›ndan o tarihteki iflkollar›

yönetmeli¤inin 16 s›ra numaral›

çimento sanayii iflkolunda  faali-

yette bulunmak üzere kurulmufl-

tur. 

Bugün bünyesinde bulunan 42

çimento fabrikas›yla ülkemizin

önde gelen iflveren sendikalar›n-

dan biridir.

ÇM‹S'in amac›; üyelerinin çal›fl-

ma iliflkilerinde, mevzuat çerçe-

vesinde ortak ekonomik, sosyal

hak ve menfaaatlerini korumak,

gelifltirmek, aralar›nda karfl›l›kl›

yard›mlaflmalar›n› sa¤lamak, ifl-

kolunda kurulmufl ve kurulacak

olan iflyerlerinin verimi ve ahenk-

li çal›flmas›na yard›mc› olmak,

üyelerini temsil etmek, toplu ifl

sözleflmesini akdetmek, çal›flma

bar›fl›n› kurmak ve devam ettir-

mek, bu amaçla Türkiye çap›nda

faaliyette bulunmakt›r.

ÇM‹S, kuruluflundan itibaren

üyelerini temsilen muhatap iflçi

sendikas›yla toplu ifl sözleflmesi

müzakerelerini yürütmüfl ve bu

sözleflmeleri ba¤›tlam›flt›r. Ba¤›t-

lanan toplu ifl sözleflmeleriyle

sektör düzeyinde bir uzlaflma

sa¤lanm›fl, üye iflyerlerinde toplu

sözleflme düzeninin getirdi¤i ba-

r›fl ve düzen hakim olmufltur.

ÇM‹S, toplu pazarl›k süreci içeri-
sindeki fonksiyonu d›fl›nda, arafl-
t›rmalar yaparak, ilgili mevzuat›
takip ederek, istatistiki veriler
toplayarak, gerek çal›flma hayat›
gerekse di¤er konularda üyeleri-
ni bilgilendirmektedir.

Hukuki geliflmeler ve özellikle
yarg› kararlar› hakk›nda bilgi sun-
mak, seminer ve konferanslar
tertiplemek, ekonomik, sosyal ve
hukuki konularda teknik destek
sa¤lamak, tavsiye ve dan›flmanl›k
hizmetleri sunmak, anketler dü-
zenlemek sendikam›z›n di¤er fa-
aliyetlerindendir. Toplumsal ve
siyasal platformlarda, her alanda
ve özellikle endüstri iliflkilerinde
üyelerinin düflünce ve görüflleri-
ni savunmay› ve kamuoyuna yan-
s›tmay› ilke edinen ÇM‹S, üyesi
bulundu¤u Türkiye ‹flveren Sen-
dikalar› Konfederasyonu kanal›y-
la gerek yurtiçinde, gerek yurtd›-
fl›nda kat›ld›¤› toplant›larda üye-
lerini en iyi flekilde temsil etmek-
tedir.

ÇM‹S, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ko-
nusunda ise y›llardan beri gös-
termifl oldu¤u hassasiyeti devam
ettirerek 2003 y›l› Eylül ay›nda
üyelerinden 26 çimento fabrika-
s›nda (di¤er üyeler daha önce-
den bu belgeyi ald›klar›ndan ötü-
rü) OHSAS 18001 (ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i yönetim sistemi uy-
gunluk belgesi) çal›flmalar›n›
bafllatm›flt›r.

Av. Füsun Gökçen

Serdar fiardan

Çimento Müstahsilleri

‹flverenleri Sendikas›
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OHSAS 18001, kurulufllar›n bu
sisteme olan ihtiyac›na yönelik
olarak, kurulufllarda oluflturulan
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönetim
sisteminin düzgün bir flekilde ifl-
ledi¤ini belgelendirmek ve ayn›
zamanda kalite ve çevre yönetim
sistemleri ile olan uyumu da göz
önünde bulundurularak önleyici
yaklafl›m felsefesini yerlefltirmek
amac›yla ‹ngiliz standartlar› ens-
titüsü (BSI) taraf›ndan haz›rlan-
m›flt›r.

SSK istatistiklerine göre 2004 y›-
l›nda 83.830 ifl kazas›n›n oldu¤u
ve bu kazalar sonucu 841 çal›fla-
n›n hayat›n› kaybetti¤i, bunun
yan›nda, dünya genelinde ILO is-
tatistiklerine göre her y›l ortala-
ma 250 milyon ifl kazas› oldu¤u
ve ortalama 335.000 kiflinin evine
ulaflamad›¤› düflünüldü¤ünde,
OHSAS 18001 gibi önleyici yakla-
fl›mlar›n ne kadar önemli oldu¤u
görülmektedir.

Bu düflünceden hareketle, ÇM‹S
2003 y›l›n›n ocak ay›nda bafllat›-
lan ve yaklafl›k 8000 çal›flan› kap-
sayan 8 saatlik ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i bilinçlendirme e¤itimi ça-
l›flmalar›n›n ard›ndan bu büyük
projeye ad›m at›lm›flt›r.

Projenin sosyal boyutunu bir an
için bir kenara b›rakacak olursak,
projenin tamamlanabilmesi için
üye çimento fabrikalar›nda yat›-
r›m için yüksek rakaml› bütçeler
ayr›lm›flt›r. Yap›lan ve yap›lacak
olan bu yat›r›mlar da, Türkiye
ekonomisi içinde küçümsenme-
yecek rakamlar olacak, ülke eko-

nomisi için bir katma de¤er sa¤-
layacakt›r.

Bir di¤er önemli husus ise; böyle
kapsaml› ve bir ekonomi içinde
tüm sektörü kapsayan bir belge-
lendirme çal›flmas›n›n dünyan›n
hiçbir ülkesinde yap›lmam›fl ol-
mas›d›r.

2005 y›l› sonu itibariyle Sendika
ve üye kurulufllar›n OHSAS
18001 Belgesi almas›yla tamam-
lanan “ÇM‹S OHSAS 18001 Pro-
jesi” T‹SK ve Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›'n›n da ilgisini
çekmifl ve 15-17 Kas›m 2005 ta-
rihleri aras›nda Çal›flma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanl›¤›'nca ger-
çeklefltirilen “4. Uluslararas› Böl-
gesel ‹SG Konferans›”nda ÇM‹S
ve Üye fabrikalar “Örnek ‹flveren”
ödülüne lay›k görülmüfltür. 

Ayr›ca, Ocak/2006 ay› itibariyle
ÇM‹S'e yeni üye olan 8 çimento
fabrikas›nda da en k›sa sürede
OHSAS 18001 çal›flmalar›na bafl-

lanarak bir y›l içerisinde tamam-
lanmas› planlanm›flt›r. 

OHSAS 18001 PROJES‹ 
KAPSAMINDA YAPILAN 
E⁄‹T‹MLER:

• Temel ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
E¤itimi
Üye fabrikalarda çal›flan üst ve
orta düzey yöneticiler dahil tüm
çal›flanlar›n tafleron iflçileri ile
birlikte MESS E¤itim Vakf› tara-
f›ndan al›nan 8 saat süreli temel
e¤itimler verilmifltir.
• OHSAS 18001 E¤itimleri
Proje kapsam›nda ÇM‹S ve üye
fabrikalarda dan›flmanl›k flirketi
TEM‹S taraf›ndan OHSAS 18001
Bilgilendirme, Risk De¤erlendir-
me ve ‹ç Tetkikçi e¤itimleri veril-
mifltir.
• Toz ve Gürültü Ölçümleri
Fabrikalarda en gürültülü ortam-
larda çal›flan 15 iflçi üzerinde ki-
flisel gürültü maruziyeti ölçümü,
en tozlu ortamda çal›flan 9 iflçi
üzerinde kiflisel toz maruziyeti
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ölçümü gerçeklefltirilmifltir. Bu
ölçümler neticesinde, her fabrika
için ölçüm noktalar›n›n de¤erle-
rinin de yer ald›¤› PVC'den bir
kroki ile her fabrikaya ait rapor
haz›rlanm›flt›r.
• Acil Durum E¤itimleri
“OHSAS 18001 Projesi”nin bafla-
r›ya ulaflt›r›lmas› için yap›lmas›
zorunlu görülen 'Acil Durum E¤i-
timleri' MESS E¤itim Vakf› ile or-
taklafla olarak yap›lm›fl ve mavi -
beyaz yakal› iflçilerin tümüne (ta-
fleron iflçileri de dahil) e¤itim ve-
rilmifltir. E¤itimler sonucunda
Çimento sektörünü ilgilendiren
“Çimento Sektörü Acil Durum El
Kitab›” haz›rlanm›fl ve tüm çal›-
flanlar›n istifadesine sunulmufl-
tur.
• ‹lkyard›mc› E¤itimleri
ÇM‹S, 18 Mart 2004 tarih ve
25406 say›l› Resmi Gazete'de ya-
y›mlanarak yürürlü¤e giren ve ‹lk-

yard›m Yönetmeli¤inin baz›
maddelerini de¤ifltiren “‹lkyar-
d›m Yönetmeli¤inde De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik”
hükümleri gere¤ince, KIZILAY
Genel Müdürlü¤ü ile müfltereken
“ilkyard›mc› yetifltirilmesi” konu-
sunda üye fabrikalar baz›nda e¤i-
tim çal›flmalar›n› devam ettir-
mektedir. Bugüne kadar yaklafl›k
500 çal›flan›m›z yeni yönetmelik
gere¤i 2 gün süreli bu e¤itimlere
kat›lm›fllar ve e¤itimlerin sonu-
cunda girdikleri imtihanda tümü
baflar›l› olmufltur. 
• ‹fl Güvenli¤i Uzmanl›¤› E¤itim-
leri
Çimento Fabrikalar› için gerekli
olan A s›n›f› ifl güvenli¤i uzman-
l›¤› sertifikas›n›, s›navlar netice-
sinde 14 çal›flan›m›z almaya hak
kazanm›flt›r. Di¤er taraftan, 2 ça-
l›flan›m›z B s›n›f›, 5 çal›flan›m›z C
s›n›f› e¤itimlerine kat›larak serti-
fika sahibi olma hakk›n› kazan-
m›flt›r. ÇASGEM taraf›ndan veri-
len bu e¤itimler ÇM‹S'in koordi-
natörlü¤ünde gerçeklefltirilmifltir.

• Sa¤l›k Görevlileri ile ‹flyeri
Hemflirelerinin Sertifika E¤itim-
leri 
Üye iflyerlerinde çal›flan ve / veya
yeni istihdam edilecek olan sa¤-
l›k görevlileri ile iflyeri hemflirele-
rinin Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
E¤itim ve Araflt›rma Merkezi
(ÇASGEM) vas›tas›yla yapt›r›lan
sertifika e¤itim programlar›nda,
yine her fabrikadan bir kat›l›mc›-
n›n e¤itim ücreti ‹fl Güvenli¤i Uz-
manl›¤› E¤itimlerinde oldu¤u gi-
bi ÇM‹S taraf›ndan karfl›lanm›fl
ve 05.09.2005 tarihinde bafllayan
ilk programa üye kurulufllar›m›z-
dan iki çal›flan›m›z ifltirak etmifl-
lerdir.
• ‹SG Teknik E¤itimleri
07 Nisan 2004 tarihinde yay›nla-
nan 'Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve
Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik'
gere¤ince çal›flanlar›n iflyerinde-
ki riskler ve tehlikeler hakk›nda
periyodik olarak bilgilendirilmesi
amac›yla, her fabrikada 6 gün sü-
reyle “kapal› alanlarda emniyetli
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çal›flma”,  “yüksekte emniyetli ça-
l›flma / güvenli iskele kullan›m›”,
“el aletlerinin güvenli kullan›m›”,
“makine ve ekipman kullan›m›”,
“kiflisel koruyucu ekipman kulla-
n›m›”,  “kimyasal kullan›m›”, “er-
gonomi”, “iflyerinde hijyen ve dü-
zen”, “ifl makinesi kullan›m›”,
“bas›nçl› kaplar ve sistemler ile
emniyetli çal›flma / kilitleme ve
kart asma”, “kaza araflt›rmas›” ko-
nular›nda e¤itim yap›lm›flt›r.
• AKUT Acil Durum Ekipleri E¤i-
timi
Ülkemizin her türlü do¤al afete
maruz kalabilme ihtimalinin çok
yüksek olmas›ndan ve afetlerde
müdahale konusunda ülke ola-
rak çok yol almam›z gerekti¤i dü-
flüncesiyle ve ayr›ca bölgesel
meydana gelebilecek do¤al afet-
lerde o bölgede yer alan çimento
fabrikalar›na ve vatandafllar›m›za
yard›ma gidebilecek arama-kur-
tarma ekiplerinin yetifltirilmesi
amac›yla, ÇM‹S'e üye Çimento
Fabrikalar›nda, AKUT Arama Kur-
tarma Derne¤i ile ortaklafla e¤i-
tim projesi yap›lm›flt›r. Hazi-
ran/2006 ay› içerisinde tamamla-
nan söz konusu Projede tüm fab-
rikalarda 25'er kiflilik gruplara;
“Afetlere Girifl”, “Enkaza ‹lk Mü-
dahale ve Tahkimat” konular›nda
hem teorik hem de pratik olmak
üzere 3 gün süreli e¤itimler veril-
mifltir. E¤itim sonunda yaklafl›k
1000 çal›flan N.A.R.I. (North
American Rescue Institute) ve
Best Safety Inc. ortak çal›flmas›
olan kat›l›m sertifikas›n› almaya
hak kazanm›fllard›r.
Eylül/2006 ay› içerisinde konu
hakk›nda ileri e¤itimler gerçek-

lefltirilecektir. Bu flekilde Türkiye
çap›nda yaklafl›k 1000 kiflilik bir
ekip yetifltirilmifl olacak ve bu
ekip sadece fabrikalar›n maruz
kalacaklar› tabi afetlere müdaha-
le ile iktifa etmeyecek, afet böl-
gesindeki herkesin yard›m›na ko-
flacaklard›r.

‹SG ‹LE ‹LG‹L‹ PROJELER:

• ÇSGB ‹fl Teftifl Kurulu Çimento
Sektörü Denetim Projesi 
2006 y›l›nda çimento sektörünün
‹SG konusunda denetlenerek bir

denetim projesi kitab› haz›rlan-
mas› amac›yla Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Teftifl Kuru-
lu Baflkanl›¤› taraf›ndan gerçek-
lefltirilen proje Eylül/2006 ay› iti-
bariyle tamamlanacakt›r.
Projeyle ilgili olarak üyelerimiz-
den Set Ankara Çimento Fabrika-
s› ve Yibitafl Lafarge Hasano¤lan
Çimento Ö¤ütme Tesisi, pilot
fabrikalar olarak tespit edilmifl,
bu fabrikalarda yap›lan ayr›nt›l›
incelemelerden sonra di¤er çi-
mento fabrikalar›nda da dene-
timler tamamlanm›flt›r.
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• “Prospective Lung Function
Study” (Akci¤er Fonksiyon Çal›fl-
mas›)
CEMBUREAU (Avrupa Çimento
Üreticileri Birli¤i) taraf›ndan or-
ganize edilen bu Proje, çimento
tozuna maruziyet ve bununla il-
gili hastal›klar hakk›ndaki bilgi
eksikli¤inin giderilmesine yöne-
liktir. Türkiye aya¤›n› ÇM‹S'in
gerçeklefltirece¤i proje için 10 pi-
lot çimento fabrikas› seçilmifltir.
Projenin 5 y›l sürmesi ve farkl› ül-
kelerden yaklafl›k 2000 kifliyi kap-
samas› planlanmaktad›r.

Projenin yürütücüsü, Norveç
Ulusal Mesleki Sa¤l›k Enstitüsü
(NIOH)'dür. 

YAYIN FAAL‹YETLER‹

1) ‹lkyard›m Kitab›, üye kurulufl-
larda çal›flanlar ile di¤er ilgilile-
rin,  
2) ‹fl Kanunu ve ona ba¤l› olarak
ç›kart›lan yönetmelikler ve teb-
li¤lerin yer ald›¤› kitap CD haline

getirilmifl üye kurulufl temsilcile-
ri ile T‹SK ve iflçi - iflveren sendi-
kalar›n›n,
3) Acil Durum El Kitab›, üye ku-
rulufllarda çal›flanlar›n,
4) Sendikam›z ‹SG Yönetim Tem-
silcisi Serdar fiardan taraf›ndan
kaleme al›nan “‹SG'de Yeni Olu-
flumlar; Risk De¤erlendirmesi ve
OHSAS 18001” isimli çal›flma,
konuyla ilgilenenlerin,
5) ‹SG ile ilgili afifller üye kuru-
lufllar›n,
6) Çimento Sektörüne özgü ola-
rak ç›kart›lan ve ülkemizde bir ilk
olan “Çimento Sektörü Referans
Risk Envanteri” üye kurulufllar-
daki yönetim temsilcilerinin,
7) ÇM‹S OHSAS 18001 Projesi
sonunda haz›rlanan albüm,
ÇSGB  bürokratlar›, üye kurulufl-
lar›n genel müdürleri ve proje li-
derlerinin, istifadesine sunul-
mufltur. ÇM‹S tüm bu faaliyetle-
rini üye kurulufllar›n temsilcileri-
nin kat›ld›¤› ve 10 kifliden oluflan
ÇM‹S ‹SG Kurulu vas›tas›yla yap-
maktad›r. Kurul, periyodik olarak

toplanmakta ve Sendikam›z ‹SG
faaliyetlerine yön vererek çal›fl-
malar›na devam etmektedir.

Di¤er taraftan, y›l içinde 4 kez
fabrikalardaki ‹SG Yönetim Tem-
silcileri biraraya getirilerek, fabri-
kalardaki iyi uygulamalar›n ve
sorunlar›n tart›fl›ld›¤› “ÇM‹S ‹SG
Yönetim Temsilcileri Koordinas-
yon Toplant›lar›” gerçeklefltiril-
mektedir. 

Geçen y›l 41. Kurulufl Y›ldönü-
münü kutlayan ve günümüz Tür-
kiye'sinde bir sivil toplum kuru-
luflu olarak Atatürkçü düflünce ve
hareketini her platformda gün-
deme getiren ve savunan Çimen-
to Müstahsilleri ‹flverenleri Sen-
dikas› ve üyesi Çimento Fabrika-
lar›n›n ortak deklarasyonu “Biz
üretim yaparken çal›flan›m›za ve
çevreye zarar vermiyoruz, çal›-
flanlar›m›z›n sa¤l›¤›n› koruyoruz.”
olmufltur.
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‹nflaat sektörü, ülkemizde her y›l
binin üzerinde insan›n hayat›n›
kaybetti¤i ve çok daha fazla say›-
da kiflinin, inflaat ifl alan›n›n yol
açt›¤› çeflitli meslek hastal›klar›-
n›n yan›s›ra sakatlanma veya ya-
ralanma gibi rahats›zl›klar geçir-
di¤i bir sektördür. Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› verile-
rine göre, ülkemizde bir y›lda
gerçekleflen tüm ifl kazalar›n›n
%10'u, sürekli ifl göremezliklerin
%25'i ve ölümlü ifl kazalar›n›n
% 34'ü inflaat ifllerinde gerçeklefl-
mektedir. ‹nflaat sektörünün eko-
nomimizin önemli bir bölümünü
oluflturdu¤unu da dikkate ald›¤›-
m›zda, inflaatlarda ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤iyle ilgili düzenlemele-
rin büyük ölçüde önem kazand›-
¤›n›, fakat bu konuda elde edilen
geliflmelerin henüz ihtiyaçlar›
karfl›layacak düzeyde olmad›¤›n›
görmekteyiz. Çal›flma ve Sosyal

Güvenlik Bakanl›¤›'n›n 2006 y›l›
boyunca sürdürece¤i “‹nflaatta ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kampanya-
s›”, ülkemizde ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i konusunda inflaat sektö-
rüne odakl› çal›flmalardaki eksik-
li¤i gidermek konusunda önemli
bir ad›m olarak görülmektedir.  

Ülkemizde uzun y›llard›r yap›
ifllerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
konusunda yürürlükte olan,
12.9.1974 tarih ve 15004 say›l›
Resmî Gazete'de yay›mlanan Ya-
p› ‹fllerinde ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Gü-
venli¤i Tüzü¤ü, yap› ifllerinin
farkl› bölümlerinde al›nmas› ge-
reken sa¤l›k ve güvenlik önlemle-
rini genel olarak tan›mlayan bir
tüzük olarak, gerek yapt›r›m gücü
gerekse günümüzde geliflen in-
flaat teknolojileri aç›s›ndan ye-
tersizlik nedeniyle güncel birta-
k›m düzenlemeler yap›lmas›n›

gerektirmifltir. Ayr›ca tüzükte yer
alan düzenlemelerin ço¤unlukla
uygulamaya geçmemesi, ancak
yaflanan ifl kazalar›ndan sonra
yap›lan hukukî ifllemlerde refe-
rans olarak kullan›lmas› da göz-
lemlenen sorunlardan biri ol-
mufltur. Bunun üzerine, ilgili AB
düzenlemelerine de referans ve-
ren, 23.12.2003 tarih ve 25434 sa-
y›l› Resmî Gazete'de yay›mlanan
Yap› ‹fllerinde Sa¤l›k ve Güvenlik
Yönetmeli¤i yürürlü¤e girmifltir.
Yönetmelik, inflaat sürecini proje
haz›rlanmas› ve uygulanmas›
olarak iki aflamaya ay›rmakta, bu
iki aflama için ayr› ayr› olmak
üzere ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inden
sorumlu olacak haz›rl›k ve uygu-
lama koordinatörleri koflulu ge-
tirmektedir. Koordinatörlerin ya-
n›s›ra, iflverenin ve proje sorum-
lusunun da yükümlülükleri net
bir flekilde ifade edilmektedir.
Yönetmelik ekinde, yap› iflinin
her bir bölümünde sa¤lanmas›
gereken asgari sa¤l›k ve güvenlik
koflullar› ayr›nt›l› bir flekilde yer
almaktad›r. 20 Ocak 2004 tarih ve
25352 say›l› Resmî Gazete'de ya-
y›mlanan ‹fl Güvenli¤i ile Görevli
Mühendis veya Teknik Elemanla-
r›n Görev, Yetki ve Sorumlulukla-
r› ile Çal›flma Usul ve Esaslar›
Hakk›nda Yönetmelik ile birlikte,
ifl güvenli¤iyle görevli mühendis
veya teknik elemanlar›n nitelikle-
ri, say›s›, görev, yetki ve sorumlu-
luklar›, e¤itimleri ve çal›flma
flartlar›yla ilgili esas ve usuller
belirlenmifltir. Yönetmelik kap-
sam›, devaml› olarak en az elli ifl-
çi çal›flt›ran ve alt› aydan fazla
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sürekli ifllerin yap›ld›¤› iflyerleri
olarak tan›mlanm›flt›r. Ayr›ca yi-
ne ilgili AB düzenlemelerine re-
feransla, iflçilerin istihdam süre-
leri içinde çal›flt›klar› alanlar ve
girip ç›kabilecekleri bina, eklenti
ve di¤er tüm alanlarla ilgili sa¤l›k
ve güvenlik düzenlemelerini içe-
ren ‹flyeri Bina ve Eklentilerinde
Al›nacak Sa¤l›k ve Güvenlik Ön-
lemlerine ‹liflkin Yönetmelik de
10.02.2004 tarih ve 25369 say›l›
Resmî Gazete'de yay›mlanarak
yürürlü¤e girmifltir.

Yukar›daki tüm düzenlemeler
için esas oluflturdu¤u söylenebi-
lecek temel düzenleme olan Yap›
‹fllerinde Sa¤l›k ve Güvenlik Yö-
netmeli¤i'nde izlenen yaklafl›m,
1992 y›l›nda AB taraf›ndan bu ko-
nuda bir çerçeve oluflturmas›
amac›yla hem yap›lar›n infla edil-
mesi hem de kullan›m süresi sü-
resince çal›flacak iflçilerin sa¤l›k
ve güvenli¤i konusunda kabul
edilen 92/57/EEC say›l›, Hareket
Halindeki Çal›flma Sahalar›na
‹liflkin Direktif (Mobile Sites Di-
rective) ile getirilen yaklafl›ma

uyum kapsam›nda haz›rlanm›fl-
t›r. ‹nflaat sürecinde yer alan
farkl› meslek adamlar›n›n sorum-
luluklar›n›n tan›mlanmas›, infla-
at›n uygulama süreci kadar, pro-
jenin haz›rlanmas› ve hatta yap›-
n›n infla edilmesinden sonra ba-
k›m sürecinde çal›flacaklar›n sa¤-
l›k ve güvenli¤inin de kapsama
al›nmas›, haz›rl›k ve uygulama
koordinatörlerinin flart koflulma-
s› gibi düzenlemelerin tümü bu
direktiften gelmektedir.

Avrupa'da da inflaat sektörü ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i aç›s›ndan en
sorunlu sektörlerden biridir. Bu
aç›dan, içinde bulundu¤umuz
süreçte Avrupa'da yap›lan çal›fl-
malar› ve yaflanan güncel gelifl-
meleri izlemek önem kazanmak-
tad›r. 

Avrupa'da ‹nflaatta Güvenlik 
‹nisiyatifleri

Avrupa Birli¤i'nin çal›flma alan-
lar›nda sa¤l›k ve güvenlik konula-
r›n›n gelifltirilmesi amac›yla att›-
¤› en önemli ad›mlardan biri, ‹s-

panya-Bilbao'da Avrupa ‹fl Gü-
venli¤i ve Sa¤l›¤› Ajans›'n›n (Oc-
cupational Safety and Health Ad-
ministration-OSHA) kurulmas›-
d›r. Ajans'›n 2004 y›l› boyunca
gerçeklefltirdi¤i “‹nflaatta Güven-
lik” temal› kampanyaya inflaat
sektörüyle ilgili farkl› meslek dal-
lar›n› temsil eden birçok Avrupa
kuruluflu davet edilmifltir. Kam-
panya kapsam›nda, Avrupa Yük-
sek ‹fl Denetçileri Komitesi'nin
(Senior Labour Inspectors Com-
mittee-SLIC) de katk›s›yla Avru-
pa'daki inflaat sahalar› denetle-
nerek, mevcut durum, ço¤unluk-
la ihlâl edilen koflullar, yayg›nl›k-
la görülen ifl kazalar› ve cezalan-
d›rma yöntemleri araflt›r›larak
önemli istatistikî verilere ulafl›l-
m›flt›r. SLIC taraf›ndan haz›rla-
nan kapsaml› raporla Avrupa in-
flaat sahalar›n›n sa¤l›k ve güven-
lik profili kamuya duyurulmufl-
tur.

22 Kas›m 2004'te Bilbao'da ger-
çeklefltirilen Avrupa ‹nflaat Gü-
venli¤i Zirvesi tüm Avrupa'dan
sanayi temsilcilerini biraraya ge-
tirerek yeni bir dönüm noktas›
haline gelmifltir. Zirve sonucun-
da ilan edilen Bilbao Deklarasyo-
nu'nda, AB Hollanda Dönem
Baflkanl›¤›'nda Sosyal ‹fller ve
‹stihdam Bakanl›¤›'n›n yan›s›ra,
kampanyaya kat›l›mda bulun-
mufl olan, Avrupa Yap› Endüs-
trisi Federasyonu (European
Construction Industry Federation-
FIEC), Avrupa ‹nflaat ve Ahflap
‹flçileri Federasyonu (European
Federation of Building and
Woodworkers-EFBWW), Avrupa
‹nflaatç›lar Konfederasyonu



(European Builders Confederati-
on-EBC), Avrupa Mühendislik
Dan›flmanl›¤› Birlikleri Federas-
yonu (European Federation of
Engineering Consultancy Associ-
ations-EFCA), Avrupa ‹nflaat Mü-
hendisleri Konseyi (European
Council of Civil Engineers-EC-
CE) ve Avrupa Mimarlar Konse-
yi'nin (Architects' Council of Eu-
rope-ACE) imzas› bulunmakta-
d›r. Böylece zirve, tüm Avru-
pa'dan endüstri temsilcilerini bi-
raraya getirmifltir. Zirvede, kaza
say›s›n›n düflürülmesi ve ifl has-
tal›klar›n›n önlenmesinin sa¤-
lanmas› için tüm taraflar›n daha
fazla çal›flmas› gerekti¤inin alt›
çizilmifltir.

Bilbao Deklarasyonu'nun ilan›-
n›n ard›ndan, metni imzalayan
tüm taraflar üzerinde mutab›k
kald›klar› hedefleri takip etmek
ve daha da ileriye götürmek ama-
c›yla Avrupa ‹nflaat Güvenli¤i Fo-
rumu'nu kurmufllard›r. ‹lk top-
lant›s›n› May›s 2005'te gerçeklefl-
tiren Forum'un, OSHA taraf›ndan
Haziran 2006'da düzenlenmesi
planlanan ‹nflaat Güvenli¤i Zir-
vesi'ne önemli derecede katk›da
bulunmas› beklenmektedir. Önü-
müzdeki günlerde toplanacak
olan bu zirve, Avrupa Parlamen-
tosu'nda deklarasyon sonras› sü-
reci izleme niteli¤i tafl›yacak ve
büyük bir ihtimalle tüm taraflar›n
mutabakat›yla oluflan “Güvenlik
‹çin Tasar›m” bafll›kl› bir belge de
bu etkinlikte aç›klanacakt›r. 

Tüm bu süreçte, Bilbao Deklarasyo-
nu inflaatta ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i

konusunun temel tafllar›n› ön
plana ç›karmaktad›r. Deklaras-
yon metnine k›sa bir bak›fl ve
vurgulad›¤› ana konulara iliflkin
k›sa bir de¤erlendirme ülkemiz-
de konuyla ilgili daha güçlü bir
perspektif oluflturma yolunda bi-
ze ipuçlar› sunabilir.

Bilbao Deklarasyonu'ndan Hare-
ketle...

“‹nflaat, Avrupa'n›n en büyük en-
düstrilerinden biridir. Maalesef
ayn› zamanda en sorunlu ifl gü-
venli¤i ve sa¤l›k kay›tlar› da bu
endüstri kolunda görülmektedir.
Toplum ve endüstri üzerindeki
insani ve ekonomik maliyeti çok
yüksektir. Endüstri standartlar›-
n›n gelifltirilmesinde önemli öl-
çüde geliflme sa¤lanm›fl oldu¤u
halde, hâlâ yap›labilecek olan ve
yap›lmas› gereken çok fley var-
d›r.”

‹statistikî bilgilere göre, her y›l
AB'de 1300 kifli inflaat kazalar›n-
da hayat›n› kaybetmekte; kazalar

aras›nda en s›k yaflanan›n ise
yüksekten düflme oldu¤u belirtil-
mektedir. Bunu izleyen di¤er ka-
zalar, kaz› aflamas›nda çarpma
kazalar›, kaymalar, düflen malze-
melerden yaralanmalar, a¤›r yük
kald›rma sonucu sakatlanmalar,
özellikle dar alanlardan kaynak-
lanan kötü çal›flma pozisyonlar›,
ifl arac› kazalar›, el gereçleriyle
yaralanmalar, toz teneffüs etme-
den kaynaklanan hastal›klar, teh-
likeli kimyasal ve biyolojik mad-
delere maruz kalma, su içinde,
kenar›nda veya üzerinde çal›flma,
radyasyona maruz kalma ve araç-
gereç titrefliminden etkilenme
olarak aç›klanmaktad›r. Dünya
çap›nda, inflaat iflçileri di¤er iflçi-
lere oranla üç kat daha fazla ha-
yatlar›n› kaybetme, iki kat daha
fazla yaralanma tehlikesiyle karfl›
karfl›ya bulunmaktad›r. Bu kaza-
lar bireysel zararlar›n yan›s›ra
hem iflveren hem de toplum ge-
neline oldukça büyük zarar ver-
mekte; kazalardan en çok KO-
B‹'ler etkilenmektedir. En çok
tart›fl›lan konular aras›nda, daha
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çok küçük inflaat sahalar›nda da-
ha çok kaza yaflanmas› nedeniyle
buralar›n daha iyi denetlenmesi
gerekti¤i, kamu projeleri oldu¤u
kadar özel inflaat projelerine de
flartlar getirilmesinin gereklili¤i,
hem iflverenler hem de teknik
ekip ve iflçilere e¤itim verilmesi
gereklili¤i, kamu yarar›n› koru-
mak için ne tür yasal düzenleme-
ler yap›labilece¤inin araflt›r›lma-
s›, iflverenlere daha iyi teknik eki-
bin nas›l seçilebilece¤ine dair
dan›flmanl›k ve projenin ilk elde
edilmesi ve iflin verilmesi aflama-
s›nda sa¤l›k ve güvenlik flartlar›
aranmas› bulunmaktad›r.

“Avrupa Birli¤i'nin 2002-2006 y›l-
lar›n› kapsayan ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i stratejisi, en yüksek risk
tafl›yan sektörlerden biri olan in-
flaat sektöründe ifl kazalar› ve
hastal›klar›n› sürekli ve sürdürü-
lebilir bir flekilde azaltmak konu-
sunda çaba sarf edilmesini ön-

görmektedir. Bu çaba, sektör et-
kinliklerinde rol alan tüm aktör-
ler taraf›ndan benimsenmelidir.

Bu nedenlerle, 2004 y›l› Avrupa
‹fl Güvenli¤i ve Sa¤l›¤› Haftas› in-
flaat sektörü üzerine odaklanm›fl-
t›r. Avrupa ‹fl Güvenli¤i ve Sa¤l›¤›
Kurumu taraf›ndan 31 ülkedeki
irtibat noktalar› ve Avrupa'daki
toplumsal ortakl›k kurulufllar›yla
yak›n iflbirli¤i içinde yürütülen
kampanya, endüstri içindeki tüm
aktörlere, bu potansiyeli ortaya
ç›kararak daha güvenli, sa¤l›kl›
ve üretken bir çal›flma çevresi ya-
ratmalar› için yard›mc› olmay›
amaçlamaktad›r.”

‹nflaatta sa¤l›k ve güvenlik çal›fl-
malar›nda iflverenler, mimarlar,
proje dan›flmanlar›, ifl yöneticile-
ri, müteahhitler ve iflçiler gibi in-
flaat sürecinin farkl› aktörlerinin
tümünün sorumluluk sahibi ol-
du¤u öngörülerek, her bir grup

aç›s›ndan zay›f kalan veya flu ana
kadar dikkate al›nmam›fl önlem-
lerin gündeme getirilmesi hedef-
lenmektedir. Bu aç›dan düflünül-
dü¤ünde, iflin planlanmas›ndan
ifl gücünün bilgilendirilmesine,
ifl donan›m›n›n do¤ru seçimin-
den güvenlik ve sa¤l›k iflaretleri
kullan›m›na kadar bir dizi sorum-
luluk alan›ndan bahsedebiliriz. 

“Güvenlik ve sa¤l›k konular› infla-
atlar›n proje sürecinin de bile-
flenleridir. Bu konular yaln›zca
projenin infla edilmesi aflamas›y-
la s›n›rl› olmay›p, bitirilen bir
projenin kullan›m ömrü boyunca
da önemlerini korumaktad›rlar:
Tasar›m, inflaat, onar›m ve y›k›m.

‹nflaat ve iflletim süresince karfl›-
lafl›lan ço¤u güvenlik ve sa¤l›k
sorunu, bu konular›n tasar›m ve
yap› elde etme sürecinde dikkate
al›nmas›yla engellenebilir nite-
liktedir. ‹yi planlanan, iyi tasarla-
nan ve yetkin tasar›mc›lar ve mü-
teahhitler taraf›ndan gerçekleflti-
rilen projeler sadece daha gü-
venli bir altyap› sa¤lamazlar, ay-
n› zamanda iflverenin yat›rd›¤›
paran›n da en iyi flekilde karfl›l›-
¤›n› almas›n› sa¤larlar.”

Benimsenmesi gereken di¤er bir
konu da, inflaata güvenlik süreci-
nin yaln›zca projenin uygulan-
mas› s›ras›nda al›nacak önlem-
lerden ibaret olmad›¤›; projenin
haz›rl›k, uygulama ve inflaat son-
ras› bak›m aflamalar›n›n da bu
kapsamda de¤erlendirilmesi ge-
rekti¤idir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
ilk olarak afla¤›daki türden ön-



lemlerden bahsedebiliriz -ki bu
önlemlerden her biri farkl› kifliler
taraf›ndan yüklenilmekte veya ifl-
birli¤i gerektirmektedir:

• Proje haz›rl›k süreci: 
- ‹flverenlerin proje üzerinde ka-
rar sürecinde yaln›zca maliyet
de¤il, ayn› zamanda kaliteye da-
yal› kriterler üzerinde durmalar›
ve müteahhit seçiminde ifl sa¤l›-
¤› ve güvenli¤i konusunda
uzmanlar›n görevlendirilece¤ini
garanti etmeleri;

- Projenin haz›rlanmas›ndan so-
rumlu mimar ile uygulanmas›n-
dan sorumlu müteahhitin proje
sürecinin bafl›ndan beri iletiflim
içinde olarak, engellenebilecek
riskleri ortadan kald›rmalar›, en-
gellenemeyecek olanlar› müm-
kün oldu¤unca azaltmalar›;

- Çal›flma sahas›nda, birleflimin-
de veya yerlefltirilmesinde zorluk
yaratacak yap› malzemelerinin
mümkün oldu¤unca ön üretimli
ve önceden birlefltirilmifl flekilde
tasarlanmas› veya birlefltirme ve
yerlefltirmenin tasar›m aflama-
s›nda planlanmas›.

• Proje uygulama süreci:
- ‹nflaat yöneticisinin, iflin sa¤l›k
ve güvenli¤i sa¤layacak flekilde
iyi bir biçimde planlanmas›, dü-
zenlenmesi, denetlenmesi ve
gözden geçirilmesini garanti alt›-
na almas›;

- Çal›flan tüm iflçilerin konuyla il-
gili olarak e¤itilmesi, ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i konusunda bilgilendi-
rilmesi;

- ‹flte çal›flan tüm kiflilerin - yöne-
ticinin, meslek adamlar›n›n ve
iflçilerin- birbirleriyle iletiflim
halinde olmalar›;

• ‹nflaat sonras› süreç:
- Yap›n›n, gelecekte yap›lacak
bak›m ifllerinin güvenli bir flekil-
de yap›lmas›n› sa¤layacak flekil-
de tasarlanmas›;

- Yaln›zca iflçilerin de¤il, ayn› za-
manda bak›m s›ras›nda yap›da
bulunabilecek sa¤l›k ve güvenli¤i
tehlikeye girebilecek di¤er kifli-
lerle ilgili önlemlerin nas›l al›na-
ca¤›n›n düflünülmesi;

- Bak›m iflleri için de gerekti¤in-
de bir sa¤l›k ve güvenlik koordi-
natör görevlendirilmesi.

“Avrupa ‹fl Güvenli¤i Zirvesi, in-
flaat sektöründeki tüm ilgili taraf-
lar›, özellikle 92/57/EEC Direkti-
fi'nin karfl›l›¤› olan ulusal yasala-
r›n›n tam olarak ve etkin bir fle-
kilde uygulanmas› yoluyla, AB
sa¤l›k ve güvenlik stratejisinin
gerektirdi¤i kal›c› geliflmeleri
sa¤lamak üzere kararl› eylemler
gerçeklefltirmeye ça¤›rmaktad›r.”
...
Kamusal proje, kamusal al›m ve
kamusal hizmet sözleflmelerinin
yap›lmas›na iliflkin prosedürler-
de eflgüdümün sa¤lanmas›n›
amaçlayan 31 Mart 2004 tarihli
2004/18/EC Direktifi'nin 27. mad-
desi, sözleflmeyi yapan yetkilile-
rin ihaleye kat›lan kiflilere Üye
Ülke'de yürürlükte olan istih-
damla ilgili güvenlik hükümlerini
ve çal›flma flartlar›n› yerine geti-
rip getirmediklerini sorma hakk›
vermektedir.

Bu hüküm, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli-
¤i Direktifleri'nde, özellikle 89 /
391 / EEC Çerçeve Direktifi, 89 /
655 / EEC ‹fl Gereçleri Direktifi
(95 / 63 / EC ve 2001 / 45 / EC Di-
rektifleri ile de¤iflik) ve 92 / 57 /
EEC Geçici veya Hareketli ‹nflaat
Sahalar› Direktifi'nde belirtilen
güvenlik ve sa¤l›k koflullar›n›n
uygulanmas›n› garanti alt›na al-
mak için kullan›lmal›d›r. 92 / 57 /
EEC Direktifi'nde belirtildi¤i üze-
re, bu flartlar özellikle projenin
haz›rl›k aflamas›nda dikkate al›n-
mal›d›r.”

Görüldü¤ü gibi, inflaatta sa¤l›k
ve güvenlikle ilgili düzenlemeler
Avrupa'da gittikçe yapt›r›m gücü
yüksek bir hale gelmekte; bu da
konunun önemi düflünüldü¤ün-
de, önlemlerin yayg›nlaflt›r›lmas›
için olumlu bir ad›m olarak gö-
rünmektedir. Deklarasyonda da
belirtildi¤i üzere, kamu al›mla-
r›nda ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ko-
nusundaki koflullar›n yerine geti-
rilmifl olmas› flart›n›n aranmas›,
inflaat sektörünün önemli bir bö-
lümünde uygulamalar› yayg›n-
laflt›racakt›r. 

Ülkemizde yap› ifllerinde sa¤l›k
ve güvenlik konusunda mevzuat
uyumunu gerçeklefltirmifl olma-
s›na ra¤men, uygulamada bu dü-
zenlemelerin yans›malar›n›n ne
olaca¤› ve bu konudaki yükümlü-
lüklerin di¤er yasalara nas›l akta-
r›laca¤›n›n dikkatle gözlenmesi
gerekmektedir.

“Bu deklarasyon, Avrupa'daki ta-
sar›m toplulu¤unu; Avrupa Mi-
marlar Konseyi (ACE), Avrupa ‹n-
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flaat Mühendisleri Konseyi (EC-
CE) ve Avrupa Mühendislik Da-
n›flmanl›¤› Dernekleri Federasyo-
nu (EFCA) gibi temsili kurulufllar
arac›l›¤›yla bu konudaki mevcut
birikimi daha da gelifltirmeye ve
inflaat sürecinin ayr›lmaz bir par-
ças› olan tasar›mda güvenlik ve
sa¤l›k konusunda mümkün olan
en yüksek potansiyelde çal›flma-
ya ça¤›rmaktad›r.”

Mimarlar Odas›, inflaatta sa¤l›k
ve güvenlik için proje haz›rl›¤›n-

da ve uygulamas›nda hem özel
olarak mimarlar›n hem de genel
olarak inflaat sürecinde yer alan
di¤er aktörlerin sorumluluklar›
konusundaki ulusal düzeyde ve
AB düzeyindeki geliflmeleri son
dönemde yak›ndan takip etmeye
bafllam›flt›r. Konuyla ilgili çal›fl-
malar, Oda'n›n AB Masas› kapsa-
m›nda yürütülmekte, içinde bu-
lundu¤umuz dönemde kurulmas›
planlanan bir çal›flma grubuyla
çal›flmalar›n daha aktif bir flekilde
sürdürülmesi hedeflenmektedir.

AB düzeyindeki en önemli kay-
naklardan biri, Oda'n›n gözlemci
üyelik statüsünde çal›flmalar›na
kat›ld›¤› Avrupa Mimarlar Konse-
yi (ACE) olmufltur. ACE, mimar-
lar›n sorumluluklar›n› hem mi-
marlar›n hem de kamunun yara-
r›n› koruyacak flekilde düzenle-
mek hedefiyle yak›n bir tarihte
Sa¤l›k ve Güvenlik Çal›flma Gru-
bu kurmufl ve Avrupa ‹nflaat Gü-
venli¤i Forumu'nun da bir üyesi
olarak hem tüketicilerin hem de
tasar›mc›lar›n yükümlülüklerini
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dengeli bir flekilde da¤›tmak için
sürece katk›da bulunmaya baflla-
m›flt›r. ACE yönetimi, Avrupa Ko-
misyonu'nun Geçici ve Hareketli
Alanlarda Sa¤l›k ve Güvenlik Di-
rektifi üzerinde flu anda birtak›m
de¤iflikler yapmakta oldu¤unu,
fakat bu sürecin kapal› kap›lar ar-
d›nda gerçekleflti¤ini söyleyerek,
sürece kat›lmak için ilgili komis-
yon üyesine yak›n bir tarihte bir
elefltiri mektubu göndermifltir.
ACE'nin önümüzdeki dönem bo-
yunca konuyla ilgili çal›flmalar›-
n›n artarak sürmesi beklenmek-
tedir.

“‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusun-
daki toplumsal diyalog ve anlafl-
malar, inflaat alanlar›nda güven-
lik ve sa¤l›kla ilgili gerçek anlam-
da iyilefltirmeler yap›lmas› konu-
sunda sürekli bir sorumluluk
oluflturulmas› için en önemli
araçlard›r. Bu diyalog ve anlaflma-
lar, bir yanda her türlü inflaat ve
mühendislik etkinliklerini gerçek-
lefltiren iflverenler (KOB‹'lerden
büyük inflaat gruplar›na çeflitli öl-
çekteki inflaat flirketleri) di¤er
yanda ise iflçiler olmak üzere in-
flaat sürecinin ana aktörleridir.”

Güncel geliflme ve belgelere bak-
t›¤›m›zda, inflaatta sa¤l›k ve gü-
venlik konusunun ancak, inflaat
sürecinin tüm paydafllar›nca ifl-
birli¤i içinde ele al›nmas›, süre-
cin proje haz›rl›¤›ndan inflaat
sonras› sürece kadar bir bütün
olarak de¤erlendirilmesi ve bu
konuda al›nacak önlemlerle elde
edilecek ilerlemenin kamu yara-

r›na olaca¤›n›n alg›lanmas› ko-
nular›nda toplumsal bir bilinç
oluflturulmas›yla baflar›l› olabi-
lece¤ini söyleyebiliriz.

Ayr›ca bu konuda vurgulanmas›
gereken en önemli nokta, hem
AB'de hem de ulusal düzeyde ko-
nuyla ilgili hukuk oluflmas›na
ra¤men, bunun uygulamaya yan-
s›mas›n›n yeterli ölçüde görül-
memesidir. Sa¤l›k ve güvenlik
konusunun insanî aç›dan önemi
dikkate al›nd›¤›nda, düzenleme-
lerde öngörülen önlemlerin yal-
n›zca ka¤›t üzerinde kalmamas›
için hem yapt›r›mlar›n art›r›lmas›
hem de konuyla ilgili bilincin ge-
lifltirilmesi gerekmektedir.

Daha Ayr›nt›l› Bilgi ‹çin

* 92/57/EEC say›l›, inflaatta ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i konulu AB
Direktifi'ne ulaflmak ve AB Ko-
misyonu'nda ifl güvenli¤i ve sa¤-
l›¤› ile ilgili geliflmeleri takip et-
mek için:
http: / /europa.eu. int /scadp-
lus/leg/en/cha/c11120.htm

* Bilbao Bildirgesi'nin Türkçe
versiyonuna ulaflmak için:
www.mo.org.tr/UIKDocs/Bilbao
Deklarasyonu2004.pdf

* Bilbao Bildirgesi'nin ‹ngilizce
orijinaline ulaflmak için:
www.mo.org.tr/UIKDocs/bil-
bao_declaration.pdf

* SLIC 2003 Avrupa ‹nflaat Kam-
panyas› Raporu'na ‹ngilizce ulafl-

mak için:

www.mo.org.tr/UIKDocs/europe-

anconstructioncampaign.pdf

* FIEC ve EFBWW Ortak Dekla-

rasyon metninin orijinaline ulafl-

mak için:

www.mo.org. t r /UIKDocs/FI-

EC_EFBWW.pdf

* EBC Bildirisi'nin orijinaline

ulaflmak için:

www.mo.org.tr/UIKDocs/EBCc-

harter.pdf

* Avrupa ‹fl Güvenli¤i ve Sa¤l›¤›

Ajans› (OSHA) - Avrupa sayfas›

için;

http://osha.eu.int

* OSHA - Türkiye Bilgi Noktas›

için:

http://tr.osha.eu.int

* Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kanl›¤› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Ge-

nel Müdürlü¤ü için;

http://isggm.calisma.gov.tr

* AB Destekli Türkiye'de ‹fl Sa¤l›-

¤› ve Güvenli¤i Projesi için;

http://isag.calisma.gov.tr

www.isagproject.net

* ‹nflaatta ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

Kampanyas›'na ve konuyla ilgili

ülkemizdeki mevzuata ulaflmak

için: 

http://insaat.calisma.gov.tr
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Çimento, inflaat sektöründe kullan›m› yayg›n bir
malzemedir. Harç, s›va veya beton gibi çimento
içeren malzemeleri kullanan ya da bu tür iflleri yü-
rüten herkes, çimentonun insan sa¤l›¤›na yönelik
etkileri konusunda bilgi sahibi olmal›d›r. 

Çimentonun ‹nsan Sa¤l›¤›na Yönelik Etkileri

Çimento, insan sa¤l›¤›na afla¤›daki üç yolla etki et-
mektedir:

• Deri temas›
• Tozlar›n solunmas›
• Elle tafl›ma

1) Deri Temas›
Yafl çimentonun deri ile temas› sonucu hem derma-
tit (Egzama) hem de deri yan›klar› oluflabilmektedir. 

Dermatit (Egzama)

Dermatit oluflmufl ciltte, kafl›nt› ve ac› hissi ile birlikte
k›zar›kl›k, kuruluk ve çatlaklar görülmektedir. Çimento
iki yolla dermatit oluflumuna neden olabilir: 

a) Cildin tahrifl olmas› ile oluflan dermatit; çimen-
tonun cildi mekanik olarak rahats›z eden fiziksel
özelliklerinden ileri gelmektedir. Harç ve beton ya-
p›m› amac›yla genellikle kumla kar›flt›r›lan çimen-
to, cildi afl›nd›rarak dermatite neden olabilmekte-

dir. Cildin tahrifl olmas›yla oluflan dermatit tedavi
edilebilmekte ancak, uzun süreli maruziyet sonucu
durum a¤›rlaflmakta ve çal›flan kifli alerjik dermatit
sorunuyla karfl› karfl›ya kalabilmektedir. 

b) Alerjik dermatit; cildin, çimentoda bulunan heg-
zavalent kroma (kromat) karfl› duyarl›l›¤› sonucu
ortaya ç›kmaktad›r. Dermatitin bu yolla oluflumu,
tahrifl ile oluflumundan oldukça farkl›d›r. Hegzava-
lent krom, cildin en d›fl tabakas›ndan nüfuz etmek-
te ve alerjik reaksiyonlar›n bafllamas›na neden ol-
maktad›r. Araflt›rmalar, inflaat iflçilerinin %5-
10'unun çimentoya karfl› duyarl›l›¤› oldu¤unu ve
özellikle s›va,  duvar örme, beton haz›rlama ve dök-
me gibi ifllerde çal›flanlar›n risk alt›nda oldu¤unu
göstermifltir. Bir kifli hegzavalent kroma duyarl› ha-
le geldi¤inde, gelecekteki olas› bir maruziyet, der-
matit oluflumunu tetikleyebilmektedir. Birçok tec-
rübeli inflaat iflçisi bu nedenle mesleklerini b›rak-
mak zorunda kalabilmektedir. 

Hegzavalent kromun deriyle temas süresi artt›kça
kromat deriye daha fazla nüfus etmekte ve duyarl›-
l›k oluflma riski artmaktad›r. Bu nedenle, çimento-
nun tüm gün cilt üzerinde kalmamas›na özen gös-
terilmeli, cilt gün içinde belirli aral›klarla temizlen-
meli ve böylece hegzavalent kroma duyarl›l›k olufl-
ma riski engellenmelidir. 

Baz› kiflilerde, dermatit türlerinin her ikisi (cildin
tahrifline ve alerjiye ba¤l› dermatit) ayn› anda gö-
rülebilmektedir.  



Çimento Yan›klar›

Yafl çimento yan›klara neden ola-
bilir. Çimento, üzerinde diz çöke-
rek çal›fl›ld›¤›nda veya çimento
ayakkab› ve eldiven içine girdi-
¤inde deri ile temas sonucu cid-
di bir yan›k ya da ülser oluflabilir. 

Bu tür vakalar›n iyileflmesi bazen
aylar alabilir ve çok ileri vakalar-
da deri nakli veya uzuv kesilmesi
gerekebilir. Çimento s›çramas›
sonucu gözde ciddi kimyasal göz
yan›klar› da meydana gelebil-
mektedir. 

2) Tozlar›n Solunmas›

Çimento kullan›m› s›ras›nda (ör-
ne¤in torba boflalt›l›rken veya
torba at›l›rken) yüksek miktarda
toz oluflmaktad›r. Çimento tozu-
na maruziyet k›sa vadede burun
ve bo¤az›n tahrifl olmas›na ne-
den olmaktad›r. Ayr›ca, y›k›m ve
beton kesimi gibi ifller s›ras›nda,
yüksek oranda silika içeren tozla-
ra maruz kal›nabilmektedir. 

3) Elle Tafl›ma

Çimento torbalar›n›n kald›r›l›p
tafl›nmas› ve harç yap›m› özellik-
le s›rt, kol ve omuzlarda gerilme
ve burkulmalara neden olabil-
mektedir. Sürekli olarak a¤›r yük
kald›ran iflçiler, uzun vadede da-
ha da ciddi s›rt rahats›zl›klar› ya-
flayabilirler.

Hastal›klardan Korunma ve 
Sa¤l›k Gözetimi

Deri Temas›

Öncelikle çimento ile deri tema-
s›n›n tamamen ortadan kald›r›l-
mas› düflünülmelidir. Bunun
mümkün olmad›¤› durumlarda,
çal›flma ortam›nda bulunan çi-
mento ile do¤rudan ya da dolay-
l› temas› en aza indirecek kontrol
önlemleri uygulanmal›d›r. 

Çimentoya ba¤l› dermatit oluflu-
munu en aza indirgemenin etkili
bir yolu cildi s›cak su ve sabunla
veya baflka bir temizleyici ile y›ka-
mak ve daha sonra kurulamakt›r. 

Lavabolar kollar› da y›kamaya
imkan verecek genifllikte olmal›,
hem s›cak hem de so¤uk su mus-
luklar› bulunmal›d›r. Sabun ve
ka¤›t havlu mevcut olmal›d›r. Ça-
l›flanlara, giyeceklerini kurutma-
lar› ve üstlerini de¤ifltirmeleri
için uygun yerler sa¤lanmal›d›r. 

Eldivenler, cildi çimentodan ko-
rumaya yard›mc› olabilir, ancak
her türlü inflaat ifline uygun ol-
mayabilirler. Yan›klara neden
olaca¤›ndan, eldiven içine çi-
mento kaçmamas›na dikkat edil-
melidir. Uzun kollu koruyucu ifl
elbisesi kullan›lmal›d›r. 

‹flverenler, deri hastal›klar›na ne-
den olabilecek maddelere maru-
ziyet  ya da hastal›k olas›l›¤› söz
konusu oldu¤unda, çal›flanlar›n
uygun sa¤l›k gözetimine tabi tu-
tulmalar›n› sa¤lamal›d›r. 

Sa¤l›k gözetimi afla¤›daki amaç-
lar do¤rultusunda yap›l›r: 

• Çal›flanlar›n korunmas›,
• Maruziyete ba¤l› deri sorunlar›-
n›n erken tedavi edilebilmesi için
mümkün oldu¤unca erken teflhis
edilmesi ve bu amaçla kiflilerin
bilgilendirilmesi, 
• Karfl›lafl›lmas› muhtemel has-
tal›klar konusunda erken uyar›
sa¤lanmas›. 

Sa¤l›k gözetimi, maruziyeti kont-
rol etme ihtiyac›n› azaltma ya da
cildi çimentodan temizleme ola-
rak alg›lanmamal›d›r. 
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Basit bir sa¤l›k gözetimi genellikle yeterli olacakt›r. 

Cilt incelemesi yetkili kiflilerce düzenli olarak yap›l-
mal›, sonuçlar kaydedilmelidir. ‹flveren, uygun bir
sa¤l›k gözetimi program› oluflturulmas› amac›yla
bir iflyeri hekimi ya da sa¤l›k memurundan destek
almal›d›r.

Ayr›ca deri incelemelerini yapmak üzere iflveren ta-
raf›ndan görevlendirilen ve iflyeri hekimince e¤iti-
len bir “sorumlu kifli” belirlenebilir. Çimentoya
ba¤l› dermatitin belirtilerini tan›yabilecek yetkin-
likte e¤itilmifl bu kifli, tespit etti¤i tüm bulgu ve va-
kalar› iflverene veya iflyeri hekimi gibi yetkili bir ki-
fliye iletmelidir. 

‹flveren, sa¤l›k gözetimi kay›tlar›n› tutmal› ve çal›-
flanlara sa¤l›k riskleri ve bunlara karfl› al›nacak ön-
lemler hakk›nda bilgi, talimat ve e¤itim vermelidir.
Bu bilgiler, dermatite özgü semptomlar›n (belirti-
lerin) tan›nmas›n› da kapsamal›d›r. 

Çal›flanlar, ciltlerinde bu tür belirtilerin olup olma-
d›¤›n› inceleme ve bildirimde bulunma hususunda
teflvik edilmelidir. Çal›flanlar›n tespit ettikleri belir-
tiler “sorumlu kifli” ye veya iflyeri hekimine bildiril-
melidir. 

Tozlar›n solunmas›

Toza maruziyet, haz›r beton kullan›m› gibi yöntem-
lerle ortadan kald›r›lmal›d›r. Bunun mümkün ol-
mad›¤› durumlarda riskler de¤erlendirilmeli ve uy-
gun kontrol önlemleri uygulanmal›d›r. 

Elle Tafl›ma

A¤›r yüklerin elle tafl›nmas› önlenmelidir. Özellikle,
çimentonun 25 kilograml›k torbalar halinde veya
ambalajs›z tedarik edilmesi sa¤lanmal›d›r. Elle ta-
fl›man›n kaç›n›lmaz oldu¤u durumlarda riskler de-
¤erlendirilmeli ve uygun kontrol önlemleri al›nma-
l›d›r.

Yasal Hükümler

• Kimyasal Maddelerle Çal›flmalarda Sa¤l›k ve Gü-
venlik Önlemleri Hakk›nda Yönetmelik,
• Elle tafl›ma ‹flleri Hakk›nda Yönetmelik,
• Kiflisel Koruyucu Donan›mlar›n ‹flyerlerinde Kul-
lan›lmas› Hakk›nda Yönetmelik,
• Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimleri ile
ilgili Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik,
• Yap› ‹fllerinde Sa¤l›k ve Güvenlik Yönetmeli¤i.

Kaynakça
- Cement, CIS26, HSE.



‹nflaat sektörü tehlikeli endüstri-
yel faaliyetler içerisinde yer al-
maktad›r. Bu sektörde yaralanma
oran› di¤er endüstrilerden olduk-
ça yüksektir. ‹nflaat sektöründe en
s›k karfl›lafl›lan ölümlü kaza sebe-
bi yüksekten düflme olmakla bir-
likte bunu tafl›ma araçlar› ile yap›-
lan kazalar takip etmektedir. 

Avrupa Birli¤i ‹statistik Ofisi-Eu-
rostat'a göre, üç ölümcül kazadan
biri tafl›ma araçlar› ile çal›fl›rken
meydana gelen kazalard›r. 

Araç kazalar›n›n bafll›calar›
• Çal›flanlar›n hareket halindeki

araçlarca s›k›flt›r›lmalar› (ör; araç
geriye do¤ru hareket ederken),
• Araçtan düflmeler, 
• Araçtan düflen malzemelerin
oluflturdu¤u yaralanmalar,
• Arac›n devrilmesi sonucu olu-
flan yaralanmalard›r. 

‹nflaat alan›nda kullan›lan araçlar
nedeniyle oluflan kaza riskinin or-
tadan kald›r›lmas›yla veya azalt›l-

mas›yla, bu sektördeki ölümcül
kazalar›n say›s›nda fark edilir bir
azalma olacakt›r. Bunu gerçeklefl-
tirmek için de kazalara karfl› ön-
lemler, inflaat sahas›nda çal›flma
bafllamadan planlanmal›d›r. 

Yasal Yükümlülükler

‹flverenler; 
• Çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenli¤i-
ni korumak için riskleri de¤erlen-
dirmeli ve gerekli önlemleri alma-
l›, 
• Kaza raporlar›n› tutmal›, 
• Çal›flanlar› bilgilendirmeli ve
e¤itimlerini sa¤lamal›, 

• Çal›flanlar›n görüflünü almal›,
• Al›nacak önlemler konusunda
alt iflverenler ile iflbirli¤i ve koor-
dinasyonu sa¤lamal›d›r. 

Önleme faaliyetlerinde; risklerin
önlenmesi, risklerle kayna¤›nda
mücadele edilmesi, iflin çal›flan-
lara uygun hale getirilmesi, tehli-
keli olan bir iflin tehlikeli olmayan
ile de¤ifltirilmesi ve bireysel ön-

lemlerden ziyade toplu koruma
önlemlerine öncelik verilmesi gi-
bi unsurlar› da içerecek flekilde
öncelik s›ras› oluflturulmal›d›r. 

Çal›flanlar; önleyici tedbirlere ve
verilen talimatlara uygun hareket
etmeli, kendilerinin ve çal›flma
arkadafllar›n›n sa¤l›k ve güvenlik-
leriyle ilgili konularda aktif bir
flekilde iflverenler ile iflbirli¤i
yapmal›d›rlar.

Avrupa Birli¤inin 92/57/EEC say›l›
Konsey Direktifi esas al›narak ha-
z›rlanan ve 23/12/2003 tarihli ve
25434 say›l› Resmi Gazetede ya-

y›mlanan Yap› ‹fllerinde Sa¤l›k ve
Güvenlik Yönetmeli¤i, yap› iflyer-
lerinde al›nacak asgari sa¤l›k ve
güvenlik flartlar›n› belirler. 

Risk De¤erlendirmesi

Tüm iflverenlerin çal›flanlara yö-
nelik zararlar› önlemek üzere yeri-
ne getirmeleri gereken yasal yü-
kümlülükleri vard›r. 
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Çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenli¤ini
korumak için iflveren, inflaat saha-
s›ndaki di¤er müteahhitler ile ifl-
birli¤i ve risk de¤erlendirmesi
yapmal›d›r. 

De¤erlendirme, uygun e¤itim ve
deneyime sahip kifliler taraf›ndan
yap›lmal›d›r. Risk de¤erlendirme-
sinin zorlu¤u inflaat sahas›n›n bü-
yüklü¤üne ve türüne ba¤l›d›r. 

Risk de¤erlendirmesi yapmak için
birçok metot vard›r. Bu metotlar-
dan biri afla¤›da ad›m ad›m anla-
t›lm›flt›r. 

1. TEHL‹KELER‹N BEL‹RLENMES‹: 

Tehlike, zarara sebep olabilen her
fley; risk ise zarar›n ortaya ç›kma
olas›l›¤›d›r. Yap›lan ifli dikkate
alarak iflyerinde var olan araçlar
taraf›ndan oluflabilecek tehlikele-
rin listesi yap›lmal›d›r (ör; manev-
ra, yükleme, boflaltma). 

Araç kazalar›yla ilgili faktörlerden
bir kaç› afla¤›da belirtilmifltir:

• Zor hava koflullar›na maruz kal-
ma, 
• Düzensiz geçifl yollar›, 
• Zaman bask›s›, 
• Çal›flma sahas›nda farkl› müte-
ahhitlere ba¤l› iflçilerin bulunmas›. 

Çal›flanlar ve temsilcilerinin risk
de¤erlendirmesi sürecine kat›l-
malar› sa¤lanmal› ve onlara risk-
leri azaltmak için ne tür önlemler
al›nd›¤› anlat›lmal›d›r. Problem-
lerle bafla ç›kman›n yollar›ndan
biri de herkesin küçük kazalar ve
kazaya yak›n olaylarla ilgili görüfl-
lerini almakt›r. Bu tür olaylar ça-
l›flma prosedürlerinde ve çal›flma
ortam›nda nelerin iyilefltirilebile-
ce¤ine dair fikirler ortaya ç›kar›r
ve muhtemel kazalar›n önlenme-
sinde yard›mc› olur. 

Tehlikelerin belirlenmesinde
özellikle afla¤›da belirtilen du-
rumlar göz önüne al›nmal›d›r:

Yayalara çarpma
Araç kazalar›nda ölümlerin en
önemli nedeni araçlar›n yayalara

çarpmas›d›r. Kazaya u¤rayan çal›-
flan ve/veya operatörün kendisi
olabilir.  

Bu tür kazalar›n en önemli ne-
denleri; 

• Yetersiz görüfl alan›, 
• Bak›m› yap›lmam›fl, yetersiz
frenler, 
• Dikkatsizce park edilen araçlar,
• E¤itimsiz sürücülerdir.

Araçlar›n devrilmesi

‹flyerlerinde meydana gelen araç
kazalar›nda ölümlerin yaklafl›k
5'te 1'i devrilen araçlardan dolay›-
d›r. Özellikle forkliftler, traktörler
devrilmeye yatk›nd›rlar. 

Di¤er türdeki araç kazalar›

‹nflaat alanlar›nda araçlar ile yap›-
lan çal›flmalarda ortaya ç›kan di-
¤er riskler afla¤›da belirtilmifltir:

• Araca binerken veya araçtan
inerken oluflan düflmeler, 
• Yükten dolay› ezilen insanlar
(örne¤in vinç veya forklift kulla-
n›rken),
• Güç hatlar›n›n yak›n›nda çal›fl-
malar (ör; vinç ile çal›fl›rken),
• Ar›zal› araçlarla çal›flmalar,
• Di¤er araçlarla ve çeflitli cisim-
lerle çarp›flmalar.

2- TEHL‹KELER‹N 
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹:

Birinci ad›mda belirlenen her bir
tehlike için ne tür önlemler al›na-
ca¤›na ve hangileri için risk dere-
celendirmesi yap›lmas› gerekti¤i-
ne karar verin.



3- R‹SKLER‹N 
DERECELEND‹R‹LMES‹:

‹kinci ad›mda, risk derecelendir-
mesi yap›lmas›na karar verdi¤iniz
her bir tehlike için ayr› ayr› riskle-
rin a¤›rl›k oranlar›n› hesaplay›n ve
bir de¤erlendirme yaparak önce-
lik s›ran›z› tespit edin. Bu, her-
hangi bir zarar›n olma olas›l›¤› ve
hangi fliddette olabilece¤ini he-
saplayarak yap›l›r ve herhangi bir
kifli zarar görmeden al›nacak ön-
leme karar vermemize yard›mc›
olur.

Ne tür bir müdahale yap›laca¤›na
karar vermek için öncelikle afla¤›-
daki sorular›n yan›t› verilmelidir. 

• Tehlike tamamen ortadan kald›-
r›labilir mi?
• Risk kontrol alt›na al›nabilir mi?
•Tüm çal›flanlar› korumak için ko-
ruyucu önlemler al›nabilir mi?
•‹flçileri tehlikelerden korumak
için kiflisel koruyucu donan›mlara
ihtiyaç var m›?

4- KONTROL ÖNLEMLER‹N‹N 
UYGULANMASI:

Risk de¤erlendirmesini tamamla-
d›ktan sonra, ihtiyaç duyulan ön-
leyici tedbirler s›ralanmal› ve da-
ha sonra çal›flanlar›n ve temsilci-
lerinin de dahil olaca¤› flekilde
müdahale edilmelidir. Müdahale-
ler önleyici tedbirler üzerine yo-
¤unlaflmal›d›r. Ancak kazadan,
hastal›ktan veya acil durumdan
do¤abilecek zarar› azaltacak ön-
lemler de göz önüne al›nmal›d›r. 
Önleyici tedbirlerin bir parças›
olarak, tüm çal›flanlar›n uygun

bilgiyi ve e¤itimi ald›¤›ndan emin
olunmal›d›r. Belirlenen tehlike ve
riskler, yaralanma türleri, en s›k
zarar gören gruplar, ‹SG'yi gelifl-
tirme, belirli risk ve tehlikeler ile
bunlar›n etkilerinden korunma
önlemleri için etkin dokümanlar
haz›rlanmal›d›r. 

Önleyici faaliyetler planlan›rken;

•‹flyeri,
•‹fl ekipman› (araçlar› da kapsaya-
cak flekilde),
•Çal›flanlar,
•‹fl yönetimi,
göz önünde bulundurulmal›d›r.

Güvenli ‹flyerleri

•‹nflaat sahas› için bir trafik plan›
oluflturulmal›,
•Ziyaretçi olarak alana giren
sürücülerin, alan girmeden önce
yönetime bilgi verdi¤inden emin
olunmal›,
•Araçlar›n ve yayalar›n mümkün
oldu¤unca ayr› güzergahlar› kul-
lanmalar› sa¤lanmal›, 

•Güzergahlar›n, araçlar ve yayalar
için uygunlu¤u kontrol           edil-
meli (ayr›m›n›n yap›lmas›
amac›yla yollara bariyerler konul-
mas›, e¤er bu mümkün de¤ilse
uyar›lar yerlefltirilmesi gibi),
•Araç güzergahlar›nda uygun ya-
ya geçitleri oldu¤undan emin
olunmal›, 
•‹flyerini en iyi flekilde tasarlaya-
rak geri dönüfller engellenmeli,
e¤er engellenemiyorsa, geri dö-
nüfller için güvenli sistemler kul-
lan›lmal›,
•Çarp›flma risklerini azaltmak için
tek yönlü trafik sistemleri kulla-
n›lmal›, 
•Araç trafik güzergahlar›n›n araç
çeflitlerine ve say›s›na uygunlu¤u
kontrol edilmeli, 
•Güzergâhlar yeterli genifllikte ve
yol yüzeyi iyi durumda olmal›, 
•Mümkünse yoldaki engeller kal-
d›r›lmal›, mümkün de¤ilse görü-
nür olduklar›ndan emin olunmal›,
•Yolda keskin tümsekler bulun-
mamal› ve kör noktalar› görebil-
mek için uygun aynalar kullan›l-
mal›, 

‹nflaat  Sektöründe Araç Kazalar›n›n

Önlenmesi

‹
fi

 
S

A
⁄

L
I
⁄

I
 
V

E
 
G

Ü
V

E
N

L
‹
⁄

‹
 
D

E
R

G
‹
S

‹

52



‹nflaat  Sektöründe Araç Kazalar›n›n

Önlenmesi

S
A

Y
I
:
 
2

9
 
 
 
 
 
Y

I
L
:
 
6

 
 
 
 
O

C
A

K
-
fi

U
B

A
T

-
M

A
R

T

53

•‹htiyaç duyulan yerlerde yön
iflaretleri ile h›z limiti ve öncelik
belirten iflaretler bulundurulmal›, 
•H›z tümsekleri gibi fiziksel h›z s›-
n›rlay›c›lar›n›n gerekli oldu¤u yer-
ler belirlenmeli ve bu noktalara
h›z rampalar› ve uyar› iflaretleri
yerlefltirilmeli, 
•‹nflaat alan›nda, arac› güvenli
kullanacak flekilde ayd›nlatman›n
sa¤lan›p sa¤lanmad›¤› kontrol
edilmeli,
•Trafik güzergahlar›n›n güvenli
olmas› sa¤lanmal›d›r. 

Güvenli Araçlar

•Gerekli standartlar› sa¤layan ve
uygun güvenlik özelliklerine sahip
araçlar tedarik edilmeli ve kulla-
n›lmal›, 
•Tüm araçlar›n periyodik bak›m
ve kontrolleri yap›lmal›,
•Gerekli olmas› durumunda araç-
lara h›z s›n›rlay›c›s› tak›lmal›, 
•Vinçli kamyonlara yükleme bo-
flaltma yap›lmas› s›ras›nda arac›n
hareketini engelleyecek kontrol
sistemleri uygulanmal›,
•Yükler do¤ru bir flekilde yerleflti-
rilmeli,
•Araca binme ve inme s›ras›nda,
bir güvenlik önlemi al›nmas› gere-
kip gerekmedi¤i kontrol edilmeli,
•Gerekli olmas› durumunda, araç
geri geri giderken etraf›ndaki ci-
simlere çok yaklaflt›¤›nda sürücü-
yü uyaran uyar›c› radar sensörleri
kullanmal›,
•Gerekli olmas› durumunda,
araçta sesli uyar› sistemleri ve
uyar› ›fl›klar› kullanmak suretiyle
arac›n görünürlü¤ü art›r›lmal›, 

•Sürücünün, devrilmeye veya
araçtan düflen cisimlerin çarpma-
s›na karfl› yeterli derecede korun-
du¤undan emin olunmal›d›r. 

Çal›flanlar

•Sürücülerin seçiminde ve e¤i-
timlerinde, güvenli çal›flma yete-
nekleri göz önünde bulundurul-
mal›,
•Araç sürücülerinin, araçlar›n›
kullanma ve günlük bak›mlar›n›
yerine getirme konusunda yeterli-
li¤i olmal›, 
•Sürücüler sa¤l›kl› olmal›, hare-
ket yetenekleri iyi olmal›, duyma
ve görme konusunda bir prob-
lemleri olmamal›, 
•Araçlar›n sadece seçilmifl, e¤itil-
mifl ve yetkilendirilmifl kifliler
taraf›ndan kullan›m›na izin veril-
meli,
•Yayalar ve tafl›tlar yeterli bir fle-
kilde ay›rt edilemiyorsa, yüksek
görünürlü¤ü olan k›yafetler giyil-
melidir.

Tafl›ma

•Araca yükleme veya boflaltma
yap›l›rken sürücüyü korumak için
güvenli çal›flma prosedürleri uy-
gulanmal›, 
•‹nflaat sahas› girifline ve di¤er
gerekli yerlere tafl›t güzergahlar›-
n›, tek yönlü yollar› vb. gösteren
planlar yerlefltirilmeli, 
•Manevra yap›lan bölgelere per-
sonelin girifli s›n›rlanmal›, s›n›rla-
ma yap›lmayan yerlerde sürücüye
yard›m edecek e¤itimli bir iflaretçi
bulundurulmal›, 
•Sürücülerin güvenli sürüfl konu-
sunda e¤itimli oldu¤undan emin
olunmal›, 
•Sürücü belgesi ve e¤itim sertifi-
kalar› kontrol edilmeli,
•Araçlar›n bak›mlar›, yak›tlar›n›n
doldurulmas› gibi konularda ça-
l›flma talimatlar› oluflturulmal› ve
talimatlara uyulup uyulmad›¤› ta-
kip edilmeli, 
•Servis araçlar› sürücülerinin, uy-
gulanan kurallar hakk›nda düzgün



bir flekilde bilgilendirildi¤inden
emin olunmal›, 
•Yükleme-boflaltma yapan araç-
lar›n güvenlik ekipmanlar›n›n
düzgün çal›fl›p çal›flmad›¤› kont-
rol edilmelidir. 

5. DENET‹M, ‹ZLEME VE 
GÖZDEN GEÇ‹RME

Risk de¤erlendirmesi sürecindeki
tüm ad›mlar›n uygulan›p uygu-
lanmad›¤› düzenli olarak denet-
lenmeli, izlenmeli ve aksayan
yönler yeniden gözden geçirilme-
lidir. ‹nflaat sahas›nda çok çeflitli
araç kullan›lmaktad›r. 

Araç Çeflitleri:
- A¤›r nakliye araçlar›
- Damperli kamyonlar
- Vinçler
- Forkliftler
- Buldozerler
- Greyderler

Yeni tip araçlar çal›flma alan›na
geldi¤inde yeni riskler olup olma-
d›¤› kontrol edilmelidir. 

Yayg›n Kaza Sebepleri ve Bunlar›
Engelleme Faaliyetleri

Özellikle Geriye Do¤ru Hareket
Durumunda Araçlar›n veya Araç-
taki Yüklerin ‹nsanlara Çarpmas›

• Yaya ve araç yollar› birbirinden
ayr›lmal›, 
• Tüm ziyaretçi ve müteahhitler
çal›flma alan› kurallar› konusunda
bilgilendirilmeli, 
• Araçlarda, geriye do¤ru hareket
durumunda çal›flan ›fl›kl› ve sesli
uyar› sistemleri kurulmal›, 
• Araç harekete geçmeden önce,
hiçkimsenin yaralanma riski alt›n-
da olmad›¤›ndan emin olunmal›-
d›r. 

Güvenli Kullan›mla ‹lgili Üretici
Tavsiyesi

• Araç yükleme kapasitesi ile ilgi-
li üretici rehberi takip edilmeli,
• Al›fl›k olunmayan bir araç kulla-
n›laca¤› zaman kullanma k›lavuzu
dikkatli bir flekilde okunmal›d›r. 

Sürücülerin ve iflaretçilerin e¤itimi

• Periyodik görme testleri
• ‹çki, uyuflturucu testi
• Beceri e¤itimi
• ‹SG e¤itimi
• Temel araç bak›m e¤itimi uygu-
lanmal›d›r. 

Sürücüler uygun bir seçim yönte-
mi ile belirlenmelidir. Araçlar›n
ve sürücülerin kontrolü/iç deneti-
mi sa¤lanmal›d›r. 
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Malzemelerin Araçlara 
Yüklenmesi ve Tafl›nmas›

• Arac› park ettikten sonra el freni
çekilmeli ve araç e¤imli bir yere
park edilecekse tekerlere takoz
konulmal›, 
• Araçlar›n yüklü ve yüksüz du-
rumlar›ndaki performanslar› ara-
s›ndaki fark bilinmeli (özellikle
e¤imli yollarda frenleme yapmak
gerekti¤inde bu bilgi gereklidir),
• Yükün düzgün bir flekilde da¤›-
t›ld›¤›ndan ve görüflü engelleme-
di¤inden emin olunmal›, 
• Araç inflaat sahas› flartlar›na uy-
gun h›zda sürülmeli, 
• Yükleme ifli sadece düzgün bir
zeminde ve el frenini çekik du-
rumdayken yap›lmal›d›r.

Kontrol Listesi

Güvenli Sürüfl Kontrol Listesi

• Yayalar›n bulundu¤u alana gi-
rerken arac›n›z›n h›z›n› azalt›yor
musunuz?
• Çal›fl›rken veya arac› kullan›rken
etraf›n›z› kontrol ediyor musu-
nuz?
• Kap›lardan, geçitlerden, yayala-
r›n ve araçlar›n aniden ortaya ç›-
kabilece¤i yerlerden uzak duruyor
musunuz?
• Arac› her türlü hava flartlar›nda
kullanmaya al›fl›k m›s›n›z?
• Arac› kullanmadan önce, lastik-
lerin, fren sisteminin ve di¤er
önemli parçalar›n güvenli bir fle-
kilde çal›flt›¤›n› kontrol ediyor
musunuz?

• Emniyet kemeri tak›yor musu-
nuz?
• Araç hareket etmeden önce, gö-
rüfl alan›n›z›n k›s›tl› oldu¤u yer-
lerde risk alt›nda kimsenin olup
olmad›¤›n› kontrol ediyor musu-
nuz?
• Önceden tayin edilen araç gü-
zergahlar›na uyuyor musunuz?
• ‹nflaat sahas› flartlar›n› dikkate
alarak uygun h›z limitlerine uyu-
yor musunuz?
• Trafik iflaretlerine ve iflaretçileri-
nin uyar›lar›na dikkat ediyor mu-
sunuz?
• Yükleme ve boflaltma ifllemini
yaln›zca düz zeminde ve el freni
çekilmifl durumdayken mi yap›-
yorsunuz?
• Arac›n kapasitesine uygun yük-
leme yap›p, yükleme kapasitesini
afl›p aflmad›¤›n› kontrol ediyor
musunuz?
• Arac›n kapasitesine uygun ol-
mayan rampalar› kullanmamaya
özen gösteriyor musunuz?
• Yükün düzgün bir flekilde yer-
lefltirildi¤ini ve görüflü engelleyip
engellemedi¤ini kontrol ediyor
musunuz?
• Rampalar› düflük vitesle ç›k›yor
musunuz?
• El frenini çekme, motoru dur-
durma ve anahtar› ç›karma ifllem-
lerini uyguluyor musunuz?
• Yükleyici araçlar› durdurduktan
sonra kepçelerini alt seviyeye in-
dirip, kontrol panelini nötr duru-
ma getiriyor musunuz?
• Araçlar› güvenli bir flekilde kul-
lan›yor musunuz?

Sürücüye Yönelik Uyar›lar

• Fiziksel aç›dan iyi durumda ol-
mad›¤›n›zda ve/veya görme s›k›n-
t›s› çekti¤inizde arac› kullanma-
mal›s›n›z. 
• Çal›flma talimatlar›n› ve arac›n›-
z›n güvenli çal›flma limitlerini bil-
di¤inizden emin olmal›s›n›z. 
• Tüm günlük kontrolleri yap›p
problemleri rapor etmelisiniz.
• ‹nflaat sahas› kurallar›n› ve tali-
matlar›n› ve acil durumlarda ya-
p›lmas› gerekenleri bilmeli ve
bunlara uymal›s›n›z. 
• Geriye do¤ru gidifl engellenemi-
yorsa, çal›flma alan› kurallar›na
uygun olarak yap›lmas›n› sa¤la-
mal›s›n›z. 
• Yayalar çal›flma alan›ndan ç›-
kart›lam›yorsa, e¤itimli bir iflaret-
çi görevlendirilmesini sa¤lamal›-
s›n›z. 
• H›z›n›z› güvenlik s›n›rlar› içinde
tutmal› ve virajlara geldi¤inizde
dikkatli davranmal›s›n›z. 
• ‹flaretleri do¤ru anlad›¤›n›zdan
emin olmal›s›n›z. 
• Sürme pozisyonunda görüflü-
nüz s›n›rl› ise ayna gibi araçlar ve-
ya iflaretçi kullanmal›s›n›z. E¤er
iflaretçiyi de göremezseniz, arac›
durdurmal›s›n›z. 
• Herhangi bir ayar yapaca¤›n›z
zaman motoru durdurmal›s›n›z. 

Kaynakça
- Preventing vehicle accidents in
construction, 
- OSHA
- ‹SG Mevzuat›
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Yüksek düzeyde gürültüye maruziyet, geri dönüflü
olmayan iflitme kay›plar›na, ifl kazalar›na ve di¤er
sa¤l›k problemlerine neden olabilmektedir. Bu do-
küman, yap› ifllerinde ortaya ç›kan gürültü ve ko-
runma yöntemleriyle ilgili bilgi vermek için haz›r-
lanm›flt›r. 

‹nflaat Sektöründe Gürültü

‹nflaat sektöründe gürültüye sebep olan birçok ifl
bulunmaktad›r. Bu durum çal›flanlar›n, sadece ken-
di ifllerinden kaynaklanan gürültüye de¤il, çal›flma
alan›nda yap›lan di¤er ifllerden kaynaklanan gürül-
tüye de maruz kald›¤›n› göstermektedir.

‹nflaat sektöründeki gürültü kaynaklar›ndan baz›la-
r› afla¤›da belirtilmifltir:
• Darbeli araçlar (beton k›r›c›lar gibi)
• Patlay›c›lar›n kullan›lmas›
• Bas›nçl› havayla çal›flan ekipman
• ‹çten yanmal› motorlar

Planlama Aflamas›nda Dikkate Al›nacak Hususlar

• Çal›flmaya bafllamadan önce - gürültü kontrol ön-
lemlerinizi planlay›n. 
• Tasar›m aflamas›nda - gürültü kaynaklar›n› tama-
men ortadan kald›rmaya bu mümkün olmuyorsa
asgari seviyeye indirmeye çal›fl›n.
• Organizasyon aflamas›nda - inflaat alan›n›n nas›l
yönetilece¤ini ve risklerin nas›l kontrol edilece¤ini
planlay›n. 
• Sözleflme aflamas›nda - alt iflverenlerin yasal
flartlar› karfl›lamalar›n› sa¤layacak yasal hükümle-
rin sözleflme metninde yer almas›n› sa¤lay›n
• Yap›m aflamas›nda - riskleri de¤erlendirin, onlar›
ortadan kald›rmak veya kontrol etmek için gerekli
önlemleri al›n ve de¤erlendirmeleri gözden geçirin.

‹nflaat Alan›nda Çal›flma Bafllamadan Önce:

• Makineler ve ifl ekipmanlar›n› sat›n al›rken veya
kiralarken gürültü düzeyi düflük olanlar›n al›nmas›
yönünde bir politika izleyin.
• ‹hale flartnamesinde istenilen gürültü kontrol

flartlar›n› belirleyin (en az›ndan mevzuat› karfl›laya-
cak flekilde).
• Çal›flanlar›n gürültü maruziyetini en düflük sevi-
yeye indirecek flekilde ifl sürecini planlay›n.
• Gürültü kontrol program› uygulay›n. 

‹lgili Mevzuat

- Gürültü Yönetmeli¤i (23/12/2003 tarih ve 25325
say›l› Resmi Gazetede yay›nlanm›flt›r.)
- Titreflim Yönetmeli¤i (23/12/2003 tarih ve 25325
say›l› Resmi Gazetede yay›nlanm›flt›r.)
- Kiflisel Koruyucu Donan›mlar›n ‹flyerlerinde Kul-
lan›lmas› Hakk›nda Yönetmelik (11/02/2004 tarih
ve 25370 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanm›flt›r.)

‹nflaat Aflamas›nda Gürültü Yönetimi

‹nflaat alan›nda çal›flma bafllad›¤› andan itibaren
gürültü etkin bir flekilde kontrol alt›na al›nmal›d›r.
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Bu dört aflamal› bir süreç olarak
de¤erlendirilebilir. 

1. Aflama - De¤erlendir: Gürültü-
nün neden oldu¤u risklerin uz-
man kifli taraf›ndan de¤erlendi-
rilmesi, 
2. Aflama - Ortadan kald›r (tasfi-
ye et): Gürültü kaynaklar›n›n in-
flaat alan›ndan uzaklaflt›r›lmas›, 
3. Aflama - Kontrol et: Maruziyeti
engellemek için önlemlerin al›n-
mas› (kiflisel koruyucu kullan›m›
son çare olarak ele al›nmal›d›r),
4. Aflama - Gözden geçir: Çal›fl-
mada bir de¤iflikli¤in olup olma-
d›¤›n› görmek için kontrol edil-
mesi ve elde edilen sonuçlar
do¤rultusunda önlemlerin tekrar
gözden geçirilmesi. 

Bu aflamalar› daha detayland›ra-
cak olursak; 

1. Aflama - De¤erlendirme

Çal›flanlar›n gürültü maruziyeti;

• Maruziyet düzeyi, türü ve süre-
si (k›sa aral›kl› gürültü ve darbe
gürültüsü dahil) ve kiflinin belirli
bir risk grubuna dahil olup olma-
d›¤›,
• Gürültü ile titreflimin ve gürül-
tü ile ototoksik maddelerin (ku-
lak için zararl› olabilecek madde-
ler) etkilefliminden kaynaklanan
muhtemel etkileri,
• Çal›flanlar›n uyar› sinyallerini
ve alarmlar› duymamalar›ndan
kaynaklanabilecek sa¤l›k ve gü-
venlik riskleri,
• Maruziyet süresinin uzamas›,
dikkate al›narak de¤erlendirilme-
lidir.

Teknik bilgi ve araçlar; 

• ‹fl araçlar›n› (ekipmanlar›n›)
üreten firmalar taraf›ndan sa¤la-
nan gürültü emisyon bilgisi, 
• Gürültü emisyonunu azaltmak
için tasarlanm›fl alternatif ifl
araçlar›, 
• Sa¤l›k gözetimi ile ilgili bilgiler, 
• Uygun kulak  koruyucular›d›r.

2. Aflama - Gürültünün Ortadan
kald›r›lmas›

Mümkün olan yerlerde gürültü
tamamen ortadan kald›r›lmal›,
tamamen ortadan kald›r›lamad›-
¤› durumlarda ise kontrol edil-
melidir. 

3. Aflama - Kontrol

Teknik ve organizasyon ile ilgili
önlemler alarak iflçileri gürültü-
den korumak için üç aflama vard›r: 

• Gürültünün kayna¤›nda kontrol
edilmesi
• ‹fl organizasyonunu da içeren
ortak önlemler 
• Kulak koruyucular›

Gürültünün Kayna¤›nda Kontrolü

Bu kontroller, 
• Düflük gürültü emisyonlu maki-
nelerin kullan›m›n›,
• Metalin metale çarpmas›n› ön-
lemeyi, 
• Gürültüyü azaltmak için ses
emici malzemelerin kullan›lmas›
veya titreflimli parçalar›n izolas-
yonunu,
• Önleyici bak›mlar›n yap›lmas›-
n› (parçalar y›prand›¤›nda gürül-
tü düzeyi de¤iflebilir), 
içermektedir. 

Ortak Kontrol Önlemleri

Yukar›daki aflamalara ek olarak
gürültüye maruz kalma olas›l›¤›
olan herkesi korumak için ön-
lemler al›nmal›d›r. 

Birden fazla müteahhit ya da alt
iflveren bulunan inflaat sahala-
r›nda iflverenler aras›nda iletiflim
gereklidir.  

Ortak önlemler; 
• Gürültülü ifllemlerin izolasyo-
nunu ve gürültülü alanlara girifl-
lerin k›s›tlanmas›n›, 
• Gürültü engelleri ve bariyerleri
kullanmak suretiyle gürültü ha-
vayolunun kesilmesini, 
• Ses yank›lar›n› azaltmak için ses
emici malzeme kullan›lmas›n›,
• Yüzer plak önlemleri ile zemin
yollu gürültünün ve titreflimi
kontrol edilmesini, 
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• Gürültülü alanlarda geçirilecek sürenin s›n›rl›
olacak flekilde organize edilmesini, 
• Gürültülü bir çal›flma yap›lacaksa bunun müm-
kün olan en az say›da iflçinin maruz kalaca¤› flekil-
de planlanmas›n›, 
• Gürültü maruziyetini kontrol eden ifl planlar›n›n
uygulanmas›n› içermektedir. 

Kulak Koruyucu

Kulak koruyucusu son çare olarak kullan›lmal› ve
kullan›m›n›n gerekli oldu¤u durumlarda; 
• Kulak koruyucusu tak›lmal› ve kullan›m› zorunlu
olmal›, 
• Yap›lan ifle, gürültünün türüne ve düzeyine uygun
ve di¤er koruyucu donan›mlarla uyumlu olmal›, 
• Çal›flanlar›n, en rahat olan›n› bulabilmek için uy-
gun kulak koruyucusunu seçme imkan› olmal›, 
• Çal›flanlar kulak koruyucusunun nas›l kullan›la-
ca¤›, saklanaca¤› ve bak›m›n›n yap›laca¤› konu-
lar›nda e¤itilmelidir. 

Çal›flanlar›n Kat›l›m›n› Sa¤lay›n
‹nflaat alan›nda çal›flanlar genellikle belirli gürültü
problemleri ve mümkün çözüm yollar› hakk›nda
bilgi sahibidirler. Bu nedenle, de¤erlendirme afla-
mas›nda ve kontrol önlemlerinin nas›l yürütülece-
¤i hususunda çal›flanlara ve onlar›n temsilcilerine
dan›fl›lmal›d›r. 

4. Aflama - Gözden Geçirme

‹nflaat alan›nda ifl çok s›k de¤iflmektedir. Bu ne-
denle risk de¤erlendirmesi, s›k s›k gözden geçiril-
meli ve kontrol önlemleri gerekti¤inde de¤ifltiril-
melidir. 

E¤itim

E¤itim, gürültü kontrolünün önemli bir parças›d›r. 
E¤itim; Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve  Güvenli¤i E¤itim-
lerinin  Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik çer-
çevesinde, gürültü konusunda deneyime sahip uz-
manlar taraf›ndan yerine getirilebilir. 

E¤itimler mümkün oldu¤unca özelleflmifl olmal›-
d›r. ‹nflaat sektöründe çal›flanlar, genellikle infla-
at›n farkl› üretim alanlar›nda çal›flmakta ve çok
farkl› araçlar kullanabilmektedirler. Bu nedenle
kulland›klar› her araç için gürültü maruziyetini na-
s›l asgari düzeye indirebileceklerini bilmelidirler.
‹fle yeni bafllayanlara ayr› bir önem verilmelidir. 

Sa¤l›k Gözetimi ve ‹zleme

‹lgili mevzuat (Gürültü Yönetmeli¤i) çal›flanlar›n
sa¤l›k gözetiminden geçirilmesi ve belirli periyot-
larla izlemesini gerektirmektedir. Önleyici iflitme
testleri gibi sa¤l›k hizmetleri verildi¤inde, bireysel
sa¤l›k kay›tlar› tutulmas› ve çal›flana istenildi¤inde
bilgi verilmesi gibi gereklilikler bulunmaktad›r.
Sa¤l›k gözetiminden elde edilen bilgi birikimi risk
de¤erlendirmesinin gözden geçirilmesinde ve ön-
lemlerin kontrolünde kullan›lmal›d›r. 

‹lgili Mevzuat

• Gürültü Yönetmeli¤i
• Kiflisel Koruyucu Donan›mlar›n ‹flyerlerinde Kul-
lan›lmas› Hakk›nda Yönetmelik
• Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin
Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik

Kaynakça
-Management of Noise in Construction, OSHA.
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‹nflaat sektörü; çal›flanlar›n, hem
güvenli¤i hem de sa¤l›¤› aç›s›n-
dan yüksek riski olan bir sektör-
dür. Her y›l ülkemizde inflaat sek-
töründe üçyüz civar›nda çal›flan
hayat›n› kaybederken çok daha
fazlas› kal›c› rahats›zl›klar yafla-
maktad›r. 

Kas-iskelet sistemi hastal›klar›,
inflaatlarda çok yayg›n görülen
rahats›zl›klardand›r. Son yap›lan
araflt›rmalar bu tür hastal›klar›n
özellikle duvar, s›va ve ahflap ifl-
leri ile ilgili mesleklerle do¤rudan
iliflkili oldu¤unu göstermifltir. 

‹flten Kaynaklanan Kas-‹skelet
Sistemi Hastal›klar› Nelerdir?

Kas-iskelet sistemi hastal›klar›,
Birleflmifl Milletler taraf›ndan hü-
kümet d›fl› organizasyon olarak
tan›nan Uluslar aras› ‹fl Sa¤l›¤›
Komisyonu'nunda (ICOH) tan›m-
lad›¤› gibi kas-iskelet sisteminde
oluflan ve iflten kaynaklanan ra-
hats›zl›klar veya hastal›klard›r. 

“‹flten kaynaklanan” terimi, Dün-
ya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan ifl
performans› ve çal›flma çevresi
gibi iki etkenin katk›da bulunma-
s›yla bafllayan çok etkenli bir has-
tal›¤›n bilimsel nedenini tan›m-
lamak için kullan›lm›flt›r. Kas-is-
kelet sistemi hastal›klar›n›n, a¤›r
yüklerin elle tafl›nmas› sonucun-
da oluflan s›rt rahats›zl›klar›ndan,
tekrarlayan ifl yapma sonucunda
oluflan bilek rahats›zl›klar›na ka-
dar pek çok çeflidi vard›r. 

Kas-iskeleti Sistemi Hastal›klar›-
n›n Maliyeti Nedir?

Bu rahats›zl›¤›n çal›flana maliye-
ti, çal›flma yetene¤inin kaybedil-
mesi ile oluflan gelir kayb› ve sa¤-
l›¤› ile ilgili s›k›nt›lar›d›r. Bu sa-
dece çal›flan›n de¤il, iflverenin ve
sonuçta ülkenin de maddi kayb›
demektir. 

Yasal Yükümlülükler

Elle Tafl›ma ‹flleri Yönetmeli¤i
(11/02/2004 tarih ve 25370 say›l›
Resmi Gazetede yay›mlanm›flt›r)
Yap› ‹fllerinde Sa¤l›k ve Güvenlik
Yönetmeli¤i (23/12/2003 tarihli
ve 25434 say›l› Resmi Gazetede
yay›mlanm›flt›r)

Kas-‹skelet Sistemi 
Hastal›klar›n›n Önlenmesi

Öncelikle projenin tasar›m› s›ra-
s›nda elle tafl›ma yöntemleri göz-
den geçirilerek bu konuda ortaya
ç›kabilecek potansiyel geliflmeler
konusunda mimarlar ve kontro-
lörler bilgilendirilmelidirler. 

Kas-iskelet sistemi hastal›klar›-
n›n önceden engellenemedi¤i
durumlarda iflverenler, tehlikeleri
ve riskleri belirlemek ve oluflabi-
lecek hastal›klar› önlemek için
risk de¤erlendirmesi yapmak zo-
rundad›r. 
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Elle Tafl›man›n Önlenmesi
Yap›lmas› gereken ilk fley; müm-
kün oldu¤u durumlarda elle tafl›-
man›n tamamen ortadan kald›r›l-
mas›d›r. ‹nflaatlarda mekanik sis-
temlerle gerçeklefltirilebilecek bir
çok ifl vard›r. Vinçler, m›knat›sl›
kald›rma cihazlar›, vakumlu sis-
temler, konveyör sistemler ve da-
ha birçok sistem elle tafl›maya
göre her zaman tercih edilebilen
yöntemlerdir. Bu sistemler, yal-
n›zca sa¤l›k ve güvenlik yönün-
den de¤il, üretimde sa¤lanan ve-
rimlilik aç›s›ndan da kazanç sa¤-
larlar. Vakumlu kald›rma cihazlar›
tabaka tafl›ma ve bordür tafl› dö-
fleme gibi ifllerde, elle çal›flmak-
tan çok daha etkili sonuçlar verir.
Ancak vinçlerin oturmas› gereken
zemin ve tafl›nacak yükün uygun-
lu¤u ile ilgili zorluklar yayg›n kul-
lan›mlar›n› zorlaflt›rmaktad›r. 
Risk De¤erlendirmesi

‹flverenler iflyerlerindeki sa¤l›k ve
güvenli¤i sa¤lamak ve çal›flanla-
r›n zarar görmesini engellemek
için sa¤l›k ve güvenlik standartla-
r›n› iyilefltirmekle yükümlüdür.
‹flyerinde yap›lacak uygun ve ye-
terli bir risk de¤erlendirmesi, teh-
likelerin ortaya ç›kar›lmas› ve iyi-
leflmenin sa¤lanabilmesi aç›s›n-
dan önemlidir. 

Risk de¤erlendirmesi; tehlikeleri
tan›mlamay› ve risklerin ve olas›
sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesini
kapsar. Burada amaç, iflten kay-
naklanan kazalar›, yaralanmalar›
ve hastal›klar› tamamen yok et-
mek veya en aza indirebilmekte-
dir. ‹yi bir risk de¤erlendirmesi;
kazalar› ve hastal›klar› engelle-
mek ve iflyerine külfet getirecek
yüksek maliyetli tazminatlar› ve
sigorta masraflar›n› önlemek için
iflyerinde yap›lacak de¤ifliklikle-

rin temelini oluflturur. Risk de-
¤erlendirmesini yapan kifli uygun
e¤itim ve deneyime sahip olmal›-
d›r. 

Risk de¤erlendirmesinin karma-
fl›kl›¤›, iflyerinin büyüklü¤üne ve
tipine ba¤l›d›r. ‹flverenler, iflye-
rinde tüm çal›flanlar›n korunma-
s›n› sa¤lamak için onlarla iflbirli-
¤i yapmakla yükümlüdür. 

Risk de¤erlendirmesini yapmak
için birçok yöntem vard›r. Bu
yöntemlerden birisi afla¤›da aç›k-
lanm›flt›r. 

1- Tehlikelerin Belirlenmesi

Yap›lan ifl gözden geçirilmeli ve
iflten kaynaklanabilecek kas-iske-
let sistemi hastal›¤› riskini art›ra-
bilecek tehlike kaynaklar› ortaya
ç›kar›lmal›d›r. Örne¤in;
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- A¤›r malzemelerin elle tafl›nma-
s›,
- Düzensiz, kaygan yerlerde çal›-
fl›lmas›, 
- Omuz yüksekli¤inin üstündeki
yüksekliklerde ifl yap›lmas› gibi. 

Çal›flanlar ve temsilcilerinin risk
de¤erlendirmesi çal›flmas›na da-
hil olmalar› sa¤lanmal› ve riski
azaltmak için ne tür önlemler
al›nd›¤› onlara anlat›lmal›d›r. 

2- Tehlikelerin De¤erlendirilmesi

Birinci ad›mda belirlenen her bir
tehlike için ne tür önlemler al›na-
ca¤›na ve hangileri için risk dere-
celendirmesi yap›lmas› gerekti¤i-
ne karar verilmelidir. 

Bu de¤erlendirme yap›l›rken teh-
likeden zarar görebilecek her in-
san göz önünde bulundurulmal›-
d›r. Bu, sadece çal›flanlar› de¤il,
alt iflverenler, kendi ad›na çal›-
flanlar ve halk› da kapsamal›d›r.
Genç ve yafll› çal›flanlar gibi riskli

gruplara özel ilgi gösterilmelidir. 

3- Risklerin Derecelendirilmesi

‹kinci ad›mda risk derecelendir-
mesi yap›lmas›na karar verilen
her bir tehlike için ayr› ayr› riskle-
rin a¤›rl›k oranlar› hesaplanmal›
ve bir de¤erlendirme yaparak ön-
celik s›ras› tespit edilmelidir. Bu
herhangi bir zarar›n olma olas›l›-
¤› ve hangi fliddette olabilece¤ini
hesaplayarak yap›l›r ve herhangi
bir kifli zarar görmeden al›nacak
önleme karar vermemize yard›m-
c› olur. 

Ne tür bir müdahale yap›laca¤›na
karar vermek için öncelikle;

- Tehlike tamamen uzaklaflt›r›la-
bilir mi?
- Risk kontrol edilebilir mi?
- Tüm çal›flma sahas› için koruyu-
cu önlemler al›nabilir mi?
- Toplu koruma önlemleriyle ye-
terli koruman›n sa¤lanamad›¤›
durumlar için kiflisel koruyucu

donan›mlar gerekli mi? Sorular›-
n›n yan›t› bulunmal›d›r. 

4- Kontrol Önlemlerinin Uygu-
lanmas›

Risk de¤erlendirmesini tamam-
land›ktan sonra, çal›flanlar› ve
onlar›n temsilcilerini de iflin içine
katarak öncelik s›ras›na göre al›-
nacak önlemler s›ralanmal›d›r.
Yap›lacaklar için, önleyici tedbir-
lere, ayr›ca kaza an›nda ve acil
durumlarda görülecek zarar›n mi-
nimuma indirilmesene odaklan›l-
mal›d›r.

Risk de¤erlendirmesinin bir par-
ças› olarak tüm çal›flanlar›n uy-
gun bilgi ve e¤itimi almas› gere-
kir. Özel tehlikelerin ve risklerin
önlenmesi ve ifl sa¤l›¤› ve güven-
li¤inin iyilefltirilmesi için çal›flan-
lara yönelik gerekli dokümanlar
sa¤lanmal›d›r. 

Önleyici tedbirler planlan›rken
afla¤›da belirtilen durumlar göz-
den geçirilmelidir; 

- Çal›flma yeri:

Yaralanma riskini azaltmak için
flartlar iyilefltirilebilir mi? (örne-
¤in; ayd›nlatman›n art›r›lmas› ve-
ya elle tafl›ma s›ras›nda kaymala-
r›n engellenmesi gibi) 

Yüklerin iflin yap›ld›¤› yere elle
tafl›nmas›n›n engellenmesi gere-
ken durumlarda, güzergahlar
malzemelerin güvenli tafl›nabile-
ce¤i flekilde düzenlenebilir mi?
- Kullan›lan ekipmanlar:



‹ n fl a a t  S e k t ö r ü n d e  K a s  -  ‹ s k e l e t

s i s t e m i  H a s t a l › k l a r ›

‹
fi

 
S

A
⁄

L
I
⁄

I
 
V

E
 
G

Ü
V

E
N

L
‹
⁄

‹
 
D

E
R

G
‹
S

‹

62

Ekipmanlar ergonomik olarak dizayn edilmifl mi?
‹fl için gereken gücü azaltmak amac›yla elektrikli
aletlerin kullan›m› mümkün mü?

- Çal›flanlar: 
Çal›flanlar ergonomik çal›flma hakk›nda e¤itilmifl
olmal› ve güvensiz çal›flma flartlar›ndan kaç›nmal›-
d›r. Ayr›ca çal›flanlar güvenli¤in neden önemli oldu-
¤u ve ihmal edildi¤i zaman sonuçlar›n›n neler ola-
bilece¤i konusunda bilgilendirilmelidir. 

- Yap›lan ifl: 
En önemli fleylerden birisi iflin
gerektirdi¤i fiziksel ihtiyac›, titre-
flimi, tekrar› rahats›zl›¤a neden
olan durufllar› ve gereken güç
miktar›n› azaltmakt›r. 

- ‹fl yönetimi: 
Organizasyon aflamas›nda, yor-
gunlu¤un oluflmas›n› azaltmak ve
ifl verimini art›rmak için dönü-
flümlü görev, uygun dinlenme
aralar› gibi uygulanabilir çözüm-
ler gelifltirilmelidir. 

- ‹flbirli¤i aflamas›nda ise, pay-
dafllarla birlikte mesleki risk fak-
törlerini belirlemek ve kontrol et-
mek, güvenlik ve denetim önlem-
lerini gelifltirmek üzere bir güven-
lik kültürünün geliflmesine yar-
d›mc› olunmal›d›r. 

5- Denetim, ‹zleme ve Gözden
Geçirme: 

Risk de¤erlendirmesi sürecindeki
tüm ad›mlar›n uygulamalar› dü-
zenli olarak denetlenmeli, izlen-
meli ve aksayan yönler yeniden
gözden geçirilmelidir. 
Kullan›lan ekipman veya kimya-

sallar de¤ifltikçe yeni tehlikelerin oluflup oluflmad›-
¤›ndan emin olmak için yeniden risk de¤erlendir-
mesi yap›lmal›d›r. 
Her tür yaralanman›n sebepleri araflt›r›lmal›d›r. Her
ne kadar yüksekten düflme, kaz› göçükleri veya araç
çarp›flmalar›n›n önlem almada büyük öncelikleri ol-
sa da di¤er tip kazalar da önemli kay›plara neden
olabilmektedir. 

‹nflaat ‹fllerinden Kaynaklanan Tehlikeler ve Risk
Faktörleri:
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- Kazalar
- Elle malzeme tafl›nmas›
- Bedeni zorlay›c› durufllar
- Omuz üzeri yükseklikte elle ça-
l›flma
- Tekrarlayan ifl
- Monoton ifl
- Aletlerin ve yüzeylerin vücuda
yapt›¤› bölgesel bas›nç 
- So¤uk 

Kazalar

Yap› ifllerinde ciddi bir kaza, ölü-
me ya da kal›c› sakatl›¤a neden
olabilir. Geçmifl y›llarda ölümle
veya sakatl›kla sonuçlanan pek
çok kaza örne¤i vard›r. 

Burkulma ve zorlanma gibi daha
hafif kazalar ise, gelecekte mey-
dana gelebilecek iflle ilgili kas is-
kelet sistemi hastal›klar› riskini
art›rabilir…

Yo¤un bir rehabilitasyon yap›l-
mazsa, yaralanan vücut kazadan
önceki durumuna göre daha zay›f
bir hale gelir. Bu nedenle, vücut-
ta meydana gelen tüm yaralan-
malar, kiflileri kas-iskelet hasta-
l›klar›na daha yatk›n k›lar. Kazala-
r›n ilk oluflumunda a¤r›n›n
önlenmesi, daha sonraki y›llarda
geliflebilecek kas-iskelet sis-
temi hastal›klar›n›n önlenmesine
önemli bir katk› sa¤lar. 

Kayma ve tökezleme yaralanma-
lar›n bafll›ca nedenidir. “Ucuz at-
latt›” denebilecek kazalarda bile
kaslar, vücudun duruflunu düzelt-
mek için otomatik olarak vücu-

dun kas›lmas›na neden olur. Ba-
zen bu düzeltici hareketler, o ka-
dar zorlay›c› olur ki dokularda kü-
çük kopmalara neden olur. Ayr›ca
kaygan veya dengesiz zeminler,
geçitler, merdivenler veya yürü-
meyi engelleyen nesneler denge
kayb›na neden olabilir. Düzgün
ve iyi düzenlenmifl geçitler ve ge-
nel olarak iflyerinin organizasyo-
nu, kayma ve düflmelerin önlen-
mesine önemli katk› sa¤lar. Düz-
gün bir iflyeri güvenli ve iyi yöne-
tilen bir iflyerinin göstergesidir. 

Dikkate al›nmas› gereken önleyici
tedbirler afla¤›da belirtilmifltir:
- Düzen: Da¤›n›kl›k, kayma ve tö-
kezlemenin bafll›ca nedenidir. ‹fl
çevresinin temiz ve düzenli tutul-
mas›, geçifl yollar›ndaki ve merdi-
venlerdeki engellerin kald›r›lma-
s›, çöplerin düzenli imha edilme-
si gerekir. 
- Ayd›nlatma: Ayd›nlatma oran›
iyi ayarlanmal›, ›fl›¤›n yeri ve iflle-
vi bütün tehlikelerin aç›kça görü-
lebilece¤i flekilde olmal›d›r. Tüm
geçifl bölgelerinde güvenli geçifli
sa¤layacak flekilde uygun düzeyde
ayd›nlatma sa¤lanmal›d›r. 
- Merdivenler: Birçok kaza merdi-
venlerde meydana gelmektedir.
Trabzanlar ve basamaklar›n kay-
maz malzeme ile kaplanmas›, ba-
samak ön kenarlar›n›n görülebi-
lecek flekilde iflaretlenmesi ve ay-
d›nlatman›n iyi olmas› kayma ve
tökezlemelerin önlenmesinde ya-
rarl›d›r. Rampa gibi düzey de¤i-
flikliklerinin fark edilmesi genel-
likle zordur, bu yüzden bu yerler-
de güvenlik iflaretleri uygun bir

flekilde kullan›larak iyi bir iflaret-
leme yap›lmas› gerekmektedir. 
- Dökülen s›v›lar: Dökülen s›v›lar
acil olarak uygun bir temizleme
yöntemi kullan›larak temizlen-
melidir (kimyasal ifllemler gere-
kebilir). Islak zeminler için uyar›
levhalar› kullan›lmal› ve alternatif
yollar düzenlenmelidir. Dökül-
melerin nedenleri ve dökülmeleri
en aza indirgemek için iflyeri ve
çal›flma yöntemlerinde yap›lmas›
gereken de¤ifliklikler araflt›r›lma-
l›d›r. 
- Engeller: Tökezlemeleri önle-
mek için mümkün olan yerlerde
engeller ortadan kald›r›lmal›d›r.
Mümkün olmayan yerlerde ise
uygun bariyerler ve/veya uyar›
levhalar› konulmal›d›r. 
- Kablolar: Kablolar çal›flanlar›n
kulland›¤› yoldan geçmemelidir.
Alternatif olarak pil ile çal›flan
araçlar kullanabilir, böylece
elektrik floku riski de azalt›lm›fl
olur. 

Elle Malzeme Tafl›nmas›: 

Özellikle a¤›r yüklerin elle tafl›n-
mas› s›ras›nda olabilecek kayma
ya da düflmeler önemli yaralan-
malara neden olabilir. Daha kü-
çük yüklerin uzun süre tafl›nmas›
ise yorgunlu¤a yol açar. Bu yükler
yorgun bir insana saatler sonra
çok a¤›r gelebilir ve kifli daha faz-
la hatal› hareket yapma e¤ilimin-
de olur; bu durum da yaralanma
ve hastalanma riskini art›r›r. 

Elle Tafl›ma ‹flleri Yönetmeli¤i,
elle yük tafl›nmas›nda gereken
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asgari sa¤l›kl› ve güvenli çal›flma flartlar›n› kapsa-
maktad›r. Bu yönetmelik; elle yap›lan tafl›ma iflle-
rinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden ortaya ç›kabi-
lecek risklerden, özellikle s›rt ve bel incinmelerin-
den iflçilerin korunmas›n› sa¤lamak için, uygun
araçlar›n kullan›lmas› gereklili¤ini belirtmektedir. 

‹nflaat çal›flanlar› aras›nda s›rt rahats›zl›klar› riski
afla¤›daki faktörlere ba¤l›d›r: 

- Yükün özellikleri, 
- ‹fl çevresi, 
- ‹flin zorunlu k›ld›¤› faaliyetler. 

Yükün Özellikleri

Yükün afla¤›daki gibi olmas› halinde s›rt›n incinme
riski, kald›rma, tafl›ma, itme ve çekme s›ras›nda ar-
tar: 

- Çok a¤›r yük: Güvenli olarak belirtilmifl tam bir
a¤›rl›k limiti yoktur. 25 ile 30 kg ço¤u insan için
(özellikle bu yük bir saat içerisinde birkaç kez kald›-
r›lmas› gerekiyorsa) a¤›r bir yüktür. Ayr›ca itme ve-
ya çekme, kald›rma veya tafl›maya göre vücudu da-
ha az yorar. 
- Çok genifl yük: Kald›rma ve tafl›man›n temel kura-
l› yükü vücudun ortas›na mümkün oldu¤unca yak›n
tutmakt›r. ‹flçinin genifl bir yükü tafl›mas› için kolla-
r›n› aç›p yükü kavrayabilmesi gerekir. Kol kaslar›,
kollar aç›k iken yeterince etkin bir flekilde güç sa¤la-
yamazlar. Bu nedenle, kaslar genifl bir yükü tafl›rken
daha çabuk yorulacakt›r. 
- Kavramas› zor olan yük: Kavramas› zor olan yükler
kayarak ani hareketlere neden olabilir. Eldivenler
ise kavrama olay›n› ç›plak ele göre daha zorlaflt›r›r-
lar. Yüklerin kulplu olmas›n› sa¤layarak ya da kavra-
ma için yard›m alarak iflçinin üzerine düflen yük
azalt›labilir. 
- Dengesiz yük: Dengesiz yüklerin a¤›rl›k merkezini
vücudun ortas›nda tutmak zordur. Bu, kaslar›n dü-
zensiz kas›lmas›na ve yorgunlu¤a neden olur. Den-

gesiz veya hareketli bir yük (s›v› gibi), kaslar›n dü-
zensiz kas›lmas›na ve ani harekete yol açarak iflçi-
nin dengesini kaybetmesine ve düflmesine neden
olur.
- Sadece iyice aç›lm›fl kollarla ve e¤ilmifl yada bü-
külmüfl gövdeyle tutulabilecek flekilde yerlefltirilmifl
yük: Aç›lm›fl kollarla kald›rmada daha fazla kas gü-
cüne ihtiyaç vard›r. Kald›r›rken gövde e¤ilir ya da
bükülürse omurga çok kolay zarar görebilir.
- Keskin kenarl› yük: Keskin kenarlara sahip malze-
me, özellikle çarp›flma durumunda iflçiyi yaralaya-
bilir. 

‹fl Çevresi: 

Afla¤›daki ifl çevresi özellikleri s›rt rahats›zl›klar›n›n
oluflma riskini art›rabilir: 
- ‹flin sürdürebilmek için özellikle dikey olarak, ye-
terli büyüklükte yerin olmamas›, 
- Yerin tökezleme riskine neden olacak flekilde pü-
rüzlü olmas› veya kaygan olmas›, 
- ‹flin yap›ld›¤› yerin, yükün güvenli bir yükseklikte
veya iflçinin normal vücut pozisyonunda tafl›nmas›-
n› engellemesi, 
- Çal›fl›lan yerin zemininde yükselti farkl›l›klar› ol-
mas›,
- Yerin veya ayak dayana¤›n›n dengesiz olmas›,
- S›cakl›k, nem veya havaland›rman›n uygun olma-
mas›, 

‹flin Zorunlu K›ld›¤› Faaliyetler

- Çal›flan›n yeterli dinlenme veya iyileflme dönem-
leri olmadan iflin çok uzun süre veya s›k s›k devam
etmesi, 
- Sürekli kald›rma, indirme veya uzak mesafelere ta-
fl›ma yap›lmas›, 
- Çok yorucu bir fiziksel çaba gerekmesi, 
- Kald›rma iflleminin, bedenin bükülme hareketi ile
gerçekleflmesi, 
- ‹flin, yükün ani hareket etmesine neden olmas›, 
- Yükün dengesiz bir konumda tafl›nmas›. 
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Bedeni Zorlay›c› Durufllar

Gerilmifl kollar veya e¤ri bir duruflta, vücudun pozisyonunu sürdürebilmesi için fazladan güç harcama-
s› gerekir. Uygun olmayan durufllarda, yap›lan ifl yüksek kas gücü gerektirmese de, kaslar daha çabuk yo-
rulur. Ayn› zamanda bu durufllarda, omurga ve eklemler üzerindeki mekanik yük, normalden daha faz-
lad›r. 

Diz çökme veya çömelme, dizlere a¤›r yük binmesine neden olur. Çömelme pozisyonunda, dizin ön ta-
raf›n›n zeminle temas›na ba¤l› olarak tahrifl geliflebilir. Çömelerek çal›flma, teknik birtak›m de¤ifliklik-
lerle önlenemiyorsa dizlerin korunmas› için dizlikler kullan›lmal›d›r. 

Bafl hizas›n›n üzerinde çal›flmak

Bafl hizas›n›n üzerinde uzun süre kol-
lar ile çal›flma, elektrik sisteminin
montaj›, tavandaki havaland›rma ka-
nallar›nda yürütülecek ifl veya tavan
boyama gibi ifllerin yürütülmesi es-
nas›nda gerçekleflir. Kollar yukar›ya
do¤ru çal›fl›rken, küçük omuz kaslar›
kolu havada tutmak için daha fazla ifl
yapmak zorundad›rlar. ‹fl için elde bir
gereç var ise o zaman omuza binen
yük oldukça fazlad›r. ‹flin uygun bir
flekilde tamamland›¤›n› görmek için
kafay› kald›rmak gerekir, bu durumda
ense oldukça gerilir. Bu durumlar, en-
se ve omuz bozukluklar› için ekstra bir
risk olufltururlar. 

Tekrarlanan ‹fl 

Tekrarlanan ifllerde ayn› hareket bir
dakika içerisinde birkaç kez yap›l›r.
Yap› ifllerinde bu gibi ifller: 

- Çekiçleme,
- Delme, 
- Vidalama
- Kesme,
- Boyama, 
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- Makasla demir levha kesme, 
- Tu¤lalar› yükleme ve boflaltma olarak say›labilir. 

Bu tür ifllerde as›l zarar veren fley, sadece tekrarlanan hareketler de¤il ayn› zamanda kullan›lan
araç veya malzemelerin s›k› tutulmas› için yüksek kas gücünün gerekti¤i hallerdir. A¤›r cisimle-
ri baflparmak ve di¤er parmaklar aras›nda kavramak için çok daha fazla güce ihtiyaç duyulur
(çok ince veya çok genifl malzemelerin tafl›nmas›nda). Bu  ifller s›ras›nda e¤er bilek düz tutula-
maz ise risk artar. 

Ergonomik olarak tasarlanm›fl gereçler ile çal›flmak riski azalt›r. Elektrikli veya pnömatik araç-
lar, tekrarlanan güç gerektiren ifllere yard›mc› olabilirler. Ancak bu araçlar do¤ru tasarlanma-
m›fl ise veya çok a¤›rsa, titreflim ve güçlü kavrama ihtiyac› gibi yeni problemlere yol açarlar. 

Monoton ‹fl 

Sabit kas çal›flmas›; baz› kaslar›n, duruflu korumak veya güç düzeyini sabit tutmak için sürekli
kas›lmas› demektir. E¤er sabit kas›lma uzun bir süre devam ederse kaslardaki dolafl›m bozulur
ve bu da kas ve iskelet sistemi hastal›klar›na neden olur. 

Yüksek kas gücü kullan›ld›¤› zaman oluflan yorgunluk, iflçiyi dinlenmeye zorlar. Daha hafif yük-
lerde ise yorgunluk çok belirgin olarak görülmez ve iflçi ayn› pozisyonda uzun süre çal›flabilir.

Modern makinelerin kabinlerindeki (kepçe, kamyon, vb.) operatörler, yorgunluk hissetmeden
ayn› pozisyonda uzun süre çal›flabilirler. Yorgunlu¤un fark edilmedi¤i bu tür ifllerde, düzenli
aral›klarla durup vücudu hareket ettirmek gerekir. 

Aletlerin ve Yüzeylerin Vücuda Yapt›¤› Bölgesel Bask›

Keskin kenarlar ve sert yüzeylerin vücuda yapt›¤› bask› uzun sürerse zararl› olabilir. Eli bir çe-
kiç gibi kullanmak el bölgesinde rahats›zl›klara neden olabilir. Belirtiler genellikle ifl esnas›nda
de¤il de birkaç saat sonra ortaya ç›kabilir. Bu al›flkanl›k, herhangi bir erken tehlike uyar›s› ol-
madan sürdürülebilir. 

So¤uk

K›fl mevsimindeki yap› iflleri, ilave tehlikeler getirmektedir. Buzlanma nedeni ile yerler kaygan-
d›r. Malzeme veya aletleri tutmak için, özellikle eldiven giyilmesi gerekiyorsa daha fazla kas gü-
cüne ihtiyaç duyulur. So¤uk ortamda, kaslardaki dolafl›m daha çok bozulur bu da daha çabuk
yorulmaya neden olur. 

Kaynakça: Musculoskeletal disorders in construction, OSHA.
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Girifl

Kaz› çal›flmalar› s›ras›nda oluflan
ve ciddi yaralanmalara veya
ölümlere neden olan kazalar› ön-
lemek için; kaz› ifli ile ilgili uygun
planlama yap›lmal›, planlar uy-
gulamaya konulmal› ve uygula-
ma sistematik olarak denetlen-
meli, denetleme sonucunda ak-
sayan yönlerle ilgili tedbirler
al›nmal›d›r. 

Kaz› ‹fllerinin ‹fl Güvenli¤i Aç›s›n-
dan Planlamas›

Kaz›ya bafllamadan önce afla¤›da
belirtilen tehlikelere karfl› plan-
lama yapmak gerekir: 

- Kenarlar›n çekmesi 
- Kaz›da çal›flanlar›n üzerine mal-
zeme düflmesi 
- Kaz› alan›na insan ve araçlar›n
düflmesi
- ‹nsanlar›n herhangi bir teçhi-
zattan zarar görmesi 
- Yak›ndaki yap›lar›n zarar gör-
mesi 
- Yer alt› hizmetleri ile temas
- Kaz› alan›na girifl 

- Duman
- Halka yönelik kazalar

Yukar›da belirtilen tehlikelere
karfl› al›nacak tedbirler; payanda,
iksa ba¤lant›lar› v.b gerekli ekip-
manlar›n çal›flma bafllamadan
önce iflyerinde bulundurulmas›-
n› da içermektedir. 

Kaz› alan›n›n çökmesi

- Güvenli bir aç›yla flev vererek ya
da kereste, plaka veya uygun tah-
kimat sistemleri ile desteklene-
rek kenar ve uçlar›n çökmesi ön-
lenmelidir.
- Tahkimat yap›lmam›fl kaz›lara
girilmemelidir. 
- Derin olmayan hendeklerde bi-
le çal›flman›n tehlikeli olabilece-
¤i dikkate al›nmal›d›r. E¤er ifl,
hendekte e¤ilmeyi veya diz çök-
meyi gerektiriyorsa, hendek de-
rin olmasa bile destek sa¤lama-
n›z gerekebilir. 

Kaz› alan›na düflen malzemeler

- Kaz› y›¤›nlar› veya di¤er malze-
meler, kaz› alan›n›n kenarlar›na

yak›n olacak flekilde depolanma-
mal›d›r. Aksi takdirde biriken y›-
¤›n kaz› alan›na dökülebilir ve
ilave yük kenarlar› çökmeye daha
yatk›n hale getirebilir. 
- Kaz› alan› kenarlar›n›n dökülen
malzemelere karfl› korundu¤un-
dan emin olunmal›d›r. Gerekli
oldu¤u takdirde eteklik temin
edilmelidir.
- Kaz› alan›nda çal›fl›rken baret
kullan›lmal›d›r. 

Kaz› alanlar›na insan ve araç
düflmesi

- Kaz› alan›na insanlar›n düflme-
sini önlemek için tedbirler al›n-
mal›d›r. E¤er hendek 2 m ya da
daha derin ise, parmakl›k ve
eteklik gibi dayan›kl› bariyerler
temin edilmelidir. 
- Mümkün oldu¤u hallerde araç-
lar kaz› alanlar›ndan uzak tutul-
mal›d›r. Gerekli olan yerlerde
parlak boyanm›fl kirifller, bantlar
ya da bariyerler kullan›lmal›d›r. 
- Araçlar›n baz› alanlar›n›n içine
malzeme boflaltmas› gerekti¤i
hallerde, arac›n kaz› içerisine gir-
mesini önlemek için durdurma
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bloklar› kullan›lmal›d›r. Kaz›
alanlar›n›n kenarlar›nda fazladan
deste¤e ihtiyaç olabilece¤i göz
önünde bulundurulmal›d›r. 

Çal›flanlar›n teçhizattan zarar
görmesi

- Çal›flanlar, ekskavatör gibi ha-
reketli ifl makinelerinin çal›flma
alan›ndan uzak tutulmal›d›r. Bu-
nun mümkün olmad›¤› hallerde
çal›flanlar›n zarar görmesini ön-
lemek için güvenli çal›flma sis-
temleri kullan›lmal›d›r.

- Operatörler e¤itimli ve belgeli
olmal›d›r. 
Yak›ndaki yap›lar›n zarar görmesi

- Kaz› çal›flmalar›n›n, iskele ayak-
lar›n› ya da yak›n yap›lar›n temel-
lerini etkilemedi¤inden emin
olunmal›d›r. Duvarlar›n, küçük
hendeklerle bile y›k›labilecek çok
yüzeysel temelleri olabilir. 
- Kaz› bafllamadan önce yap›n›n
geçici deste¤e ihtiyac› olup ol-
mad›¤›na karar verilmelidir. Te-
mel araflt›rmalar› ve inflaat mü-
hendisi önerileri gerekli olabilir. 

Yeralt› hizmetlerinden sak›nma
(elektrik, su, do¤al gaz vb.)

- Yeralt› hizmetlerine dair aç›k bir
iflaret olup olmad›¤› (örne¤in
valf kapaklar› ya da yol yüzeyinde
iflaretleme yap›lmas› gibi) kont-
rol edilmelidir. 
- Herhangi bir çal›flmay› izlemek
için yer belirleyici kullan›lma-
l›d›r. Zemin uygun flekilde iflaret-
lenmelidir. 
- Kaz› iflini yöneten kiflinin ifl
planlar› oldu¤undan ve onlar›
nas›l kullanaca¤›n› bildi¤inden
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emin olunmal›d›r. ‹fli yapan her-
kes güvenli kaz› uygulamalar›n›
ve acil durum prosedürlerini bil-
melidir.

Kaz› alanlar›na girifl

Kaz› alan›na güvenli girifl ve ç›k›fl
yollar› sa¤lanmal›d›r. 

Duman

Egzoz dumanlar› kaz› alan›nda
çal›flanlar için tehlikeli olabilir.
Jeneratör ve kompresör gibi pet-
rol veya dizelle çal›flan makine-
lerden ç›kan duman uzaklaflt›r›-
lam›yorsa ya da alan havaland›r›-
lam›yorsa, bu makinalar kaz› ala-
n›n›n içine veya yak›n›na yerleflti-
rilmemelidir. 

Halk›n korunmas›

- Yayalar›n ve araçlar›n içine düfl-
mesini önlemek için tüm kaz›
alanlar› kamuya aç›k alanlardan
ayr›lmal›d›r. 
- ‹fl saatleri d›fl›nda bölgede ço-
cuklar›n bulunmas› ve herhangi
bir flekilde yaralanmalar› ihtima-
line karfl› gerekli tedbirler al›n-
mal›d›r.

Gözetim

- Kaz› deste¤inin kurulmas›, de-
¤ifltirilmesi veya kald›r›lmas› yet-
kili bir kiflinin gözetiminde yap›l-
mal›d›r. 

- Kaz› alanlar›nda çal›flan kiflilere
nas›l güvenli çal›flacaklar›na dair
aç›k talimatlar verilmelidir. 
Kaz›lar›n Denetimi

- Yetkili bir kifli kaz›lar› denetle-
melidir. Denetleme;
- Çal›flma bafllamadan önce her
vardiyan›n bafllang›c›nda, 
- Kaz›n›n sa¤laml›¤›n› ve stabili-
tesini etkileme ihtimali olan her
durumdan sonra, 
- Kaya, toprak ya da di¤er mad-
delerin kaymas› ya da düflmesi
gibi olaylardan sonra yap›lmal›-
d›r. 

- Denetimleri takiben yaz›l› bir
rapor haz›rlanmal›d›r. Denetim,
kaz›n›n güvenli olmad›¤›n› gös-
teriyorsa çal›flma durdurulmal›-
d›r. 

Kaynakça: 
- Safety in Excavations, CIS 8, 
HSE.
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‹fl kazalar›n›n % 10'unun, ölümlü
ifl kazalar›n›n ise % 31'inin inflaat-
ta meydana gelmesi, inflaat sektö-
rünün ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i aç›-
s›ndan tafl›d›¤› riski aç›kça ortaya
koymaktad›r. ‹nflaat iflçileri, as-
bestozisten s›rt a¤r›lar›na, el-kol
titreflimi sendromundan çimento
yan›klar›na kadar çok çeflitli sa¤l›k
sorunlar› ile karfl› karfl›ya kalmak-
tad›r. 

Bu doküman, inflaatlarda sa¤l›k ve
güvenli¤e yönelik çok temel tavsi-
yeler içirmektedir. 

Sahada çal›flma bafllamadan önce 
Sa¤l›k ve güvenlik; inflaat›n her
aflamas› (inflaat öncesi, inflaat s›-
ras› ve inflaat sonras›) için ayr› ay-
r› planlanmal›d›r. Çal›flanlar›n kar-
fl›laflabilece¤i risklerin sahada ça-
l›flma bafllamadan önce kontrol
edilmesi daha ekonomik ve daha
kolayd›r. Örne¤in; 

- Makineler ve ifl ekipmanlar›n›n
tedariki için bir sat›n alma politi-
kas›n›n belirlenmesi (ör: az gürül-
tülü ve az titreflimli aletlerin al›n-
mas›), 
- ‹hale flartnamelerine sa¤l›k ve

güvenlik gerekliliklerinin de eklen-
mesi (en az›ndan mevzuata uy-
gunlu¤un sa¤lanmas›),
- ‹fl sürecinin, zarar görebilecek ki-
fli say›s›n› azaltacak flekilde plan-
lanmas› (ör: gürültülü ifllerin iflçi
say›s›n›n en az oldu¤u zamanlar-
da yap›lmas›), 
- Kontrol faaliyetlerinin, sahada
çal›flma bafllamadan önce yap›l-
mas› (ör: planlama, e¤itim ve ba-
k›m faaliyetleri), 
- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›n-
da çal›flanlar›n kat›l›m› ve etkin is-
tiflare için prosedürlerin haz›rlan-
mas›, 

- Yöneticiler de dahil olmak üzere
tüm çal›flanlar›n e¤itilmifl olmala-
r›n›n, böylece kendilerinin ve di-
¤er çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenli-
¤ine yönelik risk oluflturmaks›z›n
ifllerini yürütebilmelerinin sa¤lan-
mas›. 

Saha yönetimi

‹flveren ve/veya proje sorumlusu
çal›flanlar›n sa¤l›k ve güvenli¤ini
sa¤lamak için; 

• Tüm çal›flanlar› risklerden koru-
mal›, 

• Kaç›n›lamayan riskleri de¤erlen-
dirmeli, 
• Riskler ile kayna¤›nda mücadele
etmeli, 
• Toplu koruma önlemlerine ön-
celik vermeli,
• Baflka alternatif olmad›¤› du-
rumlarda bireysel önlemler alma-
l›,
• Acil durum prosedürleri olufltur-
mal›, 
• Çal›flanlar›, mevcut riskler ve ge-
rekli kontrol önlemleri hakk›nda
bilgilendirmeli, 
• Uygun e¤itimlerin verilmesini
sa¤lamal›d›r. 

Yukar›da belirtilen yükümlülükler
aras›nda yer alan “risk de¤erlen-
dirmesi” konusu, 4857 say›l› ‹fl Ka-
nunu uyar›nca ç›kar›lan Yönetme-
liklerde hem bir kavram olarak
hem de bir yükümlülük olarak s›k-
ça de¤inilmesi nedeni ile ayr› bir
önem tafl›maktad›r. Risk de¤erlen-
dirmesini “iflyerlerinde var olan ya
da d›flar›dan gelebilecek tehlikele-
rin çal›flanlara iflyerine ve çevresi-
ne verebilece¤i zararlar›n ve bun-
lara karfl› al›nacak önlemlerin be-
lirlenmesi amac›yla yap›lan çal›fl-
malard›r” fleklinde tan›mlayabiliriz. 
Risk de¤erlendirmesi s›ras›nda; 
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1- Potansiyel tehlikeler belirlen-
meli, 
2- Tehlikeler de¤erlendirilmeli, 
3- Tehlikelerin neden olaca¤› risk-
ler derecelendirilmeli,
4- Çal›flanlar›n maruz kald›¤› risk-
lerin ortadan kald›r›lmas›na veya
azalt›lmas›na yönelik kontrol ön-
lemleri uygulanmal›, 
5- Bütün aflamalar ve uygulamalar
düzenli olarak denetlenmeli, iz-
lenmeli ve aksayan yönler yeniden
gözden geçirilmelidir. 

Denetim ve izleme; önlemlerin et-
kinli¤ini de¤erlendirmemiz ve ya-
sal gerekleri sa¤lay›p sa¤lamad›¤›-
m›zdan emin olmam›z için önem-
li bir aflamad›r. 

Önemli tehlike ve riskler

Bir flantiyede ölüme, yaralanmaya
veya sa¤l›k sorunlar›na yol açabi-
lecek bir çok etken vard›r. Bunlar-
dan baz›lar› afla¤›da belirtilmifltir; 

• Yüksekten düflme
• Tafl›t kazalar›
• Elektrik ak›m›na kap›lma
• Kaz› çal›flmalar› s›ras›nda toprak

alt›nda kalma 
• Düflen cisimlerin çarpmas›
• Asbest liflerini soluma
• A¤›r malzemelerin tafl›nmas›n-
dan kaynaklanan s›rt a¤r›lar›
• Tehlikeli maddelerle temas
• Yüksek gürültü nedeniyle iflitme
kay›plar›

Çal›flanlar›n görüflünün al›nmas›

Sa¤l›k ve güvenlik önlemleri hak-
k›nda çal›flanlar›n görüflünün al›n-
mas›, yaln›zca yasal bir zorunluluk
de¤il, ayn› zamanda sa¤l›k ve gü-
venlik konusuna ilgi göstermeleri,
talimat ve prosedürlere uymalar›
ve iyilefltirme çal›flmalar›na kat›l-
malar›nda da önemli bir etkendir.
Bu nedenle, yeni bir teknoloji ve-
ya yeni ürünler ifl sürecine girme-
den önce, sa¤l›k ve güvenlik ön-
lemleri hakk›nda çal›flanlar›n da
görüflü al›nmal›d›r.

Daha fazla bilgi

Bu doküman, 2006 y›l› ‹nflaatta ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kampanyas›
kapsam›nda haz›rlanm›flt›r. ‹nfla-
atta ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i

konusunda daha fazla bilgiye, sü-
rekli olarak güncellenen ve geliflti-
rilen http://insaat.cal›sma.gov.tr
adresinden ulaflabilirsiniz.

Kontrol listesi

Afla¤›da yer alan kontrol listesi,
küçük  flantiyelerde yayg›n olarak
görülen tehlikelerin tespitine yö-
nelik bir tak›m sorular› içermekte-
dir. Bu liste, inflaat alan›ndaki teh-
likelerin tespitinde bafllang›ç nok-
tas› olarak kullan›labilir, ancak
tüm tehlikelerin tespiti için daha
kapsaml› bir çal›flma yap›lmal›d›r. 

Önleyici faaliyetlere yönelik kont-
rol listesi

- ‹nflaat alan›ndaki tehlikeli mad-
delerin depolanmas› ve kullan›m›
uygun flekilde yap›l›yor mu?
- Toza maruziyeti önlemek veya
azaltmak amac›yla al›nan koruyu-
cu önlemler uygun mu? (ör:
ahflap, çimento, silika tozu)
- ‹nflaat alan›nda asbestli malze-
me var m›?
- ‹nflaat alan›nda bulunan herkes
uygun baret ve emniyet ayakkab›-
s› kullan›yor mu?
- Riskleri, kiflisel koruyucu  dona-
n›m (KKD) kullanmadan kontrol
edebilmenin bir yolu var m›?
- Çal›flanlar, gerekti¤inde yapt›kla-
r› ifle uygun kiflisel koruyucu do-
nan›m kullan›yorlar m›?
- ‹fl ile ilgili tüm teçhizat, makine
ve ekipmanda (KKD dahil) CE ifla-
reti var m›?
- ‹nflaat alan›na, çal›flanlar›n d›fl›n-
daki kiflilerin girmesini engellemek
için gerekli tedbirler al›nd› m›?
- Çevredekileri korumaya yönelik
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önlemler al›nd› m›? (ör: alan›n ya-
k›n›ndan geçenlere yönelik ön-
lemler)
- Çal›flanlar, çal›flma alanlar›na
güvenli bir flekilde ulafl›p, orada
güvenli olarak çal›flabiliyorlar m›?
Örne¤in, iskelelere geçifl güvenli
mi?
- fiantiye alan›nda uygun iflaretle-
me yap›ld› m›? (ör: trafik iflaretleri,
yetkili personel gibi)
- fiantiye alan› düzenli, yeterince
ayd›nlat›lm›fl ve iyi tasarlanm›fl
m›?
- Çal›flanlar›n ifl d›fl›ndaki faaliyet-
lerine ve dinlenmelerine yönelik
tesisler var m›?
- fiantiyede yang›na karfl› yeterli
önlem al›nd› m›? (ör: yang›n sön-
dürücüler ve kaç›fl yollar› gibi)
- ‹lk yard›m hizmeti sa¤lan›yor
mu?
- Mevcut güç kablolar› (yeralt›nda
veya yerüstünden geçen hat) ifla-
retli mi ve bunlara iliflkin bir ifl dü-
zeni var m›?
- Elektrik sistemlerinin güvenli ça-
l›flmas›n› sa¤layan önlemler al›n-
d› m›?
- Çal›flanlar›n araçlardan zarar
görmemesi için uygun ifl planlar›
yap›ld› m›?
- Araç ve teçhizat operatörleri uy-
gun bir flekilde e¤itildi ve gerekli
oldu¤u yerlerde sertifikaland›r›ld›
m›?
- Araç yollar› güvenli flekilde plan-
land› m›?
- Dönebilen araçlar›n etraf›nda ye-
terli mesafe b›rak›ld› m›?
- Makinelerin güvenlik tertibat›
(sesli uyar›c›lar, koruyucular) çal›-
fl›r durumda m›?
- Yük ve insan asansörleri uygun
flekilde kuruldu ve yetkili kiflilerce

kontrolden geçirildi mi?
- Tüm ifl ekipmanlar›n›n ve maki-
nelerin güvenli bir flekilde çal›fl-
malar› sa¤lan›yor mu?
- ‹skelelerin kurulmas› de¤ifltiril-
mesi ve sökümü yetkili kiflilerce
yap›l›yor mu? (ör: fliddetli rüzgar-
dan sonra)
- Çal›flanlar›n ve malzemelerin
yüksekten düflmesini engelleyici
önlemler al›nd› m›?
- Mümkün oldu¤u durumlarda, el-
le çal›flma yerine mekanik araçlar
kullan›l›yor mu?
- Mümkün oldu¤u durumlarda,
kullan›lan malzemelerin s›rt ra-
hats›zl›klar›na sebep olmayacak
boyut ve a¤›rl›klarda olmas›na
dikkat ediliyor mu?
- Çal›flanlar, güvenli kald›rma ile
ilgili bilgi ve e¤itim ald›lar m›?
- ‹flten kaynaklanan eklem rahat-
s›zl›klar›n› azaltmaya yönelik bir
de¤erlendirme yap›ld› m›? (ör: be-
ton dökümü, demir iflleri, kaynak
ve boya ifllerine yönelik olarak)
- Gürültü ve titreflime maruziyeti
azaltmak amac›yla gerekli tüm ön-
lemler al›nd› m›?
- Gerekli oldu¤u durumlarda uy-
gulanacak sa¤l›k gözetimine yöne-

lik düzenlemeler var m›?
- Gerekli olan her yerde düflmeye
karfl› koruyucu önlemler al›nd›
m›?
- K›r›lgan çat›lar veya çat›lar›n k›-
r›lgan bölümleri aç›k bir flekilde
belirlendi mi?
- Çukurlar, düflmeleri engellemek
amac›yla, aç›kça iflaretlendi ve
üzerleri sabitlenmifl koruyucularla
kapat›ld› m›?
- Bir ifli merdiven kullanmadan
daha güvenli bir flekilde yapman›n
yolu var m›? (ör: hareketli tafl›y›c›
gibi)
- Herhangi bir kaz›, yeterli ölçüde
destekleniyor veya göçme riskini
en aza indirecek flekilde düzenle-
niyor mu?
- ‹nsanlar›n ve tafl›tlar›n kaz› alan›-
na düflmesini engelleyecek koru-
ma var m›?
- Kaz› çal›flmalar› yetkili bir kiflinin
gözetiminde  yap›l›yor mu?

Kaynakça
- Health and Safety on Small
Construction Sites, OSHA.
- ‹SG Mevzuat›
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‹nflaat sektörü ülkemizde oldu¤u gibi AB ülkelerinde de  kaza riskinin
en yüksek oldu¤u sektördür. 

Tüm dünyada, inflaat çal›flanlar› di¤er sektörlerdekilere  oranla üç kat daha
fazla ölüm ve iki kat daha fazla yaralanma riski ile karfl› karfl›yad›r. Bu kazalar,

hem çal›flanlara, hem iflverenlere, hem de  topluma önemli maliyetler yükle-
mektedir. 

‹nflaatlarda güvenli¤in sa¤lanmas›nda, müteahhit, tafleron, usta, çal›flan birlikte
sorumluluk sahibidir.

Yasal Sorumluluklar
¤ Tüm inflaat ifllerinde, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin planlama aflamas›ndan itibaren dik-

kate al›nmas›. 
¤ Güvenli ifl ekipman›n›n sa¤lanmas› (ekipman›n ifle   uygunlu¤u, seçimi, güvenlik

özellikleri, güvenli kullan›m›, e¤itim ve bilgilendirme, kontrol ve bak›m›).
¤ Tehlikelerin ortadan kald›r›lamad›¤› ya da koruyucu önlemlerle yeterince azalt›lama-

d›¤› durumlarda, sa¤l›k ve güvenlik iflaretlerinin bulundurulmas›.
¤ Karfl› karfl›ya kal›nan ve ortadan kald›r›lamayan risklere karfl› kiflisel koruyucu donan›m
(baret, emniyet kemeri, göz ve solunum  koruyucular›, ifl ayakkab›s›, vs.) sa¤lanmas›.

‹nflaat Alanlar›nda Kullan›lacak Kiflisel Koruyucu Donan›mlar
• Baret • ‹fl ayakkab›s› • ‹fl elbisesi • Eldiven • Emniyet kemeri • Göz ve solunum koruyucu-
lar›  
¤ ‹nflaat çal›flanlar›na, güvenli bir çal›flma ortam›n›n ve  dinlenme olanaklar›n›n sa¤lanmas›. 
¤ ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönetimi için risklerin de¤erlendirilmesi, önlenmesi ve ortadan kal-
d›r›lmas› için toplu önlemlere öncelik verilmesi, çal›flanlar›n görüfllerinin al›nmas›, e¤itim ve
bilgilendirme ve tafleronlarla ifl güvenli¤ine iliflkin iflbirli¤i yap›lmas›.
¤ Çal›flanlar, iflverenlerin belirledi¤i koruyucu önlemlere ve kendilerine verilen talimatlara uy-
makla yükümlüdürler.

Kazalar›n önlenmesi - Risklerin de¤erlendirilmesi
‹nflaat ifllerinde birçok tehlike bulunmaktad›r. Kazalar›n önlenmesi için ilk ad›m, uygun ve ye-
terli bir risk de¤erlendirmesinin yap›lmas›d›r.

Risk de¤erlendirmesi, iflyerinde çal›flanlar, di¤er kifliler (ziyaretçiler, çevrede risklerden etkile-
nebilecek herkes), tüm tehlike ve riskler dikkate al›narak yap›lmal›d›r.

Tehlikeleri kayna¤›nda yok eden ya da azaltan ve toplu koruma sa¤layan önlemlere öncelik ve-
rilmelidir.

‹nflaatlarda Bafll›ca Tehlikeler
¤ Yüksekte çal›flma 
¤ Kaz› iflleri 
¤ Hareketli yükler
¤ Genel temizlik ve güvenli ulafl›m

Yüksekte çal›flma
Yüksekten düflme, inflaat sektöründe karfl›lafl›lan ölüm ve a¤›r yaralanmal› kazalar›n en s›k
nedenidir. 
¤ Korkuluksuz iskele ya da platformlarda çal›flmak, 
¤ Do¤ru tak›lm›fl bir emniyet kemeri kullanmamak, 
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¤ K›r›lgan çat›lar, 
¤ Bak›m›, yerleflimi  ya da emniyet
koflullar› yeterince sa¤lanmam›fl
merdivenler yüksekten düflmeye
neden olur.

Yüksekten düflme riski, amaca uy-
gun korkuluk ve benzeri tedbirler
yard›m›yla azalt›labilir ya da yok
edilebilir. Al›nan bütün tebirlere
ra¤men risk devam ediyorsa emni-
yet kemeri kullan›m› çözüm olabi-
lir.

Kaz› ifllerinde çal›flma
Potansiyel tehlikeler:
¤ Göçükler, 
¤ ‹nsan ya da araçlar›n kaz› alan›-
na düflmesi,
¤ Bitiflik yap›lar›n alt›n›n kaz›lma-
s›. 

‹fl kazalar›n› önlemek üzere tehli-
keli kaz› alanlar› önceden belirlen-
meli ve iflaretlenmeli ve tehlikele-
ri önlemek için gerekli tedbirler
al›nmal›; sahada kaz› alan›n› des-
tekleyecek uygun iksa malzemesi-
nin bulunmas› sa¤lanmal› ve des-
tek malzemelerinin yerlefltirilip
sökülmesi için gerekli güvenli me-
todlar›n kullan›lmas› sa¤lanmal›-
d›r.

‹nflaat iflleri de¤iflkendir. ‹flvere-
nin yapt›raca¤› günlük denetim-
ler, acil  önlemlerin uygulanmas›
için gereklidir

Hareketli yükler
Malzemelerin hareketini en aza in-
dirmek ve güvenli kullan›mlar›n›
sa¤lamak için planlama yap›lmas›
gerekmektedir. ‹fl ekipman›n›n ku-
rulu olmas› ile e¤itimli ve dene-
yimli çal›flanlar taraf›ndan kulla-
n›lmas› sa¤lanmal›d›r.

‹fl, elle kald›rman›n kaç›n›lmaz ol-
du¤u durumlarda, elle tafl›man›n
yap›ld›¤› mesafeleri s›n›rlayacak

flekilde düzenlenmelidir. Çal›flan-
lar, risklerin önlenmesi ve uygun
tekniklerin kullan›lmas› konusun-
da e¤itilmelidir.

Tüm mobil vinç çal›flmalar›
planlanmal› ve yetkili kiflilerce  ye-
rine getirilmelidir. Operatörün gö-
rüflü aç›k olmal›, vinç yer seviye-
sinde, kaz› alanlar›ndan ve enerji
hatlar›ndan güvenli bir mesafede
bulunmal›d›r.

Genel temizlik ve  güvenli ulafl›m
‹nflaat alan›nda genel saha organi-
zasyonu ve düzeni önemlidir. Ça-
l›flma sahas›nda engellerden ar›n-
m›fl güvenli eriflim olanaklar› (yol-
lar, yaya yollar›, merdivenler,
iskeleler, vs.) bulunmal›, malze-
meler güvenli bir flekilde depolan-
m›fl olmal›, boflluklar çevrilmifl ya
da kapat›l›p iflaretlenmifl olmal›,
at›klar›n uygun flekilde toplan›p
uzaklaflt›r›lmas› için gerekli düzen-
lemeler bulunmal› ve yeterli ay-
d›nlatma sa¤lanmal›d›r.

‹SKELE VE MERD‹VENLER ‹Ç‹N
BAS‹T KONTROL L‹STES‹ 
(ÖRNEK ÇALIfiMA)

Temel Sorular ve Öneriler
¤ Kaz› alan› ve geçitler de dahil ol-
mak üzere güvenli¤i sa¤lamak için
seçilen ekipman amaca uygun
mudur?
¤ ‹skelenin üzerine kuruldu¤u ze-
min yeteri kadar sa¤lam m›d›r?
¤ Gerekli yerlerde korkuluklar
mevcut mu ve uygun yükseklikte
mi?
¤ Çal›flma platformlar›nda zemin
yeterince genifl ve sa¤lam m›?
¤ Platform zemini güvenli bir fle-
kilde sabitlenmifl mi?
¤ ‹skele ba¤lant›lar›nda gevfleme,
sökülme, ayr›lma var m›?
¤ Merdiven kullanmak gerekli ve
güvenli mi?
¤ Merdiven iyi durumda, iflin türü

ve yüksekli¤i için uygun mu?
¤ Merdiven alt ve üsten sabitlene-
biliyor mu?
¤ Destekleyici zemin sa¤lam ve
düz mü?

Herhangi bir yan›t “Hay›r” ise ifle
bafllamadan önce bir tak›m ön-
lemler al›nmal›d›r. Bu önlemler-
den baz›lar›  afla¤›da belirtilmifltir:

¤ Zeminlerdeki boflluklar gibi
aç›kl›klar›n etraf›n›n güvenli en-
gellerle (korkuluk, döfleme tahtas›,
vs.) çevrilmesi ya da üstlerinin ka-
pat›lmas› sa¤lanmal›, kapaklar gü-
venli hale getirilmeli veya uygun
flekilde iflaretlenmelidir.
¤ ‹skelelerin kurulmas› ifllemine
bafllamadan önce tüm iskele ele-
manlar› güvenlik aç›s›ndan kont-
rol edilmelidir.
¤ Merdivenlerin, t›rmanmaya bafl-
lamadan önce iyi durumda olup
olmad›klar› ve güvenli bir flekilde
yerlefltirilip yerlefltirilmedikleri
kontrol edilmelidir.
¤ ‹skele üzerinde, özellikle korku-
luk ve döfleme elemanlar›n›n
montaj›ndan önce düflmeye karfl›
koruyucu ekipman kullan›lmas› ve
emniyet kemerlerinin sa¤lam bir
yap›ya tutturulup uygun flekilde
kullan›lmas› sa¤lanmal›d›r.
¤ ‹fl ekipman› ya da malzemeler,
daha afla¤›da bir yere, zemine veya
güvenlik a¤› üzerine kesinlikle at›l-
mamal›d›r. 

Yapaca¤›n›z risk de¤erlendirme-
sinde kendinize bu tür sorular so-
rup, yan›tlar›n› arayarak iflinizi
kolaylaflt›rabilirsiniz.

Kaynak:
OSHA (Avrupa ‹fl Sa¤l›¤› ve Gü-
venli¤i Ajans›) ‹nflaatlarda Kazala-
r›n Önlenmesi Broflürü No:15
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‹nflaat sektöründe çal›flanlar›n yüksekten düflmesi sonucu mey-
dana gelen ifl kazalar›n›n genellikle ölüm veya ifl göremezlikle so-

nuçlanmas› nedeniyle, en önemli kaza türünü oluflturmaktad›r.
Bu broflür, inflaat sektöründe  yüksekten düflmelerin en çok görüldü¤ü

yap› iskeleleri ve merdivenlerde yap›lan çal›flmalar için haz›rlanm›flt›r. 

‹skele ve Merdivenlerin Güvenli Kullan›m›
Yüksekte yap›lan çal›flmalar›n uygun kenar korumas› olan bir platform üze-

rinde gerçeklefltirilmesi gereklidir.  Bunun mümkün olmad›¤› durumlarda
merdiven kullan›m› s›kça baflvurulan bir uygulamad›r. Çal›flma ortam›na  kolay-

l›kla getirilebilmesi, pratik olmas›, ucuzlu¤u gibi nedenlerle  k›sa süreli hafif ifl-
lerde merdivenler tercih edilmektedir.

Ekipman›n Seçilmesi
Hangi ekipman›n kullan›laca¤›na karar verirken öncelikle iflin içeri¤i, ne zaman bi-

tece¤i ve nerede kullan›laca¤› dikkate al›nmal›d›r. Her çeflit iflte merdiven kullan›la-
bilir ancak bunun yerine öncelikle bir çal›flma platformunun (uygun flekilde infla edil-
mifl hareketli yap› iskelesi veya hareketli çal›flma platformu gibi) kullan›lmas› daha
güvenlidir.

Oluklar›n tak›lmas›  veya ç›kar›lmas›, pencerelerin yerlefltirilmesi, boyama ve y›k›m ifl-
leri, iskelelerin veya tafl›nabilir çal›flma platformlar›n›n üzerinde gerçeklefltirilmelidir.

Yap› ‹skelelerinin Güvenli Kurulmas›
¤ Yap› iskelelerinin tasar›m›, kurulmas›, de¤ifltirilmesi ve sökülmesi ifllemleri mutlaka
uzman kiflilerin dan›flmanl›¤›nda yap›lmal›d›r.
¤ Sorumlu kifliler mutlaka düflmeye karfl› koruyucu ekipmanlar› da içeren bir güvenli ça-
l›flma sistemi planlamal› ve uygulamal›d›r.
¤ Ba¤›ms›z yap› iskeleleri dahil olmak üzere bütün iskeleler güvenli bir flekilde ba¤lan-

mal› veya desteklenmelidir.

Yap› iskelesinin;
• Perdelenmesi veya kafeslenmesi gerekti¤inde,
• Malzeme ve ekipman tafl›mak amac› ile kullan›lmas› s›ras›nda,
• Üzerine bir tak›m sistem ve araçlar ilave edildi¤inde (çöp  oluklar›, tafl›ma cihazlar› ve g›r-
g›r vinçler gibi), daha çok noktadan 

¤ Haz›r yap› iskeleleri üreticinin önerdi¤i flekilde kurulmal›d›r. Bu tür iskeleler ba¤›ms›z
iskelelere göre daha fazla ba¤lant›  gerektirebilir. 

Yap› ‹skelelerinin Güvenli Kullan›m›
¤ Baflka bir amaçla kullanmak üzere platform zeminini oluflturan ahflap, sac vb. benzeri
malzemeler yerinden kald›r›lmamal›, trabzanlar hareket ettirilmemeli ve ba¤lant›lar›n ye-
ri de¤ifltirilmemelidir.
¤ De¤ifliklikler mutlaka uzman kifliler taraf›ndan yap›lmal›d›r.
¤ Tam olarak kurulmam›fl platformlarda çal›fl›lmamal›d›r.
¤ ‹skeleler, tafl›yabilecekleri kapasitenin üzerinde yüklenmemeli ve üzerine konan yük-
leri tafl›yabilecek flekilde tasarland›klar›ndan emin olunmal›d›r. 
¤ ‹skele üzerindeki yükler uygun flekilde istiflenmelidir.
¤ Çal›fl›lan platforma ulaflabilmek için uygun merdiven veya basamaklar›n bulundu-
¤undan emin olunmal›d›r.
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‹skelelerin Kontrolü
¤ ‹skeleler uzman bir kifli taraf›n-
dan;
• ‹lk kullan›mdan önce,
• Önemli bir de¤ifliklik oldu¤un-
da,
• ‹skelenin sa¤laml›¤›n› etkileye-
cek herhangi bir olaydan sonra
(kuvvetli rüzgarlar gibi),
• Düzenli periyotlarla (haftada bir
kez tavsiye edilir), kontrol edilme-
li ve bir aksakl›k bulundu¤u takdir-
de düzeltilmelidir.

¤ Müteahhit veya tafleron gibi ifl-
veren sorumlulu¤una haiz kifli ve
kurumlar, baflka bir çal›flma ala-
n›ndan temin edilen iskelenin (ça-
l›flanlar› taraf›ndan kullan›lmadan
önce) güvenli oldu¤undan emin
olmal›d›rlar.

Sivil Halk›n Korunmas›
¤ Yap› iskelesi kurulmadan önce
insanlar taraf›ndan kullan›lan yol,
kald›r›m gibi alanlardan sorumlu
yetkili otorite ile irtibata geçilme-
lidir.
¤ Yap› iskelesi, malzemelerin
düflmesini engelleyecek flekilde
(kafes, perde, vb.) tasarlanmal›d›r.
¤ Tehlikenin yüksek oldu¤u y›-
k›m ve benzeri  ifllemlerde, cephe
temizliklerinde korunakl› yürüme
yollar› gibi ilave önlemler al›nma-
l›d›r.
¤ fiehir merkezleri gibi kalabal›k
alanlarda, yap› iskelelerinin kurul-
ma ve sökülme ifllemleri sakin
zamanlarda yap›lmal›d›r.
¤ Yap› iskelesinin kurulmas› ve
sökülmesi s›ras›nda insanlar›n za-
rar görmemesi için yap› iskelesi-
nin etraf›na uygun engel ve iflaret-
ler konulmal›d›r.
¤ Yap› iskelesine izinsiz girifller
engellenmelidir.
¤ Malzeme ve çöpleri kald›rmak
için  mekanik vinç veya çöp bacas›
kullan›lmal›d›r.

Merdivenler
¤ Merdivenler iyi durumda ol-
mal›, kullan›m s›ras›nda meydana
gelebilecek olan olumsuzluklara
karfl› (k›r›lm›fl, çatlam›fl, y›pran-
m›fl, eksik basamakl›, vs.) düzenli
olarak kontrol edilmeli ve herhan-
gi bir aksakl›k varsa sorun gideril-
dikten sonra kullan›lmal›d›r. 

Bu tür kontroller için kimlerin gö-
revli olaca¤› önceden belirlen-
melidir.

¤ Merdivenler genellikle üst k›-
s›mlar›ndan ba¤lanarak güvenli
hale getirilmeli ve böylelikle kay-
malar› engellenmelidir.
¤ Merdivenler, d›fl tarafa kayma-
y› önlemek için belirli bir aç› ile
yerlefltirilmelidir.

Burada kullan›labilecek pratik ku-
ral, 4 birim yükseklik için merdive-
nin alt k›sm›n›n 1 birim d›flar› ol-
mas›d›r.

¤ ‹skeleye eriflim için kullan›lan
merdivenler, platformun 1 m. yu-
kar›s›na kadar uzat›lmal›d›r. Bu,
iskeleye ç›kan kiflinin tutunabile-
ce¤i bir k›sm›n oluflturulmas›n›
sa¤lar.
¤ Merdiven üzerinde dengeyi
kaybetmemek için eriflimi zor olan
noktalara uzan›lmamal›d›r.
¤ Merdivenlerin tutunulamaya-
cak k›sm›na kadar t›rman›lmamal›
veya üzerinde ifl yapmaya çal›fl›l-
mamal›d›r.
¤ Merdivenlerin tepesinin sert
bir yüzeye dayal› olup  olmad›¤›na
dikkat  edilmelidir.
¤ Metal veya benzeri iletken mal-
zemelerle güçlendirilmifl ahflap
merdivenler de dahil olmak üzere
metal merdivenler elektrik hatlar›-
n›n  yak›n›nda kullan›lmamal›d›r.

Güvenli Merdiven Kullan›m›
Çal›flanlar, merdivenlerden inip
ç›karken;
¤ Yüzleri her zaman merdivene
dönük olmal›d›r.
¤ Her zaman en az›ndan iki el ve
bir aya¤› veya bir el ve iki aya¤›
merdivende olmal›d›r (3 nokta
ba¤lant› metodu). 
¤ Merdivenin en üst iki basama-
¤›nda çal›flmamal›d›r.
¤ A¤›r ve tehlikeli maddeleri ta-
fl›mamal›d›r.
¤ Merdivende yanlara e¤ilme-
melidir.
¤ Tafl›nabilir aletleri, alet keme-
rinde tafl›mal›d›r.
¤ ‹fl ayakkab›lar›n›n ve basamak-
lar›n ya¤l› veya çamurlu olmad›-
¤›ndan emin olmal›d›r.
¤ Merdiven kap› önüne dayana-
caksa, kap›n›n kilitli veya aç›lma-
mas› için gerekli tedbirlerin al›n-
m›fl oldu¤undan emin olmal›d›r.

Kaynak:
HSE (Sa¤l›k ve Güvenlik Kurumu

-‹ngiltere)
‹nflaatlarda BilgilendirmeBroflürü
No:49 
Yap› ‹fllerinde ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl
Güvenli¤i Tüzü¤ü 
Yap› ‹fllerinde Sa¤l›k ve Güvenlik
Yönetmeli¤i 
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GÜVENL‹ ÇATI ÇALIfiMALARI

Bu broflür, inflaat sektöründe yüksekten düflmelerin s›k görüldü¤ü
çat›larda yap›lan çal›flmalar için haz›rlanm›flt›r. 

Yap›lacak ifl gerekli mi?
Çat›da yap›lmas› gereken iflin çat›ya ç›kmadan yap›l›p yap›lamayaca¤› ve

çat›da geçen sürenin k›salt›l›p k›salt›lamayaca¤› sorgulanmal›d›r. (Müm-
künse çal›flma süresini k›saltmak için çat› parçalar› zeminde birlefltirilebi-

lir.)

‹fle bafllamadan önce
Bütün çat› çal›flmalar›nda, ifle bafllamadan önce risk de¤erlendirmesi yap›lma-

l›d›r. Gereken aletler temin edilmeli, uygun önlemler al›nmal›, güvenli bir çal›fl-
ma ortam› oluflturulmal›, çal›flanlara yeterli e¤itim ve talimatlar verilmifl olmal›-

d›r.

Düflmeye karfl›  önlemler
Çat›da yap›lan çal›flmalar için öncelikle, çat›ya ç›k›fl ve   çat›dan inifl s›ras›nda düfl-
me riski olan yerlerde uygun önlemler al›nmal›d›r. 

Risk de¤erlendirmesi sonuçlar›na göre, öncelik toplu koruma önlemlerine verilmeli,
daha sonra  kiflisel koruyucular›n kullan›lmas› düflünülmelidir.

Düflmeye karfl› önlemler,  çal›flma bafllamadan önce planlanmal›, uygulanmal› ve ça-
l›flma bitene kadar sürdürülmelidir. 

Yüksekte yap›lacak çal›flmalarda hava koflullar› da göz önüne al›nmal›, buzlu, nemli ve
rüzgarl› ortamlar›n insan ve malzeme düflme riskini art›rd›¤› unutulmamal›d›r.
Düflen  malzemeler
Düflen malzemeler ölümlere yol açabilirler. Bu nedenle çat›dan afla¤›ya hiçbir fley at›l-
mamal›d›r. 
Herhangi bir yaralanma riskini azaltmak için;

¤ Malzemelerin indirilmesi için kapal› çöp bacas› veya yük asansörü kullan›lmal›d›r.
¤ Malzemelerin düflebilecek yerlerde birikmesine izin verilmemelidir.
¤ Çat› çal›flmalar›n›n sürdürüldü¤ü k›sm›n alt›ndaki ve çevresindeki tehlikeli alana gi-
rilmesi önlenmelidir.
¤ Düflen malzemelerden oluflabilecek yaralanmalar›  önlemek için gerekli tedbirler
al›nmal›d›r (a¤, vs.).
¤ E¤er mümkünse büyük ve a¤›r malzemeleri çat›ya   tafl›maktan kaç›nmal›d›r.
¤ Özellikle rüzgarl› havalarda bütün malzemenin düzgün ve do¤ru flekilde depoland›-
¤›ndan emin olunmal›d›r.

Çat› Çeflitleri ve Riskler
Düz çat›larda çal›flanlar;

¤ Çat›n›n kenar›ndan,
¤ Çal›flman›n yap›ld›¤› alan›n kenar›ndan, 
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¤ Boflluklardan, aç›kl›klardan ve-
ya k›r›lgan çat› ayd›nlatmalar›n-
dan düflebilirler.

E¤imli çat›larda çal›flanlar;
¤ Saçaklardan, 
¤ Çat›dan afla¤› kayarak flaçak
üzerinden, 
¤ Çat›n›n iç k›sm›ndan, 
¤ Kenar korkuluklar›ndan düfle-
bilirler.

E¤imli çat›da çal›flmak yerine ha-
reketli platformlarda çal›flmak
daha güvenli olabilir. Hareketli
çal›flma platformlar›, k›sa süreli
çal›flmalarda veya tehlikeli bofl-
luklar›n oluflabilece¤i y›k›m ça-
l›flmalar›nda elverifllidir

Endüstriyel amaçl›, genifl yay›-
l›ml› bina çat›lar›nda çal›flanlar;
¤ Çat›n›n kenarlar›ndan,
¤ Çat›daki boflluklardan,
¤ Dolgu panellerinden,
¤ ‹skeleden, 
¤ K›r›lgan çat› ayd›nlatmalar›n-
dan, düflebilirler.

K›r›lgan çat›lar
Bir kiflinin a¤›rl›¤›n› veya herhan-
gi bir yükü güvenli tafl›yamayan
malzeme k›r›lgan malzemedir.
Bu nedenle bu tür çat›lar güvenli
çal›flma alanlar› de¤illerdir ve ge-
rekli önlemler al›nmadan çal›fl›l-
mamal›d›r. 

Baz› maddeler (asbestli çimento,
fiberglas ve plastik gibi) genellik-
le yaflland›kça k›r›lganlafl›r veya
çelik levhalar paslanarak daya-
n›kl›l›klar›n› yitirebilirler. Ayr›ca
çat›lar gözle tam görülemeyen k›-
r›lgan k›s›mlar ihtiva edebilir (ça-
t› ayd›nlatmalar› gibi).

Çat› Çal›flmalar› ‹çin Önlemler
Çat›da çal›flma veya bulunma
gereklili¤ini azaltmak için; 
¤ Yükleme bölmeleri kullan›lma-
l›d›r.
¤ Uygun nitelikteki levhan›n,
do¤ru yere do¤ru zamanda geti-
rilmesi  ve düzenlenmesi  sa¤lan-
mal›d›r.
¤ Çal›fl›lan pozisyonlara uygun
olarak, eriflim noktalar› düzen-
lenmelidir.
¤ Düflmeyi önleyici ekipmana
güvenmek yerine, güvenli çal›fl-
ma yerleri sa¤layarak düflme riski
azalt›lmal›d›r.

Mevcut Çat›larda Tadilat ve Ben-
zeri Çal›flmalar
Çat›lardaki çal›flmalar›n yüksek
risk içerdi¤i dikkate al›narak, uy-
gun risk de¤erlendirmesi ve ye-

terli planlama yap›l›p önlemler
al›nmadanbafllan›lmamal›d›r.

Çat›lar›n onar›lmas›, yenilenme-
si veya sökülmesi planlan›rken;
malzemenin çat›dan nas›l kald›-
r›laca¤›, nas›l depolanaca¤› gibi
hususlar dikkate al›nmal›d›r. 

Çat›lar›n kapat›lmas›, döfleme gi-
bi ifller s›ras›nda da çal›flanlar›n
düflmesini önleyici tedbirler
al›nmal›d›r.

Kaynak:
OSHA (Avrupa ‹fl Sa¤l›¤› ve Gü-
venli¤i Ajans›)
Güvenli Çat› Çal›flmalar› Broflürü
No:49
Yap› ‹fllerinde ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl
Güvenli¤i Tüzü¤ü
Yap› ‹fllerinde Sa¤l›k ve Güvenlik
Yönetmeli¤i 
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Haz›rlanan bu kontrol listesi, in-
flaat alan›ndaki tehlikelerin belir-
lenmesinde bir  bafllang›ç nokta-
s› olarak kullan›labilir. Ancak
böyle k›sa bir listede tüm tehli-
kelere yönelik sorular kapsana-
mayaca¤›ndan bu liste tam bir
risk de¤erlendirmesi  için uygun
de¤ildir. 

Önleyici faaliyetlere yönelik
kontrol listesi; 

¤ ‹nflaat alan›ndaki tehlikeli
maddelerin depolanma flekli ve
kullan›m› uygun mu?
¤ Toza maruziyeti önlemek veya
azaltmak amac›yla uygun koru-
yucu önlemler al›n›yor mu? 
¤ ‹nflaat alan›nda bulunan her-
kes uygun bafl ve ayak koruyucu-
su kullan›yor mu?
¤ Riskleri kiflisel koruyucu dona-
n›m (KKD) kullanmadan kontrol
edebilmenin bir yolu var m›?
¤ ‹flçilerin kulland›klar› KKD'ler
yapt›klar› ifle uygun mu?
¤ KKD dahil tüm ekipman CE
iflaretine sahip mi?
¤ Çal›flanlar d›fl›ndaki kiflilerin
inflaat alan›na girmesini engelle-
meye yönelik korkuluk veya ben-
zeri önlemler var m›?
¤ Çevredekileri (inflaat alan›n-
dan veya    çevresinden geçenler)
korumaya yönelik önlemler
al›nm›fl m›? 
¤ Çal›flanlar, çal›flma alanlar›na
güvenli bir flekilde ulafl›p, güven-

li çal›flabiliyorlar m›? Örne¤in,
asma geçitler güvenli mi?
¤ ‹nflaat alan› düzenli, yeterince
ayd›nlat›lm›fl ve iyi tasarlanm›fl
m›?
¤ Bölgede uygun iflaretleme ya-
p›lm›fl m›? (uyar› ve trafik iflaret-
leri gibi)
¤ Çal›flanlar›n dinlenmesine yö-
nelik düzenlemeler ve mekânlar
var m›?
¤ Yang›na karfl› uygun önlem
al›nm›fl m›? (yang›n söndürücü
ve acil ç›k›fl yollar› gibi)
¤ ‹lkyard›m hizmeti sunuluyor
mu?
¤ Güç kablolar› (yer alt› ve yer
üstü) iflaretli mi? Sorumlular›
belirlenmifl mi?  
¤ Elektrik sistemlerinin güvenli
çal›fl›p çal›flmad›klar› düzenli
kontrol ediliyor mu?
¤ Araç ve tesis operatörleri uy-
gun e¤itime ve gerekli sertifikala-
ra sahipler mi?
¤ fiantiye içi araç yollar› güvenli
halde tutuluyor mu?
¤ Civarda bulunanlar›n güvenli-
¤ini sa¤lamak için kesici ekip-
manlar›n etraf›nda yeterli boflluk
b›rak›lm›fl m›?
¤ Makinelerin güvenlik tertibat›
(sesli uyar›c›lar, koruyucular) ça-
l›fl›yor mu?
¤ Yük ve insan asansörleri, g›rg›r
vinçler uygun flekilde kurulmufl
mu ve yetkili kiflilerce düzenli
kontrol ediliyor mu?  
¤ Tüm ifl ekipmanlar› ve makine-
lerin çal›flmalar› güvenli olarak
sürdürülebiliyor mu?
¤ ‹skelelerin kurulumu, de¤iflti-
rilmesi ve sökülmesi  yetkin kifli-
lerce yap›l›yor mu?
¤ ‹skelenin durumu periyodik
olarak kontrol ediyor mu?
¤ Kötü hava koflullar›n›n iskele-
ye olan etkileri kontrol ediliyor
mu? (kuvvetli rüzgar gibi)
¤ Çal›flanlar›n ve cisimlerin yük-
sekten düflmesini engelleyici ön-
lemler al›nm›fl m›?
¤ El ile çal›flmay› asgariye indi-
recek tedbirler al›nm›fl m›d›r?
(mekanik ekipman kullan›m›n›n

sa¤lanmas› gibi)
¤ Kullan›lan malzemelerin boyut
ve a¤›rl›klar›n›n çal›flanlar›n bel
ve s›rt incinmelerine yol açmaya-
cak flekilde olmas› sa¤lan›yor
mu?
¤ Çal›flanlar, güvenli kald›rma ile
ilgili bilgi ve e¤itim ald›lar m›?
¤ Gürültü ve titreflime maruziye-
ti azaltmak amac›yla, gerekli tüm
önlemler al›nd› m›?
¤ ‹nflaat alan›nda düzenli aral›k-
larla sa¤l›k gözetimi yap›l›yor
mu?
¤ Gerekli olan her yerde düflme-
ye karfl› koruma önlemi var m›?
¤ K›r›lgan çat› veya çat›n›n k›r›l-
gan bölümleri (çat› penceresi)
aç›k flekilde belirlenmifl mi? 
¤ Düflmeleri engellemek amac›y-
la, boflluklar aç›kça iflaretlenmifl
ve sabitlenmifl kapaklarla koru-
nuyor mu?
¤ Bir ifli, merdiven kullanmaktan
daha güvenli flekilde yapman›n
yolu var m›? 
¤ Kaz›lar uygun flekilde destekle-
niyor veya göçme riskini en aza
indirecek flekilde yap›l›yor mu?
¤ Kaz› çal›flmalar›nda aç›lan çu-
kurlara insanlar›n ve tafl›tlar›n
düflmesini önleyici koruma var
m›?
¤ Yetkili bir görevli düzenli ola-
rak kaz› bölgelerini denetliyor
mu?

‹nflaat Sektöründeki Bafll›ca
Tehlike ve Riskler;
• Yüksekten düflme,
• Hareketli bir arac›n çarpmas›,
• Elektrik flokuna kap›lma,
• Kaz› s›ras›nda yaralanma,
• Düflen malzemelerin çarpmas›,
• A¤›r malzeme kald›r›lmas› so-
nucu s›rt a¤r›lar› ve bel incinme-
leri,
• Tehlikeli maddelere maruz kalma,

Kaynak:
OSHA (Avrupa ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Ajans›)
Küçük ‹nflaatlarda ‹SG için Kontrol
Listesi  Broflürü No:48
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Haz›rlayan: Ça¤tay GÜLER
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Soldan sa¤a

4. Bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir iflte ücret
karfl›l›¤› çal›flan kifli.
5. Çal›flanlar›n sa¤l›¤›n›n korunmas› bak›m›ndan
iflyerlerinde incelemeler ve ortam ölçümleri yapan,
ortam koflullar›n›n olumlu hale getirilmesi
bak›m›ndan ifl yerlerine dan›flmal›k hizmeti de veren
kurulufl.
8. ‹flverenin sorumluluklar›ndan.
10. ‹fl sa¤l›¤› aç›s›ndan önemli fiziksel etkenlerden.
11. Kanda alyuvarlara ba¤l› olarak tafl›nan ve kemik-
lerde depolanan, yumuflak bir metal.
14. Çözücülerin etkileme yollar›ndan.
16. Heksavalan olan› akci¤er kanseri yapan bir ele-
ment.
17. Mesane kanseri yapan bir kimyasal madde.
19. ‹flin yap›ld›¤› yer.
20. Madenlerde tahkimat yerlerinden.

21. ‹fl sa¤l›¤› aç›s›ndan önemli fiziksel etkenlerden.
24. Metal ve kimyasal yang›nlar›.
25. Madenlerde, damar yang›nlar›n›n dolayl› neden-
lerinden.
27. Zanaatkarlar›n çal›flma koflullar›ndan kay-
naklanan sorunlar›na de¤inen filozof.
29. Yang›n›n olmas› için gereken etmenlerden.
31. Çözücülerin etkileme yollar›ndan.
33. Çal›flma hayat› ile ilgili olarak çeflitli düzeylerde
e¤itimler düzenlemekle görevli kurulufl.
35. Eritme.
36. Enerji, vitamin, minerallerin kayna¤›.
37. ‹fl sa¤l›¤› aç›s›ndan önemli fiziksel etkenlerden.
38. Çeflitli maddelerden do¤al yada yapay yolla
afl›narak oluflan, olufltu¤u maddenin özelliklerini
tafl›yan çok küçük tanecikler.
39. Yorgunlu¤un giderilmesinde en önemli etmen-
lerden.

Yukardan afla¤›ya 

1. Silikozise yol açan etken.
2. Beklenmedik bir anda meydana gelen; kifli ve kiflilere, he-
men yada sonradan bedenen yada mal olarak zarar veren
durumlar.
3. Kayma ve düflmeye yol açabilen durumlardan.
5. Alt taraf› ›fl›¤› geçirmeyen abajurlarla ›fl›¤›n tavana yans›-
t›lmas›yla yap›lan ayd›nlatma.
6. Soluk sar›ms› kolayca buharlaflabilen, patlay›c› bir s›v›
halinde bulunan, genellikle çözücü olarak kullan›lan bir
gaz.
7. Yang›n söndürmekte kullan›lan kuru kimyasal tozlardan..
9. Ayd›nl›k fliddeti birimi.
11. Büyük akaryak›t yang›nlar›nda kullan›lan yang›n söndü-
rücü.
12. Çözücülerin özelliklerinden.
13. Madenlerde, damar yang›nlar›n›n dolayl› nedenlerin-
den.
15. Madenlerde yang›na elveriflli ortamlardan.
16. Madenlerde yang›na elveriflli ortamlardan.
18. Burun sinüsleri ve akci¤er kanserlerine yol açan bir
madde.
22. Silis tozuna ba¤l› olarak meydana gelen akci¤er hasta-
l›¤›.
23. Maddelerin oksijenle birleflmesi.
26. Deri kanseri yapan bir madde.
28. Ortalama eflik de¤er (‹ngilizce k›saltma)
30. ‹fl sa¤l›¤› aç›s›ndan önemli fiziksel etkenlerden.
32. Tozlu yerlerde çal›flman›n sa¤l›k risklerine de¤inen MS
23-79 y›llar›nda yaflam›fl kifli 34. Akci¤er, plevra, periton
kanseri yapan bir madde.

28. Say›n›n Cevab›
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Müdürlü¤ümüz ve Bölge Laboratuar fiefliklerimizce yürütülen hizmetlere esas olmak üzere 01.01.2006
tarihinden itibaren uygulanacak olan birim fiyatlar›: 

2006 Mali Y›l› Birim Fiyatlar›

* Birim fiyatlara kiflisel analizlerde %8, ortam ölçümlerinde %18 KDV bedeli dahil de¤ildir

• ‹flyeri Havas›nda Gaz Dedektör Tüpü ‹le Ölçüm 50,00 YTL

• ‹flyeri Havas›nda Toz Numunesi Alma ve Gravimetrik De¤erlendirme 50,00 YTL

• Hava Ak›m H›z›n›n Ölçümü 15,00 YTL

• Termal Konfor fiartlar›n›n Ölçümü 25,00 YTL

• Gürültü Ölçümü 20,00 YTL

• Titreflim 20,00 YTL

• Frekans Analizi 25,00 YTL

• Ayd›nlatma Ölçümü 15,00 YTL

• IS / FTIR ile Serbest Silis Analizi 120,00 YTL

• Gaz Kromatografi Analizi 120,00 YTL

• Asbest Konsantrasyon Tayini 130,00 YTL

• Asbest Tür Analizi 200,00 YTL

• Gaz Kromat./Kütle Spekto.An.S›v› Num.Org.Mad.Tay. (Gc-Ms;Kalitatif) 150,00 YTL

• GC-MS' De Bileflen Bafl›na Kantitatif  Tayin (Standart Bedeli + ) 50,00 YTL

• HPLC Analizi ( Likit Kromatografi ) 200,00 YTL

• IC Analizi ( Anyonlar , Katyonlar ) 50,00 YTL

• Havada Metal Analizi 130,00 YTL

• AAS ‹le Kanda Metal Analizi 75,00 YTL

• ZPH ‹le Kanda Kurflun Analizi 30,00 YTL

• ‹drarda Fenol Analizi 35,00 YTL

• ‹drarda Hippürik Asit Analizi 35,00 YTL

• ‹drarda TCA ( Triklorasetik Asit ) Analizi 35,00 YTL

• Akci¤er Fonksiyon Testi 40,00 YTL

• Kulak Odyogram› 20,00 YTL

• Kontrol Belgesi 75,00 YTL

• Kontrol Belgesi Düzeltme ‹fllemleri 35,00 YTL

• Asbest Kitab›  5,00 YTL

• ‹fl Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤i Temel Prensipleri Kitab› 5,00 YTL

• Pnömokonyoz De¤erlendirme Okuyucu E¤itimi (Kifli Bafl›na ) 900,00 YTL

• Pnömokonyoz Filmi Okuma Ücreti (Film Bafl›na) 2,50 YTL

• Dan›flmanl›k Hizmetleri ( Gün / YTL ) 900,00 YTL

• ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimi ( Gün / YTL ) 900,00 YTL

• Risk De¤erlendirme E¤itimi ( Gün / YTL ) 1,750,00 YTL
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‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ DERG‹S‹ MAKALE YAZIM KURALLARI

“‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Dergisi”nde yay›nlanmas› istemiyle gönderilecek olan
yaz›larda afla¤›daki kurallara uyulmal›d›r.

1- Gönderilecek makaleler, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan› ile do¤rudan veya do-
layl› ilgili,
orijinal araflt›rma veya derleme fleklinde olmal›d›r.

2- Makalelerin bafll›¤› metne uygun, k›sa ve aç›k ifadeli olmal›, büyük harfle
ve koyu karakterde yaz›lmal› ve sat›r ortalanmal›d›r.

3- Yazar ad ve soyadlar› bafll›¤›n alt›na konulmal›, unvan ve adresler soyad›n
son k›sm›nda üst indis fleklinde bir veya daha çok (*) ile sayfan›n alt bölü-
mündeki çizgi alt›na yerlefltirilmelidir.

4- Yaz›lar, A-4 ka¤›d›n›n tek yüzüne, üstten ve sol yandan 4'er cm, sa¤ yandan
ve alttan 2'fler cm b›rak›larak yaz›lmal›d›r. Yaz›mda Microsoft Word program›
kullan›lmal›, Times New roman fontunda 12 punto ile yaz›lmal› ve bas›lm›fl
bir adet makale ile birlikte  makalenin kaydedildi¤i  disket ile gönderilmeli-
dir.

5- Makale en az 2, en çok 6 sayfa olmal›d›r. Sat›r aralar›nda 1,5 cm boflluk b›-
rak›lmal›d›r.

6- fiekil, tablo ve grafikler makale içine yerlefltirilmeli, flekil ve grafiklerin nu-
mara ve bafll›¤› alt k›sma yerlefltirilmelidir. fiekil ve grafikler bilgisayar ile çi-
zilmemifl ise ayd›ngere çini mürekkebi ile çizilmifl olmal›d›r.

7- Kaynaklar konu içinde üst indis numara fleklinde verilmeli, makale sonun-
da ayn› numara s›ras›yla düzenlenmelidir.

8- Yaz›lar›n ilmi ve hukuki sorumlulu¤u tamamen yazar(lar)›na aittir. Gönde-
rilen yaz›lar›n do¤rudan veya baz› düzeltmeler yap›larak yay›nlanmas›na veya
yay›nlanmamas›na Yay›n Kurulunca karar verilir.

9- Gönderilen yaz›lar yay›nlan›p yay›nlanmamas›na bak›lmaks›z›n ya-
zar(lar)›na geri verilmez. Ancak Yay›n Kurulunun görüflü do¤rultusunda yeni-
den düzenlenmesi söz konusu oldu¤unda yazar(lar)›na gönderilir.




