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iş SAGLIGI VE GÜVENLiiii YASASI
(35/ 2008 Sayılı Yasa)
Madde 44 Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kur ulu, iş Sağl ığı ve Güvenliği Yasası'n ı n 44'üncü maddesinin kendisine verd iği
yetkiye dayanarak aşağıd aki tüzüğü yapar:
Kısa isim

ı.

Bu Tüzük, inşaat işleri n d e iş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü olarak isimlendirilir.

BiRi NCi KlSlM
Genel Kurallar
Telsir

2.

Bu Tüzükte metin başka t ürlü gerektirmedikçe;
"Alt işveren", Herhangi bir işi n, faaliyetin veya işlemin bir bölümünün veya eklentilerinin yapı mı nı,
üretimini, yürütümünü üst lenen ve ça lı şa n istihdam eden özelveya tüzel k i ş il eri an l atır.
"Ana işveren", Alt işveren veya ça lışanlada istihdam iliş kisi olan ve inşaat iş l eri ni yürüten kişiyi
veya kurulu şl arı anlatı r. Eğe r ya pıl an iş, faaliyet veya iş l em, b aş ından sonuna kadar bir işve re n
tarafından yürütülüyorsaveya başkası adına i ş, faaliyet veya iş l em, bütünü ile üstlenilmiş ise ve bu
yükümlülük yaz ı lı olarak beli rti lmi şse bu i şveren ana i şveren olarak değerlend i rirlir. Eğe r mal
sahibi, işi tümüyle bir i şve re n e ve rmemiş ve kısım kısı m kendisi yaptırtıyorsa, o takdirde ana
işveren deyimi iş veya faaliyet sahibini anlatır.
uBağımsız Çalışan", Herhangi bir kişi ile istihdam ilişkisi olmayan, kendi a dına ve hesabına ça l ı şanı
anlatır.
"Bakanlık", Çalı şma işleri nden

sor umlu

bakanlı ğı an l at ır.

uçalışan", i şyerleri n de veya iş l erde, yazı lı veya sözlü bir hizmet akdi ne dayanarak veya herhangi

bir istihdam il işkisi ne bağl ı olarak ücret, maaş, gündelik vb . karş ılı ğ ı ça l ışa n gerçek kişil eri a nlatır.
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Daire", Çalışma Dairesi' ni anlatı r.
"inşaat Alanı", inşaat işl eri ni n yürütü ldüğü alanı anlatı r .
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uinşaat Alanı Yöneticisi", inşaat a ıanıkontrölünü yapmak ve yürütmek için yeterli mesleki bilgiye
ve tecrübeye sahip mimar ve/veya inşaat mühendisi olan ve yazı lı olarak ana işveren tara fı nda n
görevlendiri len, işi n tasarı mın da n , uygul an mas ından ve uyg u l aman ı n kontrölünden sorumlu
gerçek kişiyi anlatır.
''inşaat işleri",Bir binanın yapı mı, tamiri, tadilatı 1 boyanması, restore edilmesi, bi nan ın d ıştan
temizlenmek suretiyle bak ı mı n ı n yapılması veya yıkıl mas ı faaliyetlerini an l atı r. Yap ı m ı tasarlanan
bir binanın inşaatı için ger ekli arazi h az ırlığının yap ı lm as ı ile t emel kaz ılm ası, dülgerlik,
marangozluk, elektrik, gaz ve sı hhi lesisat iş leri ile i nşaat ve çeş itli mühendislik iş l e ri n in
yürütüldüğü, yerüstü veya yera lt ında , su üstü veya su altında yapı l a n bu Tüzüğe ekli EK-I'de
düzenlenen işler de inşaat işl eri kapsamında değerlendirili r. iş Sağl ığı ve (lüvenliği Yasası amaçları
bakımından, herhangi bir karayolu, demiryolu, rıhtım, liman, tünel, köprü, su yolu, havuz, boru
hattı, baraj veya su kemeri, kuyu, baca, kule, havaalanı , liman v.b. iş lerin yapımı veya tad il atı da
inşaat işleri olarak d eğerl en d iril i r.
"inşaat Sertifıkalı iş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı", iş Sağlığı ve Güven liği Hizmeti Veren Kişi lerin
Sertifikalandırılması ve Ku r u l uş l a rı n Yetkilendirilmesi Tü züğü uyarı nca kiş il erin sertifikal and ırıl ma sı
kapsamında Daire tarafı nda n düzenlenen Sertifikaya sahip olan ve i nşaat sektöründe iş sağ lığı ve
güven liği hizmetleri sağlayan nitelikli kiş iyi an latır.
"işveren",Ana işveren veya alt işveren olarak tefsiri yapılan, gerçek veya tüzel kişi liği anlatır.
"lşyeri",işinyapıldığı yeri anlatı r. işi n niteliği ve yürütümü bakım ı ndan işyerine bağl ı bulunan
yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, yeme, uyku, yı ka n ma, muayene ve b ak ım, beden ve mesleki
eğ itim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlar da i şyeri say ılı r.
"Müfettiş", Çalışma Dairesi'nin tayin li müfettişini anlatır ve iş Yasas ı' nın 621 nci maddesi ve iş
Sağ lı ğ ı ve Güvenliği Yasas ı 1 n ı n 25'inci maddesi uyannca görevlendirilen ka mu görev lilerini de
kapsar.

Proje", inşaat işlerin in vaya f aaliyetlerin tasarımından 1 uygulanma ve tamamlan ması na kadar
yürütülen bütün işl eri an latı r.
"Proje Yöneticisi", Projenin tasa rı m ındanve/veya uygulamanın kont rolünden sorumlu mimar veya
inşaat mühendisi olan ve yatı rı mcı adı na görev yapan gerçek k i şiyi a n la tır.
"Sağlık ve Güvenlik Dosyası", Eğitim, r isk değerl end i rme , acil durum, il eti şi m ve yazışma,
talimatlar, prosedür, kontrol ve denetim gibi dosyalardan o l uşan ve i n şaat süresince (uygulama
aşa m ası nd a) doldurulacak döküma n l a rı an l atır.
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"Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü", Projenin hazırlık ve uygulama aşamalarında, işveren veya
proje yöneticisi t arafından sorumluluk verilen ve bu Tüzüğün lO'uncu ve ll'inci maddelerinde
belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan, mesleği mimar veya inşaat mühendisi olan ve
temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış veya iş sağlığı ve güvenliği konusunda
ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora yapmış kişileri anlatır.
"Sağlık ve Güvenlik Planı", Muhtemel riskierin değerlendiri!ip, inşaat işi süresince sağlık ve
güvenlik He ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara
ilişkin işlerin, ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında
faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işveren l er, bağımsız çalışanların ve farklı çalışma ekipleri
arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla inşaat
alanının tamamından sorumlu ana işveren tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan
plandır.

"Yapı iskelesi", Çalışanların üzerindeiş yaptığı her türlü geçici yapı ile bu gibi işin üzerinde yapıldığı

yere gitmeyi veya malzeme taşımayı mümkün kılan her çeşit yapıyı anlatır ve bu yapının bir kısmını
oluşturan veya onu destekleyen tüm teçhizatı kapsar.
"Yasa", iş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nı anlatır.
"Yatırımcı", inşaat alanında, inşaat işi için yatırımı yapan gerçek veya tüzel ki şiyi anlatır.
Yük Asansörü", Yüklerin bir kafes veya platform içerisinde düşey doğrultuda taşınması için
makineyi anlatır.
Bu Tüzüğü n amacı, inşaat alanlarında veya inşaat işlerinde alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği
şartlarını belirlemektir.
Bu Tüzük, inşaat alanında uygulanır.
Ancak bu Tüzük kuralları madenişlerinde uygulanmaz.
11
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3.

Kapsam

4.

iKiNCi KlSlM
inşaat Sürecine Dahil Olan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Yükümlülükleri

Ana işverenin
Yükümlülükleri

5.

(1)
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23/2015

(2)

(3)

Ana işverenin i nşaat işinin tescili ile ilgili yükümlülükleriaşağıdaki bentlerde
düzenlendiği gibidir:
(A)
Otuz günden fazla sürecek herhangi bir inşaat işini başlatan gerçek veya tüzel
kişi, işinbaşlamasından önce, bu Tüzüğe ekli EK-lll' de düzenlenmiş olan "inşaat
Tescil Bildirgesi"ni doldurup, Daireye vermekle yükümlüdür. inşaat işinin
tümünü üstlenen müteahhit olması halinde bu yükümlülük müteahhite, mal
sahibinin inşaat i ş i ni kısım kısım yaptırmasıhallnde ise, bu yükümlülük inşaatın
mal sahibine aittir. Yatırımcın ı n ana işveren olduğu durumlarda proje yöneticisi
inşaat tescil işlemlerini yatırımcı adına yürütebilir.
(B)
(a) Otuz günden daha k ısa süreli işler için, tescil zorunluluğu yoktur.
Ancak bu nitelikteki işlere iş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve bu Yasa uyarınca
ç ı karılan tüzüklerdeki tüm kurallar uygulanır.
{b) Aynı anda en az beşyüz çalışanın bulunduğu inşaat işlerindesüreye
bakılmaksızın tescil zorunludur.
(C)
Daire tarafından onaylanmış inşaat Tescil Bildirgesi inşaat alanında
bulundurulur.
inşaat alanında görev yapan her işverenin iş Yasası'nın S'inci maddesi uyarıncaişyeri
tescil kaydı olmalıdır.
Ancak ana işverenin müteahhit değil de mal sahibi olması durumunda sadece inşaat
tescili yapmas ı yeterlidir.

Ana işveren,sağlık ve güvenliği korumak amacıylainşaat işlerindeaşağıdaki hususları
sağlamakla yükümlüdür:
(A)
inşaat faaliyeti başlamadan önce inşaat alanı etrafının kapatılması ve giriş-çıkışın
belirlenmesi, inşaat alanının inşaat süresince düzenli ve yeterli temizlikte
olmasının sağlanması,

(B)

Yapı

alanındaki

çalışma yerlerinin seçimi ve buralara ulaşırnın nasıl
belirlenmesi ile ekipman, hareket ve geçişler için alan veya
yolların belirlenmesi ni,
Malzeme kullanma ve taşıma koşullarının belirlenmesi ni,
Çalışanın sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek arızatarın giderilmesi için
kurulumların ve iş ekipmanlarının çalıştınlmadan önce ve düzenli olarak teknik
bakım ve kontrollerinin yapılmasını,
Malzeme ve tehlikeli maddeninbulundurulacağı alanların sınırlandırılması ve
sağlanacağının

(C)
(Ç)

(D)

i şaretlenmesini,
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(E)
(F)

Tehlikeli malzemenin kullanımı ve nası l ka l dırı lacağıkoşullarının düzenlenmesini,
inşaat atı klarını n (bina içerisinden etrafa t oz ve kirlilik yaratmayacak uygun
metodlar ku llanıla rak) ve diğer atı k ları n en çok iki iş günü sürelerle he rtaraf ı veya
inşaat ala nından ka ldırılması ve depolan m as ını,

(Gl

Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin, inşaat a lanı n d a ki i şin
durumuna göre yeniden belirlenmesi ile alt i şveren l er ve bağıms ız çalışan l ar
arasında ki işbi rli ğinin s ağlanmasını, d i ğer bir değ işl e proje yönetiminin
yapılmas ı nı,

(H)

inşaat a l anında

veya inşaat al anının çevresindeki endüstriyel faaliyet lerle
dikkate alınmasını,
Kişisel Koruyucu Donanımın işyerleri nde Ku llanımı Tüzüğü uyarıncakişisel
koruyucu dona n ı m ların bulundurulmasını ve ça lışanlar tarafından ku lla n ı l masını
etkileşi min

(1)

21.4.2009
R.G. 74
EKili

sağlamalıdır.

A.E. 337

(4)

(5)

Ana i şveren, alt işveren i n kullanacağı iş eki pm anları ve gereçekleştireceği tüm
faaliyetleri için gerekli asgari sağlık ve güvenlik tedbirlerinin a lınma s ını, bu Tüz üğe ekli
EK-IV uyarınca sağlar.
(A)
inşaat alanında bir veya birden fazla alt i şveren ve/veya bağımsız çalışan aynı
anda veya art arda faaliyet göster iyorsa ana işveren, işyerlerinde Risk
Değerlend i rmes i Esasları Tüzüğü uyarınca risk d eğe rle n dirme raporu nun, sağ lı k

ve güvenlik
güvenliği

p lan ı il esağlık

ve güvenlik

uzmanıtarafından

dosyasının inşaat sertilikalı iş sağ lığ ı

hazırlanmas ı n ı sağfar.Ayrı ca

inşaat se rtifikalı

ve
iş

sağlığı

(B)

ve güven liği uzmanını , iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmas ı için
görevlendirir ve kurulun aldığı kara r l arı uygulattırı r. Ana işveren, i nşaat
sertilikalı iş sağl ığı ve güvenliği uzm a nını n yaptığı ça lı ş m a l a rı proje h azırlık ve
uygulama aşa rn la rı nd a yürütmesi için bir veya birden fazla ki şiyiyi s ağ lı k ve
güvenlik koordinatörü olarak görevlendirir.
Proje hazırl ık aşamasında görevli sağ lık ve güvenlik koordinatörü, ana i şve re n
·tarafında n bu Tüzüğün lO'uncu maddesinde belirtilen görevleri yapmak üzere
inşaat işine baş l am adan önce görevlendi rilir.

(C)
(Ç)

(D)

Proje hazırlı k aşaması ve proje uygulama aşa m asın da görev yapacak sağ lık ve
güvenlik koordinatörleri aynı kişi olmayabilir.
(a) Ana i şveren i n görevlendirdiği i nşaat alanı yöneticisi, yeterli vas ı fl arı
sağlaması
halinde sağlık ve güvenlik koordinatörü olarak da
görevlendirilebil ir.
(b) Ana işverenin, yatırımcı(mal sahibi) o l ması halinde, ya tırı mc ının
görevlen d i rdiği proje gözetmeni yeterli vas ıfları sağ la ması halinde sa ğlı k ve
güvenlik koordinat örü olarak da görevlendirilebilir.
(a) Ana işveren, yatırımcı tarafından teklif (ihale ve ruhsatlandırma) sürecinde
kullan ı l m a k üzere bu Tüzüğün 9'uncu maddesinin (3)'üncü fıkras ınd a
belirtilen sağlık ve güvenlik planı,inşaat serti li kalı iş sağlığı ve güven l iği
uzma n ıvey a inşaat sertifikalı iş sağlığı ve güven liği u zmanınasahi p yetki li iş

sa ğ lı ğı

(b)

ve güvenliği hizmeti veren k u ru l uşa haz ır l atır.
Teklif verecek ana işvere nl er, bu Tüz üğün 9'uncu maddesinin (3)'üncü
fı kras ın d a belirtilen sağlı k ve güven lik p l anı ile9'uncu maddesinin (4)'ü ncü
fı kr.as ı nd a belirtilen sağlık ve güvenlik dosya la rı nı inşaat sertilikalı iş sağlığı
ve güve n liği uzmanına veya i n şaat se rtifi ka lı iş sağlığı ve güvenliğ i
uzmanın a sahip yetkili iş sağlığı ve g üvenli ği hizmeti veren ku rul uşa
hazırlatır.

(6)

Ana işveren, in şa at alanı kurulmadan önce sağ lık ve güvenlik planı ile iş sağ lığ ı ve
güvenliği dosyas ı nın hazırl anmasını sağlar.

(7)

(8)

Ana işveren, inşa at a la nlarında, güvenlik ve sağlı k ko nu la rı için inşaat sertilikah iş sağl ığı
ve gü venliği uzma n ı n ı nvesağ lık ve güvenlik koordinatörünün uyarı , t espit ve
ta lim atl a rını uygular.
(A)
Ana işveren, aşağı da belirtilen şartlarda s ağ lı k ve güvenlik dosyası hazırl atmas ı n a
gerek yoktur:
(a) inşaat i şin i n otuz günden daha az sürm esinin p l a n l andığı ve aynı anda yirmi
kişi d en daha azçalışanın bulunaca ğı i ş l e r,
(b) bu Tüz ü ğe ekli EK-ll' de belirtilen r iskleri içeren çalışmaların bu lunmamas ı
durumunda.
(B)
Sağlık ve güvenlik dosyası hazırlığı gerekt irmeyen işlerde de ana işveren iş Sağlığı
ve Güven liği Vasası ve bu Yasa uyarınca çık arı l an t üzüklerdeki tüm kura l l arı
uygular.
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Ana işveren. ön leyici ve koruyucu ted birlere göre risk değerlendirme sürecini

{9)

yürütürken, sağlık ve güvenlik koordinatörleri nin sağl ı k ve güvenlik planı ile sağl ık ve

güvenlik dosyasın da ki gerekliilki ere göre görevlerini yapab i leceği koşull arı sağl ar.
Bir işye rinde bir veya birden fazla alt işvere n veya bağ ımsız çalı şa n veya tedarikçi ayn ı
anda veya art arda faaliyet gösteriyorsa ana işveren, işyerin d e yürütülen faaliyetleri
dikkate alarak işye rinde faaliyet gösteren di ğe r alt işveren ve çalışan la rın i şyeri n de
yürütülen işle ilgili mevcut t ehlike ve risk faktörleri ile bunların önlenmesiyle ilgili
önlemler hakkı n da gerekli bilgi ve talima tları n a lın ması nı sağ lar .

{10)

Yatırımcı tarafınd an

(11)

görevlendirilen ana işve ren, bir veya birden fazla i nşaat a l an ı

yöneticisini görevlendirebilir. Yatırımcı ise bir veya birden fazla proje yöneticisini
görevlendirebilir.

{12)

Ana işverenin sağlı k ve güvenlik koordinatörü, proje yöneticisi ve inşaat ala nı

(13)

Anaişveren,inşaat işi ni n devam etti ği süre içerisinde,en az a ltı ayda b ir, ınşaatı n

yöneticisigörevlendirmiş olması , yükümlülüklerini ortadan ka ldırmaz .

aşaması, güncel çalışan sayısı ve mesleklerini yazıl ı olarak daireye bildirir. Ayrıca inşaat
işine

ara verilmesi ve/veya durdurulan inşaat işine yeniden baş la n mas ı durumunda
bilgilendirme yapa r.
Çalışanların işe giriş veya işe devam süresince bedenen bu işe uygun ve dayanıklı
olduklarının resmi sağl ık raporu ile belgelenmesini sağl ar.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yasal olarak i ş kurmaya veya işvere n olarak faaliyet
Daire'yeyazılı

{14)
{15)

yürütmeye yetkili olmayan kişi veya kişilerin i şve ren veya alt işve ren olarak yapaca kları
sözleşmeler geçersizd ir.

Alt işverenin
Yükümlülükleri
22/1992
30/1993
25/2000
51/2002
15/2004
50/2010
23/2015

6.

Alt i şveren
{1)

inşaat işlerinde aşağıdaki fıkra larda

inşaat

alanında

belirtilen h u s usl arı

görev yapan her alt

işveren i n,

sağla makla

yükümlüdür:

iş Yasası'nın

S'inci maddesi

uyarıncadaireye işyeri tescil kaydı olmalıdı r,

{2)

Sağlık ve güvenlik şartl arının devamının sağlan mas ı için bu Tü z üğü n S'inci maddesinin

{3)'üncü fıkrası ku ral la rı uygul anırke n, bu Tüzüğe ekli EK-IV'de düzenlenen i nşaat
alanlarındaki işyer leri için asgari sağ lı k ve güvenlik gerekliliklerini dikkate alarak uygun
tedbirler almak,
{3)

inşaat alanında sağlık ve güvenlik koordinatörünün uyarı, t espit ve talimatl a rın ı d ikkate

almak,
21.4.2009
R.G. 74
EK lll
A.E. 337

{4)

Kişisel Koruyucu Donanımın işyerlerinde Kullanımı Tüzüğü'n e uygun kişisel koruyucu
donanımların bulu nd uru lmasını

ve ça l ışanlar tarafın dan kullan ılmasını sağlama k,

{S)

Kendi bölümleri ve i şbirliği ile yürütülen faaliyetlerin, ça lışa nl a rın sağlık ve güven liği
yönünden tehlike ol uştu rmaması için sağlık ve güvenlik koordinatörünün uyarı, t espit
ve talimatlarını dikkate almak,

{6)

Ça lış a nların işe girişl e rde veya i şe deva mı süresince bedene n bu iş e uygun ve dayan ıklı

olduklarının resmi s ağ lık raporu ile belgelenmesini sağl ama k1

{7)

Kuzey

Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti'nde yasal olarak

iş

kurmaya veya

işve re n

olarak faaliyet

yürütmeye yetkili olmayan kişi veya kişi le rin, i şveren veya taşe ren olarak yapa ca k l a rı
sözleşme ler geçersizdir,

{8)

Sağlık ve güvenlik koordinatörügörevlendirilm i ş o lm as ı , alt işvereninyükü m l ü l ü kl eri ni

ortadan kaldırmaz.
Bağımsız

7.

{1)

{A)

Ça lışanların ve

Tedarikçilerin
Yükümlülükleri

i nşaat alanında sağlık ve güvenliği korumak için, özel sözleşme ile iş faaliyetlerine
dahil olan bağ ı msız çalışan ve tedarikçinin, kendi bölümleri ve işb irliğ iyle
yürütülen faaliyetleri n, ça lı şanl arın sağl ı k ve güven li ğ i konul arında t ehlike
oluşturulmamasını sağl amak için sağlık ve güvenlik koordinatörünün uyarı ve
talimatların ı

{B)
35/2008

dikkate almakla yükümlüdürler.

Bağımsız çalı şan ve tedarikçi;

{a)

iş Sağl ığı

ve Güvenliği Yasası'nın 12'nci maddesi ve 17' nci maddesinin

ile bu Tü züğ ü n S' inci maddesinin {3)'üncü fı kra sı ve i nşaat
için bu Tüzüğe ekli EK·IV' deki i n şaat a l an l arı nd a işye ri için asgari
sağlık ve güvenlik gerekliliklerine,
{l)'inci

al an la rı

fı krası
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{b)

21.04.2009
R.G. 74
EK lll
A.E. 336
21.4.2009
R.G. 74
EK lll
A.E. 337

ÇalışanlarTarafından Kullanılan iş Ekipmanlann ı n Asgari Sağlık ve Güvenli k
Koşullan Tüzüğü'nün

belirtilen asgari
{c)

6'nc1 maddesi ile

aynı Tüzüğe

ekli 1. Cetvel'de

koşullara,

Kişisel Koruyucu Donanımın işyerlerinde Kullanımı Tüzüğü' nün S'inci

maddesi, 6'nc1 maddesinin {l)'inci, {4)'üncü ve {9)'uncu
maddesi kura llarına,
uygun hareket etmekle yükümlüdürler.
{2)

fıkrala n

ile 7'nci

inşaatta yapılan çal ı şmalara bizzat katılmala n halinde, ana işve ren ve alt işveren, yapı
alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartlarının sürdürülmesi için, sağlık v.e güvenlik

koordinatörünün sağ lı k ve güvenlikle ilgili konularda görüş ve önerilerini dikkate

almakla yükümlüdür. Ana işverenin ve alt işverenin inşaatta yapilan
katilmaları halinde;
{A)
iş Sağlığı ve Güven liği Yasası'nın 16'ncı maddesi kurallan na,
{B)

{C)

{3)
{4)

çalışma lara

bizzat

Çalışanlar Tarafı ndan Kullanılan iş Ekipmanlannın Asgari Sağlık ve Güvenlik
Koşullan Tüzüğü'n ün 6'nc1 maddesi ile aynı Tüzüğe ekli 1. Cetvel'de belirtilen
asgari koşulla ra,
Kişisel Koruyucu Donanımın işye rlerinde Kullantml Tüzüğü'nün S.'inci
maddesi,6' nc1 maddesinin {!)'inci, {2)'nci, {3)'üncü, {4)' üncü ve {9)'uncu fıkralan

ile 7'nci maddesi kurallarına,
uygun olarak hareket etmekle yükümlüdürler.
Bu maddenin {l)'inci fı krasında düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesinin
izlenmesinden ve denetlenmesinden ana işveren sorum ludur.
inşaat alanında, güvenlik ve sağlık konulan için sağl ık ve güvenlik koordinatörünün
tavsiye ve talimat ların ı dikkate alır.

ÜÇÜNCÜ KlSlM
Proje Hazırlık Aşaması, Proje Uygulama Aşaması ve Çalışanların Bilgilendirilmesi ile ilgili Genel Kuralları
Proje Hamlik
Genel
Kurallar

8.

{1)

Aşamasında

Ana işveren veya i n şaat alanı yöneticisi veya proje yöneticisi, proje tasarım ın ı n
yapilması ve hazırlanması aşamasında aşağıda belirtilen durulmarda, iş Sağlığı ve
Güvenliği Yasası'n ı n 8'inci maddesinde belirtilen riskierin d eğerlendirilmesi ku ra lı nı göz
önünde bulundurur.

35/2008
{A)

inşaat işlerinin aynı anda veya birbiri ardına gerçekleşen farki t unsur ve
aşamala r ın ı

plan lamak amacıyla mimari, teknik ve organizasyonel konulara
karar alırken,
(B)
işin veya iş aşama larının tamamlanması için ilgili meslek disiplinindeki kriterler de
dikkate alinarak gereken süreyi hesaplarken.
Yukarıdaki {l)'inci fık ran ı n {B) bendi uyarınca süre hesa planırken, gerekli hallerde bu
Tüzüğün 9'uncu maddesinin {3)'üncü fıkrasındaki sağlik ve güvenlik planı ve {4)'üncü
fıkrasına göre sağl ık ve güvenlik dosyası dikkate al ı nı r.
ilişkin

{2)

Inşaat Sertilikalı iş
Sağlığı

ve Güvenliği

Uzmanının

9.

Bu Tüzüğün S'inci maddesinin {S)'inci fıkrası uyannca atanan i nşaat Sertilikalt iş Sağl ığı ve
Güvenliği Uzmanı, işyerlerin de Risk Değerlendirmesi Esasl arı Tüzüğü'nün 22'nci maddesi uyarı n ca
işyerine

ziyarette bulunur ve aşağ ıdaki yükümlülükleri yerine get irir:

Yükümlülükleri
{1)

inşaat alanında yü rütülecek faaliyetler ve endüstriyel aktiviteleri de dikkate alarak,
inşaat a lanı

ile ilgili sağlik ve güvenlik kuralları nı yasa ve tüzükler çerçevesinde riskleri
öngermek.
inşaat alanı için sağlık ve güvenlik risklerini belirleyerek işyerlerinde Risk Değerl endirme
Esasları Tü züğü uya rın ca risk değerlendirme raporu h azı rlama k.
Sağlik ve güvenlik pl an ı h azırlamak vebu Tü züğe ekli EK-ll' de belirtilen iş faaliyetleri nin
en az birinin kapsamına giren işlerde, ilgili özel tedbirlerin sağ lık ve güvenlik p l anınd a
yer almasını sağla r.
Sağlık ve güvenlik pla n ı aşağıdaki hususları içerir;
{A)
Organizasyon p l anı,
{B)
iş akış planı,
{C)
Saha plan ı,
{Ç)
Eğiti m p l anı,
{D)
Yang ın, kazalardan korunma ve çalişanla r ile ziyaretçiler için kaçış p l anı ,
{E)
Belli riskierin bu l unduğu alanlar da dahil, ya p ı işi n i n yürütülmesi SiraSinda
uyulmas ı gereken şartlar ve alınan önlemler,
{f)
Kontrol edilmesi gereken yapı, makine ve ekipman listesi,
tanımlayıp

{2)
{3)
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Kontrol, eğ i ti m ve acil durum konusunda görevlendirilen ve her bir işverenin iş

(G)

planı n ın koordinasyonundan sorumlu k iş il eri n isi m ve görev listesi,
Trafik, yaya, acil çıkış yolları ile ilgili düzenlemeler ve güvenlik önlemleri.

(H)
{i)
(i)
(J)
(K)
(L)

(4)

iki veya daha fazla müteahhidin çal ış ma sın ı n öngörüld üğü a lan ların gösterimi,
iş sağl ığı ve güvenl iği konusunda özel risk taşıya n alan l arın gösterimi,
Ka ldırma ci h az i a rı /ekipmaniarının

ve iskelelerinin kon um larının göst erimi,
at ölyelerin, atık alanlarının göst erim i,
Dinlenme ve bun a benzeryerlerin gösteri mi,
Depola rı n,

(M)

Elektrik, su, ısıtma, ka nalizasyon ha tlarının gösterimi,

(N)
(O)

Aydınlatm a l arı n k onumları

ve çalışma saatlerinin göst erimi,
Afet, ya ng ı n, kaza vb. acil durum sinyal tiplerinin ve ilk
yerlerinin gösteri mi.

yardım odalarının

Proje süresince, birbirini takip eden veya daha sonra ya pıl a cak işlerle ilgili
güvenlik bilgilerini içeren sağlık ve güvenlik dosyas ı taslağı nı o luşturmak,
Sağlık

(A)
(B)

ve güvenlik d osyası aşağıda belirtilen konularda bilgi içerir;
işe giriş ve özlük kontrol kayıtları,
Sağ lık ve güvenlik koordinatörü ve i ş sağlı ğı ve

(C)
(Ç)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(1)
(i)

sağlık

güvenliği

ve

çalışan

temsilcisiningörevlendirme yazıları,
iş sağlığı ve güvenliği ve oryantasyon eğitim kayıtları,
Eğiti m pl a n ı na göre verilen eğitimin kayı tl a rı,
Risk değe rl e n d i r me raporu,
Acil durum faaliyetleri ile ilgili doküman ve kay ıtlar,
iş kazası,teh likel iolay ve ucuz atiatıian olay (ramak kala) kayıtları.
iletişim ve yazışma kayıtları,
Talimatlar,
iş sağlığı ve güvenliği prosüdürleri,
inşaat alan ı kontrolü, beton dökümü öncesi kal ıp kontrolü, iskele kontrolü,

denetim ve iyi uygulama(öncesi ve so n ra s ı ) kay ı tları,

(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(5)

i ş sağlığı

ve gü venliği ile ilgili yıllık değerlen di rme kayıtları,

inşaat alanı d ışı görevlendirme kayıtları,

Araç ve makine takip kontrol kayıtları,
izleme ve ölçme planları ve kayıtları,
iskele ve kalı p hesa bı kayıtları.

Risk d eğerl endirme raporu, sağlı k ve güvenlik p l an ı ve sağ lık ve güvenlik dosyası

içerikleri hakkı n d a sağ lık ve güvenlik koordinatörüne gerekli bilgileri vermek,
ile ilgili ya pılacak faaliyetler h a kkı n da yönlendirmek ve denetleme
yapmak,
uyg u lam aları

(6)

Proje yöneticisi, i nşaat alanı yöneticisi, ana işvere n ve alt i şve ren veya vekilleri, inşaat
sertifikalı i ş sağl ığı ve gü venliği uzmanı, sağlı k ve güvenlik koordinatorü, isyeri çalışan

temsilcisi ve gerekli ol ması durumunda uygun görülen diğe r kişi l er in

bulunduğu iş sağlığ ı

ve güven liğ i kurulunu ol uşturmak ve başkanlık etmek. Bu Kurulun aşağıda belirtilen
görevleri yerine geti rmesını sağlamak.

Bu kurul en az ayda bir kez toplanır,
işyerinde uygulanan sağlık ve güvenlik planla rı n ı n uygulamalarını gözden geçirir
ve yeni a lınaca k olan önlemler için hareket p l an ı nı belirler. Bu toplantıl arla ilgili
kayıtları sağl ı k ve güvenlik dosyasınd a bulundurur.
Herbir inşa at i şi nd eyü ksekte çalışma, i ş ekipma n l arı ve ki myasal kullanımı ve kazı işl eri
konularında çalışaca k olan kişilere, iş faaliyetine b aş l amadan önce, her bir konu için en

(A)
(B)

(7)

az üç saat iş sağl ığı ve güvenl iğ i eğitimi vermek için eğiti m p l a n ında gerekli düzenlemeyi

yapar ve

gerçekl eştiril mesini

sağlar.

Yu karıda

belirt ilen

iş ler

dışın da

yapılacak

çalışmaları yürütecek çalışanlara inşaat a l anında işbaşı yaptığı gün ve her fa rklı iş

faaliyeti başla m ada n önce en az bir saat olacak şeki lde oryantasyon eğitimi verilmesini
sağlar.

(8)

Yap ılacak

olan eğili m l e r, inşa at sertifikalı i ş s ağ lı ğı ve güve nli ği uzmanı tarafınd an
saatlik eğitiml er ise, in şaat serti lika l ı iş sağ lı ğ ı ve güvenliği
u z m a nısorumluluğun da sağlık ve güvenlik koordinatörü ta rafı ndan verilebilir.

verilir.Bir

Sağlık

ve Güvenlik

Koordinatörünün

10.

Bu Tü z ü ğün S' inci maddesini n (S)'inci fıkrası uyarınca atanan proje h azırlık aşa mas ı nda görev
yapacak sağlık ve güvenlik koordinatörünün görevi aşağı da d ü zen len di ğ i gibidir:

Proje Hazırlık
Aşamasındaki

Yükümlülükleri
(1)
(2)

Bu Tüzü ğün B' inci maddesindeki kuralların yerine get irilmesini koordine etmek,
inşaat alanında yürütü lecek faa liyetler ve endüstriyel aktivite leri de dikkate alarak,
in şaa t alan ında geçerli olan uygulanabilir ku ra ll a rı düzenlemek, inşaat se rtifikalı i ş
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sağlığı

ve güven li ği uzmanının bel irled iği sağl ık ve güvenlik kurallarına ve hazırlad ı ğı
ve güvenlik p lan ı n a göre verd iğ i talimatiara uymak, risk değerl endirme ra poru,
sağ lık güvenlik p l an ı ve sağl ık güvenlik dosyası i çe riği göz önünde bulundurarak gerekli
sağlık

koordinasyonla rı yapmak,

(3)

Taslağı hazırlanan iş sağ l ığı ve güvenliği dosyasının i çeriğini kontrol ederek,

proje hazı rl ı k
yapmak veya yap ı lmasın ı sağlamak. Ayn ı dosyan ı n
proje tamamlan d ı ktan sonra temizlik, ba kım, tadilat, yenileme, yıkım işleri gibi her türlü
yapı işinin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bilgileri de
içermesini sağlamak.
aşamasına

Sağlık

ve Güvenlik

11.

Koordinatörünün

ait gerekli

uyg ulamaları

Bu Tüz üğü n S' inci maddesinin (S)'inci fıkra kuralları uyarınca i nşaat işlerinin uygulama aşamas ı nda
görev yapacak sağlık ve güvenlik koordinatörünün yükümlülükleri aşağıda düzenlendiğ i gibidir:

Proje Uygulama
Aşamasındaki

Yükümlülükleri

(1)

iş Sağlığı ve Güvenliği Vasası'nın 6'ncı maddesinin (3)'üncü fıkrasında belirtilen sağlı k ve
güven liğin korunması kura l l arının uygulanmasını aşağ ıd aki

35/2008

(A)

hallerde koordine etmek:

Teknik ve organizasyon açısından belirlenen ayn ı anda veya birbiri ardı n a
yapı la ca k iş faaliyetlerinin ve aşama l arın ı n pl anlanmasına yönelik kararların
alınmas ı nda,

işin veya iş aşama larının tamaml an ması için ilgili meslek disiplinindeki kriterler
de dikkate a l ı n arak yapılacak süre hesab ı nda.
işverenin gerekli tedbirleri uygulaması ve gerektiğinde çalışan ve bağımsız çalışanın
ko ru nmasını, bu Tüzüğün S'inci maddesinin (3)'üncü fı kras ı nda belirtilen ku ral l arın
i sti kra rl ı bir şekilde uygul anmasını, sağlık ve güvenlik p l anının yapılmasını ve bu Tüzüğe
ekli EK-ll' de belirtilen iş faaliyetlerinin biri veya birden fazlasın ı içermesi halinde s ağlı k

(B)
(2)

ve güvenlik p lan ı nda belirtilen özel tedbirlerin uygu l anmas ını koordine etmek,

(3)

Yapılan işteki

ilerlemeleri ve meydana gelen deği şi kli kl eri dikkate alarak bu Tüzüğün
9'uncu maddesinin (2)'nci fıkrası ndaki risk değerl endi rm e raporunda, (3)'üncü
fıkrasındaki sağl ı k ve güvenlik planınd a ve (4)'üncü fı krasına göre hazırlana n sağlı k ve
güvenlik dosyasında gerekli düzenlemeleri yapmak veyayapılmasını sağlamak, ayrıca bu

(4)

Aynı i nşaat alanında, i şe

dökümanların uygu l amasın ı

işverenler arasın da

koordine etmek.

sonradan katı l an l ar da dahil olmak üzere, ana i şveren veya alt
organizasyonu sağlamak, iş kaza l arı ve meslek hastalı kl a rın da n

çalışanları korumak üzere işverenlerce yapıla n çal ışmal arı koordine etmek, iş Sağl ığı ve
Güvenliği Yasası'n ı n 12'nci ve 13'üncü madd eleri nde düzenlenen işve re nl er a rası bilgi
alışverişini sağl amak

ve gerekli hallerde

bağı msız çal ışanların

da bu

çalışma l a rda

yer

al masını sağlama k.

(5)

inşaat işlerinde güvenli bir şekild e çalışılmasını sağ l amak üzere yapılması gerekli
kontrolleri koordine etmek,

(6)

izin verilen kişilerin dışı nda, başka kişi lerin inşaat alanına girmesini önlemek üzere

(7)

gerekli düzenlemeleri yapmak,
Eğitim planında belirlenen eğitimierin gerçekleştiril mesi nde i nşaat serilikalı iş Sağlığı ve
Güven liği u zman ı n ı n verdiği görevleri yapm ak ve eğ iti m kayıtlarını düzenli ola rak sağ lık

(8)

Çalışanların

12.

(1)

Çalışanlar veya çalışan temsilcileri, iş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın 14'üncü maddesi
ku rall arı

Bilgilendirilmesi ve

ile inşaat alan ın da sağlık ve güvenlikle ilgili alı na n tedbirler hakkın d a işveren
bilgilendirilir.
Yukarıdaki (l)'inci fıkrada belirtilen bilgilerin kolay ve an laşıl ır olması sağla nır .
iş ekipmanlarının kul la nı m ta limatı çalışanlar tarafı ndan rahatlıkla görülebilecek yere
konmalı ve okunabilir durumda bulundu ru l malıdır.
Yüksekte çalışma, iş eki pmanları ve kimyasal kullan ı mı ve kazı işleri konuları n da
çalışacak olan kişi l ere, iş faaliyetine başlamada n önce ve eğitim planında belirtilen
tarafından

Eğitimi

35/2008

ve güvenlik dosyasında bulundurmak.
Betonarme kalıpların ı n yeterliliğini her beton dökümünden önce, kalıp h esaplarına göre
kontrol ederek kayıt altına almak ve bu kayıtl arı sağl ı k ve güvenlik dosyas ı nda
bulundurmak.

(2)
(3)
(4)

şekilde, en az üç saat iş sağlığı ve güvenliği eği timi verilmesi sağ lanır. Yukarıda belirtilen
işler dışında yap ı lacak çalı şmaları

yürütecek ça lış a nl a r inşaat a lanında

ve her

farklı iş

eğitimi

verilmesi sağ l anır. Yapılacak olan eğitiml eri i n şaat sertilikalı

faaliyetine

başlamadan

önce en az bir saat olacak

işb aşı yapt ı ğı

şekilde

gün

oryant asyon

iş sağlığı

ve güven l iğ i

uzmanı verir. Birsaat lik eğitim leri inşaat sertifika lı iş sağlığı ve güvenliği u'zman
sor umlulu ğunda Sağlık

ve Güvenlik koordinatörü de verebilir.
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Çalışanın

13.

inşaat alanının büyüklüğü ve riskin derecesi göz önünde bulundurularak, işyerinde yapılan

Görüşlerinin

çalışmalarda, çalışan lar ile temsilcileri arasındaki koordinasyon sağlanarak, iş Sağlığı ve Güvenliği

Alınması

Yasası'nın

ve

çalışanların

Katılımlarının

lS'inci maddesi ve bu Tüzüğün S'inci, 9'uncu ve lO'uncu maddeleri
veya ça l ışan temsilci lerinin görüşleri alınıp katılımları sağlanır.

uyarınca,

Sağlanması

35/2008
Kullanılan

Makine,
Araç, Ekipman,
Malzeme ve
Çalışma Yöntemleri

14.

{1)

35/2008
22/1992
30/1993
25/2000
51/2002
15/2004
50/2010
23/2015
21.04.2009
R.G. 74
EK lll
A.E. 336
10.12.1992
R.G.119
EK lll
A.E. 527

{2)

işveren, inşaat işlerinin yapıldığı işyerlerinde kullanılan makine, araç, ekipman,
malzeme ve çal ı şma yöntemlerinin iş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile iş Vasası ve bu
Yasalar altında çıkarılan tüzüklereve iş sağlığı ve güvenliği yönünden kabul görmüş Türk
Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olmasını sağlar. Kullanılan makine, araç,
ekiprnanın kurulması, uygun yerlere yerleştirilmesi, hizmete alınması, işletilmesi,
periyodik bakımı ve onarımında, çalışanların sağlık ve güvenliği ile ilgili konularda
Çalışanlar Tarafından Kullanılan iş Eki pmanlarının Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları
Tüzüğü ve Kaldırma Cihaziarı ve Aksamları Denetim Tüzüğü uyarınca uygulanır.

işveren,

mekanik ve elektrikli ekiprnanın seçimi, kurulması, uygun yerlere
hizmete alınması, işletilmesi ve bakımı konularında çalışanların sağlık ve
güvenliğini sağlamak amacıyla iş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile iş Yasası ve bu Yasalar
altında çıkarılan tüzüklere uygun önlemleri alır.

yerleş t irilmesi,

işin Kısmen veya

15.

işyerinde, insan hayatı için tehlikeli olan bir durumun saptanması halinde, müfettiş
verilmeden işyerindeki durumun derhal düzeltilmesi veya tehlike giderilineeye
kadar faaliyetin kısmen veya tamamen durdurululması istenebilir. Durdurutma işlemi, iş Sağlığı ve
Güvenliği Yasası 34'üncü maddesi uyarınca yapılır.

tarafındanuyarı

Tamamen
Durdurulması

35/2008
DÖRDÜNCÜ KlSlM
Geçici ve Son Kurallar

Geçici Madde

16.

{1)

MevcutYapı

iskelelerinin Geçici
Kullanımı

{2)

{3)

{4)

Yürürlükten
Kaldırma

8.8.1998
R.G. 84
EK lll
A.E. 426
06.07.2000
R.G. 84

17.

Bu Tüzük yürürlüğe girmeden önce kullanımda olan yapı iskelelerinin Türk Standartları
Enstitüsünün ilgili standartlarına uygunluğunun belgelenmesi durumunda bu Tüzüğe
ekli EK-IV ll. Bölüm inşaat Alanlarında Özel Asgari Şartlar başlığı altında yer alan, B Açık
Mekanlardaki Çalışma Yerlerinde Özel Asgari Şartlar altında düzenlenen madde
kurallarına uygun olarak kullanımına devam edilir.
Uygunluğu belgelenemeyen yapı iskeleleri, sağlık ve güvenlik koordinatörü tarafından
bu Tüzüğe ekli EK-IV ll. Bölüm inşaat Alanlarında Özel Asgari Şartlar başlığı altında yer
alan, B Açık Mekanlardaki Çalışma Yerlerinde Özel Asgari Şartlar'ın 6'ncı madde kuralları
uyarınca uygunluk raporu hazırlanması halinde kullanılır.
Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standartlarına ve bu maddenin (2)'nci fıkra
kurallarına uygun olmayan yapı iskeleleri derhal kullanımdan kaldırılır.
Bu maddenin {2)'nci fıkra kuralları uyarınca kullanılan yapı iskeleleri bu Tüzüğün
yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay sonra kullanımdan kaldırılır.

Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak iş Yasası altında yapılmış olan inşaatlarda işçi
Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü yürürlükten kalkar.
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EK HI
A.E.421
26.12.2001
R.G.138

EKili
A.E. 813
26.12.2002
R.G.126

EKili
A.E. 762
25.12.2009
R.G. 218

EKili
A.E. 899
çalışma işleriyle

görevli

Bakanlık tarafından

Yürütme Yetkisi

18.

Bu Tüzük,

yürütülür.

Yürürlüğe Giriş

19.

Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.
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EK-I
{Madde 2)
iNŞAAT iŞlERi liSTESi
1.
2.
3.

Kazı, yarma ve doldurma
Hafriyat

işleri

inşa

(a)
(b)
(c)
(ç)
{d)
{e)
(f)
(g)
(h)

4.
S.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

Bina
Set, baraj
Yol, demiryolu, havai hat
Tünel
Metro
Köprü
Çelik yapı
iskele, liman, dalga kıran,
Kanalizasyon, lağım
(ı)
Kuyu
(i)
Kanal
Ü)
Duvar
(k)
Sıva, badana, boya işleri
(1)
Elektrik tesisatı
(m)
Sıhhi tesisat
(n)
Kalorifer tesisatı
(o)
Dülgerlik
(ö)
Marangozluk
(p)
içme suyu altyapı
(r)
Elektrik altyapı
(s)
Telefon altyapı
Prefabrike elemanların inşası ve sökümü
Montaj işleri
Değiştirme ve donatma
Tadilatlar
Yenileme
Tamir
Söküm
Yıkım

Restorasyon
Bakım, boyama ve temizleme
Drenaj ve kaldırım yapımişleri
Bu ekte belirtilen işlerde kullanılan sabit ve hareketli makine ve tesisleri kullanma.
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EK-l l
(Madde 5)
iŞÇiLERiN SAGLIK VE GÜVENLiGi AÇlSlNDAN BELiRLi RiSKLER TAŞlYAN iş FAALiYETLERi LiSTESi

1.

Özellikle, yapı lan işin ve işlemlerin niteliği veya işyeri a l an ı nın çevresel özelliklerinden dol ayı, çalışanların toprak altın da
kalma, bataklıktab atma veya yüksekten düş me gibi riskierin fazla olduğu işler .

2.

Çalışanın işin yürütümü do layısıyla maruz kald ığı özel tehlikelere yönelik sağ lık gözetimi gerektiren veya kimyasal ve
biyolojik özelliklerinden dolayı çalışanların sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturan maddelerle yapılan işler.

3.

Çalışanın sa ğlık
teşkil

4.

eden

ve güvenliği için belirli tehlikeler arz eden kimyasal veya biyoloj ik maddeler nedeniyle işçiler için risk

işl er.

Gözetim a ltında olan veya kontrollü olarak tasarl anm ı ş ku ll anım ala nları gerektiren iyonlaştırıl mış radyasyonla yap ı la n
işler.

S.

Yüksek voltajlı elektrik

6.

Çalışanın boğulma

7.

Yeraltı

8.

Hava tedariği sistemiyle dalgıçlar tarafından

9.

Çalışanın

10.

Patlayıc ı ların kullanıldığı işler.

11.

Ağır

toprak

hatları yakınındaki işle r.

riski olan

işleri,

işler.

kuyularda ve tünellerde yapıla n

işl e r.

yapıla n işler.

içerisinde s ı k ı ştırılmış hava olan keson (batardo) içinde yaptığı i şle r.

prefabrik aksamla rı n kurulmasını veya

12. Fiziksel özellikleri

bağlı

yüksek ses, titreşim,

bozulmasını

basınç fa rkı,

toz

içeren

işler.

ol uş ması

gibi riskierin fazla o l du ğu

işler.
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EK-lll
(Madde S)
iNŞAAT TESCiL BiLDiRGESi

YATlRlMCI
Adı-Soyadı:

.................................................................................................. Kimlik Kart No: .........................

Adres: ................................................................................................................. ........................................... .
Telefon No : ................................................................. Varsa Daire Tescil No: .......................................... ..
Şirket

ise yasal t emsilcisinin ismi: ........................................................................................................................... .

i NŞAAT ALANI VERiLERi
inşaat a lanının adresi: ............. ............................................................................... .......................................
inşaatın türü(apt., müstakil vb.): .......................... ................................... .................. ... ................................ .

inşaatın büyüklüğü : .........................................................................................................................................
i nşaat alanında iş e başlamak için planlanan t arih: ................................................... ..................................... ..
inşaatın pla nlanan bit iş tarihi :..................................... ................ .. ..................................... ......................... .
inşaat alanında tahmini azami çal ışansayısı :.........................................................................................................
Inşaat alanı

yöneticisi(ler)inin ismi :.......................................................................................................................

iNŞAAT SERTiFiKALI iş SAGLIGI VE GÜVENLiGi UZMANLARININ BiLGiLERi
Adı-soyadı (hazırlık aşaması): ................ ........... ............................................ ...

Adı-soya dı

Telef on:.............................. .. .

(uygulama aşamas ı): ................. ............ ..................... ..................... Telefon:............................ ......

SAGLI K VE GÜVENLiK KOORDiNATÖRLERiNiN BiLGiLERi
Adı-soyadı (hazırlık aşaması) : ............................................................................ Telef on: ...................................
Adı-soyadı

(uygulama

aşaması) : ......................... ...............................................

Telefon: ...................................

ANA iŞVEREN
Adı-s oya dı/ Ş irket ise kayıtlı ismi: ............. ................... ................... ............... ....................................................

Adresi
Şirket

ise tescil numa rası: .......................................................... e-mail adresi: .........................................................

iNŞAAT ALANI YÖNETiCiSi
Adı-soyadı:

................................................................................................................................................................... .

Telefon ve e-mail adresi: ............................................................................................................................................ .
Planlanan

işveren

veya alt

işveren sayısı

:................................................. ................ .......................................... .. ..

inşaat alanında çalışması planlanan bağımsız ça l ışa n sayısı : .......................................................................... .

imza, m ühür
Ana i şveren veya Proje Yönet icisi

imza, mühür
............ Bölge Amiri
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EK-IV
(Madde 5)

iNŞAAT ALANLARI iÇiN ASGARi SAGLIK VE GÜVENLiK GEREKLiLiKLERi
Bu ekte yer alan yükümlülükler, inşaat alanının özelliği, yapılan iş ile ilgili tehlikeler ve çalışma şartlannın gerektirdiği
durumlarda uygulanır. Ayrıca iş ekipmanlan ile ilgili, Çalışanlar Tarafmda Kullanılan iş Ekipmanlannın Asgari Sağlık ve
Güvenlik Koşullan Tüzüğü hükümlerine uyulur.

1. BÖLÜM
inşaat Alanındaki Çalışma Yerleri için Genel Asgari Şartlar

1.

Sağlamlık ve dayanıldılık
Çalışanların sağlık ve güven liğini etkileyebilecek her

türlü malzeme1 ekipman ile bunların parçaları güvenli ve

uygun bir şekilde sabitlenir.

1.1 işin güvenli bir şekilde yap ıl masını sağlayaca k uygun ekipman ve çalışma şartları sağlanmadıkça, yeterli
dayanıklılıkta olmayan yüzeylerde çalışılma sına ve bu yerlere girilmesine izin verilmez.
1.2 Kurulmakta, sökülmekte, bakımda, tamirde yada y ık ılmakta olan yapı larda , çalışanla rı yapının
dayanıksızlığından ve kırılga nl ı ğ ından kaynaklanan risklerden korumak için yeterli tedbirler alınır.
1.3 Bu Tüzük hükümlerinin uygu landığı iş alanlarında yapılan her geçici yapı, kul lan ı lacağı amaç göz önünde
bulundurularak, uygun malzemedenemniyetli bir şeki lde yap ılmalı ve daynı klı olma l ıdır.
2.

Yüksekte çalışma
2.1 Seviye farkı bulunan ve d üşme sonucu yaralanma iht imalinin olabileceği her türlü alanda yapılan ça lış ma;

yüksekte
2.2

çalışma

olarak kabul edilir.

Yüksekteyapılan çalışma l arda aşağıdaki

(a)

Yüksekteyapıl ması

yerde yapılmas ı

hususlara uyulur:
zorunlu olmayan montaj ve benzeri

çalışmaları n

mümkün

olduğunca

öncelikle

sağ lanır.

{b) Yapılacak çalış m alann önceden planlanmas ı ve orga nize edilmesi, bu p lanlama yapılırken yüksekten
düşme ile ilgili hususlara acil durum pl an ında yerverild iğinden emin olunması sağlan ır.

(c) Çalışanların, ça l ı şma yerlerine güvenli bir şek il de ulaşmaları uygun araç ve ekipmanlarla sağlanır.
(ç) Çalışma yerleri nde çal ışanların güvenl iği öncelikle t oplu koruma tedbirleri kapsamı nda güvenlik ağları,
hava yastıkla rı , güvenli korkulu klar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar ve çalışma
iskeleleri ile sağla nır.Özellikle tehlikenin kontrol altına alınamadığı veya ortadan kaldırılamadığı,
ça lışanın

hareket a l anının kısıtlandığı ve ça lı şan l arı n izole ed il emed iği durumlarda güvenlik ağları
ve/veya hava yastıkları kullanılır.
(d) Toplu koruma tedb irlerinin düşme riskini tamamen ortadan kal d ıramadığı, uygulanmasının
mümkün olmad ığı, daha büyük tehli ke doğ urabi !eceği, geçici olarak kaldırılmasının gere ktiğ i
hallerde, yapıla n işlerin özelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaşam hatları oluşturularak t am
vücut kemer siste mleri, ankrajlı güvenlik sistem leri veya benzeri güvenlik sistemlerinin kullanılmas ı
sağlanır. Ça lış a nl ara

bu sistemlerle beraber yapı lan işe uygun bağlantı ha latları, kancalar,
ka rab inalar, makaralar, halkal ar, sapanlar ve benzeri bağlantı tertibatları ; gerekli hallerde iniş ve

çıkış ekipmanla rı, enerji sönümleyici apa ratlar, yatay ve dikey yaşam hatl a rına bağiantıyı sağlaya n

halat tutucular ve benzeri donanımlar verilerek ku ll anımı sağlanır.

(e) Inşaat işleri sırasında ve inşa at işleri bitirilip ya pı kullanıma geçtikten sonra yüksekte yapı lacak
ça lışma la rda kulla n ılmak üzere oluşturu l acak yatay ve dikey yaşam h atl arı için gerekli olan bağlantı
noktaları ve ya pısa l düzenlemeler, projenin hazırlı k aşamasında belirlenerek, sağl ık ve güvenlik planı
ve sağlık ve güvenlik dosyasında yer alır.

(f)

Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının, düzenli olarak kontrol ve bakı m l arın ı n yapılması sağlanı r.
Uygun olmayan donanım ların kullanı l ması engellen ir.

(g) Bu alanlarda

ça lı şan lara yüksekte çalışmayla

ilgili teh like ve riskler konusunda bilgilendirme

yapılarak gerekli eğiti m verilir.

{h) Yüksekteyapıla n ça l ışmalar işveren tarafın dan görevlendirilen yetkili bir kişi ni n gözetim ve kontrolü
altında gerçekleştiri lir.

2.3 Kullanılan güvenlik ağla rı; malzeme özellikleri, ya p ı lan stat ik ve dinamik d aya nım deneyleri ile bağlantı ve
kurulum şartları bakımın da n Türk Standartları Enstitüsünün TS EN 1263-1 ve TS EN 1263-2 standartl arına
uygun olması sağlanır ve yapıl an işe uygun tipte güvenlik ağı seçilir. inşaat alan ında ku l lanılan güve nlik ağın ı n
kullanma k ılavuzu işyerinde bulundurulur.Güvenlik ağl arı ku llanım kılavuzuna uygun şeki l de kurulur.
2.4 Betonarme platformların döşeme kenarlarında, asansör, m erdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukl arı gibi
döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşl uklarda, duvar ve perde duvar gibi yap ı elemanları arasın d a
süreksizlik meydana getiren pencere ve benzeri boşlukl arda çalışanların veya malzemelerin düşmes i n i
engelleyecek toplu koruma tedbirleri alınır, korkuluk siste mlerinin kullanılması hali nde korkulukların bu

Tüzüğe ekli EK-IV, 1. Bölümü inşaat Alanlarınd aki Çalışma Yerleri için Genel Asgari Şartlarbaşlığı altında yer
alan 2,nci maddesinin 2.6'ncı fıkrası kurall arı uya rı nca tan ımlan an korkuluk özelliklerine uygun olması
sağl an ır.
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2.5 Herhangi bir sebeple beto narme platform kenarında güvenli korkuluğu n bir k ısm ı nın geçici olarak
ka ldırılmasının gerektiği durumlarda, bu alanlarda gerekli güvenlik tedbirleri al ını r ve ça lı şanlara uygun kişise l
koruyucu donanımlar verilir.
2.6 Korkuluklarda;
(a) Platformdan en az bir metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az yüz yirmi beş
kilogramlık yüke dayan ıklı ana korkulu k,
(b) Platforma bitişi k, en az on beş santimetre yü ksekliği nde topu k levhası,
(c) Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıkl ıkl ar kırk yedi santimetreden fazla olmayacak şe kilde
konulan ara korkulu k, bulun ması sağlanır.
2.7 Yüksekten düşmeler özellikle fiziksel açıdan önlenmeli, en az doksansantimetre yükseklikte ana ve ara
k orkulukları olan, yukarıda 2.6'ncı fıkranın (b) ve (c) bendi kuralları uyarınca her ta rafı ka palı sepetli platform
veya alternatifleri kullanı lır. Çalışma platfor m la rı, geçitler ve iskele platform! arı, ça lı şa nları düşmekten veya
düşen cisimlerden koruyaca k şekilde yapılır.Çalışanla r, kapalı sepetli platfo rmların içerisinde işe uygun
emniyet kemeri kullanır.
3

Enerji dağıtım tesisleri ve elektrikle çalışma
3.1 Enerji dağıtım tesisleri, yang ın veya patlama riski o luşturmayacak şekilde tasarianarak kurulur ve işleti li r.
Çalışanın, doğrudan veya dalaylı teması sonucu elektrik ça r pması riskine karşı korunması sağlanır.
3.2 Elektrikle ilgili bütün ekipman ve bağlantıların ku rul m ası, sökülmesi, tamirat ve tadilat işleri yetkili
elektrikçiler tarafında n ya p ı l ır.
3.3 Elektrik tesisatının bütün parçalarının, güç gereksinimleri için yeterli kapasite, kaliteve inşaat işlerindeki
çalışma koşullarına dayanıklı olması sağlanır.

3.4 inşaat alanı içerisindeki ana ve diğer elektrik panolarında uygun kaçak akım rölesi ku lla nı lır.
3.5 inşaat alanında veya çalışan l arın erişebileceği yerlerde bulunan elektrik panoları, dağılımı sağlayan tevzi
tabloları, kontrol tertibatı ve benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içine konulur. Bakım, onarım ve
yenileme nedeniyle gerilim a ltındaki tesisatın tecritlerinin çı karılması -gerektiği nde uyarı ve koruma amac ı yla
gerekli tedbirler a l ınır.
3.6 inşaat alanında elektrik bağlantıları için uygun bağlantı e lemanları kullanılır, açı k uçlu ka blolarla bağla ntı
yapılmaz.

3.7 inşaat alanında kullanılan sabit ve seyyar iletkenler ile teçhizatların dış etkenlerden korunması sağlanır,
eskimiş veya yıpranmış olanlar kullanılmaz.
3.8 Ekipman ve koruyucu cihaziarın tasarımı, yapı m ve seçiminde, dağıtılan enerjinin t ipi ve gücü, dış şartlar ile
çalışma a lanının çeşitli bölümlerine girmeye yetkili kiş i leri n eğitim ve deneyimleri göz önünde bulundurul ur.
3.9 Parlayıcı ve patlayıcı ortam larda geçici elektrik tesi satı kullanılır. Parlay ı cı ve patlayıcı maddelerin
depolandığı odalarda elektrik şalierieri oda d ışında bulundurulur.
3.10Eiektrik teçhizatı, iletim hatl a rı ve elektrikli aletlerin üzerlerinde voltajları belirti lir.

4.

21.4.2009
R.G. 74
EK lll
A.E. 338

5.

21.4.2009
R.G. 74

EKili
A.E. 338

Acil Çıkış Yolları ve Kapıları
Acil çıkış yolları ve kapıları ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur:
4.1 Acil çıkış yolları ve kapıl arı doğrudan dı şarıya veya güvenli bir alana açılır ve çıkışı önleyecek hiçbir engel
bulunmaz.
4.2 Acil çık ış yolları ve kapı l arı herhangi bir tehlike durumunda, bütün çalışanla rın işyerin i derhal ve güvenli bir
şekilde terk etmelerine imkan sağlar.
4.3 Acil çıkış yollarının ve kapılarının sayısı ile yerleşimi ve boyutlarının, inşaat alan ının ve çalışan barakala rın ı n
kullanım şekline ve boyutl a rı na, içinde bulunan ekipmana, bulunabilecek azami ça l ışan say ısına ve binaları n
yangından korunma sı hakkındaki yasal hükümlere uygun olması sağlanır.
4.4 Acil çıkış yolları ve kapıla rı, Güvenlik ve Sağlık işaretle ri Tüzüğü uyarınca işaretlenir. işaretierin uygun
yerlere konulması ve ka lıcı olması sağlanır.
4.5 Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kap ı larınd a elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı
sağlayacak sistem bulundurulur.
Yangın Algılama ve Yangınla Mücadele

5.1 i nşaat alanının özellikleri ne, çalışan barakalarının ve d iğer tesislerin boyutla rı na, kullanım şekl in e,
ekipmanlara, kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine, bulunabilecek azami çalışan sayısına bağ lı
olarak uygun nitelikte ve yet erli sayıda yangınla mücadele araç ve gereci ile gerekli yerlerde yang ın
dedektörleri ve alarm sistemleri bulundurulur.
5.2 Yangınlamücadele araç ve gereçleri, yangın d ed ektörleri ve alarm sistemlerinin düzenli ba kı m larının ve uygun
sürelerde periyodik kontrollerinin yapılması sağlanır.
5.3 Otomatik olmayan yangın söndü rm e ekipmanı, görünür ve kolayca erişilebilir yerle re konulur.Önlerindeengel
bulundurulmaz. Yangın söndü rm e ekipmanları kolay kulla nılabilir nitelikte olup, Güvenlik ve Sağlık işaretleri
Tüzüğü uyarınca işa retlenir. Işa retierin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağl an ır.
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6.

Havalandırma
Çalışanların harc a dıkları

fiziksel güç ve çalışma şekli dikkate alınarak yeterli temiz hava sağlanır.Mekanik
sistemi kullanıld ı ğında, sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanır ve bu sistem çalı şa nların
sağlığına zarar verebilecek hava akımiarına neden olmayacak şek i l de tesis ed ilir. Havalandırma sisteminde,
meydana gelen arızayı bildiren sistem bulundurulur.
havalandırma

7.

Özel Riskler
7.1 Çalışanların zararlı düzeyde titreşim, gürültü, gaz, buhar veya toz gibi zararlı dış etkeniere maruz kalmaları
önlenir.

7.2 Zehirli veya zararlı madde bulunması muhtemel veya oksijen düzeyi yetersiz veya parlayıcı olabilecek bir
ortama girmek zorun da kalan çalışanların, herhangi bi r teh likeye maruz kalmalarını önlemek için kapalı
ortam havası kontrol edilir ve gerekli tedbirler alınır.
7.3 Çalışanlar, sınırlı hava hacmine sahip yüksek riskli ortamlarda çalıştırılmazlar. Ancak çalışılması zorunlu
hallerde, çalışanlar dışarıdan sürekli izlenir ve gerektiğinde derhal müdahale edilebilecek her türlü önlem
alınır.

8.

Sıcaklık

Ortam sıcaklığının, çalışma süresince, çalışanların yaptıkları işe ve harcadı k ları fiziksel güce uygun düzeyde olması
sebebiyle ortam sıcaklığının deği şti rilemeyeceği hallerde çalışanları fazla sıcak veya
soğuktan koruyacak tedbirler al ı nır.
sağlanır. Yapılanişin n i teliği

9.

10.

21.4.2009
R.G. 74
EKili
A.E. 338

11.

işyeri ve Yolların Aydınlatılması
9.1inşaat işlerinin gündüz yapılması esastır. Gece çalışılmasının gerekli veya zorunlu olduğu hallerde veya gün
ışığının yetersiz olduğu durumlarda işyeri ve yollar için uygun ve yeterli suni aydınlatma sağlanır, gerekli
hallerde darbeye karşı korumalı taşınabilir aydınlatma araçları kullanılır.Suni ışığın rengi, sinyalierin ve
işaretierin algılanmasını engellemeyecek şekilde seçilir.
9.2 işyeri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalı şan lar için kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilir.
9.3 işyeri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemindeki herhangi bir amanın çalışanlar için risk oluşturabileceği
yerlerde, yeterli aydınlatmayı sa ğlayacak yedek aydınl a tma sistemi bulund urulur.
Kapılar

ve Geçitler

10.1 Rayl ı kapılarda, raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyecek güvenlik tertibatı bu lundurulur.
10.2 Yukarı doğru açılan kapılarda, aşağı düşmeyi önleyecek güvenlik tertibatı bulundurulur.
10.3 Kaçış yollarında bu lunan kapılar ve geçitler Güvenlik ve Sağlık i şa retleri Tüzüğü uyarınca iş aretl enir. Bu
kapı l arın yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikle olması sağlanır.
10.4 Araçların geçtiği kapı ve geçitler yayaların geçişi için güvenli değilse, bu alanlarda yayalar için ayrı geçiş kapısı
bu lunduru lur. Bu kapılar Güvenlik ve Sağlık işaretleri Tüzüğü uyarınca işaretlenir ve önlerinde hiçbir engel
bulunduru lmaz.
10.5 Mekanik kapılar ve geçiti er, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak şekilde yapılır. Bu kapı larda, kolay fark
edilebilir ve ulaşılabilir, acil durdurma sistemleri bulundurulması ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik
olarak açılmıyorsa, el ile de açılabilir özellikle olması sağlanır.
Çalışma

Platform ve Geçitlerde Güvenlik

Çalışma

p l atformları

ve geçitler çalışanları düşmekten ve düşen elsimlerden koruyacak şekilde yapılır,
ve muhafaza edilir.Çalışma platformları ve geçitierin korkuluk sistemlerinde bu Tüzüğe ekli EK-IV,
ı. Bölümü inşaat Alanlarındaki Çalışma Yerleri için Genel Asgari Şartlar altında yer alan 2'nci maddesinin 2.6'ncı
fı krasının kuralları uyarınca tanımlanan korkuluk özelliklerine uygun olma s ı sağlanır.
boyutlandırdır

12.

Düşen

Cisimler

12.1 Yüksekteyapılan çalışmalarda kullanılan el aletleri ve diğer malzemelerin dü şme lerini engelleyecek tedbirler
alınır.

12.2 Çalışanlar, düşen cisimlere karşı öncelikle toplu koruma yöntemleri ile koru nur.
12.3 inşaa t alanında, cisimleri n düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere girişler önlenir veya gere ktiğinde kapalı
geçitler yapılır.
12.4 inşa at alanında, çalışanlara uygun baş koruyucu donanımlar ve rilerek kullanımı sağlanır.
12.5 inş aa t alanında, ma lzemelerin hangi yükseklikten olursa ols un doğrudan yere atılma ması, dengeli ve güvenli
bir şek ilde in dirilerek uygun bir yere istif edilmesi sağlanır. Atık malıemierin indirilmesinde kapalı çöp
bacaları kullanılmalıdır. Atık ma lzemelerin uza k laştırılması için moloz kaydırakla r ı gibi güvenli çalışma
yöntemleri tercih edilir.
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13.

21.4.2009
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14.

Trafik Yolları ve Tehlikeli Alanlar
13.1 Merdivenler, sabitlenmiş geçici merdivenler, yükleme yerleri ve rampalarda dahil olmak üzere t rafik y o l ları;
kolay ve güvenli geçişi sağlayacak, bu yerlerin yakınında çalışanlar için tehlike ol uşturmayacak şeki l de yap ı lır.
13.2 Yayaları n kullandığı ve yükleme boşaltma için kullanılanlar da dahil, araçlarla malzeme taşımada k u ll an ıl a n
yolların, potansiyel kullanıcı sayısına ve işyerinde yapılan işi n özel l i ğ in e uygun boyutlarda olmas ı sağla n ı r.
Trafikyolları üzerinde taşı ma iş i yapı lması durumunda, bu yolu kullanan d iğer ki ş i ler için yol kenarında yeterli
güvenlik mesafesi bırakılır veya uygun koruyucu tedbirler alınır.Yollar görülebilir şekilde Güvenlik ve Sağlık
işaretleri Tüzüğü uyarınca işaretlenir, düzen li olarak kont rolü yapılara k her zaman bakımlı olması sağlanır.
13.3 Araç tra fiğ i olan yollar ile kapı l ar, geçitler, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında yeterli mesafe
bulundurulur.
13.4 inşaat alanındaki girilmesi yasak bölgelere, yetkisiz kişilerin girişi uygun araç ve gereç kullanılarak engellenir.
Tehlikeli bölgeler Güvenlik ve Sağlık işaretleri Tüzüğü uyarınca işaretlenir, buralara görünür şekilde uya rı
levhaları konulur. Bu bölgelere girmesi uygun görülen çalışanları korumak için gerekli tedbirler alınır.
13.5 Trafik yolları güzergahında bulunan havai hatlar ve benzeri engeller ile ilgili Güvenlik ve Sağlık işaretleri
Tüzüğü uyannca işaretlern eler ve önlemler a l ı nır.
Yükleme Yerleri ve Rampaları
Çalışanların dü şmesini önleyecek şekilde, taşı naca k yükü n boyutlarına uygun ve en az bir çıkış yerine sahip

olması

sağlanır.

15.

Çalışma

Yerinde Hareket Serbestliği

Çalışılan

yerlerin, gerekli her türlü ekipman ve araçlar dikkate alına rak, çalışan la rı n işlerini yaparken rahat ça
hareket edebilecekleri genişlikte olması sağ l a nır.

16.

21.4.2009
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17.

ilkYardım

16.1 işyeri nde kaza geçiren veya aniden rah atsız i anan çalışanla rın, tıbbi müdahale yap ılan yerlere en k ısa zama nda
ulaşmal arını sağlayacak gerekli t edbirler a lı nır.
16.2 ilk yard ı m odalarının olmadığı hallerde, i nşaat alanlarında ilk yard ım kutusu ve ekipmanı uygun bir mekanda
kullanıma hazır halde bulundurulur. işye rinde, çalışan sayısına uygun sayı da, ilk yardım yapabilen eğitilmiş
çalışanların her an hazır bulundurul ması sağla nır. Bu yerler, Sağlık ve Güvenlik işaretleri Tüzüğü uyarınca
işaretl en i r.

16.3

Çalışm a koşullarının ge re kti rdiği

her yerde ilk yardım eki pmanla rı kolay e rişi l eb ilir yerlerde bulundurul ur.
Güvenlik ve Sağlık işa retleri Tüzüğü uya rı nca işaretlenir.Acil servis adresleri ve telefon numarala rı görünür
yerlerde bulunduru lur.

Düzen, Temizlik, istif ve Depolama
17.1 inşaat al anının düzenli ve temiz tutulması sağlanır. Sivri uçları veya keskin kena rları bulunan malzeme ve
atıkla r düzenli periyatlarla çalışma alan l a rından uzaklaştırılır. i nşaat alan ı ndan uzaklaştırıl ması müm kün
o lmayan sivri veya keskin kenarları bulunan malzemelerin sapianma riskine karşı gerekli ·koruyucu
malzemeler ile korunması veya ka p l anması sağ lanır.
17.2 Buz, kar, yağmur, kullanılan malzemeler ve diğer etkenlerle kaygan hale gelen çalışma yerleri ve geçit ler
temi·zlenerek kaymayı önleyici tedbirler al ın ır.
17.3 inşa at a l anında malzemelerin, yı kılma ve devril meleri önlenir, kazaya sebep olmayacak şekilde istil edilmeleri
sağlanır.

12.7.2013
RG.120
EK lll
A.E. 393

18.
21.4.2009
R.G.74

EKili
A.E. 335

17.4 inşaat alanında, yanıcı veya patlayıcı maddelerin depolandığı depo alanla rında ve patlayıcı ortam ol uşan
çalışm a alanlarında bakım, o na rı m iş l e ri dahil her türlü ça l ı şma l a rda ve i ş ekipmanları ve koruyucu
sistemlerin kullanımında Patlayıcı Ortamda Çalışanların Sağlık ve Güvenlik Koşull a rı Tüzüğü uyarı n ca
belirtilen kurallar uygulanır.
Soyunma Verleri ve Elbise Dolabı
18.1 Bu maddedeki hususlar i şyerleri nde Asgari Sağl ık ve Güvenlik Koşu lla rı Tü z üğü'ne ekli 1. Cetvel' in 18'inci
maddesi kurallarına uygun olarak düzenlenir. Iş elbisesi giyrnek zorunda olan çalışanların, soyunma yerleri
d ışın dak i bir yerde soyunma ları na izin veril mez. Bu durumda çalışa nl ar için uygun soyunma yerlerisağ lan ır.
18.2Soyunma yerlerinin aşağıda belirtilen şa rtl a ra uygun olması sağlan ır;
(a) kolay ulaşılabilir yerde olması,
(b) yeterli kapasitede olması,
(c) yeterli sayıda oturma yerleri bu l u nmas ı,
(ç) kadınlar ve erkekler için ayrı soyunma yerleri olması,
(d) her çalışan için çalışma saatleri içinde giysilerini kayabilecekleri yeterli büyüklükte kilitli dolaplar
bu lunması,

(e) nemli, tozlu, kirli, t ehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde ve benzeri i ş l erd e iş elbiseleri veya koruyucu
elbiseler ile harici elbiselerin ayrı yerlerde bulundurulması için, her ça l ı şan için yet erli nitelikte iki bölmeli
dolap veya iki ayrı elbise dol abı bu l unması.
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Tuvalet ler, Duşlar ve lavabolar
19.1 Bu maddedeki hususlar işyerlerinde Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşu ll a rı Tüzüğü 'ne ekli 1. Cetvel' in 18.2'nci ve
18.3'üncü maddesi kuralları uyarınca uygun olarak düzenlenir. Yap ıl a n işi n veya sağ lı kla ilgili nedenlerin
gerektirmesi halind e, çalışanla rın yı ka n mala rı nın, temizlenme lerinin ge rektiği he r duru mda, kad ın ve erke k
çalışanlar için ay rı ayrı olmak üzere s ıcak ve soğuk su imkan ı bulunan uygun yıkanma yerleri ve duşl a r tesis
edilir.
19.2 Duşlar, dı şa rıd a n içerisi görünmeyecek, uygun havalandırma, aydın l atma, t ermal konfor ve hijyen şa rtl arı
sağl anacak şeki lde yapılır.

19.3 Duş l ar ve !ava boların her zaman ça lışan la rı n ku l la nımın a hazır halde o l ması sağl an ı r, buralard a gerekl i t emizlik

malzemeleri bulundurulur.
19.4 Tuvaletler, uygun havalandırma, ayd ın l atm a , termal konfor ve hij yen şa rtl arı sa ğlanır ve gerekli t emizlik
malzemeleri bulundurulur.
20.

Dinlenme ve Barınma Yerleri
20.1Yapılan i şin öz ell iği nedeni ile çalışanl a rın sağ l ığı

EK lll
A.E. 335

ve güvenliği açısından gerekli olan hallerde veya on ve daha
fazla çalışanın istihtam edil d iği i şyerleri nde uygun bir dinlenme ve/veya barın ma yerleri sağ l a nır. Bu t ür
yerler, mümkünse inşaatalanı n ın en az on metre uzağında zemin ve drenaj için gerekli tedbirler al ına rak
kurulur.
20.2Dinlenme ve barınma yerlerinin yeterli g eni şli kte olması sağl anır ve ça lı şan l a r için yeterli sayıda masa ve
sandalye bulund urulur.
20.3 Dinlenme, barınma ve sosyal amaçl ı ku ll a nıl an tesisler, ya nıcı olmayan ve kolay tutuşmayan malzemeden i nşa
edilir. Barınma amacıyla çadır ve branda ku ll anılmaz.
20.4 Dinlenme ve barınma yerlerinde sigara içmek yasaktır.
20.5Barınma yerlerinde k ull anılan ısıtma, soğ ut m a ve havalandırma sistemleri, elekt rik t esisatl arı ile ayd ı nlat m a l a r
için gerekli güvenlik tedbi rleri al ı nara k yeterli ve uygun ekipman sağl a nır ve yangı n aned en olmayacak şekil de
t esis edilip, kullanıma alınır.lsıtma sistem lerinde yangın riski oluşturaca k manga!, maltız ve benzeri açı k a teş
kullanı lmaz .
20.6 Barı nma yerlerinde, çalışanların ku ll a nmal arı için yeterli sayıda karyola, ranza, yatak, battaniye ve benzeri
gereksinimler temiz bir halde işve ren ta rafın dan sağlanır ve ge re kti ğin de dezenfekte edilir.
20.7 Sabit ba rınma tesislerinde; işyerlerinde Asgari Sağlık ve Güvenli k Koşu lları Tüzüğü'ne ekli 1. Cetvel'in
18.3'üncü maddesi ku ral!arı uyarınca kad ın ve erkek çalışanların sayı s ı dikkat e alınarak, dinlenme odas ı,
yet erli sayıda duş, tuvalet, lavabo ve temizlik malzemesi bulundurulur. Ayrı ca ça lı şan sayı s ı dikkate a lı na ra k
yata k, dolap, masa ve sandalye temin edilir.

21.
25.11.2015
R.G.171

Gebe ve Emziren Kadınlar
Gebe ve emziren kad ınl arın uzanarak dinlen ebilecekleri uygun koşul l ar sağla nır. Hamile, Yeni Doğum Yapm ı ş veya
Emziren Ça lışanların işyerinde Sağlık ve Güvenliklerinin Korunması Tüzüğü' ndeki şartla r uygulanır.

21.4.2009
RG.74

EK lll
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22.

23.
21.4.2009
R.G. 74
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Engelli Çalışanlar
Engelli ça lı şa nların çalıştığı işyerl erinde, engel duru mları dikkate alına ra k gerekli olan her türlü düzenlem eler
yapılır. Bu düzenlemeler engelli çalışan l arı n özellikle çalışma yerleri ile k u l l an d ı kları kapılar, geçiş yerleri,
merdivenler, duşla r, lavabolar ve tuvafetlerde yap ılır.
Çeşitli

Hükümler

23.1 Her türlü in şaat işine başlamadan önce, i nşaat a l a n ın ın t üm çevresi,en az iki metre yükseklikte yetkisiz
kiş ileri n girişine engel olacak şekilde, dayanıklı ve sert malzeme ile perdelenrnek sureti ile çevrelenir. i nşaat
alanı girişin e Güvenlik ve Sağlık işaretleri Tüzüğü uyarınca uyarı levhala rı, gerkli işaretler ve talimatlar
kulla n ım amacına uygun yerlere yerleşti ri li r.
23.2 işyerlerinde çalışanlar için yeterli miktard a içme suyu bulundurulur.
23.3 Çalı şan lara uygun koşullarda, yemeklerini yiyebilecekleri ve/veya h az ırl ayab i l ecekl eri imkanlar sağl a nır.

11. Bölüm
inşaat Alanlanndaki Özel Asgari Şartlar
A· Kapalı Mekanlardaki Çalışma Yerlerinde Özel Asgari Şartlar

1.

Sağlamlık

ve Dayanıklılık

işyeri, ofis, dinlenme vb. yerlerin kullanım amacı na uygun sağlamlık ve dayan ıklı lı kta ol ması sağlanır.

2.
21.4.2009
R.G.74
EK lll
A.E. 338

Acil Çıkış

Kapıları

2.1 Acil çık ış kapıları doğrudan dışarıya veya güven li bir alana açılır ve çı kış ı önleyecek hiçbir engel bulunmaz.
2.2 Raylı veya döner kapılar kullan ıl maz.
2.3Acil durumlarda, çalışanların hemen kolayca açabilecekleri şekilde olması sağ la nır, kilitli veya bağ lı
bulu ndurulmaz.
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2..4 Sağlık ve Güvenlik işa retleri Tüzüğüne uygu n şe ki lde işareti en ir ve işa reti erin uygun yerlere konulmas ı ve ka l ıcı
olması sağla n ır.

3.

Havalandırma

Havalandırma

sistemi veya klima tesi satı nın, ça lışanları rahatsı z edecek hava a kı m ia rı n a neden olmayacak şe kil d e

yapılması sağlanır. Havayı kirleterek, ça lışanların saği ı ğı yönünden ani tehlike ol uştura bi le cek herhangi bir atık veya

kirlilik derhal orta mdan uzaklaştırılır.
4.

Sıcaklık

4.1 Çalışma odaları, dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duş, tuvalet, lavabolar, kantinler ve ilk yardı m odala rı gibi
yerlerdeki sıcaklığın, i şyerinin özel k ull a n ım amaç larına uygun o lması sağl anır.
4.2 işyerinin pen ce releri, çatı aydınlatmaları ile cam lı kısımları, yapı lan işi n özelliği ne ve odaların kullan ı m şe kline
göre, güneş ış ığının aşırı etkisini engelleyecek şe kilde yapılır.
S.

Doğal

ve Suni Aydınlatma

işyerleri, mümkün olduğunca doğal olarak aydınlatılı r.Doğal aydınlatman ı n yeterli
çalışa n ların sağ l ı k

6.

Çalışma

olmadığı durumlarda

ve güvenliğinin korun mas ı amacı na uygun şek ilde yeterli suni ayd ı n latma yapılır.

Yerlerinin Taban, Duvar ve Tavanları

yerlerinin tabanlarının sabit, sağ l am, kaymaz bir şekilde ol mas ı ve bu yerlerde tehlikeli olabilecek
engellerin, çukurların veya eğimierin b ulu n mam a s ı sağlanır.
6.2 Çalışma yerlerinin taban, duvar ve tavan yüzeylerinin hijyen şa rtla rına uygun olarak, kolay temizlenebilir
malzemeden veya gerektiğinde yenilenebilir özellikte olmas ı sağlanı r.
6.3Çalı şma yerleri ve trafik yollarının yakınında bu lunan saydam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle bütün
camlı böl meler; güvenli malzemeden yap ıl ı p, açık bir şeki lde işaretleni r, çarpma veya kırılmaya ka rşı uygun
şekilde korunur.
6.1

7.

Çalışma

Pencereler ve Çatı Pencereleri
7.1 Pencerelerin, çatı pencerelerinin ve havala n dırma sistemlerinin, ça lı şanlar ta rafın dan kolay ve güven li bi r
şeki ld e açı l ması nın, kapatılmasının, ayarl a n ma s ının ve güvenlik altı na a l ı nma sın ın mümkün olması ve açı k
durumdayken çalışanlar için herhangi bir t ehlike oluşturmayacak nitelikte o lm as ı sağlanır.
7.2 Pencereler ve çatı pen cereleri, çalışanlar ve di ğer kişiler için risk oluştu rmayacak şekild e tasarlan ır veya gerekli
ekipmanla do nat ılır.

8.

Kapılar ve

Geçitler

8.1 Kapı ve geçit yerlerinin sayıları, boyutl arı ve yap ıl dıkları malzemeler, ku ll an ıl d ı kl arı odalara, alanlara, ku l la n ı m
amaçlarına ve çalışanların rahatça girip ç ı kma l arına uygun olarak yapıl ı r.
8.2 Saydam kapıların üzeri kolayca görünür şeki l d e i şaretlenir.
8.3 Her iki yöne açıiabilen kapılar saydam malzemeden yap ılır veya kapıları n ka rş ı ta rafının görülmesini s ağlaya n
saydam k ıs ıml an bulunur.
8.4 Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri ça l ışa nlar için tehlike ol u şturm aya n güvenli malzemeden yapı lır
ve çarpma sonucu çalışanların yaralanmaianna neden olabilecek yüzeyler k ı n i m a la ra karş ı korunur.
9.

Araç Yolları
Kapalı çalışma mekanlarının kullanımı

ve içinde bulunan ekipman göz önü·ne

a l ınarak, çal ı şan ların korunması

amacıyla araçların geçiş yoll a rı açıkça işaret i en ir.

10.

Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Bantlar için Özel Önlemler
Güvenli

şekilde çalışır

durumda

olması sağl anı r,

gerekli güvenlik araçlan ile

dona tı l ı r,

kolayca görülebilecek ve

u laşı l a bilecek acil durdurma sistemleri bulun ur.

11.

Oda Boyutları ve Odaların Hava Hacmi
Çalışma

yerlerinin taban alanı ve yüksek l i ği ile hava hacminin çal ı şanla rı n sağl ı k ve güvenlikleri için risk
özellikte ve rahat çalışmaları n ı sağ layacak yeterli boyut larda olm ası sağl anır. Hava hacmi kişi b aş ı
en az on bir metreküp olmalıdır. Bu hacmin h esa pl anmasında tavan yü ksekli ği n i n dört metre yi rm i beş
santimetreden fazlası dikkate a l ınmaz. Çalışa n l arın devamlı çalıştığı yerlerde t avan y üksek liği en az iki metre
yirmibeş santimetre olmalıdır.
oluşturmayacak
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B- Açık Mekanlardaki Çalışma Yerlerinde Özel Asgari Şartlar
Sağlamlık

1.

ve

Dayanıklılık

1.1 Alçak veya yüksek seviyede olan hareketli veya sabit çal ı şma yerlerinin;
(a) Çalışan sayısı,
(b) Üzerlerinde bulunabilecek azami ağı rlık ve bu ağı rlığı n dağılımı,
(c) Maruz kalabileceği dış etkiler göz önünde bulundurularak yeterli sağlamlık ve daya n ıklılıkt a ol m a s ı
sağlanır. Bu çalışma yerlerinin tama m ı nın veya bir kısm ının , za mansız veya kendiliğinden hareketini
önlemek için uygun ve güvenil ir sabit leme metotları kullan ılır .
1.2 Çalışma yerlerinin sağlamlık ve daya n ı kl ı l ı ğ ı özellikle de çal ışma yer inin yükseklik veya deri nl iğin de de ğ i şi klik
olduğu nda kontrol edilir.
2.

Enerji

Dağıtım

Tesisleri

Bu Tüzüğe ekli EK-IV, 1. Bölümü inşaat Ala nlarındaki Çalışma Yerleri için Genel Asgari Şartlar başlığı a ltı nda yer
alan 3'üncü maddesinin kuralları uyarınca enerji dağıtım tesisleri ve elektrikle çalışma kriterlerine ek olarak
aşağıdaki hususlar da uygu lanır;
2.1
i nşaat a lanındaki enerji dağıtım tesislerinin, özellikle de dış etkilere maruz kalan tesislerin, kontrol ve
bakı mlarının düzenli olarak yap ı l ması sağlanır.
2.2
inşaat işlerine başlamadan önce alanda mevcut olan tesisat belirlenir, kontrol edilir ve açı kça
işa retl enir.

inşaat alanının yakınından enerji nakil hatları geçmesi durumunda, enerji nakil hatları mümkünse

2.3

güzergahı değiştirilerek yap ı alan ı nd an uzaklaştırılması

için veya h attı n a kımının kesilmesi için ilgili
onay ve izinler alı nır.
inşaat a lanın ın yakı n ında n enerji nakil hatları geçmesi durumunda, yukarıd aki 2.3' üncü
fı kra nı nuygulanmasının mümkün olmadığının ilgili kurum ve kuruluşl ar tarafından belgelenmesi
halinde, yeterli güvenlik mesafesi bırakıl ıp gerekli güvenlik tedbirleri al ı nara k çalışılır. Güvenlik mesafesi
belirlenirken nakil hattı tellerinin rüzgarda sa l ınımı da hesaba ka tı lır.
Elektrik nakil hatlarının b ulund uğu alanlarda yapılan çalışma l a rda, bariyerler veya ikaz l evhalarıyla
araçların ve tesislerin elektrik hattından uzak tutulmas ı sağla nır. Ayrı ca araçları n hat altın dan
geçmesinin zorun lu olduğu durumlarda uygun tedbirler alınır ve gerekli ikazlar yapıl ı r.
kurum ve

2.4

2.5

3.

k urulu ş lardan

Hava koşulları
Çalış anların sağlık

tedbirler
olmadığı

ve güvenliklerini olumsuz et kileyebilecek hava koş ulları n da n, sıcak veya soğu ktan koruyacak
süresine çalışanların yapt ıkl a rı i şe ve harca dı kla rı fiziksel güce uygun hava koşulları
durumlarda yeterli dinlenme süreleri verilir. Kuvvetli rüzgar alan işye r l eri nde gerekli güvenlik tedb irleri
alın ır.Ça lı ş m a

a l ınmadan ça l ı şma yapılmaz.

4.

Yüksekten Düşmenin Önlenmesi
bu Tüzüğe ekli EK-IV, 1. Bölümü inşaat Alan la rınd a ki Çalışma Yerleri için Genel Asgari Şartlar başlığı altı nda yer
alan 2'nci madde kuralları uyarınca yüksekte çal ış ma kriterlerine ek olarak aşağ ıd a kil er uyg ulanır;
4.1 Yüksekten düşmeler özellikle fiziksel açı dan önlenmeli, en az doksan santimetre yükseklikte yete rli
yükseklikt e ana ve ara korkulukları olan, bu Tüzüğe ekli EK-IV, 1. Bölümü inşaat Al anlarındaki Ça l ış ma
Yerleri içi n Genel Asgari Şartlar başlığ ı altın da yer alan 2'nci maddenin 2 .6'ncı fı kra kuralları uya rı nca en az
bir tarafı kapalı sepetli platform veya alternatifleri kullanı l ır. Ça l ışma pl atforml a rı, geçitler ve iskele
p latform ları, çalışanları düşm ekten veya d üşen elsimlerden koruyacak şe kilde yapılır. Ka pa l ısep etli
platfo rm ların içerisinde çalışanl a r uygun emniyet kemeri ile bağlan ır.
4.2Yüksekte ya pılan işlerde çalışanları n güven liği için uygun ekipman, korkul uk, platform veya güvenlik ağ ı gibi
toplu koruma yöntemler k ullanılara k ya pı l ır.
4.3 i şin doğası gereği yukarıdaki 4.2'nci fıkra kuralları uyarınca ta n ıml anan toplu koruma yöntem lerinin
sağlana m adığı durumlarda uygun erişim yöntemleri sağlanarak, tam vücut kemer sistemleri, ank raj lı veya
diğer güvenlik sistemleri kullanılı r.
4.4 Toplu koruma tedbirlerinin dü şme riskini tamamen ortadan kald ı ram ad ığı, uygulanmasının mümkün
olmadığı, daha büyük t ehlike doğu rabil eceği, geçici olarak kaldırıl masın ı n gerektiği hallerde, inşaat işle ri ni n
özelliğin e uygun bağlantı noktaları veya yaşam hatları oluşturularak tam vücut kemer sist emleri, ankraj l ı
veya benzeri güvenlik sistemlerinin kulla nıl ması sağlanır. Bu sistemlerin ya n ı sıra çalışanlara yapı lan işe
uygun bağ lantı halatla rı, kancalar, karabinalar, makaralar, halkalar, sapanlar ve benzeri bağlan tı
tertibatla rı, gerekli hallerde iniş ve çıkı ş ekipmanları, enerji sönümleyici aparatlar, yatay ve dikey yaşam
hatl arın a bağiantıyı sağlayan halat tutucular ve benzeri donanımla r veri lerek kulla nımı sağlanır.
4.5 Kırk kil ometre/saat'in üzerindeki rüzgar h ı zl arı nda, zeminin kaygan ve buzlu o l m ası halinde, yüksekte her
türlü montaj, bakım ve onarım çal ışma l arı yapılmaz.
4.6 Ça lı şm a p l atformları, geçitler ve iskele p l atform ları, çalışanl arı dü ş mekte n veya düşen elsimlerden koruyacak
şek ilde yap ılmalıdır.
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5.

Çatı işleri

5.1

Çatılarda

veya

eğik

yüzeylerde

yap ıl a n ça l ı şma l a rda; çalışanların,

aletlerin,

diğer

nesne ve malzemelerin

düşmesini veya benzeri diğe r riskleri önlemek amacıyla güvenli kenar koru ma sistemleri, çatı merdivenleri,

güvenlik ağları, çalışma platformları, korkul uklu iskeleler, kayarak d üşmeyi önlem e sistemleri veya dikey ve
yat ay yaşa m hatları gibi toplu koruma tedbirleri alınır.
5.2 Çalışan l arın çatı üzerinde veya kenarında veya kırı l ga n malzemeden yapı l m ış herhangi bir yüzey üzerinde
çalışma k zorunda olduğu hallerde; sağlam o lmayan veya kırı lga n maddeden yapıl mış yüzeylerde da lgınlıkl a
yürümelerini veya dü şme lerin i önleyecek gerekli tüm ted birler alını r.

5.3

Çatı da yapı la n çalışmlarda aşağ ıdaki

hususlara

uyulması sağlanır;

(a)

Sağlık ve güvenlik koord inatörü tarafından teknik elemanlara veya çalışan l ara ça l ışmaya

(b)

başlamadan önce bilgi veril ir. Sağ l ı k sorunu olmadığına dair sağl ı k raporu kontrol edilir ve güvenlik
tedbirleri alındıktan sonra ça lı şma yapılır.
Tüm çalışanların, inşaat a l anı içinde gereken kiş ise l koruyucu malzemeleri (baret, yelek, ayakkabı,
vb) kullanm as ı sağl a n ır.
Çalışma öncesi tüm kaldırma donanımları ve bağlantı eki pman l a rı nın kontrolü yap ı lır, yetkisiz

(c)

kişiler dı şı nd a kaldırma ekipm anları kullanılmaz.

önleyici ve delinmeye daya nıklı ayakkabı l ar çatı vb. ça l ı şma alanlarında giyilmesi sağlanır.
emniyet kemeri kan ca larını takatak ları yerler, çalış ı l an yere uygun şekil de sağ lanır.
Çatının veya binanın yatay kiriş l eri nde yapılan çalışma l a rda, belli sağ lam dikmeler a ras ın a yat ay
can halatları gerilir. Çalışa nları nem niyet kemerleri kanca l a rını bu halatlara geçirmesi ve hat
boyunca em niyetli olarak yürüyebilmesi sağlanır.
(e) Çatıda yapılan çal ı şma lar için ça l ışı lan pozisyonlara uygun olarak, e rişim no kta l arı düzenlenir.
Düşme riski olan yerlerde uygu n önlemler alınır.
(f)
Düşm eye karşı önlemler, çal ışma b aşlamadan önce planlan ır, uygulanır ve ça lış ma bite nekadar
sürdürülür.
(g) Çatı da çal ışaca k kişil eryete rl i bilgiye, denevime ve yete n eğe sahi p o l malı dır.
(h) Çatı çalı şmalarının sürdürüldü ğü t ehlikeli alana girilmez.
(ı )Büyük ve ağır malzemeler, mümkünse çatıya taşınma z .
(i)
Malzemelerin düşebi lecek yerlerde birikmesine izin verilmez.
(j) Malzemelerin indirilmesi için kapal ı çöp bacas ı veya yük asansörü kullanılır. Çatıd anaşağıya hiçbir
(ç)
(d)

Kaymayı

Çalışanla rın

malzeme atı lmaz.

(k)

(1)

Çatı

üzerindeki yoğ un çalı şma sırası nda, yuvarlanan veya kayan ça lı şanl arın düşmesi ni engellemek
için korkuluk ve t opukluk tahta l arıyerleştirili r. Bu korkuluklar dengesini yitiren bir ça l ışanın
dü şmes ine engel olacak sağ la ml ı kta o lmalı dır.
Çatı eği mlerinin kırk beş dereceyi aştığ ı durumlarda, çatı , kaymayı önleyici çatı el merdiven i ya da
iskele platformu gibi bir destek sistemi olmaksızın çalı şma yap ıl maz ve gerekli tedbirler a lınmad a n
çatı üze rine çı kılmaz.

malzemeler çatı mahya seviyesinin elli sant imetre üzerine talimatla ka l d ırı lır, tali
dik olacak şekilde, taş ı yıcı kirişler üzerine yavaşça ve dikkatlice indirilir.
Malzeme ağırl ığın ı n taşıyıcı k i ri ş taşıma kapasitesinden daha az o l mas ı gerekir ve en az iki yerden
çatı kontrüksiyona bağlaya rak sabit lenir.

(m) Vinç ile

alınan

k irişlere

(n)

6.

iş iskeleleri
6.1 Genel Kurallar
(a) Betonarme yap ılard a temel yap ı m ı son rasında bina çevresine ilk kat için iskele kurulumu başlama l ı ve
bina yükseldikçe yapı lacak i şlerin güvenli bir şeki lde yap ı lması n ı sağlayacak şekild e iskelenin de bina
ile yükselmesi sağ lanır. Ku rulan iskelelerden malzeme d üşmes ini önlemek ve dışarıdan ba k ıl d ığ ı nda
oluşan görüntü kirliliğin i engellemek için iskelenin etrafı, zeminden it ibaren en üst nokta sı na kadar
iskele filesi ile kaplan ır.
(b) iskeleleler bir inşaat mühendisi tarafı ndan tasari an ır ve kontro lu yapıl ır. iskele kurulumu, kont rolu ve
sökümü bu konuda eğitim almış ve bunu belgeleyebilen kişil er tarafı nda n yapılır. iskele tasarım,
kurulum, kontrol ve sökümü Türk Stan dartları EnstitüsününTS EN 12810-1,TS EN 12810-2,TS EN
12811-1,TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3 standart l arına uygun olarak yap ı l ır.

6.2 Standart ve Hesaplamalar
(a) A hşap ve ön yapı m l ı çelik ile alüminyum alaşımlı b i l eşenlerden oluşa n ce phe iskeleleri ve iskele şekli n d e
kullan ıl an geçici iş ekipman l arı , Türk Stan dartları Enstitüsünün TS EN 12810-1, TS EN 12810-2,TS EN
12811-1,TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3 sta ndartlarına uygun olarak sağl an ır .
(b) Asma iskeleler, cephe platform la rı, güç ka ynağıyla veya elle çalışa bi l en, sabit veya hareketli, daimi veya
geçici asılı erişim donanımları ve bu do na nımı olu şturan parçaları nTü rkSta n dartl a rı Enstitüsünü n TS EN

12810-1,TS EN 12810-l,TS EN 12811-1,TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3

standartların a

uygun

olmas ı

sağl an ır.

(c) Seçilen iskelenin kurulum ve kull an ı m şek lin e göre sağl amlık ve dayan ıklıl ık hes apları üret iciden t emin
edilir, mevcut deği lse bir inşaat Mühendisine yaptırılır. Türk Standartları Enstit üsünün belgesine sahip
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ko nfi gürasyonların kullanılacağı hallerde üretici firma tarafında n yapıla n hesap ve detay çizimieri diğer
hallerde ise inşaat Mühendisine yaptırı lan hesap ve detay çizimieri işye rinde bulunduru lur.
Ancak bu durum işveren in sorumlulu k larını ortadan kald ırma z . Bu hesaplar yapılmadan veya
yap ı lan hesaplar sonucunda iskelenin güvenli olmadı ğının tespit edilmesi halinde iskeleler ku lla nıl amaz .

6.3 iskelelerde Genel Tedbirler
(a) Kendi li ğinden hareket etmeyecek, sta bilitesi bozulmayacak ve çökmeyecek şekilde tasarlanmış, i mal
edilmiş ve kurulmuş olması,
(b) iskele sistemlerinin güvenli bir şe kilde desteklenmesi, yatay ve düşey kuvvetiere karşı uygun şekilde
sabitl enmesi,
(c) Korozyona karşı uygun malzeme ku l l a n ıl ması ve bakım lı olması,
(ç) iskele sisteminde çatlak, kırık, yı p ranmış ve korozyona uğram ı ş iskele ve bağlantı eleman lannın
kulla n ıl maması,

(d) iskelelerde görülen kusurların derhal giderilerek zayıf kısımları n güçlendirilm esi.

6.4 iskeieierin Uygunluk Kuralları
(a) iskelelerdeki çalışma platforml arı, geçit ler ve iskele basamakları ta sarı m, i mal ve kuruluşu ça lı şanların
düşmesini engeller ve çalışanla rı d üşe n cisimlere karşı korur şekild e yap ı l ır.
(b)iskele p l atformları hareket etmeyecek şekilde iskele sistemine b ağ l anır. Platform elemanlan ile iskele
dikey eleman l arı arasında ve platform döşemesinde çalışanları n d ü şm e sin e sebep olabilecek boşlu k
bıra kı l maz.

21.4.2009
R.G.74
EK lll
A.E.336

(c) iskelelerdeki korkuluk sistemlerinin bu Tüzüğe ekli EK- IV, 1. Bölümü i nşaat Alanlanndaki Çalı şma Verleri
için Genel Asgari Şartlar başlığı altı nd a yer alan 2'nci maddenin 2 .6'n cı fık ra ku ralları uyarınca ta nım l anan
korkuluk özelliklerine uygun olmas ı sağla nır.
(ç) iskelelerdeki bütün bağlantı yerleri ile bağlantı el e manların ın yet erli sağl amlıkta olması sağl anır ve bu
bağla n tıların kendiliğinden ayrılma m ası için gerekli tedbirler alınır.
(d) iskele sistemlerinin kurulması, ku l la n ıl ması ve sökümünde Ça lı ş an lar Tarafından Kullanı lan iş
Ekip manlarının Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşu l ları Tüzüğünde belirt ilen hükümlere uyulur.
(e) Aşağıda belirtilen durumlarda iskeleler, işveren ta rafından görevlendirilen, iskele kurma ve sökme
kon usunda eğitim almış ve belgeledirilm i ş kişilertarafından kont rol edilir ve bu Tüzüğü ekli EK-IV, ll. Bölüm
Açık Mekanlardaki Çalışma Yerlerinde Özel Asgari Şartlar başlığını n, B Açık Mekanlardaki Çalışma
Yerlerinde Özel Asgari Şartlar başlığı altında yer alan 6'ncı maddenin 6.5'inci fıkra kurallan uyarınca özel
tedbir lerin kontrol edildiğini gösteren imza l ı bir rapor hazırla r. Rapora göre güvenli olduğ u t espit edilen
iskelelerde çalışma yapılır. iskele kontrolleri aşağıda belirtilen duru mlarda konuyla ilgili eğiti m a l m ış ve
şantiyede çalışan bir inşaat mühendi si ta rafı ndan onaylanır;
aa. Kullanı lmaya baş l amadan önce,
bb. Haftada en az bir kez,
cc. Üzerinde d eğişi kli k yapıldığında,
çç. Belli bir süre k u l la n ı l m adığında,
dd. Sismik sars ıntı, kuwetli rüzgarlar gibi olumsuz hava ş artlarına veya denge ve
sağlamlı ğını etkil eyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında.
(f) iskeieierin tasarımları sonucunda belirlenen ve taşıyabilecek leri azami ağırlıklar, levhalar üzerine
yazı l arak iskeiei erin uygun ve görülebilir yerlerine a s ılır. Belirtilen bu ağ ırl ı k ları aş a n yükler iskeieiere
yüklenmez.
(g) iskeieierin üzerine moloz ve artıkl ar ile geçiş i engelleyecek malzemeler bırakı l maz . Çal ışma
platformundan aşağıya malzeme düş m es i ni önlemek için derinliği on beş santimetre'den az olmayan
topukluk kullanılır.
(h) iskelelerde geçiş amacıyla en az seksen santimetre genişliğinde ve kenarları nd a bu Tüzüğe ekli EK-IV, 1.
Bölüm ü inşaat Alanlarındaki Çal ışma Verleri için Genel Asgari Şartl ar başlığı altında yer alan 2' nci
maddenin 2.6'ncı fıkra kuralları uya rı n ca tanımlanan tanımlana n özellikl ere uygun korkuluk sistemleri
bulunan geçitler kullanılır.
(ı) Dış cephe iş iskele yüksekliklerinin on üç buçuk metreyi aştığı hallerde i nşa edilecek iskeieierin ta m a m ı
çe lik ve/veya alüminyum alaşı m bi leşe n l e rden ol uşur.
(i) i nşa atı bulunduğu parselin yola bakan cehpeleri ile sınırlı olmak üzere bina d ış cephe iş iskelesinin yapı
yaklaşma mesafesi içerisinde kurulan kısmının dış yüzeyinin tamamen file, branda, levha veya ayn ı iş leri
görebilecek benzeri iskele örtüsü ile kap lan ması zorunludur.
(j) Vinç veya benzeri makinelerin ku l la nılm as ı sırasında, yüklenen malzemenin iskeleye takılın a m as ı için
gerekli tedbirler alınır.
6.5 Ön Vapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşım Bileşenlerden Oluşan Cephe iskelele ri, Ahşap Cephe iskeleleri ve
Seyyar iskelelerde Özel Tedbirler
(a) Ön yapımlı çelik ile alüminyum a l aşı m bileşenlerden oluşan ve ahşa p cephe iskeieierin kuru lumunda,
taşı yı c ı sisteme ait düşey ve yatay el em a n l arın eksiksiz olarak kull an ıl m ası ve sistemin yeteri kad ar çapraz
elem anlada t akviye edilmesi sağl anır.
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(b} Ön yapımlı çel ik ile alüminyum a laşım bileşenl erden oluşan ce phe iskelelerinde taşıyıcı sisteme ait
dairesel kesitli düşey ve yatay el eman l arın anma dı ş çap ın ı n en az 48,3 milimet re olması~ anma et
k a lınir kları nın ise ma lzeme cinsine ve en küçük akma daya n ı mına uygun o lm ası sağlanır.

(c) Cephe iskeleleri binaya mümkün o l duğu nca yakın kurulur, bunun mümkün olmadığı durumlarda
ça l ışa nların bina ile iskele aras ı ndan düşme l erini önleyici t edbirler a l ı nır.
(ç) Cephe iskel elerinin ayakların da sabit veya düşeyfiği ayarlanabilir taban p l aka ları ve yumuşak zeminlerde
yükü dağıtm ak için taban p la ka l arı a l tlarında uygun malzemed en ya p ılm ı ş altlıklar kullanılır. Sağl am
olmayan ve uygunsuz malzemeler destek parçaları olarak ku llanılm az ve iskelenin sağlam ve dengeli
o l mas ı sağlanır.

(d) iskelelerde çalı şı lan platforım l ara güvenli ulaşırnın sağlan ması için merdiven sistemleri veya benzeri
güven li ulaşım sistemleri ku ll anı lı r.
(e) Madeni cephe iskeleleri statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanır.
(f) Seyyar iskeleler, üzerinde çalışan bu l unduğu durumlarda hareket ettirilmez. iskelenin dik ve platformun
düz olması sağlanır. iskele ayakl arında iskelenin kendiliğind en hareket etmesini engelleyecek f ren kolu
gibi uygun tertibatlar bulunur.
(g) Ön yap ı mi ı çelik ile alüminyum alaşım bi leşen l erden oluşan ve a hşap cephe iş iskelelerinin tasarım ve
uyglama kurallanno il işkin bilgilendirme ve gösterim omoçl ı genel açı k l ama l or, bu Tüzüğe ekli EK-IV' ün
sonunda teknik bilgi soyfaları olarak veril miştir.
6.6 Asma iskele, Cephe Platformu ve Asılı Erişim Donanımları Şeklindeki isl<ele Sistemlerinde Özel Tedbirler
(a) iskele taşıyıcı sistemi için ku ll a nı laca k halatlar, hareketi sağl ayan mekanik tesisot ve motor tertibatı,
fren sistemleri, çalışma platform u ve diğer güvenlik teçhizatl arı her gün işe başlam adon önce kontrol
edilir.
(b) iskeieierin hareketlerini soğlayan makine, teçh izat ve vinçlerin, kul lan ılmaya ba şlanmadan önce,
m ontajını ge rçekl eştire n yetkili tekn ik elemanlarca ku llan ı ma e lve ri ş li oldukl arı n a dair kayıtl ar
hazırlanarak, bu kayıtlar işyeri nde bulundurulur.
(c) iskelelerin, çalışma sırasında sağa sola veya ileri geri hareket etmeden asılı ka l ması sağlanır. iskele işletme
ta l i matiarına uygun olarak yerleşti rilir.
(ç) iskei eierin taşıyabileceği azami yük miktarı belirtilerek, bu miktardan fazla yükleme yapılmaz. Asma
iskelelerde merdiven k ulla nı lmaz. Asma iskelelerde sadece kenar ko r ku l uğu bulunan çalışma plat formu
k u l la nılır.

(d) iskeleler, çalışma konumunda devreye sakulabilecek durdu rma fren sistemleriyle donatılır. Ayrıca
iskelelerde düşmeyi önleyici teçhizat ve ikincil fren sistemleri bulunur. Ha l a tlı ka ldırm a tertib atl arı nda
çalış ma konumunda güç kaynağının kesil mesi durumunda otomat ik olarak devreye giren ayrı bir t utma
f reni bulunur. iskelelerde düşmeyi önleyici teçhizat, tutma frenleri ve ikincil fren sistemi gibi güvenlik
tedbirlerinin çalışma esna sı nda sistemi durdurma amaçlı kull anı l maması için gerekli tedbirler a lın ır.

(e) Güç tahrikli h a latlı asma iskele sistemlerinde, aşırı yük alg ı l ama sist emleri, otomatik h ı z a lg ılayıcı
sistemler, en düşük ve en yüksek ça lı ş ma seviyelerinde devreye girecek halat sonu sınır anahtarl arı,
yapıdan kaynaklanan tehlikeli durum varsa çarpı şmayı önleyici düzenekler, iskele platformunun yatay
düzlemde kalmas ını sağ layan eğim a l g ı layıcılar gibi güvenlik sistemleri bulunur.
(f) Ça l ışma sepeti içerisinde çalışan işçilerin paraşüt tipi emniyet kemerini bağ i ayabiimesi için güvenlik h al atı
b u l unmas ı sağ l an ır ve güvenlik ha l atı uygun ve sağ l am bir yapı e l emanına sabit lenir.

(g) iskele sistemlerinde çalışan sayısı kadar dikey yaşam hattı ol uşturu l ur. Ça l ışan lara bağlantı aparatları ve
hala! tutucul a rıyla beraber tam vücut kemer sistemleri verilerek k u l l a nı mı sağl a nır . Dikey yaşam
hatl arının üst u çla rı uygun bir yere sağla m ve güvenli bir şeki lde sabit fen ir.
(h) Halatlı sistemlerde halatların sarı l dığı ve geçtiği mekanik teçhizatlardan kurtu l maları n ı, hareket sırasın da
çekme sisteminde halatların kaym asını önleyen tedbirler a lını r.
(ı ) iskeleleri n, iniş ve çıkış yol larında herhangi bir engel bulunmamas ı için gerekli tedbirler a l ınır.

(i) iskele platformunu taşıyan, tutan sistem ve bu sistemin bağlantı ve sabitleme noktalarının en olumsuz

yükleme

koşullarında oluşan

statik ve dinamik kuvvetleri

karşı layacak

nitelikte

olması sağlanır.

6.7 Cephe Asansörlerinde Özel Tedbirler
Ceph e iskelesi veya asma iskeieierin ku ll an ı l mas ının mümkün olm adığı durumlarda insan kaldırma k için özel
olarak tasarlan m ı ş insan kaldırma ciha zları/ekipmanl a rı, cephe asansörleri, mak as lı platform ve benzeri
ku ll anıl ır.

(a) Cephe asansörünü sadece eği ti m a l m ı ş kişiler kullanır. Çalış m a yap ı l aca k yüzeyde hava durumu (rüzgar
h ızı, fırtına, yağış vb. şartlarda ) yüksekte çalışma talimalın a göre uygun l uğunun kontrolü yapı ld ıkta n
sonra çalışm a yapılır. Sepetin içi sürekli temiz tutulmalıdır. Dı ş cephe asansöründe yetkili kişiler d ı ş ı nd a
hiç kimse bakım, montaj yapamaz.Yetki li kişiler tarafınd an asansörün periyodik ba kımı aksatı lmadan
ya pılmalıdır. kırkbeş kilometre/saat rüzgar hızında dış cephe asansörüne çıkılmamalıdır. iletişim için
k u llanılabil ir telsiz ve k ulakl ı klar sağ l anır. Cephe Asansörleri işl etim ve kullanırn ı n da Ça l ı şa n l a r
Ta rafından Kullanılıarı iş Ekipman larını n Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşul l a rı Tüzüğü' ne, sağlık ve güvenlik
yönünden uyulm ası gereklidir.
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(b) Kurulum:
aa. Seyyar veya sökü l üp-ta k ı l abilen cephe asansörleri ze m in öze llikleri de dikkate alınara k,
kul lan ım şartlannda

uygun bir şekilde

kurulması

ve

ku l lan ı lmas ı sağlanır.

bb. Kaldırıla bilecek maksimum taşıma kapasitesi açı k ça görülebilecek şekilde tanımlan ı r.
cc. insan kaldırmak ve taşımak için tasarlanmamış iş ekipmanları, amacı d ışında kullanımını

önlemek için uygun bir şekilde ve açıkça tan ı mlan ır.
(c) işletme:
aa. Tehlikeli alaniann etrafı kapat ıl ır.
bb. Girişin sadece bir taraftan ya pı lmas ı sağlanır. Yuka rı dan m alzeme düşme tehlikesi var ise

koruma çatısı kurulur.
cc. Yüksekten düş meyi engelleyici sistemler ana korkuluk, ara korkuluk,
kapılardan veya
yükseltilebilir pa rma kl ı kl a rda n oluşmal ıdır.
çç. Kaldırılan çal ı şan için güvenilir haberleşme imkanlan sağ l anır. Ekiprnanın kumandası, ekipman
üzerinde taşman çal ışan da bulundurulur.

dd. Altında insan bul unmamas ı sağ lanır.
ee. Tüm kaldırma işleri , ça l ı şan ı n güvenliğini korumak için uygun

şe kilde p l anlanır

ve gözetim

altında yürütülür.

7.

Taşınabilir

Merdivenler

7.1 Yapılan işe uygun, basamaklan kaymaz malzemeden yapılmış veya kay m az malzeme ile kaplanmış, yeterli
sağlamlıkta taşınabilir merdivenler ku l l anılır. Basamakları, kolları veya bağla ntı yerleri kırılmış, çatlamış,
yıpranmış, hasar görmüş ekipman lar kullanılmaz. Taşına bilir merdivenler düzenli olarak kontrol

edilerek kusurlu merdivenlerin ku l l an ılmaması sağlanır.
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7.2 Taşınabilir merdivenlerin kullanıl masında Çalışanlar Tarafından Ku llan ılan iş Ekipmanlarının Asgari Sağl ık
ve Güvenlik Koşu l l a n Tüzüğü'nde belirtilen hükümlere uyu lur.

7.3

Taş ınabilir merdivenl er, düş ük risk nedeniyle daha güvenli bir i ş e kipman ı kullanımı gerekmiyorsa, k ı sa

süre kullanılacaksa veya değ iş tiri l mesi mümkün olmayan işyeri koşullarında kullanılır.
7.4 Taşınabilir merdivenlerde genel tedb irler;

(a)

Dayandığı

(b)

Basamaklar kaymaz ve hasar gö rmemi ş olmalıdır,

noktadan en az bir metre daha uzun

olmasına

dikkat edilir,

Ayaklar, zemine tam oturlularak ya da uç kısmından sağl am bir noktaya bağlanarak sabitlenir,
Araç/yaya trafiğin olduğu yerlerde, etrafı çevirilerek emniyet sağ l an ır.
7.5 Taşınabilir merdivenler, düşey uzunluk yatay uzun l uğun dört katı olacak şekilde yerleştirilir ve yukarı
(c)
(ç)

doğru dört birim için dışa doğru bir birim taşması sağlanır.

7.6 Güvenli Taşınabilir Merdiven

Kullan ı m ı ;

(a) Yüzler her zaman merdivene dönük olmalı,
(b) En az iki el ve bir ayak veya bir el ve iki ayağı taşı na bi li r merdiven de o l ma lı (üç nokta teması)
(c) Dengeyi kaybetmemek için erişim i zor olan noktalara uzanılmama lı,
Taşınabilir merdivenin son 3 basamağında ayakta durulmaz,

{ç)

(d) Ağır ve tehlikeli maddelertaşınmamalı,
(e) Taşınabilir aletler, alet kemerinde taşıma lı,
(f) iş ayakkabılar ve basamaklar yağl ı veya çamur! u olmamalı.

8.

21.4.2009
R.G. 74
EKili
A.E. 336

Tesis, Makine ve Ekipman ilgili Genel Hükümler
8.1Tesis, makine ve ekipmanlan ile herhangi bir güç kaynağı ile ça l ı şan el aletleri veya g üçkay nağ ı ile
çalışmayan el aletlerinde aşağıda belirtilen hususlara uyulur;
(a) Ergonomi prensiplerine uygun şeki lde ve yeterli sağl amlıkta tasarlanm ış ve imal edilmeli,
(b) Düzgün çalışacak şekilde bu l und urulmalı,
(c) Sadece tasari andık iarı i ş için k u l l a n ılmalı,
(ç) Uygun eğitim almış kişilerl e doğru şeklide kullanılmalıdır.
8.2 iş ekipmanları periyodik olarak kontrol, test ve deneyleri, Çal ışan l ar Tarafından Kullanılan iş
E kipmanlannın Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Tüzüğü uyarınca belirtilen hükümlere uygun yapılır.

8 .3 Her türlü iş ekipmanının, üzerinde kurulu olduğu veya hareket hali nde o l duğu zeminin sağlam l ığ ı kontrol
edilir. Zemin in sağlaml ığın d an emin olunmadan ve gerekli hallerde dengeleme ve sabitleme yap ı lmada n
çalışılmaya başlanmaz.Hendek kenarları

ve dik eğimli yerlerde zemin kaym as ı nı ve makinenin kaymas ı n ı

önleyici tedbirler alınır.

9.

Kaldırma Cihaziarı

ve

Kaldırma

Ekipmanlan

9.1 Tüm kaldırma ekipmanları ve kaldırm a cihaziarı ve aksesuarları, a ksamla rı , eklenti leri, ankraj ve destekle ri

de dahil olmak üzere:
(a) Kullanım amaçlarına uygun olarak yeterli güçte olur, uygun bir şekil de ta sarlanır ve yapılandı nl ır,
(b) Doğru kurulur ve kullanılır,
(c) Düzgün çalışacak şekilde bulund urulur,
(ç) Kontrol edilir ve yasal gerekliilkiere göre periyodik testlere ve denetimlere tabi tutulur,
(d) Uygun eğitim a l mış çalışan tarafı ndan çalıştırılır.
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9.2 Tüm kaldırma eki pmanları ve kald ı rma cih aziarında ve aksesu arl arında maksimum yük kapasitesi değer l eri
açı kça

9.3
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belirtilir.

K a l d ı rma ekipmanı, ka l dırma cihaz ı

ve aksesuarları

amaçları dışı n da

Kaldırma terdibatlarında, kald ırma cih az i arında kaldırılacak

kullan ıl maz.

çeşi d i , boyutu, ş e kli ve d iğer f iziksel
öze lliklerine uygun kald ırm a a ks am l a rı kullanılarak, uygun ça lı şma yöntemi t ercih edilir.
9.5 Yük kaldırma cihaziarı nda, Ka ld ırma Ci haziarı ve Aksaml a rı Denetim Tüz üğü uyarınca belirtilen hüküm lere
uyulur.
9.6 Kaldırma işlerinde kul l an ı la n i ş e ki pm a n larının k ullanım ile ilgili olarak sağlık ve güvenlik yönünüden
Çalışanlar Tarafından Ku l lan ı l a n i ş Ekipmanlarının Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Tüzüğü uya rınca
belirtilen kurallara uyulur.
9.7 Kald ırma ekipmanlarında yük kaldı rıl m a s ı ve ekiprnanın hareket i esnasın d a devreye girecek sesli ve ı ş ı kl ı
ikaz sistemleri bulunduru lur.
9.8 Ka l d ırma ekipmanlarında, belirtilen alt ve üst güvenlik s ı nır nokta ları veya eki pmanı n hareketini sı nırlaya n
alan aşıldığında, kapasitesinin üzerinde kullanım durumla rınd a devreye girerek elektrik a kımını otomatik
olarak kesen ve tamburu n hareketini frenleyen güvenlik terti batl a rı n ı n b u l unmas ı sağlanır.
9.9 Operatör kabinlerinde sadece operatörün bulunmasına izin verilir. Operatörün görüş alanının kısıtlı o l d u ğ u
durumlarda, operatöre rehberlik edecek, konuyla ilgili eğitim a lmı ş bir iş a retçi görevlendiril ir.
9.10 Yükleme ve indirme noktaları n da ça lı şa n larla, kaldırma cihazın ı ku llanan veya işaret verenler a rasında
uygun işaretleş me veya haberl eşme tertibatı bulunması sağlan ır.
9.11 Her ka ldırma cihazı üzerinde aşağ ıd a belirtilen hususları gösteren bir levha veya yazı bulunmalıd ır;
(a) Seri numarası,
(b) Em niyetli çalışma yükü,
(c) Test yükü,
(ç) imal yılı ve ülkesi,
(d) imalatçı firm a nın ünvan ı, iletişi m bilgileri.
9.12Her t ürlü k a ldırma a racı işletimi sır ası n d a aşağıd a ki hususlara uyulur;
(a) Tehlikeli alanların etrafı ka p atı l ır,
(b) Ggirişin sadece bir tarafta n yapılması sağlanır. Yu karıdan mal zeme düşm e tehlikesi var ise
koruma çatısı kurulur,
(c) Yükleme yerlerinde yüksekt en düşme riskine ka rşı koruma sist emleri bulundurulur,
(ç)
Yüksekten düşmeyi engelleyici sistemler ana korkuluk, ara korkuluk, kapılard an veya
yükseltilebilir parma klık l ardan oluşmalıdır,
(d) Kenar koruma sistemlerini sadece yükleme ve boşa lt ma a nınd a ka ldırılır,
(e) Yükü n altında insan b ul unm a m ası sağlanır,
(f) Yük kaldırma iş leri, çal ışa n l a rı n güvenliğ ini sağlaya cak şe kil d e planlanır ve gözetim a ltı nd a

9.4

yükün

yürütülür.

9.13 Cephe iskelesi veya asma iskeiei erin ku l lanılmasının mümkün olmadığı durumlarda insan kald ırm a k için
özel olarak tasarlanmış insan ka ld ırm a cihaziarı/ekipmaniarı ku ll an ıl ır. Ka l dırılan çalışanla r için güvenilir
h aberleşme imkanları sağla nır. Kaldı rma ekiprnanın kumand as ı, ekipman üzerinde tasınan k iş ide
bulundurulur. Çalışanları kaldırma veya taşımada ku l lanıla n iş ek ipm a n l arı nda Çalışanlar Tarafında n
K u l lanılan Asgari Sağlık ve Güvenlik Koş ulları Tüzüğü uyarınca belirtilen kurallara uyulur.
10.

Kazı ve Malzeme Taşıma işlerinde Kullanılan Makine, Cihaz ve Ekipmanlar

10.1 Mekanik el aletl eri, k aldırma cihazları/eki pmanları, kazı ve malzeme taşıma i şlerinde ku ll anılan makine,
cihaz ve ekipmanlar da dahil olmak üzere herhangi bir güçle ça l ı şa n tesis, makine ve ekipmanlarda
aş ağıda belirtilen hususlara uyulur;
(a) Mümkün olduğu kadar ergonomi prensipleri dikkate alı n ara k uygun ş ekilde ve yeterli sağl a m lı kta
tasarlanmış ve imal ed i l mi ş o l malı,
(b) Düzenli olarak ba kımı ya p ıl mış, her zaman iyi ça lı şab i l i r durumda olmalı ve ba kı mının yap ı ld ığ ı
belgelenmeli,
(c) Doğru şekilde kurulma lı,
(ç) Sadece tasari andıkiarı i ş l e r için, uygun eğitim almış kiş ile rce ve a macın a uygun şe kilde k u l la nıl mal ı ,
(d) Güvenli görüşü veya çal ı şmay ı etkileyecek şe kild e aşırı yüklenmemeli ve üreticinin verd iği azami
yükü aşm a malı,
(e) Ci haz ve ekipmanlar arıılan d ı ğ ı za man t ehlike ya ratm am a l arı için t üm güvenlik önlemleri al ı nm a l ı
ve en k ıs a zamanda oradan kald ırı lmalı veya ta mir edil eceği alana götürülmesi sağla nm alı.
10.2 K az ı ve malzeme taşı ma işle ri nde ku ll anılan makine,cihaz ve e kip m an la rın, kazı çukuru na veya suya
düşm emesi için gerekli koruyucu tedbirleri alınır.
10.3 Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullan ı lan makine, ci haz ve ekipmanlar araçlarda sürücünün bulu nd uğ u
kı sı m , aracın devrilmesi durumunda sürücünün ezilmemesi ve düşen cisimlerden korunması için uygun
şe k il de yapılır.

10.4 Ka zı ve malzeme taşıma işlerinde ku l lan ıla n makine, ci haz ve ekipmanlar ma nevra ve park yerleri ile hareket
al an l arı belirlenir.
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lO. S Kaz ı

ve malzeme taşıma işleri nde k u l l an ılan makine,cihaz ve ekipmanlarbütün manevralan bir gözetici
yönetilir ve bu araçla rı n geri manevraları es nasında sesli ve ı ş ıklı uyanların çalış ır du rumd a

tara fından

o lması sağlanı r.

10.6 Tüm makine, cihaz, ekipmanlar, taşıtlar ve iş makinelerinde operatör kabinlerinde sadece operatörün
bulunmas ı na izin verilir.
Ancak kamyon ve benzeri a raçların sürücü mahallinde yard ım cı sürücü b u l unmasın a müsaade edilebi lir.
10.7 iş Makinelerinde, operatörün görüş alanının kısıtlı olduğu durumlarda, operatöre rehberlik edecek,
konuyla ilgili eğitim al mış bir işaretçi görevlendirilir.
10.8 Her türlü iş makinesi, cihaz ve ekipman için üzerinde kurulu ol d uğu veya hareket halinde old uğu zeminin
sağlamlığı kontrol edilir. Zemin in sağla mlığından emin olunmadan ve gerekli hallerde dengeleme ve
sabitleme yapılmadan çalışılma ya baş l a nmaz.Hendek kenarla rı ve dik eğim l i yerlerde zemin kaymas ı nı ve
makinenin kaymasını önleyici tedbirler a lın ı r.
ll.

J(azı işleri,

kuyular,

yeraltı işleri,

11.1Kaıı i şin e başlanmadan

21.4.2009
R.G. 74
EK lll
A.E. 338

tünel ve kanal işleri
önce aşağı da belirtil en hususlara uyulur :

(a) Kaz ı nın bitişik yapıları et kileyip et kilerneyeceğ i araştı rılı r, uzman görüş ü alınır ve etkil eme ihtimali
mevcut ise kazı başlamadan önce inşaat Alanı Yöneticisi tarafından gerekli t edbirler alınır.
(b) Yer altı kabloları, gaz boru ları, su, kanalizasyon ve d iğer dağ ıtı m sistemlerinin yerleri belir lenir ve
bunlardan kaynaklanabil ecek tehlikeleri asgariye indirmek için gerekli tedbirler alınır.
(c) Kazı işlerine başlamadan önce kaz ılacak olan alanın çevresi yeterli güvenlik mesafesi b ı rakı l a rak, en
az iki metre yükseklikte sert malzeme ile perdelenrnek sureti ile çevrelenir. Güvenlik ve Sağlı k
işaretleri Tüzüğü uyarınca işaretlerneler yapılır. Bunlar inşaatın bit imine kadar bu şeki lde korun ur.
11.2 Kazı işleri, kuyu lar, yeraltı i şleri ile tünel ve kanal çalışmalarında aşağı da belirtilen hususlara uyulur :
(a) Çalışmalar, işve ren ta rafın d a n görevlendirilen ehil kişi gözetiminde yap ıl ır.
(b) Çalışma a lanına giriş ve çı kış için güvenli yollar sağlanı r.
(c) Kazılard a zemin yapısı, iklim koşu lları, kazı a lan ı yakı nların da meydana gelebilecek sarsıntıl ar,
çevredeki su kaynakları ve fazla yük kuvvetleri göz önüne alına rak uygun şev açılan belirlenir ve/veya
statik hesabı yapılm ış uygun dest ek ve setler kullan ıl ır. K azı yüzeyleri, şevlerin eğim i ve yükse kliğ i
zeminin yapısına, sağlamlığına ve çalışma yöntemlerine uygun seçilir.
{ç) Malzeme veya cisim düş mesi ne, su baskı nı tehlikesine ve insa nl arı n düşmesine karşı uygu n ted birler
al ı nır.

(d) Tehlikeli veya

za ra rl ı

olmayan solunabilir hava sağl amak için bütün

ça lışma yerlerinde gerekli

t edbirler

alın ı r.

(e) Yangın, parlama, patlama, su baskını veya göçük gibi durumlarda ça lışa nların güvenli bir yere
ulaşma ları için gerekli tedbirler a lı nır.
11.3 Kazı (yan) yüzlerinde aşağıda belirti len durumlarda inşaat Alanı Yöneticisi veya onun görevlen di rd iği yetkili
bir kişi tarafından genel kontrol ya p ı l ır ve imza la nmı ş kontrol ra poru h az ı rl an ı r. Bu rapor sağlı k ve güvenlik
dosyasında muhafaza edilir. Rapor sonucunda çalışma orta mının güvenli o l duğu belirtilmeden ça lışm a ya
başlanılmaz. Kontrol zamanları;
(a) her vardiyadan önce,
(b) patiatma yapılıyorsa her patiatmadan sonra,
(c) beklenmedik parça düşmel erinden sonra,
(ç) desteklerdeki önemli bir za rardan sonra,
(d) şiddetli yağış, don ve karda n son ra.
11.4 Çalışma s ıra sında ortaya çıkan toz l arın çalışan l arın sağ lı ğın a zarar vermemesi için gerekli tedbirler a l ın ı r.
Ça lı ş ma a l a nınd a zararlı kimyasallann, zehirli ve bağucu gazla rın ya da serb est silis tozl a rı gibi tehlikeli
maddelerin bulunduğunun anlaşılması halinde, çal ışa nlar derhal oradan u za klaştırıla rak gerekli tedbirler
alınır ve güvenli çalışma ortamı sağ la nma dan tekrar çalışmaya baş la nmaz.
11.5 Meskun mahallerde kazı üzerinden geçi şle ri n zorunlu old uğu hallerde sağ l a nması için ahşap veya metal den
ya pılmış asgari seksen santimetre eninde ve her iki tarafı korkulu klu geçitler ku llanılır, geçit korku l ukların ı n
bu Tüzüğe ekli EK-IV, 1. Bölümü inşaat Alanları n daki Çalışma Yerleri için Genel Asgari Şartla r başl ığı a ltın da
yer alan 2'nci maddesinin 2.6'n cı fı kras ı kuralları uyarınca ta nım la nan korku luk özelliklerine uygun o l m as ı
sağlanır.

11.6 Açı kta yapılan yüzelli santimetreden daha derin kazı işlerinde ve her derinlikte yapıl an temel ve kan al
kazılarında yan yüzeylerin altla rının şerit gibi kazılarak yu karıda n çökertilmesi şekli nde ça lı şma yapı l ması
engellenir. Ayrı ca kanallarda yan duvarl a rın göçmemesi için destekleme ya pılır ve diğer uygun ko ruyucu
tedbirler alın ır.
11.7 Kazı alanından çıkartılan haf riyat i le kazı kenan arasında en az kazı de ri n li ğ i kadar mesafe bulundurulurve
h afriyatın kazı alanına akma riski bulunuyarsa uygun bariyerler ku llan ılı r. Kaz ı mahallinde bulunan hareketli
araçlar ve kazı stabilitesini etkileyebilecek diğer araçlar ile kazı kenan aras ı n da gerekli güvenlik mesafesi
bı rakıl ır.

11.8
11.9

Kazı işlerinde yağış sırasınd a ça lışma yap ılmaz .
Kazı iş l e rinde ça lışanl a rın çal ışma a la n ı n a ulaşmaları

için uygun ve güvenli yöntemler ku l lanı lı r, destek ve
setierin iniş ve çıkış için ku llanıl mas ı engellenir.
11.10 Makinelerle yap ı lan kazı iş lerinde, bu makinelerin hareket alani ne, ça lı şan l arı n girmelerine izin verilmez.
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EKili

11.11 l(azı çalışmalarında kuyu .ve kanal işlerini içeren bölümler i bu Tüzüğe ekli EK-IV, ı. Bölümü i nşaat
Alan larındaki Çalışma Yerleri için Genel Asgari Şartlar ba şlığ ı alt ı nda yer alan 2'ncl maddesinin 2 . 6'ncı
fıkrası kuralları uyarınca tan ımlanan korkulluk özelli klerine uygun olarak çevrelenir.
11.12 Yeraltı çalışmalarında aşağ ı da belirtilen hususlara uyu lur:
(a )Hava land ı rm a sisteminin a nıalanması durumunda, oksijen maskeleri hemen takılır, yer a l tı
çalışmaları durdurulur ve bütün çalışanl a r t ah liye edi lir, uygun hava l an dırm a sağlan ın caya kadar
kimsenin içeri girmesine izin verilm ez.
(b)Uygun bir h aberl eşme sistemi oluşturulur, buralardaki kaçış yolları görü lebilir bir şe kilde Güvenlik
ve Sağlık işaretleri Tüzüğü uyarınca işaretleni r.
(c) Tüneller ve galerilerde göçü k teh likesine karşı uygun tedbirler al ı n ı r.

A.E. 338

11.13

21.4.2009
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12.

Çeş itli gazların

hava ile

pa tlayıcı

bir

karışım

meydana

getirebileceği yera ltı işlerinde, yangın

ve pat lama

riskinin bulunabileceği yerlerde, açık alevii lamba veya cihazlar ku l l a n ı l maz, sigara içilmez ve uygun
malzeme ve ekipmanlar kullanılı r.
11. 14 Patlayıcı kullanılarak çalışıl a n kazı, tü nel ve galeri gibi yer al t ı kazı i ş l eri n de Patlayıcı Ortamda Ça lı şan l a rın
Sağlık ve Güvenlik Koşulları Tüz üğü hükümlerine uyulur ve aşağ ı dak i hususlar sağlanır:
(a) Pa t la yıcı maddeler üretici tarafı nda n belirtilen koşulla rda saklanır ve depolan ır .
(b) Yapılan i ş in niteliğine uygun patlayıcı maddeler ve kapsüller kull a nılır ve patlayı cı madde
kullanımına dair yetki belgesine sahip çalışanlardan b aşkas ının a l ması na ve ateşlemesi ne izin
verilmez.
{c) Patlayıcı maddelerin ve kapsüllerin depol anması, taşınmas ı ve kul l an ılması, sadece bu konuda
yetkili ve uzman kişil er tarafın dan yapiiır. Bu işl er, çalışa n l ar için risk oluşturmayacak şek il d e
organize edilir ve yür üt ülür.
(ç) Patlayı cı maddeler özel sandı kl a r içinde taşınır ve bu sandıkla rın içine b aşka bir madde konu lamaz.
Kapsüllerle diğer patlayıcı maddeler, ayri ı kap içinde bir arada bulunduru lamaz ve taşınamaz.
(d) Patiatma yapılacak a lanın etra fında uygun güvenlik t edbirleri a lın ma d a n patiatma yapılmaz.
Bat ardolar (koferdamlar) ve kesonlar
12.1 Bütün batardolar ve kesonların yeterli dayan ıklılıkta, sağlam ve uygun malzemeden yap ılmı ş, iyi kuru l mu ş
olması sağl an ır. Su, sıvı beton ve benzeri malzeme baskını olması halinde, ça l ı şa n la rın sığınabileceği uygun
ekipmanla donatılır.
12.2 Batardolar ve kesonların yapımı, ku ru l mas ı , değiştirilm esi veya sökümü, i şveren tarafından görevlendirilen
eh il kiş inin gözetimi altı n da yap ıl ır ve bu ya pı lar düzenli aralı kla rl a kontrol edilir.

13.

Met al, beton karkas ve prefabrik elemanlar, çelik yapı işleri
13.1 Metal veya beton karkaslar ve bunla rın parçalarının, geçici destekler ve paya nda ların, prefabrik ya pı
elema nlarının üzerlerine binen yük ve gerilime dayanacak şe kilde p la n l anması , ta sa rl a nması , k u ru lmas ı ve
korunması sağlanır.
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14.

13.2 Çelik yapılarda kullanılacak bütün an a taş ıyıcı, tali taşıyıcı ve bağlantı malzemelerinin dayanıkidığ ı n ı n ve
d iğer özelliklerinin taşıyacakları yüklere göre stan dartiara uygun o lmas ı, karaıyana uğramış ve deforme
o l m uş malzemelerin gerekli tedbirler a lı n ma dı kça bu tür yap ıl arda ku ll an ıl m aması sağ lanır.
13.3 Metal veya beton karkasların ve b unl arın parçalarının, geçici destekler ve payanda la rın , prefabrik yapı
el ema nlarının ve çelik yapı el e man l a rı n ın kaldırılması, yüklenmesi 1 taş ın m a sı, montajı ve sökümü 1
projesine uygun olarak işvere n tarafınd an görevlendirilen e h il ki şi gözetiminde ve konu ile ilgili tecrübe
sahibi çalışanlarca gerçekleştirilir.
13.4 Montaj yapılacak mahallin etrafı emniyet şeridiyle işaretlenir. Güvenlik ve Sağlık işaretleri Tüzüğü uyarınca
bu a l a nın etrafın a mont aj yapıldığ ı nı gösterir levhalar asılır ve görevl iler haricinde montaj sahasın a g i riş
çık ışla r engellenir. Montaj çalışm ası yapı l an mahallin a l tı nda çal ışan bulundurulmaz.
13.5 Ça l ı şa nları, yapının geçici dayan ıksı zlık veya klrılganlığından kaynaklanan risklerden korumak için yeterli
t edbirler alınır.
Kalıp işleri

Kalıp

mont aj işlerinde işe başlamadan önce, ya zılı olarak kal ı p montaj sözl eş m esiya pılır taraflarca imzalanan
ve güvenlik dosyasında bulundurulur. Kalıp işleri için Türk Stand artla rı EnstitüsününTS EN
12813, TS EN 1065 standartla rı kullanı lır.
14.1 Ka lıp i ş leri işveren tarafından görevlendirilen ehil kişi gözetiminde ve konu ile ilgili tecrübe sahibi
söz l eşme, sağ lık

ça lışan l arca yapılır .

14.2 Ka lı p p anol a rının, geçici destek ve payan da la rın üzerlerine binen yüke ve gerilime dayanacak şekilde
pla nlanması, tasarlanma s ı, ku rulm as ı ve korunması sağlanı r.
14.3 Ça l ı şanla rı, kalıp sisteminin geçici d ayan ı ksızl ık veya kırı lgan hğınd an kaynaklanan risklerden korumak için
yeterli tedbirler alınır.
14.4 Betonarme kalıplarının yeterli liği her beton dökümünden önce, kalıp hesapl a rı n a göre sağl ık ve güvenlik
koord inatörü tarafından kontrol edilerek kayıt altına alınır ve bu kayıtl a r sağl ı k ve güvenlik dosyasında
bulundurulur. Özellikle kayar kal ıp, tünel kalıp ve masa kalıplard aki bağlantı yerl eri, sabitleme eleman ları,
tijler, hidrolik hortum !arı, ta şıma yerleri, pano kriko! arı, t eker sistemleri, fi ş kri ko l arı , yayl arın aks l a rı ve
hareketli parçalar, sapma pim ler, ağ sist emleri ve benzeri ka lı p parça ve unsurlan düzenli olarak ve her
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kull a n ımdan önce kontrol edilerek deformasyona u ğram ış ve güven li ği tehlikeye atabilecek durumda
olanların kul l anılmasına müsaade edilmez.
14.5 Ka lı p sökme işi için izlenecek çal ışma yöntemi, parç aların hangi sırayl a sökülmesi gerektiği, ça l ı şa n l a rı n
ça lı şma yerlerine güvenli ul aş ı m ı , sökülen kal ıp malzemelerinin ça l ışma o rta m ından güvenli ş ekil de
uza k laştırılm ası ve istifi, ka lıp malzemelerinin dengeli olarak yere indirilmesi veya yukarıya çı karı l mas ı gibi
konularda gerekli düzenlemeler yap ı l ır, araç ve gereçler eksiksiz olarak temin edilir. Söküm sırası nda,

söküm alanında görevli çalışa nlar hariç kimse bulundurulmaz.
14.6Ka l ıp altı

destek iskelelerinde aşağ ıdaki hususlara uyu lur;
destek iskelelerinin kurulumu, sökülmesi vetad il atı uzman kiş i l e rin gözetimi al tında ya p ı lır.
Kalıp altı destek iskele e l eman l arı n a, bunların yerle şti rme biçimine ve a ralıkla rına, iskel e üzerine
gelecek yükleri göz önünde bulundurarak ve gerekli statiksel hesap l ama l arıyapara k karar verilir.
(c) Hasar görmüş ve ekli malzeme ler, kalıp a ltı iskele destek eleman ı olarak kullan ı l maz.
(ç) iskele destek elemanları, dayanıklı altlıklar üzerine ve sağlam zemine yerleştirilir.
(d) Çökme t ehlikesine karşı yükü d ağıta n, eğ ilmeyen sağ l am a lt l ık la r ku llanı lı r.
(e) Taş ıyıcı elemanlar ve takviye el eman la rı, uygun bağl antı sistemleri ile birbirine sabitlenir.
(f) Ka lıplar, beton prizini aldıktan sonra sökülür ve ka lıp söküm sürelerine uyu lur.
(g) Kalıp altı iskele el eman l arı sa rsılara k vevin çle sökül mez.
(h ) Kalıp e le manları sadece daya n ı klı zemin üzerine kurulur.
(ı) Şiddetli rüzgarda kalıp elemanları kıl avuz hala! yard ı mıyl a taşınır, gerekirse vinci durdurur.
(i) Kalıp elemanları dik olarak kald ır ıl ır .
(j) Kalıp elemanları, diğe r kalıp el e maniarın a te mas etmeyecek şekil d e taş ı n ır.
(k)H alat bağlantısı, kalıp elema nları yerine tam olarak yerieşlikten sonra çözülür. Perde ve kolon ka lı p
elemen larını çekme ve b as ınca karşı dayanıkl ı şeki lde sa bil lemek için uygun ekipman kullanı l ır.
(I)Sa bitleme ekipman l arı nın yer l eşti rme ara lı klarına , statik hesaplama yapa rak karar verilir.
(a)
(b)

15.
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17.

Kalıp altı

Yıkımişleri

15.1 Yı k ı m dan önce yapının içindeki ve etrafın daki havagazı , su ve elekt rik bağl a ntıları kesilir ve yı kı lacak k ısm ı n
et rafında, güvenlik alanı bırakı la ra k gerekli tedbirler alınır.
15.2 Yı kım öncesi yıkım te kni ği ya pı n ı n yerleşi m a l anları, fiziksel durumu, yapı m ku ll anım materyali eri, çevresel
fakt örler dikkate a lınarak belirlenir.
15.3 Yı kı m işleri ne başlamadan önce, yık ı m alanı istifleme ve yükleme iş l erinin yapıla cağı a lanları da kapsayacak
ş ekilde tüm inşaat alanı çevresi yeterli güvenlik mesafesi b ı rakıl acak, en az iki metre yükseklikte sert
malzeme ile perdelenrnek sureti ile çevrelenir. Güvenlik ve Sağlık işaretleri Tüzüğü uya rınca işaretlerneler
yap ılır. Yetkili kişiler dı ş ında giri şler engellenir.
15.4 Yı kım i şlerinde, yıkım tekn iği belirlenerek risk analiz d eğerl en d i rmesi kapsamın d a gerekli önlemler a l ın ı r,
acil eylem planı hazırlanır.
15.5 Yıkı m iş leri, i şvere n veya i n şaat a la nı yöneticisi tarafından görevlendirilen yetkili ki şinin gözetimi al tınd a,
inşaat Alanı Yöneticisinin hazırlad ığı plan ve Sağlık ve Güvenlik Koordinatörünün hazırladığı rapora göre
uygun ekipmanlar kullanılara k yürütülür.
15.6 Yı kı m esnasında toz kalkma ması ve yı kı lan kısma ait malzeme ve ma l az i a rı n ça lışma ortamında n güvenli
bir şekilde uzaklaştırılması için gerekli tedbirler alı nır. Mümkün olduğunca kapal ı çöp hacaları ku l l a nıl ır.
Asbestle Çalışma
16.1 Asbest içermesi muhtemel yapıların söküm, y ık ı m, tamirve bakı m iş l e rin d e a şağıda k i hususlara uyu lur:
(a) Ça lı şmaya başlamadan önce, asbest içerebilecek malzemeleri belirlemek için bina veya t esis
sahibinden de bilgi alınarak gerekli a raştırma yap ılı r.
(b) Herhangi bir yapı veya malzernede asbest bulunduğu şüphesi veya bilgisi varsa çalışa n l ar ı n asbest
tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğaca k sağ l ık risklerinden korunma sı a m a c ı y l a
gerekli sağ lık ve güvenlik önlemleri uyg ulanır.
(c) Bu işlem, hava koşu lları ve çevrede yaşayanların yoğunluğu dikkate a lınara k, risk d eğe rlend ir m e
raporuna uygun şekilde yürütülür.
(ç) Bu işlemi yapacak çalışanın; Kişisel Koruyucu Don anımın işyerind e Ku l lanı mı Tüzüğü uyarınca kişisel
koruyucu donanım kullanı lm as ı sağl an ı r.
16.2 Asbest malzemenin sökülmesi sı rasında aşağıdaki t eknik konu lar dikkate a lı nır;
(a) Asbest içeren malzeme; kal d ırı lacağı alanda izole bir ortam yaratılı r, herhangi bir işlemden önce hafif
ıs i atıi ır, asbestli malzeme mümkün o ldu ğunca kınlm az ve yüksekten atı lmaz.
(b) Sökülen asbest kısımla r ı, sağl a m, uygun plastik veya benzeri malzeme kullan ı la rak a m ba l aj l an ı r.
Kırıntı oluşma ihtimali ol an duru mlardavakum emme sistemi ku ll an ıl ı r.

Beton döküm

işleri

Beton dökümünde aşağıdaki hususlara uyulmas ı sağla nır;
17.1 Beton dökümü yapılacak kal ıpl arın yete rl i l iği kalıp hesap l arına göre her bet on dökümünden önce sağlı k ve
güvenlik koordinatörü tarafınd an kont rol edilerek kayıt a ltına a lı nır ve bu kayıtla r sağ lı k ve güvenlik
dosyası nda bulunduru lur,
17.2. beton pompas ını n beton dökülecek yere uygun durumda konum land ı r ı lmas ı,
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17.3 beton pompasının destek pabuçla rının zemine uygun şe kild e sabitle nmesi,
17.4 beton pompası bom ve hortumların b i r l eş i m yerlerinde hava basın cı ndan dolayı oluşabilecek açma l arı n
önlenebilmesi için gerekli kontroller yap ıl ması,
17.5 pomp a kollarının açılmasında ve topla nmasında çevredeki bina, elektrik iletim h atları gibi tesislerin
o l uştu rdu ğu riskierin ortadan kald ır ıl mas ı,
17.6 enerji nakil hatlarının altlarında pompa çalıştınlmaması veya zorunlu olduğu durumlarda enerji nakil
hatla rı yl a temasının olmaması için gerekli t edbirlerin alınması,
17.7 beton pompası bomunun ucundaki bom hortumunun güvenli yöntemlerle idare edilerek ehli kişi le r
ta ra fından kullanılması sağlanır,

tehlike o l uşturacağ ı döşeme betonu dökümü gibi işlerde betonun uygun şekil de
dökülmesi,
17.9 beton dökülen kısmın hemen altında çalışma yap ı lmaması ,
17.10 beton dökülen ağızda horturnun savrulmaması,
17.11 bet on pompası operatö rü nün beton un döküldüğü yeri görmemesi durumunda uygun haberleşm e imkan ı
17.8 beton

yığılmasının

yayı l ara k

sağl anmasıl
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17.12 beton dökümü bitineeye kadar kalıp l arın sürekli kontrol edilmesi,
17.13 kalıp açılması, patlaması ve çökmesne k arşın gerekli tedbirlerin a lı nması,
17.14 beton dökümü sırasında çal ışanları n ,Kişisel Koruyucu Dona n ımın işyeri nde Kullanımı Tüzüğü uyarınca
kişisel koruyucu donanım kulanmas ı sağlanır. Özellikle ayak koruyucusu olarak çelik uçlu çizme
kulla nd ırılır.

